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Slovo starosty
Vážení občané našeho města,
jsme všichni již dlouhou dobu v situaci, o které se nikomu moc mluvit
nechce, protože nikdo přesně neví,
co by bylo nejlepší, a už vůbec neví,
kdy, co a jak…
Snažíme se na dříve běžných věcech
najít to pozitivní a pomalu si začínáme
vážit těch věcí, které jsme doposud
považovali za samozřejmé. Letní a
podzimní měsíce se přehnaly naší
obcí a my se teď opět připravujeme
na vánoční svátky. Pojďme si tak něco
málo povědět o tom, co se událo a
co nás čeká. Rád bych, aby slova,
která zde píši, nebyla poznamenána
současnou situací, ale vnímána jako
v běžném roce, neboť negací slyšíme
odevšad hodně.
I v době, kdy byly všem obcím
v České republice kráceny rozpočty ze strany státu v podobě
snížení daňových příjmů (zejména
na investiční akce) z důvodu výdajů
schválených vládou na COVID-19, se
nám podařilo zajistit zejména některé
plánované investice, i když byly
úpravou rozpočtu investiční náklady
poníženy o 1.100.000 Kč. Proběhla
rekonstrukce třídy v mateřské škole.
Ta byla několik let odkládána, až letos
se podařilo ji zrealizovat. Jsem rád,
že i v letošním roce jsme svépomocí
opravili některé havarijní, zejména
nezpevněné komunikace. Započali
jsme s obnovou autobusových

zastávek. Určitě jste si všimli dvou
nových zastávek v Bystrém a Chlívcích. Proběhla příprava na pokládku
a vybudování veřejného osvětlení na
Solovicích včetně přípravy na finální
podobu místní komunikace. Nedílnou součástí plánování investičních
záměrů je jejich projektová příprava.
Započala příprava rekonstrukce
budovy zdravotního střediska,
opravy druhé poloviny střechy na
budově základní školy nebo zajištění
prováděcí dokumentace na opravu
kapličky za kostelem. Největší investiční akcí roku 2021 bude výstavba již
zmiňovaného víceúčelového hřiště,
na které máme platné stavební
povolení. Práce na výstavbě se rozeběhnou na jaře příštího roku.  Další
připravovanou akcí je oprava místní
komunikace ve Chlívcích. V těchto
dnech probíhá finalizace žádosti o
dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj v celkovém objemu přesahujícím 3 miliony korun. Zastupitelstvu
města bude 21. 12. předložen návrh
rozpočtu města na rok 2021. Ten
počítá mimo jiné s investicemi do
další etapy projektové přípravy
zasíťování Solovic pro nové rodinné
domy v objemu 150.000 Kč, dobudování infrastruktury v této lokalitě
v objemu 1.000.000 Kč, spoluúčast
na stavbě hřiště u ZŠ ve výši 600.000
Kč, oprav komunikace Chlívce ve
výši 950.000 Kč, nové autobusové
zastávky 150.000 Kč, dokončení
rekonstrukce hasičské (více na str.2)

Nejbližší akce
Betlémské světlo pro Stárkov
Rozdávání Betlémského světla se uskuteční ve
středu 23. prosince od 18 do 20 hodin.
Podrobnější informace na plakátech a v SMS.
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(pokračování ze str. 1)
zbrojnice v Bystrém ve výši 100.000 Kč, projektové dokumentace (např. na zdravotní středisko) ve výši 200.000 Kč
a dílčí opravy v hospodě ve Chlívcích ve výši 150.000 Kč.
Další investice do místních komunikací, vzhledu a péče
o veřejné prostranství nebo zkvalitnění služeb týkající se
likvidace odpadů, volnočasových aktivit atd. budou hrazeny
v jednotlivých kapitolách schváleného rozpočtu pro rok
2021. V neposlední řadě bych rád zmínil modernizaci výjezdové jednotky našich hasičů. Jako obec jsme povinni mít
aktivní výjezdovou jednotku, která v současné době čítá 11
členů. Díky pořízení motorové pily, elektrocentrály, hasící
techniky a dalšího vybavení budeme schopni v případě
potřeby poskytnout kvalitnější pomoc na území celé obce.
Přes veškeré omezující faktory v letošním roce bych Vám
všem chtěl dát touto cestou hodně odvahy a statečnosti
do dalších dní, které možná ještě nebudou jako ty, na
které jsme zvyklí, ale prožívejte je, prosím, pokud možno
s úsměvem a radostí a nenechte si vzít potřebný pocit
klidu a bezpečí, které jsou bezpochyby třeba prožívat
zejména v nadcházejícím vánočním čase.

Vánoční strom
V jednom z minulých zpravodajů psal pan Bárta o historii
jednoho stromu, který byl zasazen a rostl u kina. V posledních letech už byl velký, a tak se jeho historie završuje

na stárkovském náměstí, kde stojí jako vánoční strom.
Rozsvícení vánočního stromu letos proběhlo v tichosti a
bez společenských akcí.
Místostarosta

Přeji Vám všem krásné Vánoce, klid, pohodu a pevné
zdraví.
Petr Urban

Nové zastávky
V Bystrém začala výměna autobusových zastávek v našem
městě. Dvě jsou již vyměněny, další budou vybudovány
příští rok i v ostatních částech Stárkova.

Vlci poprvé útočili ve Stárkově
Útoky vlků na Broumovsku nabírají v poslední době na
intenzitě a oblast, kam jejich teritoria zasahují, se pomalu
a jistě zvětšuje. Dne 26. listopadu došlo k prvnímu útoku
na ovce na území Stárkova. Jednalo se o 2 roztrhané ovce
v Horním Dřevíči. I když byl vlk pozorován v našem okolí
již v průběhu posledních několika let, nedošlo k bezprostřednímu útoku na hospodářská zvířata v blízkosti
obydlených částí. Zemědělci a myslivci upozorňují, že
současná situace je dlouhodobě neudržitelná. Je třeba ve
vlčí populaci na Broumovsku probudit respekt z člověka,
aby útoků na hospodářská zvířata bylo co nejméně.
Petr Urban

Fotografie je z chlíveckého rozcestí.
Místostarosta

Havárie vodovodu ve Chlívcích
Minulý týden v pondělí byl zaznamenán únik vody ve
vodovodu ve Chlívcích, jednalo se cca o 100 m3 za 6 dní.
Naši technici závadu našli, praskla přípojka k jednomu
z rekreačních objektů, který byl bohužel vyplaven. Voda
byla zastavena a přípojka zaměřena. Práce byla náročná s
ohledem na těžký terén.
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V této nelehké době se dá jen těžko odhadnout, co
nás ještě čeká ve školce do konce roku. Přes všechny
karantény a jiná omezení, která nám čas od času zkomplikují klidný a pohodový pobyt ve školce, se pomaloučku
začínáme připravovat na adventní čas.   Určitě budeme
netrpělivě vyhlížet Mikuláše s čertem a jako každý rok se
budeme pilně připravovat na Vánoce, na ten nejkrásnější
den v roce.

Majitelé si následně zajistí vybudování nové přípojky.
Místostarosta

Zimní údržba
Do nového roku Vám přejeme za celý kolektiv MŠ pevné
zdraví a hodně osobních úspěchů.
Michaela Šrejberová,
vedoucí učitelka MŠ Stárkov

Hospodaření v lesích
Výsledek hospodaření v městských lesích za období leden
až listopad 2020:

Na přelomu listopadu a prosince začala zimní údržba
místních komunikací. Zatím trvala jeden den. Uvidíme,
které předpovědi o letošní zimě se naplní.
Místostarosta

Mateřská škola Stárkov
Letní prázdniny utekly rychle jako voda a my jsme se
všichni v plné síle a elánu sešli 1. záři opět v mateřské
škole. V letošním školním roce máme zapsaných 23 dětí ve
věku od tří do sedmi let.  Povinnou předškolní docházku u
nás plní 10 předškoláčků.
První měsíce školního roku patřily nejen seznámení se se
třemi novými kamarády, ale i k ochutnávání dozrávajícího
ovoce a zeleniny, dlouhým procházkám a hrám v pestrobarevné záplavě spadaného listí či k pouštění draka. Bohužel
epidemiologická situace nám ani na podzim moc nepřála, a
tak jsme byli nuceni zrušit naši tradiční drakiádu, na kterou
se každoročně těší jak děti, tak jejich rodiče.  

Milan Soldán
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náročnější. Nemůžete jenom sedět a mluvit do mikrofonu.
Je třeba nachystat výukové materiály, promyslet, co nasdílíte na obrazovku, nahrát videa, zadat odkazy na aplikace
k procvičování, zkontrolovat a opravit odevzdané práce…
Se svými žáky jsem byla v kontaktu i mimo vyučování, když
potřebovali s něčím poradit.

Marie Seidlová, ředitelka ZŠ a MŠ Stárkov
Velký rozhovor tentokrát přináší hodnocení a malé ohlédnutí
za uplynulým rokem v naší základní škole. Věnuje se reakci
ZŠ Stárkov na situaci na jaře i na podzim, rychlému přechodu
na distanční výuku a boji s neustálými změnami v nařízeních.

Nějaký čas také trvalo, než si děti zvykly na videokonference. Ty malé nereagovaly vůbec a museli jim pomáhat
rodiče, ti starší zase reagovali až moc a skákali si navzájem
do řeči. Hlavní zodpovědnost za školní práci se přenesla
domů do rodin a bylo to náročné pro všechny.
Předpokládám, že ne všichni žáci měli potřebné
vybavení pro online výuku. Jak se v takovém případě postupuje?
Na jaře byla situace složitější. Jediné řešení bylo, že si
žáci nebo jejich rodiče mohli vyzvedávat seznam učiva a
úkolů k vypracování. To pak v domluvených termínech
odevzdávali ke kontrole. Na podzim už jsme měli několik
notebooků k zapůjčení rodinám, kterým vybavení chybělo.

ZŠ Stárkov přešla brzy po uzavření škol v březnu
na výuku přes Skype a na podzim se k ní opět vrátila. Jak se tenhle záměr vydařil?
Od uzavření škol na jaře již uplynulo třičtvrtě roku.
Když se ohlédnu zpět a zhodnotím, jak jsme celou situaci
zvládali, asi můžu být spokojená. Pro mě byly důležité
především dvě věci. Nenechat celou výuku na rodičích
a nedopustit, aby děti ztratily školní návyky a jakýkoli
kontakt s vyučujícími. Online distanční výuka tak byla
naprosto jasnou volbou. Chválu na naši školu nyní slýchám
i od cizích lidí z širokého okolí. Je to povzbuzení do dalších
měsíců pro celý náš učitelský sbor.

Co všechno online výuka nabízela? Pokryla celou
nebo téměř celou výuku jako při normálním stavu?
Online výuka pokrývá především hlavní předměty. Výchovy
jako např. tělocvik nebo výtvarku jsme z rozvrhu vynechali,
online vyučování tady nedává smysl. Na jaře jsme měli rozvrh jednodušší – mysleli jsme, že to bude na pár týdnů a
chtěli jsme zajistit alespoň ty nejdůležitější předměty. Jenže
z několika týdnů bylo několik měsíců a do konce školního
roku se už vlastně normálně neučilo. Proto jsme v podzimní verzi trochu přitvrdili a vynechali jen minimum hodin.
V současné době máme už asi pět různých verzí rozvrhů
podle toho, zda je celá škola zavřená, nebo některé třídy
jsou ve škole a některé se dokonce střídají po týdnech.

Jak moc bylo pro učitele a zaměstnance náročné
učit najednou jinak? Jak jste postupovali v praxi a
inspirovali jste se třeba někde?
My už určité zkušenosti s online vyučováním měli. V minulosti jsme realizovali projekt Virtuální škola, kdy jsme pro
většinu předmětů vytvářeli kurzy ve výukovém prostředí
Moodle. Díky dalším projektům jsme školu vybavili
potřebnou technikou, učitelé získali notebooky a naučili
se vytvářet různé výukové materiály. Před několika lety
jsme začali využívat komplexní cloudové řešení G Suite
pro školy, především Google Učebnu, v níž se žáci učí
pracovat v rámci informatiky a dalších předmětů již od
čtvrtého ročníku. Jsme zvyklí používat interaktivní učebnice
i výukové programy.

Co celá situace znamenala pro mateřskou školu?
Ta se na jaře na čas uzavřela a teď na podzim už
zůstala otevřená...
Mateřskou školu jsme zavřeli po dohodě se zřizovatelem
(Město Stárkov) a otevřeli ji v druhé polovině května. Tuto
dobu jsme využili k rekonstrukci podlah. O prázdninách
byla školka zavřená v době dovolených jen dva týdny místo
obvyklých čtyř. Chtěli jsme tak vyjít vstříc zaměstnaným
rodičům. I od září školka fungovala v obvyklém provozu.
Až na začátku listopadu jsme museli školku na týden zavřít
kvůli karanténě.

V technice a jejím využívání jsme tedy byli o pár kroků
napřed, ale to by samo o sobě nestačilo. Je naprosto jiné
být s žáky ve třídě než je sledovat na monitoru. Všichni
učitelé si museli přenastavit priority, vybrat z učiva to
nejdůležitější. Přípravy na online hodiny jsou mnohem

Teď se děti na přelomu listopadu a prosince vrátily
do školy. Uvítala ZŠ Stárkov tohle rozhodnutí a jak
to vidí děti a rodiče?
Myslím, že většina rodičů návrat dětí do školy uvítala.
Nesetkali jsme se s tím, že by některé dítě odmítli do
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Rozhovor
tvářilo jako doporučení, ale bylo to nepoužitelné a
často obsahovalo dost protichůdné informace. Vím,
že školy mohly využít nějakou metodickou pomoc
s technickým nastavením distanční výuky, ale my jsme
ji nepotřebovali. Ministerstvo také již v srpnu slíbilo
školám mimořádné finance na počítače pro distanční
výuku. Nákup jsme však museli předfinancovat z vlastních prostředků, protože slíbené peníze dorazily až
v polovině října, když už byly školy zavřené.
Na jaře nám s výukou asi nejvíc pomohlo nakladatelství učebnic, které nám zdarma poskytlo elektronické
verze učebnic pro všechny učitele i žáky. Firma, jejíž
výukové programy využíváme ve škole, poskytla
žákům licence i pro domácí využití. Užitečné bylo i
vysílání České televize pro školy nebo výuková videa
uložená na webu ČT. Národní institut pro další vzdělávání nás zásoboval nabídkou webinářů pro učitele,
jak na distanční výuku.

školy poslat. Přeci jen pro rodiny s mladšími školáky je
distanční výuka značnou zátěží a rozumím tomu, že si
rodiče potřebují odpočinout. U dětí je to asi různé, někdo
se těší, někdo ne. Je ovšem pravda, že některým dětem
distanční výuka vyhovuje. Mají na práci klid a pracují si
svým tempem.

Co se týká pohledu učitelů, dojmy jsou spíše rozporuplné. Jsme samozřejmě rádi, že můžeme normálně
učit. Na druhou stranu je tu řada organizačních opatření, která nám práci komplikují. Máme jednu družinu
pro dvě třídy, které ovšem nemohou být v družině
spolu. Jednotlivé třídy by se neměly potkávat ani ve
školní jídelně. Na druhém stupni máme některé třídy
ve škole a některé doma na distanční výuce, každý
týden jinak.
Ta opatření vlády pro školy přišla s velmi
malým předstihem, a to jak při uzavření, tak
otevření školy. Jak moc to zkomplikovalo situaci pracovníkům ZŠ?
Uzavření škol na jaře přišla naprosto nečekaně ze dne
na den a dozvěděli jsme se o něm z televize. Naštěstí
jsme v té době měli jarní prázdniny a získali tak pár
dní na vzpamatování. Po prázdninách jsme pak během
pondělí a úterý dali dohromady distanční rozvrh,
domluvili jednotné technické řešení, rozběhli Skype a
od středy už jsme učili online. Jsme malá škola a to je
naše výhoda, dokážeme se rychle domluvit a reagovat
na změny.

ZŠ Stárkov je i v rámci nejbližšího okolí unikátem v tom, že na online výuku přešla prakticky
okamžitě po jarních prázdninách. Pokud by se
situace opět zhoršila, přejdete znovu na tenhle
model?
Když se na jaře uzavřely školy, online vyučování se
mi zdálo jako samozřejmé řešení, ideální pro žáky i
učitele. Model se osvědčil a postupně na něj přecházely i další školy. Nemáme tedy důvod náš způsob
distanční výuky měnit. Jak už jsem uvedla, v současné
době máme připravených několik verzí rozvrhu a jsme
schopni rychle reagovat na změny.

Na podzim už jsme podobnou situaci čekali a
postupně se na ni připravovali. S fungováním Google
Učebny jsme seznámili rodiče dětí na prvním stupni.
Skype jsme nahradili bezpečnější aplikací Google
Meet. Zavření škol nás už tolik nezaskočilo, ačkoli
jsme na přípravu opět měli jen málo času.
Informace o chodu škol se i nadále dozvídáme
nejdříve z médií. Sledujeme internet a tiskové konference vlády, oficiální dokumenty pak většinou přijdou
až někdy večer. Naštěstí ministr školství poslední
dobou prosazuje, aby školy dostávaly informace alespoň s týdenním předstihem, což je velmi rozumné.

Tento rozhovor vzniká v předvánoční době. V minulých letech jsme pořádali vánoční jarmark a chystali
vystoupení pro vánoční akademii. Letos musíme tyto
akce oželet. Proto bych chtěla alespoň zde svým
kolegům, žákům i všem ostatním lidem popřát do
nového roku spoustu štěstí, lásky a hlavně zdraví –
dnes důležitějšího než kdy jindy.
Díky za rozhovor.
František Šedivý

Jakou roli v distanční výuce sehrává právě
ministerstvo školství a další instituce? Nabídly
třeba pomocnou metodiku?
My jsme žádnou metodickou pomoc z ministerstva
školství nevyužili. Občas nám přišlo něco, co se
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Minirozhovory
veřejných rozpočtů v České republice. Snížení tzv. daňových příjmů bylo
zásadním zásahem zejména do jeho investiční části. Vzhledem k probíhajícím akcím - výstavbě sběrného dvora nebo zasíťování lokality na
Solovicích - jsme byli nuceni ponížit uvedenou část plánovaných výdajů
pro rok 2020 o více než 1 milion korun. To se samozřejmě projevilo
hlavně na straně plánovaných oprav. Jsem také přesvědčen o tom, že
daleko důležitější stránkou našeho rozpočtu jsou jeho výdaje. Jsem
velice rád, že zastupitelstvo města přistoupilo při schvalování snížení
investic k jejich vyhodnocení směrem posunutí termínu jejich realizace
na rok 2021, případně na druhou polovinu letošního roku. Nešli jsme
tedy cestou převodu finančních prostředků z jednotlivých kapitol na
provoz, což by bylo pro rozvoj města daleko zásadnější brzdou. Částečná kompenzace výpadku příjmů byla naštěstí kompenzována zpětným
příspěvkem státu ve výši 1250 Kč na obyvatele. To byl zásadní impuls,
abychom se mohli posunout blíže k ekonomické stabilitě a realizovat
připravované akce.
Městský úřad nabídl i pomoc seniorům. Jak moc ji využili?
To byl vlastně jeden z prvotních úkolů, které bylo nutné zajistit při
první vlně na jaře. Celý začátek pandemie jsme naše kroky koordinovali
v souběhu s krizovým řízením obce s rozšířenou působností Náchod.
S pomocí místních firem jsme v krátké době distribuovali všem seniorům ochranné roušky a obchodům nebo mateřské škole zajistili dezinfekční prostředky. Prostřednictvím mobilního rozhlasu byla rozeslána
informace o možnosti zajištění nákupu základních potravin. To využilo
několik občanů Stárkova a Chlívců. Rád bych tady poděkoval všem
dobrovolníkům, kteří jejich zajištění a dopravě ve spolupráci s úřadem
pomohli. I díky nim jsme nastupující krizi zvládli.
Už jsme to naznačili, příští rok bude rozpočet města menší, a
to zejména kvůli rozpočtovému určení daní. Jak velká to bude
ztráta?
Samotnou ztrátu nejsem v tuto chvíli schopen vyčíslit. 21. prosince bude
zastupitelstvo města schvalovat rozpočet na příští rok. Předložen bude
s ohledem na předpokládaný vývoj stavu ekonomiky v celé republice,
což představuje hlavní zdroj příjmů města – jednotlivé přerozdělení
daní. Jelikož není ještě schválen státní rozpočet, bude i rozpočet Stárkova průběžně upravován vzhledem k aktuální situaci. Výpadek příjmové
části, ale i tak předpokládám ve stovkách tisíc korun.
Zasáhne to nějaké investice? Jak velkou zátěž to bude znamenat?
I přes tuto situaci budou zásadní investice zrealizovány. Týkají se hlavně
akcí podpořených ze zdrojů financovaných s podporou Evropské
unie, státu a Královéhradeckého kraje. Stejný výpadek, který máme
ve vztahu k příjmům na straně daní, máme s postupující kůrovcovou
kalamitou i v lesích. V letošním roce ta ztráta oproti minulým rokům
činí okolo jednoho milionu korun. Jsem si vědom, že ponížení rozpočtu
je citelnou ztrátou s tendencí zhoršující se situace, nicméně zatažení
brzdy v rozvoji volnočasových aktivit v podobě výstavby víceúčelového
hřiště, oprav komunikací nebo zkvalitnění likvidace odpadů si nemůžeme
dovolit.  Za dané situace budeme nadále investovat do majetku, oprav
a udržování nebo veřejného prostranství s využitím všech dostupných
zdrojů.
Od března se ve Stárkově nekonala žádná kulturní akce. V
září se kvůli doporučení hygienické stanice zrušila i Katovská
třicítka. Je teď něco teoreticky v plánu v předvánočním čase
a po Novém roce?
Kulturní akce typu čarodějnice, Katovská třicítka nebo peklo na radnici
nemají význam jen pro Stárkov, ale i celý region. Díky nim se potkáváme
a udržujeme si tak potřebný sociální kontakt. Ano, letošní rok nedovolil
uspořádat prakticky nic. Nejdéle trvající kulturní akcí je Katovská. Ta
byla letos zrušena po více než čtyřiceti ročnících. Mrzí to nejen mě,
ale hlavně ty, kteří tyto akce připravují, realizují a pomáhají s jejich
průběhem. Připravujeme se proto na další rok s velkými cíli. Ta situace
se prozatím nevyvíjí ideálně, ale přípravy a zajištění kulturního programu
například na další čarodějnice jsou v běhu již nyní. Tak uvidíme.
Díky za rozhovor.
František Šedivý

Oldřiška Knápková
Prodejna drogistického zboží, barev, laků,
novin časopisů a zahrádkářských potřeb.

Jak výrazně se promítla podzimní omezení pro obchody pro
ten Váš?
Pocítili jsme to v tržbách, vlastně jenom v tržbách.
Bylo ta změna výraznější než na jaře?
Ano, na jaře to bylo lepší než teď v těch podzimních měsících.
Rozhodli jste se v koronavirové krizi prodávat nějaké jiné
zboží?
Větší poptávka byla po dezinfekcích, ty jsme museli přiobjednat. Nabízeli
jsme také roušky, v té první vlně se prodávaly hodně. Tohle zboží jsme
brali taky ze stárkovské Fimy. Ale teď na podzim už se neprodávají,
protože zákazníci už jsou asi dostatečně vybaveni.
Jak se chovali zákazníci, když se zaváděla nová opatření?
Ze začátku jsme je museli často upozorňovat, že musejí mít roušky.
Někoho jsme museli poslat i pryč, protože jsme se s jedním místním
nepohodli a už k nám bohužel do obchodu kvůli tomu ani nechodí
nakupovat. Rozestupy a další věci si tady uhlídáme. Jenom ty roušky
některým zákazníkům vadily, ale přijde mi to zbytečné, protože jsou
v našem obchodě chvíli a pak si ji můžou sundat.
Přinesla ta krize nějaké nové nápady? Vy jste třeba nedávno
začali nabízet službu Balíkovna.
Tuhle novou službu máme zhruba tři neděle (k 5.12., pozn.) a zatím
se asi osvědčuje, protože si místní nechávají balíky posílat i k nám. My
máme Balíkovnu pro příjem zásilek, balíčky se u nás odesílat nedají. Lidé
jsou rádi, že to mají blízko.
Co byste popřála čtenářům do nového roku?
Hlavně hodně zdraví a aby byli lidé zodpovědní.
Díky za rozhovor.
František Šedivý

Marcela Andresová
Mléko-Pečivo, prodejna potravin

Jak výrazně se promítla podzimní omezení pro obchody pro
ten Váš?
Pro náš obchod vlastně moc ne. Je to stejné, jenom musíme mít roušky
a připravenou dezinfekci. Potom také omezený počet osob na prodejnu,
ale to není výrazný problém. Jinak to pro nás změna není.
Klesly nebo stouply vám třeba tržby?
Na tom jaře se lidé víc báli, nejezdili do supermarketů a nakupovali
u nás. A také ty jejich nákupy byly větší než obvykle. Teď už máme
standardní tržbu.
Nabízeli jste díky koronavirové krizi něco, co dřív ne?
Myslím si, že ne, sortiment zůstal stejný. U těch potravin ani nic převratného přijít nemůže. Naši nabídku rozšiřujeme kontinuálně a občas
zkoušíme nové zboží.
Jak se chovali zákazníci, když se zaváděla nová opatření?
Myslím si, že nebyl vážnější problém. Pár jedinců přišlo třeba bez
roušky, že ji zapomněli doma, ale jinak nic. V takovém případě se pro ni
buď vrátili nebo si dali přes pusu třeba šátek, vždy se to dané opatření
dodrželo.
Co byste popřála čtenářům do nového roku?
Hlavně zdraví, štěstí, lásku a abychom se tohohle (koronaviru) zbavili.
Díky za rozhovor. František Šedivý

Stárkov a uplynulý rok
Rozhovor se starostou města Petrem Urbanem

Je za námi náročný rok, který zasáhl i do života ve Stárkově.
Jaké kroky muselo Město udělat kvůli koronaviru?
Osobně vnímám dva úhly pohledu na současnou situaci s pandemií
COVID-19. Týkají se samozřejmě samostatně první a druhé vlny.
Na jaře byla největší ranou pro rozpočet nejen Stárkova, ale všech
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Historie
Janovice. U hradu Skály se navíc připomíná poplužní dvůr,
který byl však v té době propůjčený poddaným.12
Jelikož se tedy nový majitel rozhodl hrad Skály neobnovovat, potřeboval si postavit nové reprezentační sídlo. Proto
Bernart Zehušický začal u Stárkova budovat jednopatrovou
renesanční budovu a v její blízkosti také pivovar. Stavba
byla hotova do r. 1547. Je to jisté proto, že v tomto
roce věnoval Bernart, uváděn jako pán na domě tomto,
městečku a vsích Bystrém, Chlívcích, Teplici, Zdoňově,
Adršpachu obojím, Janovicích, Hodkovicích, Vernéřovicích,
Javoru a Metuji, své manželce Kateřině ze Smiřic 1250
kop.13
Bernart Zehušický z Nestajova si také velice cílevědomě
budoval svoji politickou kariéru. Když totiž r. 1563 umírá,
neumírá pouze jako pán na Stárkově, ale přímo jako purkrabí Hradeckého kraje.14 Ještě před svou smrtí však stačil
pořízením ze dne 17. února 1563 odkázat své movité a
nemovité jmění svému strýci Janovi Žehušickému z Nestajova a na Bystrém. Jednalo se o statek Skály s k němu
přináležejícími vesnicemi a městečkem Stárkovem, dále pak
o zámek Rýzmburk, zboží Nového Vamberka a dvůr ve
Starém Bydžově.15
Jan Zehušický však svého synovce přežil pouze o rok a
celé panství se tím dostává do rukou jeho mladšího bratra Hertvíka Žehušického z Nestajova.16 S tímto novým
majitelem Stárkova se také pojí pro městečko jedna velmi
významná událost. Byl to právě Hertvík Zehušický, který
Stárkovským udělil městský znak a také více práv včetně
práva hrdelního.
Stalo se tak na den sv. Jiljí, 1. září 1573. Tehdy členové
stárkovské městské rady, jmenovitě je uváděn pouze jistý
Adam Benešů (ten se později stal stárkovským rychtářem),
přišli za svým pánem se žádostí, aby jim udělil právo užívat
pečeť „ku poctivosti a polepšení práva jejich“. Hertvík
Zehušický se svým poddaným rozhodl vyhovět a proto
nařídil hejtmanovi svého panství Adamu Kelharovi z
Radiměře, aby Stárkovským nechal pečeť vyrýt. Samotnou
práci provedl zámečník v rýzmburském zámku a nechal si
za ni zaplatit 13 grošů.17
Mgr. Barbora Trenčanská,
Muzeum Broumov

Rozvoj Stárkova do příchodu Čertorejských z Čertorej - část 3.
V polovině 30. let se celé toto panství, tedy i Stárkov,
dostává do rukou tehdy téměř nejvýznamnějšího českého
šlechtického rodu -Pernštejnům. Je ale nutné
dodat, že nešlo o období
rozkvětu, jak by někdo
mohl očekávat, nýbrž
o dobu úpadku celého
panství.
Po smrti bezdětného
Vojtěcha z Pernštejna
r. 1534 zdědil veškerá
pernštejnská panství jeho
mladší bratr Jan, plným
titulem z Pernštejna a
na Helfnštejně. Soustředil tak do svých rukou nesmírné
bohatství, které mu za jeho života vyneslo přezdívku „Jan
bohatý“. Jelikož Pernštejnové koupili o rok dříve panství
Náchod, snažil se Jan rozšířit své državy i o panství okolní.
Zdeněk Lev z Rožmitálu a Jan Krušina z Lichtemburka
byli kromě výše zmiňovaného panství také majiteli panství
Rýzmburk. Proto, když Jan z Pernštejna projevil svůj zájem,
rozhodli se prodat mu vše. Stalo se tak 6. června 1534 a Jan
zaplatil 5450 kop grošů českých.9
Jak už bylo řečeno, doba panování Jana z Pernštejna znamenala pro celé spojené panství Ryzemburk, Adrspach a
Skály období úpadku. Když se totiž toto panství o deset
let později r. 1544 dostalo do rukou novému majiteli
Bernartovi Žehušickému z Nestajova, bylo v tak špatném a
zchátralém stavu, že zde bylo možné najít několik opuštěných vsí, šest pustých hradů a jednu pustou tvrz. Takovýto
osud potkal i hrad Skály.10
Jeho minulý majitel, Jan z Pernštejna, tady samozřejmě již
nepobýval. Hrad proto nebyl udržován a postupně chátral. Obnova takto zničeného sídla by byla dosti nákladná
a navíc hrad již neodpovídal tehdejším požadavkům pro
pohodlnější bydlení. To byl důvod, proč se Bernart Zehušický rozhodl hrad Skály již neobnovovat. Dnes někdejší
nedobytný hrad připomínají pouze zbytky hradní branky,
pozůstatky kamenných schodů a stopy po zářezech a trámech na skalních útvarech. Zmínku o hradu Skály můžeme
také najít v krásné literatuře. Spisovatel Alois Jirásek s ním
spojil svou povídku Skály, jejíž děj se odehrává za třicetileté války.11
Za co vlastně zaplatil Bernart Zehušický Janovi z Pernštejna 6050 kop grošů českých? V tomto případě se jednalo o hrady Rýzmburk, Skály, Červenou horu, Adršpach,
Strmen a Bystrý a řadu vesnic k tomuto panství patřících.
Přímo ke hradu Skály tehdy patřilo městečko Stárkov a
vesnice Bystré, Vernéřovice, Studnice, Javor, Skalka, Jívka,
Teplice, Zdoňov, Horní a Dolní Adršpach, Hodkovice a

Poznámky:

9. Ludvík, J. M.: Památky hradu …, s. 113.
10. Sedláček, A.: Hrady, zámky …, Praha 1887, s. 71.
11. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku, VI., Praha 1989, s. 448.
12. Státní ústřední archiv Praha (dále SÚA Praha), DZ 5
K12 a 44 F 9
13. SÚA Praha, DZ8 F 29
14. Sedláček, A.: Hrady, zámky . . ., V., Praha 1887, s. 71.
15. SÚA Praha, DZ 14 M 20.
16. Sedláček, A.: Hrady, zámky . . ., V., Praha 1887, s. 71.
17. SAkA Náchod, AM Stárkov, kn. Č. 6, Městská pozemková kniha, 1565-1586, s. 279.
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Víte o tom, že ve Chlívcích byla hvězdárna?
Tuto informaci jsem zachytil někdy kolem roku 2011. Nejdříve jsem si myslel, že je to jakýsi blaf, nebo jak je dnes v  módě říkat dezinformace. To, že
skutečně ve Chlívcích hvězdárna byla, mě potvrdil Jiří Drbohlav ml., hvězdář
– amatér ze Rtyně v  Pod. On totiž jeho otec patřil mezi ty nadšence, kteří
tam tehdy tu hvězdárnu budovali.
A to co jsem se dozvěděl o činnosti hvězdářského kroužku na internetu
nyní čtenáři Zpravodaje předkládám.
Na hřebenu Jestřebích hor, nad osadou Chlívce, na půdě někdejšího dolu
Kolektiv (Větrák), v  r. 1981 až 1982 postavili nadšenci astronomickou
pozorovatelnu. Jednalo o studenty soustředěné kolem p. Aleny Samkové,
pracovnice hvězdárny v  Úpici. Stavba o půdorysu 3 x 3 m byla zděná a
střecha byla odsuvná po kolejnicích. Poblíž byla ještě jedna stavba, která
sloužila jako obyvatelná místnost a byla tam také fotolaboratoř. Hlavním astronomickým programem byla fotometrie
proměnných hvězd. Tyto snímky byly pak přeměřovány mikrofotometrem na astronomickém ústavu v  Ondřejově,
následně barevně kalibrovány a výsledky byly předávány Astronomickému ústavu v  Praze.  
Zvláštní kapitolou astronomického programu této hvězdárny byla v  r. 1986 expedice za pozorováním Halleyovy komety v  
bulharském pohoří Pirin. Na expedici strávili 3 týdny a fotografie, které přivezli, byly oceněny jako nejlepší Československé
amatérské snímky Halleyovy komety vůbec.
Hlavním přístrojem na hvězdárně byl zrcadlový dalekohled s  průměrem zrcadla 400 mm a ohniskovou vzdáleností 1600
mm, dále se tam nacházel další zrcadlový dalekohled  o průměru zrcadla 180 mm a řada dalších astronomických přístrojů.
Jednalo se o velmi dobře vybavenou hvězdárnu. Montáž a všechny dalekohledy byly dílem Jiřího Drbohlava st., známým
stavitelem astronomických přístrojů. Elektronika a pohyb dalekohledů byla dílem celého astronomického kroužku.
Kromě astronomického programu se členové věnovali i jiným aktivitám, hodně se tam pěstovala hudba a také vyráželi do
skal a jezdili do zahraničí. Byla to hvězdárna, která žila bohatým životem a to nejen astronomickým.
Největší aktivitu zažila  hvězdárna v  letech 1983 až 1987, kdy se jednalo o soustavný pozorovací program, od r. 1988 se
jednalo už jen o příležitostné pozorování, protože hodně členů dokončilo studium a založilo si rodinu. V  r. 1998 došlo
k  úplnému uzavření a ukončení činnosti hvězdárny. Následně byly stavby zlikvidovány. V  r. 2010 byl na místě hvězdárny
vztyčen pamětní kámen s  latin.  nápisem: Per aspera et Gaza…, což volně přeloženo       
znamená - Přes překážky ke hvězdám. Dnes už tam je jiný nápis se stejným významem.  
Kdo by chtěl navštívit místo kde tehdy hvězdárna stála a kde je dnes pamětní kámen, tak musí jít po červené turistické
značce z  Krkavčiny směrem na Odolov. Asi po 1 km je odbočka vpravo a vlastní značení vás dovede do míst, kde stál důl
Kolektiv. Musíte se však pozorně rozhlédnout, protože kámen je umístěn v  bujné vegetaci.  
Zdroj – internet, Nebeský cestopis 22. 9. 2010
fotografie – soukromý archiv autora
Mojmír Bárta

A nakonec . . .
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