Stárkovský zpravodaj
Číslo 1

ročník 2019

SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
milí čtenáři,
po několika letech se
Vám do rukou dostává
obnovené
číslo
městského zpravodaje,
kde
Vás
chceme
informovat o dění
v našem
městě
a
blízkém
okolí.
Předpokládáme vydávat jej nejméně 4x do
roka a tím Vám přiblížit nejbližší úkoly, práci
a cíle zastupitelstva města.
V říjnových volbách loňského roku jste si
zvolili nové členy zastupitelstva města. Na
ustavujícím zasedání poslední říjnový den
jsem byl zvolen Vaším starostou. Za
projevenou důvěru a podporu ve volbách do
zastupitelstva města Vám velice děkuji. Moji
snahou je a bude vést Stárkov a jeho místní
části k naplnění našich cílů, které jsme si před
volebním obdobím předsevzali. Základní naše
úkoly a jejich postupné uskutečnění najdete
vždy na stránkách tohoto zpravodaje
v průběhu následujících let.
Na konci roku 2018 byl zastupitelstvem města
schválen rozpočet pro letošní rok s objemem
finančních prostředků více než 14 milionů
korun.
Rozpočet města byl sestaven v závislosti na
potřebě dokončení „rozjetých“ akcí a plánu

Duben 2019
nových investičních akcích potřebných pro
rozvoj našeho města.
V rozpočtu města byly jasně definovány
plánované investice pro rok 2019 vázané
na možnosti získání dotačních prostředků
z evropských, národních a krajských
zdrojů na jejich financování. Jejich využití
je nepostradatelnou šancí na investování
do projektů, na které nejsme schopni
s naším
rozpočtem
dosáhnout.
V následujících letech se zaměříme na
získání těch prostředků, které pomohou
zlepšit podmínky pro volnočasové aktivity
i celkové prostředí pro život v našem
městě. I když město potřebuje investovat
daleko větší finanční prostředky, než
dovolují jeho příjmy, je třeba postupně
začít s realizací některých projektů.
Vnímám
potřebu
oprav
místních
komunikací, celkové úpravy náměstí,
podpory zájmových organizací, podpory
kulturního života nebo životního prostředí.
První vlaštovkou, která přispěje ke
zvelebení našeho města, je rekonstrukce
zdi u mateřské školy, jež v těchto dnech
započala. Další finanční prostředky budou
vynaloženy na vybudování kanalizace a
vodovodu pro nově navržené stavební
pozemky na Solovicích.
(více na straně 2)

Nejbližší akce
30. 4. Čarodějnice
2. 5. Svoz velkoobjemového odpadu
1. 6. Dětský den
v Táboře pod Vysákem
15. 6. Vítání občánků

Svozy odpadu:
Čtvrtky:
18. 4.
2. 5. (velkoobjem)
16. 5.
30. 5.
13. 6.
27. 6.
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Krátce

SLOVO STAROSTY

Představení nového starosty města Stárkova
Petra Urbana

(pokračování)

V těchto dnech je připravována výzva k podání nabídek
a termín dokončení je plánován na letošní podzim. Z
rekonstrukcí místních komunikací jsou plánovány např.
rekonstrukce místní komunikace k Lajerovým, úprava
havarijní části komunikace vedoucí do Green Valley
nebo kompletní příprava na rekonstrukci silnice ve
Chlívcích. Tady jsme nuceni získat finanční prostředky
z fondů Evropské unie, neboť plánované práce
představují objem cca 4 mil. Kč. Pokud budeme úspěšní
s žádostí o dotaci, případná spoluúčast města bude ve
výši 30 %. Téma opravy cest je téma dlouhodobé
a nejsme schopni, byť bychom velice rádi, opravit vše
naráz. Opravy budeme provádět postupně, hlavně
s ohledem na počet osob trvale žijících v místě, zátěží
a využívání dotčené komunikace. Postupně se ale na
všechny jistě dostane. Část z vás si také všimla
odstranění vzrostlých stromů na zahradě základní školy.
Je to první krok k záměru vybudování nového
víceúčelového hřiště a drah s doskočištěm pro školu s
využitím pro všechny obyvatele. Během následujících
dní bude podepsána smlouva na vyhotovená projektové
dokumentace pro stavební řízení. S tímto záměrem
souvisí také oprava dětského hřiště, které bude opět
otevřeno během května letošního roku. Z důvodu
klimatických podmínek bude na podzim provedena
parková úprava s výsadbou nových, vhodnějších
dřevin. V suterénu základní školy se pomalu chýlí ke
konci vestavba nového sociálního zařízení pro první
stupeň, ke kterému bylo přistoupeno z kapacitních
důvodů a kvůli připomínkám školní inspekce. Tato akce
probíhá za přispění 628 tis. Kč z rozpočtu
Královéhradeckého kraje při celkových nákladech
1.840.460,57 Kč vč. DPH. Poslední větší plánovaná
akce se týká výsadby nové aleje podél křížové cesty a
úpravy okolí u kapličky na jejím konci. Našli jsme
možnost financování tohoto záměru s pokrytím z
dotačních zdrojů ve výši 85 %. S vyhledáváním
vhodných dotačních titulů nám pomáhá Místní akční
skupina Stolové hory, jíž jsme členy spolu s dalšími
obcemi regionu Hronovska. Život v upravené obci ale
není jen realizace investičních akcí pomocí
dodavatelských firem, ale i běžná údržba veřejných
ploch a prostranství před Vašimi domy jak ze strany
naší, tak ze strany Vás. Celá řada z Vás považuje
upravené prostředí před svým obydlím za samozřejmost
a tím vyjadřuje jakýsi vztah a sounáležitost k našemu
městu a já Vám za to srdečně děkuji.
Vážení občané, tímto výčtem aktivit jsem se pokusil
nastínit Vám svou vizi a plány nejen na letošní rok pro
rozvoj našeho města. Budu rád za Vaše náměty a
připomínky nejen při veřejném zasedání zastupitelstva,
ale také v kanceláři na městském úřadě. Je pro mne
samozřejmostí, že kancelář starosty je vždy otevřena
všem obyvatelům Stárkova.
Petr Urban

Narodil se 23. října 1987 v Broumově a od té doby žije
ve Stárkově. Po absolvování Základní školy Stárkov
vystudoval Vyšší odbornou lesnickou školu a Střední
lesnickou školu v Trutnově. Od prosince 2007 do října
2018 pracoval jako referent státní správy lesa a
myslivosti na Městském úřadě v Jaroměři. Jeho
největším koníčkem je myslivost, které se věnuje od
dětských let. V současnosti také vede myslivecký
kroužek pro děti. Členem zastupitelstva města
Stárkova je od roku 2014, kde působil ve funkci
předsedy kontrolního výboru města

Zastupitelstvo města Stárkova
Petr Urban – starosta
Mgr. Marek Šedivý – místostarosta
Mgr. Miroslava Hromasová – předsedkyně
kontrolního výboru
Luboš Gorgan – předseda finančního výboru
Bohumil Vlach – člen finančního výboru
Josef Gorgan
Josef Cinka

Tříkrálová sbírka 2019
V sobotu 5. ledna chodili po naší obci koledníci
rozdělení do tří skupin. Kolem náměstí koledovali malí
koledníci pod vedením paní Komárové, po Bystrém,
Chlívcích, Horním Dřevíči a Vápence koledovali
členové divadelního spolku pod vedení pana starosty.
Okraje Stárkova zajistili koledníci pod vedením pana
místostarosty.

Celkem se vybralo 22 462 Kč, DĚKUJEME.

Ceny vodného, stočného a odpadů
Odpady za osobu
500 Kč
Objekty pro rekreaci
500 Kč
Vodné Chlívce
40,42 Kč
Stočné Stárkov
35,65 Kč
Osvobozeny od poplatku za odpady jsou děti do věku
1 roku.
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
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SPOLKOVÁ ČINNOST

Sobota 27. 10. 2018 14:30
Ji. Machov - So. Stárkov 2:1 (2:0)
70 diváků Jiskra Machov
Rozhodčí: Vaníček Michal.
Sobota 3. 11. 2018 14:00
So. Stárkov - TJ Dolany 4:1 (3:1)
72 diváků Sokol Stárkov 2018523A1A1304
Rozhodčí: Bareš Marcel - Ježek Jakub, Franěk Tomáš.

TJ Sokol Stárkov
Sobota 11. 8. 2018 16:00
Ji. Martínkovice - So. Stárkov 2:1 (2:1)
55 diváků Sokol Martínkovice
Rozhodčí: Krejska - Melichar, Franěk.
Sobota 18. 8. 2018 17:00
So. Stárkov - TJ V. Poříčí B 1:2 (1:0)
Sokol Stárkov
Rozhodčí: Melichar Jan - Franěk Tomáš.
Neděle 26. 8. 2018 10:00
TJ Č. Kostelec B - So. Stárkov 1:2 (1:1)
60 diváků Č. Kostelec
Rozhodčí: Prušinovský - Tůma, Krejska.
Sobota 1. 9. 2018 17:00
So. Stárkov - SK Babí 1:1 (0:0)
50 diváků Sokol Stárkov 2018523A1A0402
Rozhodčí: Bogdan Michal - Prušinovský Štěpán.
Sobota 8. 9. 2018 16:00
So. Mezilesí - So. Stárkov 0:3 (0:1)
65 diváků TJ Sokol MEZILESÍ 2018523A1A0507
Rozhodčí: Tůma - Prokeš, Prušinovský.
Sobota 15. 9. 2018 17:00
Sl.Teplice n/M - So. Stárkov 2:0 (0:0)
100 diváků Slavoj Teplice n. M.
Rozhodčí: Hampl David - Melichar Jan, Hummler Petr.
Sobota 22. 9. 2018 16:30
So. Stárkov - So. V. Jesenice 2:0 (1:0)
65 diváků Sokol Stárkov
Rozhodčí: Tůma Lukáš - Vacek Michal, Franěk Tomáš.
Neděle 30. 9. 2018 16:30
AFK
Hronov So. Stárkov
3:0 (2:0)
110 diváků
Hronov
Rozhodčí:
Hampl
David.
Delegát:
Galba
Dušan.
Sobota 6. 10. 2018 16:00
So. Stárkov - TJ Velichovky 1:1 (1:1)
70 diváků Sokol Stárkov
Rozhodčí: Hampl David - Prušinovský Štěpán.
Sobota 13. 10. 2018 15:30
So. Hejtmánkovice - So. Stárkov 3:2 (1:1)
90 diváků TJ So Hejtmánkovice
Rozhodčí: Hampl David.
Sobota 20. 10. 2018 15:30
So. Stárkov - So. Zábrodí 1:2 (1:0)
80 diváků Sokol Stárkov
Rozhodčí: Vacek - Krejska, Šolc.

Klub
1. So.Hejtmánkovice
2. Ji. Machov
3. AFK Hronov
4. So. V. Jesenice
5. TJ V. Poříčí B
6. SK Babí
7. TJ Velichovky
8. Sl.Teplice n/M
9. Ji. Martínkovice
10.TJ Č. Kostelec B
11.So. Stárkov
12.So. Zábrodí
13.TJ Dolany
14.So. Mezilesí

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
10
8
8
8
7
6
6
6
5
4
4
3
3
2

R
2
3
1
0
1
3
3
1
2
3
2
0
0
1

P
1
2
4
5
5
4
4
6
6
6
7
10
10
10

S
32:12
33:12
50:26
36:26
27:26
33:19
29:16
25:25
22:36
38:39
19:20
17:47
16:57
20:36

B
32
27
25
24
22
21
21
19
17
15
14
9
9
7

P+
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jarní aktivity Divadelního souboru
Medvěd Stárkov
Začátek roku 2019 se pro divadelníky odehrál ve
znamení
Tříkrálové
sbírky,
během které
navštívili
obyvatele
Bystrého,
Chlívců,
Horního
Dřevíče a
Vápenky.
Na výpravu, která se letos konala 5. ledna, se vydali již
sedmým rokem, a to v plné sestavě šesti zpěváků a
jednoho flétnisty.
V prvních dubnových dnech už ale pilně zkouší a
oprašují divadelní hru – v sobotu 13. 4. jedou hostovat
do Velkých Svatoňovic s komedií Doba jde dál. Jedná
se o třetí pozvání, které jsme z našeho regionu dostali.
I díky těmto výjezdům se už v našem kraji ví, že
Stárkov má i svoje divadlo. V Kulturním klubu Velkých
Svatoňovic hrajeme od 19 hodin.
Do konce dubna ještě nachystáme zhruba
patnáctiminutový kulturní program na letošní ročník
Sletu čarodějnic na horním hřišti. V úterý 30. dubna nás
budete moci vidět v našem přírodním areálu od 19:20.
Divadelníci také už tradičně zajistí ve spolupráci s René
Kleprlíkem moderování a hladký průběh celého
čarodějnického večera. Přijďte si ho užít společně
s námi!
S přáním slunečných dnů,
režisér souboru František Šedivý
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130. výročí založení SDH Bystré

Český rybářský svaz, z.s. MO Stárkov

Sbor dobrovolných hasičů Bystré byl založen, dle
dochovaných písemností Státního archivu v Praze,
obecním zastupitelstvem obce Bystré dne 7. srpna 1889.
Následujících 100 let působnosti sboru není písemně
zaznamenáno, nicméně dle vyjádření starších a
bývalých členů sbor vykonával v obci preventivní
požární prohlídky, sběr železného šrotu, organizoval a
účastnil se hasičských soutěží a pořádal společenské
akce a dětské dny.

Náš spolek byl založen roku 1946.
Aktuálně evidujeme 123 členů ze Stárkova, Velkého
Dřevíče, Jívky, Radvanic a okolí.
Na přelomu roku se nám
podařilo získat chovný
rybník Studnice, který je
nyní společně s rybníky
Buchťák a Jívka výhradně ve
vlastnictví
naší
místní
organizace.
Začátkem dubna probíhají
výlovy chovných potoků.
Produkci pstruha obecného nám dlouhodobě
komplikuje tlak rybožravých predátorů, zejména pak
vyder říčních, které nám decimují stavy nejen pstruha,
ale také raka říčního. Záchrannému chovu raka se
věnujeme již od roku 1997, kdy nám byla, jako jedněm
z mála v rámci ČR, udělena výjimka k chovu tohoto
přísně chráněného živočicha. Jako všechny rybářské
organizace jsme se v loňském roce potýkali s kritickým
stavem vody a doufáme, že letos bude situace lepší.
Na konec května
připravujeme pro
děti
tradiční
rybářské závody
na
rybníku
Buchťák.
Rybářský kroužek
se stejně, jako my
ostatní, chystá na
zahájení rybářské
sezóny na našich revírech, kdy hlavní náplní bývají
výjezdy k vodě. Naši vedoucí kroužku se také
každoročně podílejí na akcích pro děti pořádaných
městem Stárkov.

Důležitým mezníkem se pro sbor stal rok 1989, kdy se
členská základna rozrostla o nové bratry a zároveň je
veškerá činnost písemně zaznamenávána do kroniky
sboru. V témže roce se na členské schůzi, z důvodu
zabezpečení finančních prostředků pro chod sboru,
odsouhlasilo založení živnostenského listu na dopravu
a následně byl pořízen traktor s vlekem. Mezi lety 1989
až 2001 sbor aktivně pokračoval v pořádání akcí pro
veřejnost, například Pálení čarodějnic a Mikulášské
nadílky. V letech 1992 až 2001 sbor prováděl v obci
svoz popela. Mimo jiné jsme roku 1998 pomáhali při
likvidaci následků povodní ve Skuhrově nad Bělou a
obci jsme věnovali finanční pomoc ve výši 10 000 Kč.
Roku 2001 zakládáme hasičské družstvo žen a o 3 roky
později si zřizujeme živnostenský list na hostinskou
činnost. Ve spolupráci s Obecním úřadem Stárkov jsme
v letech 2004 až 2006 pořádali v polské Glušici „Dny
české kuchyně“. V následujícím roce jsme provedli
výstavbu nového oplocení a terénní úpravy ve
stárkovském táboře. Od roku 2005 jsme po dalších 14
let zajišťovali občerstvení na obecních akcích Pálení
čarodějnic a Katovské. Dále jsme prováděli sečení trávy
na soukromých i veřejných plochách. Zúčastňovali jsme
se aktivů a soutěží pořádaných okrskem Hronov a
zasahovali u několika požárů v obci.
Závěrem bych chtěl zmínit, že toto je pouze částečné
shrnutí působnosti sboru, který má k dnešnímu dni 32
aktivních členů a 7. srpna 2019 oslaví SDH Bystré již
130 let od svého založení. Přeji bratrům a sestrám hodně
štěstí, zdraví a mnoho úspěchů do dalších let!

S pozdravem Petrův zdar Karel Andres,
jednatel místní organizace

SDH Stárkov
Zažíváme nejsušší období posledních let.
I letošní rok nezačal, i přes počáteční nadšení z vysoké
sněhové pokrývky v lednu, ideálně. Půda není z daleka
tak nasycena vodou, jak bychom si představovali.
Problémy se suchem nejvíce trápí zemědělce, ale také
lesní hospodáře. V letošním roce jsme přistoupili
k netradičnímu kroku a to provedení zálivky nově
vysázené paseky v lesním porostu nad ''Pražskou''. Rád
bych poděkoval členům SDH Stárkov za realizaci
zálivky za pomoci hasičské techniky v těžko
přístupném terénu a nové výsadbě stoprocentní
uchycení.

Antonín Fiedler, starosta SDH Bystré

Děkuji.
starosta
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podobě se dochovaly do dnešní doby, tedy
„nejmladšímu“ je cca 80 let.
Horní Dřevíč byl většinově osídlen obyvatelstvem
německé národnosti. Po zabrání Sudet v roce 1938 se

MLÝN ČP. 3
V HORNÍM DŘEVÍČI
Obec Horní Dřevíč je v historických materiálech
zmiňována od roku 1341, první dochovaná písemná
zmínka pochází z roku 1406. Obcí protéká vodní tok,
tak je velmi pravděpodobné, že mezi prvními stavbami
byl i mlýn na mletí mouky. Prvními majiteli nebyli
soukromí mlynáři, ale církev.
Vodní mlýn „Dřevíček“ je situován v dolní části obce.
Voda ke mlýnu je přiváděna náhonem, který odbočuje
z potoka Dřevíč - dříve zvaného Olšavka. I když první
dochovaný písemný dokument vztahující se ke mlýnu je
až z roku 1734, lze odůvodněně předpokládat, že nějaký
mlýn na stejném místě byl vystaven mnohem dříve.
Mlýn v současné podobě byl vybudován kompletní
přestavbou z mlýna bývalého mezi léty 1919-1922
Ladislavem Baudyšem. Ten zde 1. prosince roku 1917
koupil
starý
dřevěný mlýn,
který tu stál již
nejméně 200
let.
Při
demolici staré
budovy
a
budování
základů
pro
novou stavbu
se na místě nacházely ohořené trámy. S velkou
pravděpodobností tu stál již nějaký mlýn v době
středověku, který kdysi vyhořel.
Mlýn byl poháněn vodním kolem na horní vodu o
průměru 2,8 metru. K mletí obilí sloužily mlecí
kameny. Nechybělo ani další potřebné zařízení, jak
k přípravě obilí před vlastním mletím, tak i stroje na
třídění mouky. Ve třicátých letech minulého století
mlynář osadil mlýn novou, kvalitnější technologií.
Nejviditelnější změnou bylo odstranění vodního kola.
Mlýn byl vybaven
moderní
Francisovou
turbínou. K mletí
obilí
místo
mlecích kamenů
byly
použity
válcové
stolice.
Doprovodná
technologie také
doznala změn. To
vše
z důvodu
zkvalitnění výroby
mouky. Poslední
stroje
byly
instalovány před
začátkem druhé
světové války. Ve
své
původní

český mlynář i se svou rodinou ocitl v cizí zemi. Nebyl
vyhnán, ale nastala pro něj těžká doba. Nepřijal
německé občanství, nepodílel se na protižidovské
politice a ani jinak nespolupracoval s novou mocí.
V roce 1941 byl zatčen Gestapem a zadržován
v různých koncentračních táborech. Domů se vrátil až
po skončení druhé světové války. V dubnu 1945 byl
společně s ostatními vězni osvobozen americkou
armádou v Bayreuthu v Bavorsku. Ve mlýně se po tu
dobu nemlelo, stroje byly zapečetěny a pod trestem
smrti se nesměly využívat.
Aktivně se opět mlelo od podzimu 1945 do roku 1948.
Po této době následoval nucený útlum mletí a definitivní
konec nastal na podzim roku 1949, kdy se ve mlýně
mlelo naposledy. Mlýn byl v dalších letech
zkonfiskován státem (majitel uvězněn v Leopoldově).
V roce 1970 jej rodina od státu odkoupila zpět.

Protože se mlýn s veškerým prvorepublikovým
vybavením zachoval do dnešní doby, byl po zásluze
prohlášen kulturní památkou. V současné době je jako
muzeum mlynářství otevřen veřejnosti. Další informace
o mlýnu včetně otevírací doby najdete na
www.mlyndrevicek.cz.
Arne Šubrt
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poklady našich pradědečků a prababiček, fotografie,
medaile a dokumenty. Výstava byla rozdělena do
několika tematických oddílů, na kterých pracovaly
jednotlivé skupiny žáků. Ke shlédnutí byly dobové
bankovky vydané v letech 1920 – 1993, různé návrhy
budoucí státní vlajky či oddíl s názvem „Automobily
našich prezidentů“ mapující vývoj automobilismu. Za
zmínku stojí i školní kuchyňka, která se ten den
proměnila v prvorepublikovou jídelnu s dobově
prostřeným stolem, kuchyňským náčiním a kávovým
salónkem.
Na
návštěvníky zde čekala
poctivá
bábovka,
štrúdl a nechyběly ani
noviny z 28. 10. 1918.
Dobově
oblečené
dívky ze 7. ročníku
s úsměvem servírovaly
horkou cikorku, kterou
jste si mohli v klidu
vychutnat
třeba
v našem
improvizovaném
„biografu“ u filmu
Kristián. Zájemce o eleganci jistě uspokojila část
výstavy věnovaná módě a doplňkům. V tělocvičně pak
byly k vidění vojenské uniformy, zbraně, výbava a
výstroj našich vojáků umocněné odborným výkladem a
promítaným dokumentem. Návštěvníci měli možnost
vrátit se do minulosti a zavzpomínat si společně s námi
na ony časy. Výstava vzbudila velice kladný ohlas a my
jsme velmi rádi, že jsme nejen v žácích, ale i v našich
návštěvnících vzbudili patřičnou hrdost a pocit
vlastenectví.

ZŠ A MŠ STÁRKOV
Zápis do 1. ročníku ZŠ Stárkov

Zápis do školky

Výstava k 100. výročí založení
republiky v Základní škole Stárkov

Mgr. Šárka Semeráková

Nejbližší akce

28. října uplynulo 100 let od vzniku Československa. Je
to významné výročí vzniku samostatného státu, jehož
kořeny sahají hluboko do historie. 100 let našeho státu
je úžasný, velký
příběh,
který
psaly generace
našich rodičů a
prarodičů.
Dalších 100 let
začne
psát
generace našich
žáků. Vědomi si
toho, že velikost
národa se pozná podle jeho vztahu k vlastní minulosti,
rozhodli jsme se k tomuto důležitému datu vytvořit něco
výjimečného. Něco, co nám připomene důležité události
v historii naší země. Něco, díky čemu se ohlédneme
zpět a vrátíme se ve vzpomínkách do dětství našich
rodičů a prarodičů. K této příležitosti jsme uspořádali
retrospektivní výstavu, která se uskutečnila 23. 10.
v prostorách naší základní školy. K vidění byly nejen
velmi povedené práce žáků školy, ale také starodávné

Jarmark
Ve středu 10. dubna od 15:30 hodin se v budově
základní školy koná tradiční velikonoční jarmark.
Můžete si zakoupit výrobky našich žáků nebo se
občerstvit v bufetu.
Všichni jste srdečně zváni.

Dětský den
V sobotu 1. června pořádá Město Stárkov ve spolupráci
se školou dětský den v Táboře pod Vysákem.
Všichni jste srdečně zváni.

Slavnostní akademie
Ve čtvrtek 27. června od 15:30 se koná slavnostní
akademie, kterou zakončíme letošní školní rok. Po
vystoupení žáků mateřské a základní školy následuje
vyhlášení vítězů soutěží a vyznamenání za výborný
prospěch.
Všichni jste srdečně zváni.
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O Bohušovi ze Stárkova se traduje i jedna pověst. Podle
níž byl Bohuš tak silný, že dokázal přetrhnout novou
podkovu jako nit. Když se také vracel na koni do svého
hradu, nečekal, až bude spuštěn padací most, ale klidně
hradní příkop se svým koněm přeskočil. V klenutém
stropě hradní brány se pak dlouho ukazoval železný
kruh, za který se měl Bohuš chytit rukama a sevřenýma
nohama vyzvednout koně do vzduchu. 11

HISTORIE STÁRKOVA
Ročníkovou práci s názvem Městečko Stárkov a jeho majitelé
do počátku 17. století napsala během svých studií na Ústavu
historických věd královéhradecké Pedagogické fakulty v roce
1999 Barbora Trenčanská, dnes pracovnice Muzea
Broumovska v Broumově. I když se jedná jen o studentskou
práci a od sepsání uběhlo již dvacet let, věříme, že by její
obsah mohl zajímat i dnešní obyvatele Stárkova.

V souvislosti s tímto majitelem Stárkova píše Sedláček,
že Bohuš ze Stárkova „ … seděl na tvrzi Starkovské
podlé kostela …“ 12. V písemných pramenech však
žádnou zmínku o tvrzi ve Stárkově nenalezneme.
Nicméně o její existenci svědčí tvrziště, které se dodnes
zachovalo při jižní straně stárkovského kostela. Má tvar
nepravidelného oválného půdorysu a nachází se na
okraji ostrohu spadajícího do údolí Orlického potoka.
Přesná
podoba
stavby není známa,
víme však, že na
severu, východě a
západě
byla
chráněna příkopem
a valem, na jižní byl
pak jen strmý svah
k
potoku.
Na
počátku 17. st. byla na místě tvrziště postavena zvonice,
která však byla o 200 let později odstraněna. Ve druhé
polovině minulého století pak byly zavezeny i příkopy.
R. 1975 byl na tvrzišti proveden záchranný
archeologický průzkum pracovníky Krajského muzea v
Hradci Králové. 13

Vznik Stárkova a problém první
písemné zprávy
Jako první majitel Stárkova, na kterém se shodují
badatelé, je uváděn Petr, syn Sezemův. Ten měl být
členem rodu, který se ve 2. polovině 13. st. podílel na
kolonizaci pravého břehu Metuje. Ve stejné době byl asi
též založen Stárkov 1. V literatuře lze nalézt dvě verze
toho, o jaký rod se jednalo. August Sedláček píše, že to
byl rod s erbem lovecké trubky 2. J. V. Šimák naopak
tvrdí, že šlo o rod, na jehož erbu byl vyobrazen třmen 3.
V každém případě měl tento rod několik větví. Petr
patřil do větve, jejímž praotcem byl jakýsi Ruben. Jeho
jméno se vyskytuje v listě krále Přemysla Otakara I. z r.
1225 4. Sám Petr, u některých autorů označován
přídomkem ze Skalice 5, je znám přibližně k r. 1250. Je
to díky starému rukopisu Broumovského kláštera, který
udává velikost a hranice klášterního panství v té době.
Jako jeden ze sousedů kláštera je zmiňován právě Petr,
syn Sezemův 6.
Dalším majitelem Stárkova a členem téhož rodu byl
Bohuš ze Stárkova. Zatímco Sedláček ho zmiňuje pouze
jako Petrova potomka 7,
Šimák se domnívá, že
šlo přímo o jeho
mladšího bratra. Podle
něj byli bratři vlastně
tři, Petr ze Skalice,
Bohuš ze Stárkova a
Rubín. Své tvrzení opírá
o listinu
polického
probošství z r. 1260, kde mezi svědky figuruji „Ruben
et Bohuš frater ipsius“ 8.

Mgr. Barbora Trenčanská
Muzeum Broumov
Poznámky k této kapitole
1. Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království
českého. V., 1837, s. 69.
2. Tamtéž, II., Praha 1883, s. 124.
3. Šimák, J. V.: Historický vývoj Čech
severovýchodních, in: Od kladského pomezí, roč.
9,1931 -1932, s. 117.
4. Sedláček, A.: Hrady, zámky..., II., Praha 1883, s.
124.
5. Šimák, J. V.: Historický vývoj..,, s. 117.
6. Sedláček, A.: Hrady, zámky..., II., Praha 1883, s.
124.
7. Tamtéž, V., Praha 1887, s. 69.
8. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae
et Moraviae, II., vydal Josef Emler, Praha
1882,107 č. 266.
9. Regesta diplomatica nec non epistolaria Bohemiae
et Moraviae, III., vydal Josef Emler, Praha 1890,
295 č. 718. Celý text listiny viz přílohy č. 1.
10. Šimák, J. V.: České dějiny, I., Praha 1938, s. 892.
11. Stárkov 1250 -1573 -1973, Stárkov 1973, s. 46.
12. Sedláček, A.: Hrady, zámky..., V., Praha 1887,s.69.
13. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, VI., Praha 1989, s. 465. Bližší informace
Zpravodaj muzea v Hradci Králové 1976, s. 35

S osobou Bohuše je spojena také první písemná zmínka
o Stárkovu. Dne 17. srpna r. 1321 věnoval Bohuš na
spásu duše své manželky 6 hřiven stříbra polickému
klášteru. V listině můžeme přímo číst: „Nos Bochusius
de Starkinstat fatemur..." 9. Z faktu, že se zde jméno
Stárkova vyskytuje v německé podobě Starkinstat,
bychom mohli usuzovat, že většina obyvatel byla
německé národnosti. Pravděpodobnější bude ale závěr,
že se spíše jednalo jen o jakousi módu mezi panstvem,
které pojmenovávalo svá sídla německy. Důkazem je to,
že se německý název Stárkova objevuje pouze jednou,
a navíc sem během 14. a 15. st. přicházejí ne němečtí,
nýbrž čeští kněží. Poněmčení obyvatel obce nastalo až
později, na přelomu 16. a 17. st. 10
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A NAKONEC . . .
Blahopřejeme.
24. února 2019 se paní učitelka Anežka Janovská dožila požehnaného věku 95 let. Paní Janovská se
přistěhovala do Chlívců v r. 1946, kde učila v jedné třídě 5 postupných ročníků. V roce 1953 se s rodinou
přestěhovala do Stárkova. Zde učila většinou první třídy, často pro malý počet žáků ve spojení s dalším
oddělením. Svoji profesní dráhu ukončila ve školním roce 1993 - 94. To
ji už bylo 70 let. Škola ve Stárkově bývala zejména v poválečných
letech přestupní stanici jinam, z pohraničí do vnitrozemí. Když si to
uvědomíme, pak musíme paní učitelku Janovskou za věrnost Stárkovu
ocenit. Nikdo další zde tak dlouho nepůsobil.
Ze Stárkova se odstěhovala v r. 2011 do Náchoda. Od r. 2018 žije
v Domově seniorů v České Skalici, kde ji pravidelně navštěvují dcery
Dagmar a Blanka a občas i její dávní žáci – penzisti.
Mojmír Bárta

Anketa – rozvoz obědů seniorům
Město Stárkov zvažuje rozvoz obědů ze školní jídelny stárkovským seniorům. Pokud byste měli o tuto službu zájem,
prosíme o vystřižení a vyplnění anketního lístku:
---Můžete vystřihnout---

Anketní lístek – rozvoz obědů seniorům
Jméno a příjmení: ………………………………..
Adresa: …………………………………………...
Měl(a) bych zájem o pravidelný dovoz oběda ze školní jídelny.
Podpis:……………………………
Mobilní rozhlas a SMS Infokanal
Upozorňujeme občany, že během letošního roku dojde k zrušení služby SMS Infokanal. Tuto službu nahradí nový
systém Mobilní rozhlas. Pokud ještě nejste v novém systému registrováni, registrujte se pomocí formuláře (k dostání
v kanceláři úřadu nebo na poště) nebo přímo na internetu. Registrovaní uživatelé si mohou nainstalovat aplikaci
Mobilní rozhlas, do které během dubna začneme posílat zprávy.
místostarosta

Co se dělá
Začínáme s jarními pracemi.
Čištěním místních komunikací a náměstí jsme zahájili jarní úklid města. Je
nutné uhrabat zelené plochy, ořezat živé ploty, začít s přípravou čarodějnic
a úklidem tábora před letní sezónou. Za zmínku stojí přestavba
''nahrabováku'' na seno na zametací stroj. Nápad pana Cinky je velice
originální a účelný. Sami to můžete posoudit po provedeném úklidu náměstí
a školní ulice. Poprvé jsme zaregistrovali Stárkov do akce: Ukliďme Česko.
Ve spolupráci s žáky ZŠ dojde 17. 4. 2019 k úklidu Stárkova a okolí.
Podrobnosti o akci najdete na www.uklidmecesko.cz/event/23132.
Výraznou proměnou prochází zahrada základní školy. Byly odstraněny
vzrostlé stromy, které již dosáhly svého fyziologického stáří a v průběhu
roku je nahradí nová výsadba. Současně dojde k rekonstrukci herních prvků
na dětském hřišti. Na konci března jsme započali s opravou rozpadlé zdi u
mateřské školy na náměstí. Vědomi si této špatné vizitky města, bylo prioritou přistoupit k její rekonstrukci hned na jaře
letošního roku.
starosta

Připravujeme
Rubriky: dopisy čtenářů, rozhovor a další; inzerci; pokračování seriálu o historii Stárkova, zprávy z MŠ.
Stárkovský zpravodaj; vydává město Stárkov, kontakt: starosta@starkov.cz; za obsah článků odpovídají autoři.
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