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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás
v letošním
roce
podruhé
pozdravil
prostřednictvím
obecních
novin.
Věřím, že nastalé letní
počasí, Vám navozuje
příjemnou atmosféru
letních
dní.
Po
proběhlých několika
rozmarech
počasí,
které nás potrápily během jara, přišlo opět období
sluníčka a věřím, že i příjemných dní. Dovolil
jsem si zde připravit Vám několik článků
shrnujících dění v našem městě, realizaci a
přípravy různých akcí a investic. Přeji Vám
bezproblémový průběh letních prázdnin a všem
plno spokojených dní.
Petr Urban,
starosta města

VÝZVA STAROSTY
OBČANŮM
Vážení občané města,
v posledních dnech jsem z osobního jednání a
reakcí na sociální síti vycítil potřebu některých
z Vás o vydání takzvané protihlukové vyhlášky
města omezující používání přístrojů a zařízení,
které svým nadměrným hlukem obtěžují během

Nejbližší akce
2. 9.
Den otevřených dveří v ZŠ Stárkov
21. 9.
Katovská třicítka

víkendů a státních svátků. Dovoluji si
proto, takovouto formou, apelovat na
dodržování a respektování neděle a
státních svátků jako dní pracovního klidu.
Pokuste se prosím v tyto dny zdržet
provádění hlučných činností, jako je
používání sekaček, křovinořezů, cirkulárek
nebo motorových pil apod. nebo je
využívejte opravdu jen výjimečně a
mimořádně. Uvědomuji si, že pro některé
občany je po několikaletých špatných
zkušenostech
volání
po
vydání
protihlukové
vyhlášky
jediným
východiskem k usměrňování sousedských
vztahů. I nyní, kdy město nemá vydanou
protihlukovou ani podobnou vyhlášku, lze
při porušování nočního klidu nebo
hlukových limitů využít příslušná
ustanovení občanského zákoníku či zákona
o přestupcích. Jsem přesvědčen, že v naší
obci žijí racionálně smýšlející lidé, kteří
nepotřebují, aby byli svazováni různými
předpisy a nařízeními, které lze nahradit
obyčejným respektováním života nejen
svého, ale také svých sousedů. Pokud
samozřejmě problémy ve většině případů
neustanou, jsme připraveni vyhlášku
přijmout. Přesto věřím, že dokážeme najít
cestu své sousedské vztahy udržovat na
dobré úrovni, pokud začneme každý sám u
sebe. Potom nebude přijetí podobné
vyhlášky třeba.
Petr Urban

Svozy odpadu:
Čtvrtky:
11. 7.
25. 7.
8. 8.
22. 8.
5. 9.
19. 9.
3. 10.
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Ty postupně prošly všechny místní i krajské komunikace
od Chlívců, Horního Dřevíče a Vápenky zpět do

KRÁTCE
Výstavby nového sociálního zařízení v ZŠ
dokončena
Dne 15. května letošního roku byla dokončena plánovaná
výstavba nového sociálního zařízení pro první stupeň naší
základní školy. Plány na výstavbu vzešly z požadavku
České školní inspekce, která dlouhou dobu kritizovala
nedostatečnou kapacitu WC v prvním patře sloužící všem
žákům školy. S finanční podporou více než 600 tisíc
korun na výstavbu přispěl také Královéhradecký kraj. Již
v loňském roce bylo třeba provést nezbytné úpravy pro
zajištění předepsaných standardů, např. doplnění počtu
umyvadel apod. V rámci výstavby došlo k vybudování
WC pro chlapce a dívky včetně sprchy a dvou nových
šaten. Tyto prostory plánujeme do budoucna využít také
jako zázemí pro návštěvníky víceúčelového sportoviště,
které je nyní ve fázi projektových příprav. Současně
s rekonstrukcí byla v prostorách bývalé knihovny zřízena
nová učebna a rekonstruována školní družina. Všichni
budete zváni na „Den otevřených dveří“, který je
plánován na první den nového školního roku, 2. září 2019,
kde si budete moci celou přestavbu prohlédnout.

Stárkova. Vybaveni nezbytnými rukavicemi zbavili okolí
od poházených odpadků podél komunikací a na veřejných
plochách. Jsem rád, že ze strany všech zúčastněných byla
akce hodnocena kladně a přispěla tak k čistšímu prostředí
našeho okolí.
Děkuji Vám.
Starosta

Vítání občánků
V sobotu 15. června jsme na sále radnice ve Stárkově
přivítali osm nových občánků našeho města.

Starosta

Rekonstrukce havarijní části vodovodu ve Chlívcích
Na přelomu května a června proběhla nutná oprava
vodovodního řadu v délce zhruba 230 m. Vodovod ve
Chlívcích je z větší části původní ze třicátých let
minulého století a jeho provoz si zajišťujeme sami
v rámci města. Plánovaná oprava původního potrubí
proběhla také v návaznosti na plánovanou opravu
vozovky.
Starosta

Pošta Partner ve Stárkově
Kulturní program zajistily děti z naší základní školy,
rodičům i dětem popřál místostarosta a pracovnice
městského úřadu. Rodičům byly předány věcné dary i
malý finanční dar. Na závěr proběhl slavnostní přípitek
na zdraví dětí i rodičů.
Místostarosta

Už v průběhu minulého volebního období bylo město
Stárkov osloveno s nabídkou tzv. Pošty Partner. Jedná se
o převedení poštovních a dalších služeb na soukromý
subjekt nebo na městský úřad.
Zájmem města Stárkova je zachování služeb pošty pro
občany ve Stárkově, proto v současné době probíhají
jednání se zástupkyní pošty pro východní Čechy
o udržení stávajícího stavu nebo přechodu na Poštu
Partner, obojí ve stávajících prostorách.

Čarodějnice 2019
V úterý 30. dubna se konal 24. ročník stárkovského sletu
čarodějnic. Tradiční akci jsme
pojali tentokrát trochu jinak.
Akce nezačala na náměstí u
radnice v půl osmé, ale už v pět
odpoledne na horním hřišti.
Na začátku byly připraveny
soutěže pro děti, od 18 hodin
pak koncert písničkáře Michala
Horáka.
Poté předvedla své parkourové
umění skupina Flowvision. Po

Místostarosta

Uklidíme Stárkov
Dne 22. 4. 2019 na „Den Země“ se žáci druhého stupně
ZŠ Stárkov včetně učitelského sboru prvně zapojili do
této celosvětové akce pro životní prostředí. Ve spolupráci
se zaměstnanci města Stárkova jsme přihlásili úklid ve
Stárkově pod názvem – Uklidíme Stárkov. Podařilo se
sesbírat 24 pytlů komunálního odpadu a 19 pytlů plastů.
Organizační zajištění probíhalo v rozdělení na 4 skupiny.
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jejím úspěšném vystoupení nastoupil Divadelní soubor
Medvěd ze Stárkova. V pohádce O Sněhurce bojovalo
dobro se zlem, ale nakonec vše dobře dopadlo a Sněhurka
byla zachráněna.
Rej čarodějnic nenechal nikoho na pochybách, čí akce se

ve Chlívcích. Obecní autobus dovezl všechny zúčastněné
na odbočku lesní cesty na Krkavčině, a poté jsme se
přesunuli na samotnou prohlídku muzea v prostorách
srubu. Před žhavými paprsky slunce jsme se ukryli ve
stínu lesa a následně se zchladili při prohlídce celé
expozice ve dvou patrech, které pěchotní srub při
prohlídkách nabízí. Následně jsme si prošli i nedaleké
okolí s lehkým opevněním, kde nám byli dvěma průvodci
sděleny zajímavé informace o výstavbě opevnění na
konci třicátých let minulého století, kterého je tento
pěchotní srub součástí společně s dalšími 263 těžkými a
9984 lehkými objekty československého opevnění, které
začalo vznikat jako reakce na možnou agresi
z nacistického Německa. Po prohlídce se všichni
účastníci přesunuli procházkou do hospody U Lípy ve
Chlívcích, kde bylo připraveno malé občerstvené.
Starosta

dnes koná. Odborná porota vybrala nejlepší čarodějnice
v různých kategoriích. Vítězky se mohli radovat z cen a
pohárů.
Za soumraku nastoupila skupina Inferno a předvedla nám
své „ohnivé“ umění.
A pak už . . .

Názory zastupitelů
Dopravní situace ve Stárkově
14. 3. 2019 se na Městském úřadě ve Stárkově
uskutečnila z iniciativy předsedkyně kontrolního výboru
Mgr. Hromasové a za účasti p. starosty Urbana a p.
místostarosty Mgr. Šedivého schůzka s 1. náměstkem
hejtmana
a
radním
pro
oblast
dopravy
Královehradeckého kraje Mgr. Martinem Červíčkem,
brig. gen. v.v. Tématem byly kritické úseky a místa
krajských silnic v katastru Stárkova. Pan náměstek je mj.
i senátor pro naši volební oblast. Na této schůzce bylo
dohodnuto, že dojde ke zmapování kritických úseků a
míst v dopravní infrastruktuře v katastru Stárkova
(dopravní komunikace, propusti, mostky apod.) a k jejich
prověření Správou a údržbou silnic Královehradeckého
kraje (SÚS KHK) z hlediska bezpečnosti silničního
provozu a technického stavu. Podklady k tomuto
prověření byly SÚS KHK i p. náměstkovi zaslány panem
starostou v průběhu měsíce května. Výsledky těchto
prověření a dalších jednání se Silničním správním úřadem
v Náchodě i Policií ČR – Dopravním inspektorátem
v Náchodě by měly vést ke stanovení zákazu průjezdu
dopravních prostředků nad určitou tonáž kritickými
úseky krajských komunikací ve Stárkově. S ohledem na
tragickou dopravní nehodu na náměstí dne 5. 6. 2019 je
nutné do započatých jednání p. starosty i v rámci jednání
zastupitelstva zařadit bod „Projednání místní úpravy
silničního provozu na náměstí ve Stárkově“ spočívajícím
v provedení dopravního značení na náměstí, jak je
obvyklé na náměstí českých měst (značení parkovacích
míst, stanovení zákazu stání/zastavení vozidel nad určitou
tonáž).

následovalo zapálení hranice.
Dalším večerem pak hudebně provázela kapela Katband.
Místostarosta

Výlet Stárkovských seniorů
Město Stárkov uspořádalo 29. června společný výlet pro
stárkovské seniory do pěchotního srubu TS-20 "Na Pláni"

Mgr. Miroslava Hromasová
(text vyjadřuje názor zastupitelky a předsedkyně
kontrolního výboru města)
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nechtěl bych na někoho zapomenout tak přeci jedno
jméno velké poděkování
patří
panu
Josefu
Gorganovi za jeho elán a
obětování volného času.
A co napsat na závěr, snad
jen obligátní: Stárkov do
toho!
Jednatel TJ Sokol Stárkov, z. s.
Jan Bárta

SPOLKOVÁ ČINNOST
TJ Sokol Stárkov
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych v krátkosti zhodnotil uplynulou sezonu
2018/2019 za vedení TJ Sokola Stárkov, z. s.

Sportovní část
Po minulé sezoně, kdy se náš tým rozkoukával
v okresním přeboru okresu Náchod, jsme se letos
posunuli do středu
tabulky a stali se
etablovaným oddílem
této soutěže a troufám
si tvrdit, že většině
protivníkům jsme se
minimálně vyrovnali a
některé
zaslouženě
přehráli. Rád bych
poděkoval hráčům za
předvedené výkony a
jsem rád, že se nám
letos povedlo utvořit
tým lidí, který táhne za jeden provaz, i když se zrovna na
hřišti nedaří. Po výsledkově slabší podzimní části jsme
nakonec obsadili 6. místo, čímž jsme překonali cíle,
se kterými jsme do soutěže vstupovali. Velké díky patří
Vám všem, kteří
chodíte a jezdíte
podporovat
náš
tým, zejména na
domácím hřišti pro
nás vytváříte to
pověstné
Stárkovské peklo,
do kterého soupeři
neradi
jezdí.
Doufám, že i v následující sezóně Vám budeme dělat
radost a ještě jednou děkujeme.
Do příští sezony jsme přihlásili také tým minipřípravky
pro nejmenší hráče do 7 let v systému turnajů a
potřebujeme doplnit naše družstvo dalšími hráči, proto
jestli máte zájem, aby vaše ratolest sportovala,
kontaktujte nás, rádi Vás přivítáme v našem klubu.
Letos bychom chtěli založit družstvo mladších nebo
starších žáků podle věků dětí, ale nedaří se nám najít
trenéra (vedoucího), který by se o tuto kategorii staral,
kdyby měl kdokoliv zájem, nebojte se a přijďte mezi nás.

Český rybářský svaz, z.s. MO Stárkov
Dětské rybářské závody Buchťák 18. května 2019
Letos, jako každý rok, patřila jedna z květnových sobot
dětským rybářským závodům. Rybářské závody pořádá
již s dlouholetou tradicí rybářské spolek ze Stárkova na
svém rybníku Buchťák. O tuto akci se starají převážně
oba dva vedoucí mládeže, ale i spousta ostatních členů,
počínaje od rozhodčích a konče vedením MO, které

chystá smlouvy, shání sponzory atp.
Letošního ročníku se zúčastnilo s velkým úspěchem 35
dětí ve věku od 6 do 15 let. Naše rybářské závody
navštěvují děti se svými rodiči ze Stárkova a blízkého
okolí, ale také hodně přespolních (Hradec Králové,
Praha), naše závody získávají velkou prestiž a všichni se
na ně rádi vrací.
Naše rybářské závody podporuje spousta sponzorů, jedná
se o firmy či osoby ze Stárkova, Radvanic, Červeného
Kostelce či Nového Města nad Metují. Díky těmto
sponzorům se nám opět podařilo to, že každý účastník
mohl kromě diplomu obdržet taktéž spoustu hodnotných
věcných cen.
Letošní ročník nám přinesl přes 150 úlovků a celkem
7436 přidělených bodů. Vítězství
obhájil A. Pazderka z Hradce
Králové se 1283 body, druhé
místo
obsadil
M.
Pirkl
s 1086 body a třetí V. Macháně
z Nového Města nad Metují
se 763 body. Největší ulovená
ryba byla překvapení pro
všechny, jednalo se o štiku
s délkou 56 cm, o kterou se postaral M. Novák.
Celkově hodnotíme letošní ročník za velmi úspěšný a
vydařený. Naše díky patří všem, kteří se akce zúčastnili,
všem pořadatelům a v neposlední řadě všem partnerům.
Doufáme, že se na této akci začne objevovat více místních
občanů! Opravdu je o co stát, je to skvělý zážitek.
Karel Andres nml.
Vedoucí mládeže, ČRS, z. s., MO Stárkov

Zázemí klubu
V minulé sezóně, jak si asi většina občanů všimla, začala
rekonstrukce kantýny a výstavba nových záchodů, rád
bych poděkoval všem, kteří se na této akci podíleli, jak
sponzorům, tak všem kteří přiložili ruku k dílu.
Děkujeme také obecnímu zastupitelstvu za nemalý
příspěvek, bohužel v dnešní době se sport bez pomoci
obcí dělá velmi špatně. I když je to zásluha mnoha lidí a
4
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Velkých Svatoňovicích. V sobotu 13. 4. se na naši
komedii „Doba jde dál“ a komediální pásmo „Velký a
malý“ přišlo podívat zhruba 70 diváků. Naše „Doba jde
dál“ měla premiéru už v červnu 2015 a na repertoáru jsme
ji drželi nejdéle ze všech.
Potom nám zbyl necelý týden na nachystání krátkého
divadelního výstupu pro Stárkovský slet čarodejnic.
Volba padla na
zpracování pohádky
O Sněhurce, kterou
jsme
záměrně
upravili do našeho
prostředí. Na ukázce
se podílelo 8 herců
DS Medvěd, kteří
představovali zlou
královnu, jejího sluhu, krásnou Sněhurku, udatného
prince, vypravěče a taky trpaslíky Prófu, Rejpala a
Šmudlu. Chtěli bychom divákům moc poděkovat za
krásnou atmosféru, kterou nám na horním hřišti vytvořili.

SDH Stárkov
Rád bych Vás seznámil s činností SDH Stárkov, z. s. za
poslední půlrok a nastínil naše plány do konce roku 2019.
Nejdříve několik akcí první poloviny roku 2019,
v kterých se náš sbor angažoval, většinou se součinností
s Městem Stárkov.
V polovině března provedla jednotka tradiční úklid
náměstí od posypových materiálů po zimě spojené s
prověrkou techniky a dálkovou
dopravou vody z místního
potoka Dřevíč. Použita byla
přenosná stříkačka PS12,
dopravní vedení bylo tvořeno
11 požárními hadicemi PHB75 a útočné vedení tvořili 2
proudy, každý s 2 kusy
požárních hadic PH-C55.
Celková délka vedení byla 280
metrů. Další akcí, kde jsme se
spolu mohli potkat, je pálení
čarodějnic, jako každoročně výjezdová jednotka obce pod
velením Lukáše Prisztavka dohlížela na bezproblémový
průběh akce do ranních hodin. Třetím rokem jste se mohli
také zastavit u nás ve stánku a dát si něco dobrého do
žaludku. Za tuto činnost bych chtěl poděkovat zejména
našim sestrám ve sboru.
Jen jednou větou se zmíním o dalších jednorázových
akcích, v březnu jsme doplňovali vodu pro zvířata na
Solovicích také byla provedena závlaha sazenic
v obecním lese, v dubnu byl proveden sběr železného
šrotu, květen byl ve znameí techncké kontroly na
cisternové automobilové stříkace CAS 25.
A co nás čeká, velmi důležité jednání s obcí o
budoucnosti výjezdové jednotky,
kterou
dle
§29
zákona
č.133/1985 Sb. zřizuje a spravuje
obec. Je to takový rest několika
minulých
zastupitelstev, je
potřeba doplnit stav dalšími
odborníky, kteří musí projít
zdravotní
prohlídkou
a
případnými
školeními
dle
výstroje a techniky, která jim
bude
svěřena.
Velkým
problémem je také věk techniky a stav některých
ochranných pomůcek, které má v současné době jednotka
k dispozici. Jestli by se našel někdo, kdo by měl zájem
doplnit stav, prosím, přihlaste se.
hospodář SDH Stárkov, z. s.
Jan Bárta

Co chystáme
Přes léto bychom se rádi dohodli na tom, jakou inscenaci
začneme pro další sezonu připravovat. Mezi nápady se
objevila například díla „Muži v offsidu“ nebo „Bylo nás
pět“. O konečném výběru a plánované premiéře, kterou
bychom chtěli stihnout v zimních měsících následujícího
roku, vás budeme informovat. Aktuální informace a
fotografie z akcí můžete najít na našem facebooku nebo
instagramu.

Zajímavosti o našich členech
Čtyři naše členy hned po čarodějnicích čekala maturitní
zkouška, kterou všichni úspěšně složili. Někteří z nás jsou
kulturně aktivní i jinde – Matěj Komár se stal zároveň
členem Divadelního souboru Jiráskova divadla
v Hronově, Jakub Slezák je frontmanem úspěšné
velkopoříčské kapely Warování a mě můžete od června
občas slyšet na vlnách Českého rozhlasu Vltava v ranních
hodinách v pořadu Mozaika.
František Šedivý, režisér

Stárkovsko, z.s.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás krátce
poinformovala, že v dubnu minulého roku byl založen ve
Stárkově spolek s názvem Stárkovsko, z. s. (zakladatel
Mgr. Miroslava Hromasová – předseda spolku, JUDr. Jiří
Hromas – zakládající člen, Rudolf Pernica – zakládají
člen), který si klade za cíl obnovu a rozvoj památek (vč.
drobných sakrálních staveb) a jiných kulturněhistorických hodnot ve Stárkově a jeho okolí. Spolek by
rád přispěl i k rozvoji místního cestovního ruchu,
infrastruktury a veřejného a kulturního života. Pokud by
se někdo z místních či přespolních chtěl stát členem
spolku, přispět radou, pomocí či nápadem, rádi ho
přivítáme.
Mgr. Miroslava Hromasová

Divadelní soubor Medvěd Stárkov
Divadelní aktivity
Některá období v roce jsou pro nás na přípravu našich
aktivit náročnější než ostatní. Přesně takový byl letošní
duben, kdy jsme po několika posunech termínu vyrazili
odehrát hostující představení do Kulturního klubu ve

hromasovamiroslava@seznam.cz
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jsem udělala zkoušku do tzv. rodinné školy, což byla
dvouletá dívčí škola, kde se učilo vařit a šít. Rok jsem
potom taky byla v učitelském ústavu pro učitelky, které
ve škole vyučovali ruční práce. Když skončila válka,
znovu otevřeli učitelský ústav a já jsem využila možnost
složit přijímací zkoušky na tom učitelském ústavu, kam
jsem předtím nemohla. Tenkrát mi bylo 17 let. Já některé
věci vůbec v té rodinné škole nebrala, ale musela jsem
udělat zkoušky z češtiny, matematiky, chemie, tělocviku
– já neměla ani úbor, tak jsem utíkala k tetě, aby mi
půjčila trenky a tričko. Měla jsem to štěstí, že jeden
profesor, který zkoušel, mě znal a učil mě zpěv. Zpívala
jsem taky v pěveckém sboru.

ROZHOVOR
Lidé, kteří tu žijí s námi:

Jiřina Bednářová
(*1927 Bratislava)
rozená Stárková

Takže to bylo hodně náročné?
Ano, nejnáročnější bylo doučit se chemii, fyziku,
z matematiky jsem se doučila integrály a podobné věci. A
taky bylo potřeba dohnat hru na housle. Já totiž nastoupila
rovnou do 3. ročníku.
Když jste potom složila maturitu, tak jste mohla jít
učit?
Dva roky jsem tam chodila, odmaturovala a pak jsem šla
učit.
A jak se stalo, že jste se ocitla tady ve Stárkově?
Všechny jsme musely do pohraničí, nikoho nedali do
vnitrozemí. Ani když se spolužačky vdaly týden před
maturitou v domnění, že zůstanou se svými muži doma.
Když chtěly učit, tak musely do pohraničí.

Jak jste prožila dětství a odkud pocházíte?
Tatínek byl zaměstnanec na poště. V roce 1918 na
Slovensku chyběli úředníci a z Čech tam vyslali vzdělané
lidi. Tatínek tam šel, protože uměl pracovat s telegrafem.
Šel pracovat do Vajnor na letiště a tam byl jako navigátor
letadel. Přes zimu se ale nelétalo, a to byl na poště u
telegrafu. Neděle jsme prožily na letišti, já jsem totiž
z dvojčat, a ještě se starší sestrou jsme se všechny tři
narodily v Bratislavě.

Vy jste sem přišla úplně sama?
Úplně sama, když si vezmete, co jsem se musela doučit
za ty dva roky, tak uznáte, že čas na známosti opravdu
nebyl. Na nějaké to randění nebyla ani nálada, denně jsem
se musela učit do půlnoci.

Chodila jste tam i do svojí první školy?
V Bratislavě jsme chodily do obecné školy. Když
v třicátém osmém zabrali Němci Sudety, tak se Slováci
vymezili vůči Čechům, chtěli samostatnost. Do té doby
jsme si hráli dohromady se slovenskými dětmi, ale tím
zabráním Sudet začala česká a slovenská nenávist.
V Bratislavě jsme byli až do května 1939, kdy maturovala
naše starší sestra. Čekali jsme tam až do její maturity a až
potom, že se odstěhujeme. Táta se odstěhoval v září 1938
a my tam zůstaly s maminkou bez něj.

Pamatujete si ten první příjezd sem do města?

A potom jste odešly ze Slovenska za tatínkem…
V tom květnu jsme pak
všechny šly za tatínkem do
Hradce Králové, kde jsme
prožili válečná léta. Já jsem
chodila do reálky v Hradci
čtyři roky, až do kvarty.
Měla jsem jít do učitelského
ústavu, v roce 1942 se ale
všechno změnilo, protože
v Hradci Králové ten ústav
zrušili a přesunuli ho do
Chrudimi. A protože já jsem
byla malinká, hubená, tak
mě rodiče do té Chrudimi nepustili. Na poslední chvíli

To si pamatuju docela přesně, to byl rok 1947. Jezdil sem
autobusem tenkrát pan Beran. Ráno jezdil z Hronova do
Stárkova, na náměstí byl někdy před osmou hodinou. To
mě sem tenkrát v pondělí přivezl i s peřinou a zavazadly.
Ředitel školy tenkrát bydlel v domě nalevo od dnešního
obchodu paní Knápkové. Pan ředitel Kašpar vyšel před
dům a tenhle řidič pan Beran na něj zavolal: „Honzo, tady
jsem ti přivez učitelku.“ Autobus jezdil jen ráno a večer,
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pamatuju si, že jsem často chodila pěšky do Žabokrk a
odtamtud vlakem. Kolik let jsem tak chodila, protože
nikdy na sebe vlak a autobus nenavazoval, za 45 minut
jsem byla chůzí doma. Potom už to jezdilo víc.

jsem taky učit do Hronova na zvláštní školu, dodělala
jsem si totiž na vysoké škole defektologii. Chtěla jsem
splnit to, co jsem si předsevzala a zůstala jsem v té
zvláštní škole. Skončila jsem jako ředitelka Zvláštní
školy v Hronově, potom jsem šla do penze.

Ten Stárkov to byla úplná náhoda?
Musela jsem učit v pohraničí, takže jsem otevřela mapu a
začala po ní jezdit prstem. Najednou vidím Stárkov –
přidejte k tomu „á“ a dostanete moje příjmení za
svobodna – Stárková. Bydlela jsem v Hradci, tak bylo
jasné, že půjdu někam do hradeckého kraje. Školský
odbor zařídil všechno a už jsem měla pro sebe malý byt
ve škole. Přímo ve škole, co je na náměstí ve druhém
patře to prostřední okno.

Učila jste tedy do kterého roku?
Do 55 let, to jsem šla do penze, v roce 1982. A pak jsem
učila tady v družině, chvíli v mateřské škole a taky občas
suplovala v základní škole.
Vy jste po svatbě bydlela pořád ve Stárkově?
Po svatbě jsem bydlela už jenom v tomhle domě, kde si
teď právě povídáme. Bývala tady dříve tkalcovská škola.
Váš syn prý dělá námořníka…
Jezdí po celém světě, zrovna teď je na plavbě. Nejvíce
jezdí do Ameriky, ale byl všude. Kde mají moře, tak tam
byl.

Obecná (základní) škola byla v budově dnešní
mateřské školy na náměstí…
Přesně tak a tam kde je dnes základní škola, byla do roku
1948 škola měšťanská. Potom byla už jednotná škola.

Jaké máte místo ve Stárkově nejradši? Kam jste ráda
chodila?
Manžel byl za mlada myslivec, tak jsme měli svůj
krmelec. Ten byl v místech, jak se jde směrem na
Vápenku, tam jsme chodili společně krmit. A taky jsme
chodili do Studnic, když tam ještě bydleli starousedlíci.
Jinak ale kam se šlo, tam bylo krásně.

Vy jste začala učit jaké třídy?
Učitelský ústav byl na první stupeň. Ze začátku jsem měla
3., 4. a 5. třídu. Po roce 1945 tady některé děti neuměly
česky, já ale přišla o dva roky déle, a to už uměly docela
dobře i ty německé nebo ze smíšených manželství.
Byl ten začátek ve škole těžký?
Musíte mít v sobě autoritu, nevím, jak to bylo se mnou.
Já jsem se ten první den, co jsem přišla do třídy, klepala
strachy. Držela jsem tu prázdnou třídní knihu a stála jsem
před dveřmi, bylo mi 20. Já jsem nevěděla, co budu dělat,
když mě ty děti neposlechnou. Otevřela jsem a tam plná
třída dětí. Tři řady dozadu, tři třídy najednou, bylo jich
tam 40 těch dětí.

Pamatujete si, co se tu všechno změnilo? Myslím tím
budovy.
Pamatuju si ještě pivovar, než ho zbořili. Mám ho i tady
na fotografii. Na podloubí, kde jsou dneska Vietnamci,
tam byl konzum. Semotánovi, předtím ještě Salavovi.
Dole vedle pivovaru, tam byl druhý konzum – to byl
koloniál se vším všudy. Nebylo balené zboží, všechno
bylo v šuplatech. To byla dřevěná šuplata s hrubou
moukou, hladkou moukou, krupicí, cukrem a nabíralo se
to lopatičkou. Bonbony byly ve sklenicích, moc obalů
nebylo. Já totiž sbírám reklamní pohádky a obrázky, tam
je hezky vidět, jak to všechno bylo. Řezník tady byl taky,
to byl ten poslední dům nahoře na náměstí vedle Fimy,
tam byl Salava jako řezník. Hospody tady byly dvě,
Dřevěnka, jak je dnes kino a dolní hospoda na náměstí.
V ní uvnitř bylo druhé řeznictví. Reichlovi tam měli
hospodu a řeznictví. U hasičárny byla mlékárna na
zpracování mléka, výroba.

Takže vás děti ale poslouchaly?
To já nevím, šla jsem od dveří ke katedře a důležitě jsem
otevřela třídní knihu. Vzala jsem si pero a najednou
slyším, že někdo promluvil. Zdvihla jsem obličej. Bude
tady ticho, nikdo ani nepromluví, řekla jsem. A bylo
ticho. Musím říct, že s autoritou jsem nikdy neměla
problém. Ještě je tady pár dětí, které jsem tehdy učila.
Například Terka Zeidlerová (Novotná), Antes, nějaké tu
jsou. Děti brečely, když jsem pak zůstala se svými dětmi
doma a neučila. Chvíli jsem taky učila v Bystrém na
záskok.

Lékař tady byl taky?
Byl tady pan Ringel, to byl praktický doktor. Měl ordinaci
na náměstí na podloubí, tam kde bydlel pan Gukert.
V druhé polovině domu bylo zelinářství. Na náměstí, jak
je dnes májka, tam byl takový velký dům. V první
polovině bylo holičství, Libuška Štěpánová nás tam
kudrnatila a vedle byla cukrárna.
Všiml jsem si, že máte doma mimo televize i počítač…
Mně nedělá moderní technika problém. Najdu si všechno,
co potřebuju. Co jsem ještě vždycky ráda dělala je sbírání
reklamních obrázků a pohádek. Mám tady doma velkou
sbírku.

Přišlo sem tenkrát těch nových lidí po válce hodně?
Ani bych neřekla. Spíš vyrostly děti a zůstaly tady,
oženily se a vdaly se. Pak jsem učila na dvoutřídce,
většinou 4. a 5. třídu. A někdy v tom roce 1963 jsem
začala učit první třídu a už mi ta první zůstala. Odešla

Děkuji Vám za rozhovor a ať se Vám daří.
František Šedivý ve spolupráci s Josefem Gorganem
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spoluvlastníků. To se nakonec podařilo a smlouva byla
všemi zúčastněnými podepsána. Nový majitel se po
uskutečněné koupi v první řadě zkontaktoval s územním
pracovištěm Národního památkového úřadu v Josefově,
kde nalezl vstřícné jednání jeho pracovníků, zejména
pana Mgr. Zezuly. Po vzájemné výměně názorů ohledně
budoucího vzhledu zámku došlo ke konsensu, že podoba,
do níž se vnější vzhled zámku bude vracet, bude barokní.
I základní záměr majitele spočívající v rekonstrukci
zámku na „Zámecké lázně Stárkov“ byl akceptován. Proč
lázně? Protože kromě výše uvedených kvalit je pro
Stárkov i jeho okolí typická přírodní pramenitá voda,
jedna z nejlepších v České republice. V zámeckém parku,
který má rozlohu 5,5 ha, a je zčásti rovněž památkově
chráněn, již od r. 2018 probíhají práce na jeho obnově.
Opět za odborné spolupráce NPÚ v Josefově, jmenovitě
paní Ing. Jelínkové. V přilehlých hospodářských
budovách jsou další prostory vhodné např. pro byty
zaměstnanců nebo pro expozici, která by svým
zaměřením vyzdvihla všechny výše uvedené přednosti
Stárkova a jeho okolí.
Milý čtenář si položí samozřejmě otázku, kdy bude výše

ZÁMEK STÁRKOV
Stárkovsko, Stárkov, zámek Stárkov. Lokality plné
rozmanitosti, velkého potenciálu, dřímající jak
nepolíbená princezna. Louky, lesy, voda, modrá obloha.
Z fauny bizoni, vlci, ovce a spousta lovné zvěře. Vše je
zde zastoupeno.

Zámek Stárkov, původně renesanční stavba vybudovaná
na základech tvrze a přestavěná v letech 1681 – 1691 do
barokní podoby zakladatelem české větve rodu
Kaisersteinů Janem Františkem Kaisersteinem, sloužila
tomuto rodu téměř 300 let. Kaisersteinové byli posledním
šlechtickým rodem, který tento zámek vlastnil. Starali se
o něj a hospodářství, které zahrnovalo až 1000 hektarů
luk, polí a lesů, bylo prosperující. Je zajímavé, že tento
původně bohatý rod vlastnil kromě Stárkova i Kácov,
Žleby, palác na Malostranském náměstí a mnoho dalších
nemovitostí a statků v Čechách i v Rakousku, avšak
postupně o všechny nemovitosti přišel. Ať již dělením
majetku v rodině nebo politickou situací v konkrétní
době. Nakonec jim zůstal pouze zámek Stárkov, i ten však
v roce 1927 prodali rodině Pejskarů. Po 2. světové válce
byl Pejskarům zámek znárodněn a v 50. letech byl
přebudován na domov důchodců. Ačkoliv byly touto
přestavbou provedeny značné stavební úpravy, zámek žil
svým životem, poskytoval přístřeší, péči a práci mnoha
lidem. O budovu zámku i jeho parku bylo zejména v 80.
letech dobře pečováno. Po roce 1989 byl zámek vrácen
potomkům původních vlastníků v rámci restitučního
řízení. Domov důchodců zde byl v provozu ještě do roku
2001, kdy jej restituenti pronajali podnikateli, který přišel
s myšlenkou, že v zámku bude chovat vzácné ptactvo.
Tato myšlenka se uskutečnila, ale ukázalo se, že prostory
zámku jsou pro chov ptactva naprosto nevhodné. Zámek,
který přežil třicetiletou válku, nacistickou okupaci a
období komunistického režimu, byl za 16 let nájmu a
chovu ptactva téměř totálně zdevastován. V posledních
letech nebyla prováděna žádná údržba, natož jakékoliv
vhodné stavební úpravy. Na základě těchto skutečností
došli vlastníci nakonec k názoru, že lze zvolit jediné
řešení – prodej zámku včetně okrasného parku, který
zarůstal více a více.
Koupě zámku, která proběhla koncem r. 2017, byla
poměrně složitým právním procesem, neboť pro
myšlenku jeho prodeje bylo nutné získat všech 15

uvedené dílo hotovo. Odpověď závisí nejen na majiteli,
ale i na společném úsilí všech „Stárkováků“, kteří budou
prvními návštěvníky a uživateli tohoto díla.
Mgr. Miroslava Hromasová

VYBRANÁ USNESENÍ
ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo města schválilo:
a) Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí se společností
ČEZ Distribuce, a.s. na přeložku sloupu nn z důvodu
výstavby sběrného dvora u ČOV
b) Směrnici č. 17 pro zveřejňování příspěvků ve
zpravodaji
c) Směrnici č. 15 o zadávání zakázek malého rozsahu
d) Smlouvu o dílo na výstavbu kanalizace pro výstavbu
rodinných domů na Solovicích
e) Zrušení usnesení na prodej poslední volné parcely
pro výstavbu u hřbitova, načež může město přistoupit
k opětovnému prodeji
8
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Základní škola Stárkov

ZŠ A MŠ STÁRKOV

Ve školním roce 2018/2019 čekala na naše žáky řada
akcí. Oba stupně základní školy zahájily školní rok
branným kurzem. I. stupeň ho
absolvoval
v Jívce
v penzionu Kobr, II. stupeň
pak v Táboře pod Vysákem.
Všichni žáci se zdokonalili ve
zdravovědě, práci s mapou a
buzolou. První stupeň pak ještě absolvoval stezku odvahy
a druhý stupeň dopravní výchovu a tradiční výsadek.
Na podzim se žáci obou stupňů věnovali přípravě výstavy
100 let republiky, o které jsme informovali v minulém
čísle zpravodaje. Několik týdnů před adventem proběhly
vánoční dílny a následně vánoční jarmark, na kterém si
rodiče mohli opět zakoupit výrobky svých dětí. Před
Vánoci pak vánoční akademie se spoustou vystoupení.
Žáci II. stupně využili příznivé zimní podmínky
k výcviku jízdy na běžkách a
sjezdovkách. V hronovské
Wikow aréně se zdokonalili
v bruslení a hokeji.
Na jaře jezdil první stupeň
plavat do Náchoda a pro
všechny
pak
byly
velikonoční dílny a velikonoční jarmark.
Po Velikonocích už se blížil konec školního roku, žáci
měli
naplánováno
několik
výletů
a
exkurzí. I. stupeň jel na
exkurzi do Domu pod
jasanem do Trutnova, 1.
a 2. ročník pak na tři
dny do Krkonoš, 3. – 5.
ročník na plavbu do Hradce Králové a do Archeoparku
Všestary.
Druhý stupeň absolvoval exkurzi do Hvězdárny a
planetária v Hradci Králové a plavecký výcvik
v aquaparku.
Úplný konec roku byl ve znamení soutěží a turnajů.

Mateřská škola Stárkov
Školní rok nám utekl jako voda a je čas na krátkou
rekapitulaci. Na začátku září jsme se vydali za zvířátky
na farmu Wenet do Broumova. V říjnu jsme pořádali
tradiční drakiádu a navštívili jsme interaktivní muzeum
Pod
čepicí
v
Hronově. Na konci
října jsme patřičně a
s hrdostí oslavili 100
let vzniku republiky.
V adventní
době
jsme
přivítali
Mikuláše a čerta,
anděl se asi někde
zapomněl. Čekání na
Ježíška jsme si zkrátili pečením perníčků a tvořením
dárečků. Po vánocích jsme se konečně dočkali sněhové
nadílky a mohli jsme si užívat plnými doušky zimních
radovánek. V únoru začal předškolním dětem plavecký
výcvik. Zimní radovánky vyvrcholily masopustem,
karnevalem. Karneval byl ve znamení velkolepého
cirkusu. Zima pomalu
ztrácela svoji sílu a my už
netrpělivě vyhlíželi jaro.
Předškolní děti se pilně
připravovaly k zápisu do
školy
a
pro
rodiče
předškoláků
jsme
uspořádali besedu o školní
zralosti. Po zápisu do školy
se ukázalo, že nás 5 dětí
opustí a v září nastoupí do
první třídy. V květnu se uskutečnil zápis do mateřské
školky. Velmi nás potěšilo, že v září přivítáme mezi
sebou 7 nových kamarádů. Dohromady nás bude 23 dítek
(dětí), tedy o dva kámoše více jak letos. Školní rok se
pomalu nachýlil ke svému konci a my jsme se vypravili
na tradiční výlet do ZOO. Pak ještě jeden velký výlet
čekal na předškoláky, ti v červnu vyrazili s první a druhou
třídou na hory do Krkonoš. Byl to takový malý
seznamovací výlet. Poslední rozlučkový výlet nás zavál
do
Jívky,
kde jsme si
společně
opekli
buřty. To už
všem dětem
bylo jasné,
že
školní
rok končí.
Po posledním zvonění nám zvonil zvonec a školnímu
roku je definitivně konec.
Přejeme všem krásné a pohodové léto.
Mgr. Michaela Šrejberová

Postupně se konal turnaj ve stolním tenise, florbalové
turnaje, střelecké a lukostřelecké soutěže a školní
olympijské hry. Na závěr se konala slavnostní akademie
v místním kině.
Marek Šedivý
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měli zájem s námi hrát i hráči odjinud. Rozkřiklo se, že
se tady hraje dobrý fotbal. Diváci jsou spokojeni, doufám,
že je to dobrá vizitka.
Je náročné být kapitánem týmu?
Zajímavá otázka (smích), není to těžké. Myslím, že
s klukama máme výbornou partu. Nehledě na to, že mezi
námi je v mém případě dvacetiletý rozdíl, mám je rád.
Doufám, že oni mě taky a bude nám to ještě nějaký rok
klapat.
Jak často vlastně trénujete?
Máme trénovat dvakrát týdně, ale jelikož jsou kluci na
školách, tak se to sejde v menší skupině ve středu na lehčí
tréninky a páteční trénink je stabilní, to nás chodí 12 nebo
13 lidí a z toho potom těžíme.

MINIROZHOVORY
Dětské rybářské závody ČRS – MO Stárkov
Karel Andres nml., vedoucí mládeže
Rybářské závody pro děti pořádá místní rybářská
organizace tradičně na rybníku Buchťák u Jívky, který je
jejich soukromým revírem. V současné době mají rybáři
dva vedoucí mládeže, kteří pro děti zajišťují schůzky
rybářského kroužku, exkurze do sádek a výlety zaměřené
na rybaření třeba na zmiňovaném Buchťáku.
Jak náročná je příprava dětských rybářských
závodů?
Sice se to nezdá, ale příprava je hodně náročná, i když to
tak třeba nevypadá. Nějakou práci nám to samozřejmě dá.
Kolik členů spolku nebo dalších spolupracovníků se
na tom podílí?
Podílí se na tom dohromady 15 až 20 lidí. Jinak jsme 3
hlavní pořadatelé.
Je problém pro závody najít sponzory?
Hlavně můj otec jako jednatel spolku shání sponzory,
hodně nám s tím pomáhá. Sponzorů jsme sehnali letos
dost, takže se to vyvedlo. Musím říct, že nám hodně
pomohlo i Město Stárkov.
Každý ten účastník dostane nějakou odměnu?
Úplně každý a myslím, že máme opravdu pěkné výhry.
Braly letos ryby?
Někteří měli úlovků hodně, někteří méně, tak je to
vždycky. Někdo si stěžoval, že tam žádné ryby nemáme,
což samozřejmě není pravda. (smích) Ale letošní ročník
považuji za úspěšný, co se týče úlovků.
Můžeme počítat s tvojí organizací i příští rok?
Příští rok a určitě i další, dokud budeme moct, tak to
budeme dělat.

Dětský den v Táboře pod Vysákem
Marie Seidlová, ředitelka ZŠ a MŠ Stárkov
a Martin Seidl ml., organizátor
Dětský den v Táboře pod Vysákem pořádá Základní a
Mateřská škola Stárkov pravidelně každý rok první
červnovou sobotu. Finanční podporu pro akci (ceny,
zázemí) dodává Město Stárkov. Letošní sobotní
odpoledne 1. června si přišlo za slunečného počasí užít
plno dětí, rodin a přátel.
Jak dlouho pořádá dětský den základní škola?
Seidlová: Když jsem ještě měla malé děti, tak dětský den
pořádala Obec Stárkov. Probíhalo to dole na fotbalovém
hřišti. Potom, ani nevím, kdy k tomu došlo, se program
začal komplikovat a vylepšovat. Zajišťovali jsme
disciplíny a nenápadně to potom přešlo na nás.
Kolik se letos přišlo podívat dětí?
Seidlová: Neznám přesné číslo, ale minimálně 50, možná
i 60 dětí. I podle vydaných odměn se to těžko počítá,
protože některé děti stihnou trasu oběhnout vícekrát.
Na organizaci se podílejí zaměstnanci školy…
Seidlová: Ano, především zaměstnanci a rodinný
příslušníci zaměstnanců. Občas když je zájem, tak
pomáhají některé děti z osmé nebo deváté třídy, ale
musíme to zvládnout i my učitelé.
Letošní ročník měl jaké téma?
Seidlová: Letošní ročník byly pohádky. Všechno co se
týká pohádek, což je jednoduché téma, protože je hodně
široké. Ježibaba, námořník, princezna, víla a tak podobně.
Podle slov návštěvníků se dětem nejvíce líbil lev Alex,
kterého představoval tady Martin. Tu postavu sis
vymyslel sám?
Seidl: Ne, já jsem si nic nevymyslel. Původně to měl být
drak, ale nakonec došlo ke změně. (smích) Tak mi bylo
sděleno, že budu dělat lva.
Děti se lva nebáli?
Seidl: Vůbec ne, jenom asi těch pět nejmenších dětí.
Jeden kluk se chtěl nechat i rovnou sežrat. Celkem si
mohli děti na 10 stanovištích zasoutěžit a vyhrát různé
ceny.

Sezóna 18/19 fotbalového týmu TJ Sokol Stárkov
Pavel Schreiber, kapitán týmu
Fotbalový tým TJ Sokol Stárkov má za sebou podzimní i
jarní část sezóny. Stárkovští fotbalisté v okresním
přeboru, který je nejvyšší okresní soutěží, vykopali 6.
místo. Umístili se tak v první polovině tabulky všech týmů,
což je odměnou pro všechny hráče, diváky i početný
realizační tým.
Jak bys zhodnotil letošní sezonu?
Myslím si, že nebyla vůbec špatná. Dali jsme si takový
cíl, chtěli jsme být do 6. místa. Hlavní ale bylo
každopádně nespadnout do nižší soutěže a umístit se
alespoň v polovině tabulky.
My jsme měli možnost průběh sezony sledovat a přišlo
nám, že jarní část byla ještě lepší než ta podzimní.
Určitě, mladší kluci, čím jsou starší, tím získávají
zkušenosti a je to na nich strašně znát. Dobré je, že
z každého koutu slýcháme, že s námi postupem času
budou mít ostatními týmy ještě větší problémy. Doufám,
že to bude jenom lepší.
Mladší kluci přišli tým podpořit, je to velká posila?
Oni tady už jsou od dorostu, vykopali jsme okresní přebor
z nižší okresní soutěže. Hodně lidí nám teď říká, že by

Plno dalších úspěchů a chuť pokračovat ve všech
aktivitách přeje všem zpovídaným
František Šedivý
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chráněna příkopem a valem, zbylé dvě pak tvořily příkré
a vysoké stráně.5
Za husitských válek se Matěj Salava ukázal jako bystrý a
především rafinovaný
válečník. Ze začátku
bojoval na straně husitů
a díky tomu mohl
rozšířit i své državy.
Bylo to hlavně na úkor
území, které patřilo
břevnovskému
klášteru. Navíc Matěj r.
1430 spojil své síly s
majiteli vízmburského
a adršpašského panství
a společně podnikali
válečné výpravy i do
sousedního
Slezska.
Cílem jejich útoků se
stalo město Svídnice.
Později se však Matěj podřídil císaři Zikmundovi a stejně
srdnatě, jak dříve bojoval proti němu, se nyní účastnil
bojů i proti svým bývalým spojencům. Zajistil si tím
držení svého rozšířeného panství i po bitvě u Lipan.
Ktomu ještě císař Matějovi za věrné služby přidal jako
odměnu vesničku Světí.6

HISTORIE STÁRKOVA
Vývoj Stárkova do r. 1513 (1. část)
Pravděpodobně poté, co se na Stárkov kolem poloviny
14. st. přiženil Čeněk ze Žampachu, dostává se jeho
držení do rukou pánů ze Žampachu. Ti kromě Stárkova
ještě vlastnili obce Provodov, Lochynice, Dobeninu a
Vernéřovice. A jako patron kostela ve Veméřovicích je k
r. 1366 uváděn právě Čeněk ze Žampachu. Ve stejné
funkci se pak r. 1371 objevuje jméno Rubína ze
Žampachu jinak ze Stárkova, který byl nejspíše

Mgr. Barbora Trenčanská
Muzeum Broumov

Čeňkovým synem.1
Brzy nato je sídlo stárkovských pánů přeneseno, ze staré
a ve všech směrech nevyhovující tvrze ve Stárkově, na
pevnější a bezpečnější hrad Skály. Ten se někdy v
německých pramenech objevuje pod názvem
Katschkenstein nebo Katzenstein. Hrad buď založil ještě
Rubín ze Žampachu, nebo již další majitel Stárkova,
kterým byl Matěj Salava z
Lípy. Ten se r. 1393 v
pramenech
připomíná
jakožto pán na Skále a
patron
stárkovského
kostela.2 Od této chvíle až
do r. 1625 se Stárkov stává
součástí rytířského statku
Skály.
Jako jeden z důvodů
přesunu panského sídla se
uvádí to, že v neklidných
dobách konce 14. a
počátku 15. st. nebyla
starkovská tvrz příliš
bezpečným útočištěm. Naproti tomu hrad Skály byl
opravdu hoden svého jména, jelikož stával uprostřed skal
v nadmořské výšce zhruba 700 m. Navíc ho ze dvou stran
chránil příkrý svah. Vysoká skála nad hradní budovou
sloužila jako obranná věž, na jejíž vrchol vedly do
kamene vytesané schody.3 Kolem r. 1415 byl pak ještě
postaven hrad Belver, který byl však později znám spíše
pod jménem Hrádek nebo Bystrý.4 Více než o hrad se
však jednalo o malou tvrz, jejíž jádro tvořilo prostorné
stavení se dvorem a věží. Ze dvou stran byla tvrz

Poznámky:
1. Státní okresní archiv Náchod (dále SOkA
Náchod), archivní fond Archiv města Stárkova
(dále AM Stárkov), kn. č. 11, Knihy černé jinak
smolné městečka Stárkova, 1573 - 1799.
2. Tamtéž s. 1. Pro citaci bylo použito transliterace.
3. Podrobnější informace Zídka, J.: O Smolné knize
města Stárkova, in: Broumovsko, roč. I., 1947, s.
3.
4. SOkA Náchod, AM Stárkov, kn. č. 11, Knihy
černé..., 2. část, s. 1. Pro citaci bylo použito
transliterace.
5. Tamtéž, chybí stránkování.
6. SOkA Náchod, AM Stárkov, kn. č. 6, Městská
pozemková kniha, 1565 -1586.
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A NAKONEC . . .
Nové webové stránky
V pátek 14. června jsme spustili novou verzi oficiálních webových stránek Stárkova. Úřední
deska je aktualizovaná, je přehlednější a obsahuje archiv. Novým prvkem jsou kalendáře –
kalendář akcí a kalendář svozů odpadu. Během léta doladíme informace o městských částech,
fotogalerie, aktuality a facebook.
Adresa www.starkov.cz zůstává, budeme rádi za připomínky a názory.
Místostarosta

Kříž Svaté trojice ve Stárkově č.p. 96
Když projíždím českou krajinou, všímám si, mimo jiné, také drobných sakrálních staveb ve městech,
vesnicích, ale i ve volné přírodě nebo v zahradách domů. Je radost pohledět jak to někde mají lidé opravené a
jak se starají o okolí těchto památek. V posledních letech probíhá jakási renesance
zájmů o křížky a o krajinné prvky vůbec.
V r. 2011 jsem mapoval počet a stav těchto památek ve Stárkově a okolí. Mnohdy
to byl neutěšený pohled. Vykradené sochy u zdravotního střediska, sv. Václav ležící
na zemi a bez hlavy za Vlčkovými. Snad nejhorší pohled se mi naskytl na povalený
kříž nad táborem. Tam se vandalové opravdu vyřádili.
A tak jsem s povděkem zaznamenal, že se asi křížek patřící k č. p. 96, u křižovatky
na Vápenku a Solovice opravuje, když náhle zmizel. V r. 2011 jsem si k tomuto
křížku poznamenal „celá stavba je narušená erozí a bylo by nutno ji opravit. Hrozí zřícení
kříže „ Dnes už stojí v plné kráse. A tak se sluší poděkovat manželům Hojgrovým
z Hradce Králové, že vynaložili nemalý peníz z vlastních úspor a nechali křížek
opravit. Tuto opravu prováděla firma PM kámen ze Slavětína n. M. V příštím roce
ještě přibude kovové oplocení. U křížku je umístěna tabulka, kde se čtenář dozví něco o historii této památky.
A tak, poutníče postůj chvíli a vzpomeň na ty, kteří nechali tento křížek postavit, ale i na ty kteří ho nechali
opravit!
M. Bárta

Co se dělá
Začátkem léta byla nově opravena zeď u mateřské školy. Nyní čekáme na výrobu sloupků od kováře z Velkého
Dřevíče. Následně zadáme přesné nařezání pískovcových soklů, které budou usazovány do předem
připravených průvlaků na opravené zdi. Zároveň dojde i k novému spárování zdi směrem do náměstí. Během
tohoto roku bude v návaznosti na tyto práce upraven celý prostor přilehlého parčíku. Dosavadní stav, který
nastal z důvodu výstavby kanalizace v centrální části Stárkova, bude upraven formou nové pěšiny ke školce.
Z důvodu zajištění provozní bezpečnosti lip bylo zadáno jejich ošetření tzv. bezpečnostním řezem s cílem
odstranění suchých a problematických větví. Na podzim také provedeme výsadbu okrasných keřů podél silnice,
abychom celý parčík opticky oddělili od komunikace.
ZM akceptovalo nabídku společnosti Profesionálové, a.s. na projektovou dokumentaci pro výstavbu
víceúčelového hřiště na pozemku za základní školou. Do konce září tak budeme mít dokumentaci zpracovanou
a předpokládáme, že koncem roku až budou zveřejněny jednotlivé výzvy na podporu z ministerstva pro místní
rozvoj, případně rozpočtu Královéhradecké kraje a budeme moci požádat o finanční podporu na jeho výstavbu.
Petr Urban

Připravujeme
Inzeráty občanů a reklamu firem.
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