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Číslo 1		

Slovo starosty

Ročník 2021

V úplně první řadě samozřejmě
jako každý z vás provedeme jarní
úklid veřejných ploch. Letošní zima
přinesla po delší době větší nadílku
sněhu, což je samozřejmě vidět na
množství posypového materiálu

všude na veřejných cestách nebo
náměstí. Dle schváleného rozpočtu
na letošní rok budeme realizovat
investiční akce a opravy v celkové
hodnotě přesahující částku 5 mil.
Kč. Nejpozději od Velikonoc začne
úprava náměstí vedle radnice, kde
budou instalovány nové lavičky
s chodníkem a jedním překvapením. Mnozí z vás již asi trochu
tuší, ale finální podobu si prozatím
necháme pro sebe, věřím, že se
vám bude líbit. Doplněny budou
také kvetoucí keře a několik okrasných dřevin. Nové podoby dozná
park před mateřskou školou. Po
mnoha desetiletí odstraníme staré
vývěsní tabule, které nahradí nová
úřední deska se všemi potřebnými
informacemi, dojde k výměně
imobiliáře a doplněna bude nová
výsadba. Již v březnu jsme započali
s další etapou dobudování komunikace pro nové rodinné domy nad
táborem. Pro finální podobu komunikace byla provedena kanalizační
přípojka na odvod dešťové vody.
V přípravě je projektová dokumentace na dokončení etapizace
zasíťování a prodej dalších sedmi
nových parcel pro rodinné domy.
Dále proběhne výstavba dalších
autobusových zastávek, nový kabát
dostane hasičárna (pokr. na str. 2)

Nejbližší akce

Svozy odpadu

Vážení čtenáři,
zima nám již snad definitivně dala
sbohem
a všichni
se určitě
těšíme na
první teplejší dny
nadcházejícího jara.
Příchod
delších a
prosluněných dnů
určitě alespoň trochu potěší všechny z nás.
A stejně jako každý rok, kdy po
každé zimě přijde jaro, pevně doufám, že se již konečně blíží konec
doby temna s pandemií COVID a
je třeba se připravit na návrat do
“normálního“ života. Pokusme se
tedy překonat tuto krizi s čistým
štítem, ne kvůli všem opatřením,
ale hlavně kvůli sobě.
A co nás tedy čeká v letošním roce?

25. září - Katovská 30
Akce proběhne podle epidemické situace, program bude
upřesněn později.

1. 4.
15. 4.
29. 4.
13. 5.
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Slovo starosty - dokončení

kem k rekonstrukci každé stavby a případnému získání
finančních prostředků na samotnou realizaci. Věřím,
že se se současnou situací, která není úplně pozitivní
pro náš rozpočet, popereme se vztyčenou hlavou a
budeme úspěšní pro získání peněz pro naše plány tak,
jak se to daří doposud. Nejen o těchto připravovaných akcích vás budu na stránkách našeho zpravodaje
průběžně informovat. Velkou výzvou nezůstává bez
povšimnutí ani naše kino, tak uvidíme.		
Petr Urban

v Bystrém a začneme s budováním krytých stání
kontejnerů na tříděný odpad. Do konce prázdnin musí
být dle podepsané smlouvy o dílu vybudováno také
víceúčelové hřiště u základní školy.
Závěrem bych rád zmínil letošní projektovou přípravu
na rekonstrukci budovy zdravotního střediska. Stárkov má nyní ještě značný ekonomický dluh k většině
nemovitostí. To je třeba postupem času jednoznačně
změnit. Počáteční projektová příprava je prvním kro-

Krátce

Provozní doba
(změna od 6. 4. do 4. 5. 2021)
Den
Otevírací doba
Pondělí
8:00 – 11:00
Úterý
14:00 – 17:00
Středa
8:00 – 11:00
Čtvrtek
14:00 – 17:00
Pátek
14:00 – 17:00

Pošta Partner
Česká pošta, s.p. v rámci restrukturalizace podniku
přistoupila ke změně formy provozu pošty 549 36
Stárkov na Poštu Partner. Tato služba byla nabídnuta i
Městu Stárkov. Z ekonomického důvodu se zastupitelstvo města rozhodlo „přenechat“ provoz provozovny
pošty ostatním zájemcům a ve výběrovém řízení se o
provoz pošty neucházelo.

Vybraná usnesení zastupitelstva města
ZM schválilo:

•

Cenu vodného pro rok 2021 ve výši 41,95 Kč

•

Cenu stočného pro rok 2021 ve výši 38,50 Kč

•

Rozpočet města na rok 2021 v celkovém objemu
výdajů 14.741.215,98 Kč

•

Poskytnutí daru 3.000 Kč na nový BABYBOX
v nemocnici Náchod

Z našeho pohledu je udržení pošty ve Stárkově pro naše
občany velice důležité, neboť úplné zrušení pobočky by
negativně ovlivnilo značnou část místních obyvatel. Navrhli
jsme proto, v předložené nájemní smlouvě novému
provozovateli nájemné na 1 Kč/měsíc. Tím bychom rádi
vyšli vstříc novému nájemci hlavně tím, aby byl provoz
poskytování nejen poštovních služeb v naší obci zajištěn
i do budoucna.
Místostarosta

•

Nájemní smlouvu na provozovnu Pošty Partner

•

Nájemní smlouvu na hospodu ve Chlívcích

•

Darovací smlouvu na částku 5.000 Kč pro Městskou knihovnu Náchod v rámci výměnného fondu

•

Darovací smlouvu ve výši 10.000 Kč pro Společnost pro destinační management Broumovska na

Provozní doba
Den
Otevírací doba
Pondělí
12:00 - 15:30
Úterý
8:00 - 10:00
Středa
12:00 - 15:30
Čtvrtek
8:00 - 11:30
Pátek
8:00 - 11:30

podporu propagace města
•

Žádost o dotaci na výsadbu lip podél křížové cesty
na Státní fond životního prostředí

•

Vydání nové obecně závazné vyhlášky o místním
poplatku z pobytu
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Krátce
Hospoda ve Chlívcích
pronájem a rekonstrukce provozovny

Výčep po rekonstrukci:

Na konci loňských prázdnin jsme zveřejnili záměr pronájmu restaurace ve Chlívcích, do kterého se přihlásili celkem tři uchazeči. První dva nakonec od návrhu pronájmu
jak provozovny, tak bytové jednotky odstoupili a 1. dubna
bude uzavřena nájemní smlouva v pořadí se třetím z nich.
Ještě před podpisem smlouvy byla od poloviny ledna do
března provedena částečná oprava a rekonstrukce kuchyně
a výčepu. Všechny prostory včetně WC byly také vymalovány. Došlo ke kompletnímu rozvodu vody, vybudovány
byly odpady, nové podlahy a v souladu s hygienickými
požadavky upravena kuchyně. Po více než třech desítkách
let dostala naše budova malou rekonstrukční injekci, která
povede zejména k příjemnému posezení návštěvníků.
V dalších letech bychom rádi postupně opravili i WC,
kulturní sál a přistoupili k výměně všech oken. Na malou
ukázku průběhu oprav se můžete podívat na přiložených
fotografiích.

Kuchyň v době opravy:

Starosta

Výčep v době opravy

Kuchyň po rekonstrukci:

Výčep v době opravy
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Krátce
Dopravní omezení - stavba II/303
Velké Poříčí - Hronov

Velkoobjemový odpad
Svoz velkoobjemové odpadu naplánovaný na 1. dubna byl
z provozních důvodu zrušen. O náhradním termínu svozu
vás budeme informovat.
Místostarosta

Dne 12. dubna 2021 bude zahájena stavba
„II/303 Velké Poříčí – Hronov“, rekonstrukce
stávajících chodníkových ploch v zastavěné části
města Hronova a to v Hostovského ulici. Rekonstrukce bude koordinována se stavbami II/303
Velké Poříčí – Hronov (rekonstrukce komunikace a
mostů, investor Královéhradecký kraj) a II/303 Velké
Poříčí - Hronov (rekonstrukce chodníků v městysu Velké Poříčí). I. etapa se týká území od mostu
ve Velkém Poříčí, tzv. Železňák, až po křižovatku
Hronov – Červený Kostelec a bude trvat 2 roky.
Dodavatelem stavebních prací je Společnost Velké
Poříčí – Hronov (Správce společnosti STRABAG a.s
a druhý společník EUROVIA CS, a.s.), za nabídkovou
cenu pro město Hronov 19 945 280,13 Kč vč. DPH.
Celková nabídková cena pro Královéhradecký kraj,
město Hronov a městys Velké Poříčí činí 106 328
121,76 Kč vč. DPH.
Vzhledem k technologické složitosti stavby se musí již
letos v Hronově začít realizovat úsek v Hostovského
ulici, a to od křižovatky na Červený Kostelec
(prodejna drogerie) až po křižovatku Hostovského – Havlíčkova (u mateřské školky). Stavba
je plánována v termínu 12.4.2021 – 31.10.2021.

Změna dopravní obslužnosti
Upozorňujeme občany, že od 7. března platí nové jízdní
řády. Ke změně došlo v souvislosti s novými smlouvami
mezi dopravci a Královéhradeckým krajem.
Nové jízdní řády si můžete vyzvednout na radnici.
Místostarosta

Sčítání lidu
Jak se sečíst
Sečíst se lze bezkontaktně prostřednictvím
internetu nebo pomocí listinného formuláře.
Rozhodný okamžik sčítání je půlnoc z 26.
března na 27. března 2021.
27. 3. – 9. 4. 2021
Bezpečně a jednoduše na webu www.scitani.cz pomocí
formuláře nebo pomocí aplikace v mobilním telefonu.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také celou rodinu.
17. 4. – 11. 5. 2021
Pokud se nesečtete online, musíte vyplnit listinný sčítací
formulář. Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od
sčítacího komisaře nebo na kontaktních místech sčítání.
Vyplněný formulář v obálce odevzdáte na poště nebo
vhodíte do poštovní schránky.
Místostarosta
(informace z webu www.scitani.cz)

Objízdná trasa je pro tranzitní dopravu Hronov – Náchod
plánována oboustranně přes Zbečník na Červený Kostelec
- Horní Radechovou – Dolní Radechovou – Náchod.

Místní občané a místní firmy mohou využít ulici Smetanovu, Riegrovu, Havlíčkovu, Nádražní a Husovu
nebo nutné případy řešit dohodou se stavbyvedoucím.
Ve Velkém Poříčí bude v letošním roce realizován úsek
od benzínové stanice KM-PRONA,a.s. po křižovatku
Náchodská – Příčná (u Staročeské hospody). Místní
občané a místní firmy mohou využít ulici Poříčskou.
Úsek od křižovatky Hostovského – Havlíčkova
(u mateřské školky) po křižovatku Náchodská –
Příčná (u Staročeské hospody) bude pro místní
občany v letošním roce průjezdný.
Úsek v Hronově bude mít za dodavatele na
starost společnost EUROVIA CS, a.s., zodpovědná osoba p. Michal Rojšl, stavbyvedoucí.
Město Hronov bude informace ke stavbě poskytovat
průběžně prostřednictvím webových stránek města,
facebooku, aplikace Mobilní rozhlas a Hronovských
listů U nás.

Poplatky na rok 2021
Poplatky za odpad:
původní splatnost 31.3.2021 - prodlouženo do 31.5.2021,
výše poplatků za likvidaci odpadů ve městě Stárkov
1 osoba				
500,- Kč/rok
osaměle žijící důchodce			
250,- kč/rok
dítě do věku jednoho roku		
osvobozeno
rekreační objekt, chalupáři		
500,- Kč/rok
Poplatek za psa
splatnost stejná jako u odpadů
1 pes						
100,- Kč/rok
každý další pes				
150,- Kč/rok
Poplatek z pobytu - turistický
Sazba poplatku činí 15,- Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku.
Splatnost poplatku je čtvrtletně, nejpozději do 30. dne
následujícího čtvrtletí.

Místostarosta
(převzato z www.mestohronov.cz)
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Krátce
Hospodaření v lesích
Rok 2020 se do našeho lesního hospodářství zapsal historicky
největší těžbou kalamitního dřeva v objemu cca 2400 m3 kůrovcového dříví a bezmála 1000 m3 z větrné kalamity. I přes nepříznivý vývoj ceny dříví na trhu byl hospodářský výsledek před
zdaněním 540 246,84 Kč. V celkovém výsledku hospodaření se
promítly přijaté dotace na zmírnění kůrovcové kalamity, šetrné
hospodaření v lesích a výchovné zásahy v porostech mladších
40 let.

Starosta
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Rozhovor
Lukáš Prisztavok, velitel výjezdové
jednotky stárkovských hasičů

prava na soutěže a péče o techniku. Dále pak pořádáme
ve spolupráci s Městem Stárkov svozy železného odpadu
nebo občerstvení při různých akcí ve městě.

Pro každou obec nebo město je sbor dobrovolných hasičů velmi
důležitý. Ten stárkovský se každoročně podílí na řadě akcí,
od těch kulturních, až po nejrůznějších technickou pomoc
občanům. V neposlední řadě mají také několik zásahů ročně
při nehodách a neštěstích. Současná výjezdová jednotka disponuje vesměs starší technikou, kvůli které je problematičtější
se různých zásahů plnohodnotně účastnit. To se ale Sbor
dobrovolných hasičů Stárkov (dále jen SDH) snaží změnit. Ve
spolupráci s Městem Stárkov by postupně hasiči rádi obměnili
technický park a zvýšili svoji akceschopnost. Věděli jste, že
sbor dobrovolných hasičů není jen výjezdová jednotka? A čemu
všemu se stárkovští hasiči věnují? To v rozhovoru přibližuje
velitel výjezdové jednotky Lukáš Prisztavok.

Co má vůbec SDH ve vybavení a co by bylo
potřeba zajistit do budoucna?
Jednotka je vybavována městem a záleží na tom, kolik
se v rozpočtu najde peněz. V dnešní době jsou některé
kousky již technicky překonány, jako např. cisterna CAS
24. Rád bych vypíchnul spolupráci se starostou Petrem
Urbanem, protože v poslední době jsme dovybavili jednotku elektrocentrálou, kalovým čerpadlem, motorovou
pilou nebo vozidlovou radiostanicí. Za což mu ode mě
patří velký dík.
S lepším vybavením byste mohli pomáhat u více
zásahů?
Ano. V této nelehké době poznamenané covidem je znát,
že asistencí s profesionálními hasiči přibylo. Vyslali jsme
také našeho člena na kurz obsluhy motorové pily. Od toho
si slibujeme větší vytíženost jednotky u povětrnostních
vlivů. Plánujeme zařadit do výbavy také dýchací techniku.
Jak to má vaše výjezdová jednotka v praxi? Někdo
ze členů musí být přítomný ve Stárkově?
Naše jednotka je zařazena do kategorie jednotek s místní
působností a po nahlášení poplachu musí vyjet do 10 minut
v minimálním počtu 1+3 (velitel + 3x hasič). Není to vždy
lehké být kvůli pracovnímu vytížení v tomto počtu v hasičárně, ale vždy se nám podaří dorazit z různých směrů na
místo události.
Když je potřeba někam vyjet, tak někdo z tísňové
linky někomu z vás zavolá, nebo to funguje jinak?
Poplach vyhlašuje operační středisko z Hradce Králové
několika způsoby. Členům jednotky chodí SMS zprávy,
velitel je upozorněn telefonicky a bývá spuštěna siréna
civilní ochrany na základní škole.

Kolik členů v současné době tvoří stárkovské
hasiče?
V současnosti má SDH Stárkov z.s. 37 členů různého věku.
Máme i několik starších matadorů, kteří se hasičině věnují
několik desetiletí.
Kolikrát do roka výjezdová jednotka vyjede? Kde
jste zasahovaly třeba v poslední době?
Je potřeba upřesnit, že SDH Stárkov z.s. není to samé,
jako výjezdová jednotka Města Stárkov. Mnoho lidí si tyto
pojmy plete. Zasahuje výhradně výjezdová jednotka (JSDH)
a SDH Stárkov z.s. je jen zájmový spolek. Jako velitel jsem
rád, když je ostrých výjezdů co nejméně, protože může jít i
o život. Přesný počet výjezdů je závislý na tom, co se stane
na území obce. V poslední době jsme zasahovali při požáru
rodinné domu ve Chlívcích, kde hořela střecha a na místní
škole, kde hořely saze v komíně.
Vy se ale věnujete i jiným věcem. Co během roku
děláte?
Jako spolek se věnujeme samozřejmě hasičině – to je pří-
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Rozhovor

Co všechno bych musel splňovat, abych se mohl
stát dobrovolným hasičem?
Samozřejmě jsme otevřeni všem, kteří by se chtěli k nám
do spolku přidat. V první řadě je potřeba mít chuť učit se
novým věcem, vše ostatní pak není nijak složité. Členové
výjezdové jednotky jsou vybírání velitelem a schvalováni
starostou obce, musí splňovat zdravotní způsobilost a
umět ovládat svěřenou techniku.
Co přivedlo k hasičům tebe?
Od malička jsem pozoroval otce, který byl ve Stárkově
také velitelem, slýchával jsem různé historky, jak to u
hasičů chodí a podobně. A vidíš, jablko nepadlo daleko od
stromu a hasičina mě baví taky.
Ty jsi jinak povoláním elektrikář. To se dá při zásazích taky docela využít, ne?
Musím ti dát za pravdu, protože už jsem několikrát své
dovednosti využil. Třeba u požáru haly podniku v Polici nad
Metují jsem asistoval profesionální jednotce při vypínání
elektrické energie.
Které místo ve Stárkově máš nejradši?
Je těžké vybrat jen jedno místo, rád se projdu s přáteli
na Vysoký kámen, vyhlídku nad městem. Je tu pěkně a
stárkovští hasiči jsou pro mě parta lidí, která zkrátka táhne
za jeden provaz.
Díky za rozhovor.
František Šedivý
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Uzavírka ve Stárkově 5. 4. - 14. 11. 2021
V daném termínu bude uvedená část komunikace zcela uzavřena.
Objízdná trasa pro osobní automobily bude vedena přes Solovice
a doprava nad 3,5 tuny přes Polici nad Metují. Místní komunikace

„školní ulice“ bude uzavřena. Vjezd bude povolen pouze majitelům nemovitostí, osobám s trvalým pobytem a návštěvníkům
hřbitova. Zákaz se také netýká provozu základní školy.
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Uzavírka ve Stárkově 5. 4. - 14. 11. 2021
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Spolky
Myslivecký spolek Háj Stárkov
Účelem našeho mysliveckého spolku „Háj“ Stárkov je
společný výkon práva myslivosti, ochrany přírody, krajiny
a v ní volně žijící zvěře, jakož i ochrana životního prostředí
a práce s dětmi a mládeží.
V současnosti spolek tvoří 21 členů. Myslivci ve Stárkově
hospodaří v pronajaté honitbě od Honebního společenstva
Stárkov o výměře 1154 hektarů. Hlavní náplní je starost
o zimní přikrmování, péče o
zvěř a ochrana před škodnou a různými predátory.
Pro zvěř ve volné přírodě,
mohou mrazivé dny, spolu
s nedostatkem potravy,
znamenat velké ohrožení.
Aby přežila zimu bez větších
problémů, musejí myslivci
pravidelně plnit krmelce
kvalitní potravou. Myslivci se
ke každému krmelci musejí
v zimě vypravit minimálně
jednou týdně. Základním
krmivem pro lesní zvěř jsou krmiva objemná, mezi nejdůležitější objemné krmivo patří kvalitní seno, které by mělo
být zvěři předkládáno v pravidelných intervalech, protože
obsahuje vlákninu, a navíc je to pro ni přirozená potrava.
Můžou se využít i další objemná krmiva, jako je čerstvá
siláž, senáž nebo dobře usušená letnina. Objemné krmivo
doplňujeme krmivem jadrným. Je důležité dbát na to, aby
byl zvěři předkládán kvalitní oves. Ten je pro zvěř nejvhodnější, obsahuje hodně vlákniny a množství energie, která je
obsažena v jádru. Naopak bychom se měli vyvarovat přikrmování pšenicí nebo žitem, na které není zvěř v zimním
období zvyklá. Jednak tato krmiva obsahují málo vlákniny,
ale hlavně obsahují lepek, který způsobuje zvěři zažívací
potíže. Návštěvníci lesa by měli dodržovat v lesích určitá
pravidla. Problémy způsobují v honitbě hlavně pejskaři,
kteří nechávají své mazlíčky volně pobíhat po lesích. Zvěř

instinktivně vykonává v zimě minimum pohybu. Pokud
pes vyplaší srnčí zvěř, a ta se před ním snaží uprchnout,
vydá přitom obrovské množství energie. Slabší kusy pak
mohou zemřít na celkové vysílení nebo zánět dýchacího

ústrojí. Pokud prožene pes srnu, lze předpokládat, že
zahyne nejen srna ale i její plod, který se v této době v
srně vyvíjí. Obrovským problémem nejen v naší honitbě
jsou motorkáři. Nejen, že naprosto zásadním způsoben
plaší veškerou zvěř v lese, ale úplně nesmyslně projíždí
lesní porosty, kde páchají nevratné škody na lesním povrchu. Všechna místa, kde se tito jedinci bezmyšlenkovitě
projíždějí, vytváří prostor pro vodní erozi, která smývá
z lesů potřebné živiny v půdě, a poškozují mladé vysázené
porosty. Bohužel přes mnohé apely z naší strany není moc
prostředků jak s tímto nešvarem bojovat. Snad i takováto
zmínka pomůže a někteří se do budoucna podobnému,
protizákonnému jednání vyhnou. Myslivost totiž není jen
lov zvěře, je to také celoroční práce dobrého myslivce.
Péče o zvěř a praktické naplňování všech důležitých chovatelských zásad, kterými vyjadřují naši členové svůj vztah
k přírodě.
Petr Urban
myslivecký hospodář

10

Stárkovský zpravodaj

Březen 2021

Historie
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.7
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.8
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 Janovice. U hradu Skály se navíc připomíná poplužní dvůr, který byl však v té době propůjčený
poddaným.9
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.10
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.11

Rozvoj Stárkova do příchodu
Čertorejských z Čertorej - část I1.
Co se týče dalšího působení Bartoloměje Minstrberského, nebyl
jeho osud dvakrát šťastný. Ve chvíli, kdy se hlavně díky jeho
argumentům začal král Vladislav, k velké nelibosti Rožmitálovy
skupiny, přiklánět na stranu měst, zastihla Bartoloměje nečekaná
smrt. Když se vracel od císaře Maxmiliána I. s poselstvím zpět
ke králi Vladislavovi do Budína, potopila se jeho loď ve vodách
Dunaje poté, co narazila o skálu nedaleko Hainburgu. Stalo se
tak na jaře r. 1515.1
Po smrti knížete se Stárkov opět vrátil do rukou Hynka Špetle
z Janovic. Bartoloměj Minstrberský byl možná čestný muž, ve
svých účtech měl ale přinejmenším zmatek. Dřívějšímu majiteli
totiž zůstal dlužen plných 2100 kop.2
Poté nastala pro Stárkov opět doba nevyjasněných vlastnických
poměrů a s tím zákonitě také stagnace ve vývoji městečka.
Hynek Špetle totiž uzavřel kolem r. 1517 smlouvu s Petrem
Adršpachem z Dube, ve které se Hynek zavazuje vzdát se svého
panství ve prospěch Petra, jestliže on zase na oplátku zaplatí za
Hynka jeho dluhy.6 Ani Hynek Špetle, ani Petr Adršpach však
svému závazku nedostáli, a proto přišla ke slovu soudní pře. Jako
zástavní držitel tohoto panství je pak r. 1518 zmiňován Stylfrid
Haugvic a na Skalách.3
Soud mezi oběma aktéry se táhl velice dlouho, téměř přes
deset let, a bylo jen otázkou času, kterému z nich dříve dojde
trpělivost. Jako větší nedočkavec se projevil Petr Adrspach, který
nečekal na konečné rozhodnutí soudu, a r. 1528 prodal celé své
panství bývalým nepřátelům dřívějšího majitele Stárkova Zdeňku
Lvovi z Rožmitálu a Janu Krušinoví z Lichtemburka. Petr Adrspach tímto prodejem získal 2000 kop grošů českých. O tom, o
jak velké panství šlo, svědčí výčet položek k němu patřících: hrad
Skály se dvorem, opuštěný hrad Adrspach, městečko Stárkov,
vsi Bystré, Skalka, Studnice, Vernéřovice, Jívka, Janovice a Metuj
i s manstvím přináležejícím ke hradu Skály. To, jak se svými
nároky potom uspěl Hynek Špetle z Janovic, není nic známo.
Víme však, že v kupní smlouvě se Petr Adrspach zříká veškeré
odpovědnosti a nechává nové majitele „aby Hynka podlé rozumu
svého odbyli.“4
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.6
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

Mgr. Barbora Trenčanská,
Muzeum Broumov
Poznámky k V. kapitole

1. Blíže viz Palacký, F.: Dějiny národa českého v Čechách a na
Moravě, VI., Praha 1939, s. 163-215.
2. Sedláček, A.: Hrady, zámky..., V., Praha 1887, s. 70.
3. Tamtéž s. 71.
4. Ludvík, J. M.: Památky hradu, města a panství Náchoda, i
vlastníkův jeho, I., Praha 1857, s. 109.
5. Sedláček, A.: Hrady, zámky..., V., Praha 1887, s. 71.
6. Ludvík, J. M.: Památky hradu..., s. 113.
7. Sedláček, A.: Hrady, zámky..., V., Praha 1887, s. 71.
8. Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, VI.,
Praha 1989, s. 448.
9. Státní ústřední archiv Praha (dále SÚA Praha), DZ 5 K12 a
44
F 9.
10. SÚA Praha, DZ8 F 29.
11. Sedláček, A.: Hrady, zámky..., V., Praha 1887, s. 71.
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A nakonec . . .
Poděkování

Poděkování školní jídelně

Jménem nás všech starších občanů Stárkova, bych
chtěla poděkovat zaměstnancům OÚ za ochotu nás
registrovat na očkování, hlídat termíny a na očkování
nás do Náchoda odvést. Byla to pro nás velká úleva
a pomoc. Dále za rozdávání respirátorů a roušek
zdarma. Ještě jednou velké díky.
Oldřiška Knápková

Děkuji prostřednictvím našeho zpravodaje zaměstnancům školní jídelny za „běžný“ provoz, kterým v době
uzavření obou školních zařízení připravují obědy pro
tzv. cizí strávníky. V době, kdy je značná část jídelen
uzavřena, je u nás každodenní výdej obědů pro veřejnost zajištěn. Vážím si takového přístupu a děkuji za
něj.
Starosta

Novinky na našem webu

Čarodějnice 2021

Město Stárkov provozuje na adrese www.starkov.cz oficiální web města. Součástí
jsou základní informace
o jednotlivých částech
Stárkova,
fotografie,
aktuality a samozřejmě
úřední deska. Na vzhledu
i přehlednosti neustále
pracujeme.
V levém sloupci jsme
zpřístupnili tři novinky:

Každoročně se 30. dubna měnil Stárkov v jeden velký rej
čarodějnic. Dospělí i děti ze Stárkova si neuměli nikdy
představit, že by tento den byl všední. Dokonce i žáci
školou povinní se divili, proč nejsou Čarodějnice volným
dnem a musí přijít do školy.
Loni bylo najednou všechno jinak a horní hřiště bylo
v tento den prázdné. Bohužel tomu tak bude i letos. Je
nám to velice líto, ale letošní Čarodějnice také nebudou.
Těšíme se na příští rok.
Nejbližší akcí je pro nás Katovská třicítka, která bude
25. září 2021. Těšíme se na vás a připravujeme bohatý
program. A ještě vzpomínka na čarodějnice:
Místostarosta

Koronavirus
Odkaz Koronavirus vám
zpřístupní informace na
webu Královéhradeckého kraje. Můžete zde
najít spoustu informací o
epidemické situaci.
Virtuální prohlídka
Díku tomuto odkazu se
na dronu vznesete nad
stárkovské náměstí. Až
vás znudí široké výhledy,
můžete si prohlédnout
360° prohlídku náměstí.
Odstávka elektřiny
Odkaz o odstávkách
elektřiny
v
našem
městě. Firma ČEZ
distribuce už nebude
vylepovat informace o
odstávkách na sloupy.
Na tomto odkaze se
můžete i zaregistrovat
k e-mailovému odběru o
odstávkách elektřiny.
Místostarosta
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