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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
prošli jsme si všichni těžkým
obdobím, plným omezení našich
životů včetně společenských aktivit.
Protože doufáme, že v současné
době je koronavirus již skutečně na
ústupu a mimořádná opatření se i
nadále budou uvolňovat, rozhodli
jsme se pro vás uspořádat akci na
novém hřišti u základní školy. Ať už
budete mít chuť si zahrát volejbal
nebo se při sobotním odpoledni jen
tak protáhnout, přijďte se společně s
námi pobavit a nabrat tak nové síly do
života. Točené pivo a něco na grilu
bude připraveno.
Dovolte mi, abych ještě na začátku
svého článku vzpomněl na událost,
která se stala na konci června na jihu
Moravy, kdy tornádo zcela poničilo
části několika obcí. O tornádech
jsme všichni někdy slyšeli, ale vždy to
bylo hodně daleko od nás. I město
Stárkov se zapojilo do veřejné sbírky
a poslalo postiženým obcím finanční
dar. Naše starosti jsou malicherné
ve srovnání se starostmi těch, kteří
přišli o střechu nad hlavou, ale velké
poděkování patří vám všem, kteří jste
se jakkoli zapojili do veřejné sbírky,
ať už formou finanční či materiální.
Postižení občané jakoukoli formu
Nejbližší akce
25. září - Katovská 30
- tradiční pochod
- vepřové a zvěřinové hody
- odpolední koncert
- celodenní program v táboře

- tradiční zábava

Ročník 2021
pomoci bezesporu s otevřenou
náručí uvítají.
Ale vraťme se k dění u nás. Před
prázdninami jsme po dlouhé „papírové“ peripetii a lockdownu otevřeli
sběrný dvůr u zdravotního střediska.
Postupně ještě samozřejmě vychytáváme některé nedokonalosti, ale
zájem na třídění odpadu je z vaší
strany veliký, za což všem děkuji.
Do budoucna bude třeba nadále
vylepšovat současný systém s likvidací
všech druhů odpadů. Nový odpadový
zákon, který platí od letošního
ledna vnáší do likvidace odpadu
některé zásadní změny týkající se
maximálního množství komunálního
odpadu na osobu a rok a v našem
případě přijetí nové vyhlášky města
na likvidaci odpadu. Současný systém
tzv. na smlouvu, kterou máte všichni
s městem uzavřenou, bude na konci
roku ukončen a zastupitelstvo města
bude schvalovat novou vyhlášku o
místním poplatku. Během podzimu
bude zastupitelstvu prezentováno
několik způsobů svozu plastů a
papíru. Za mě osobně půjde v prvé
řadě o svoz plastů systémem door
to door. Konkrétně si to občané
mohou představit tak, že dostanou
domů speciální pytel na plast a ten
v den svozu dají za dveře na ulici,
kde ho firma Marius Pedersen
sveze. Plast jednoznačně dominuje
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Slovo starosty - dokončení

nových prostor. Obě tyto akce budou finančně náročné a
cílem města je získat krytí finančních prostředků z národních a evropských zdrojů.
Potěšující zpráva dorazila začátkem července z Ministerstva
pro místní rozvoj. Schválena nám byla dotace na opravu
komunikace
ve
Chlívcích ve výši
2 788 045 korun.
Předběžně počítáme s realizací
během letošního
podzimu.
Další
opravy komunikací
proběhnou
ve
Stárkově u základní
školy
směrem
k uličce nebo na
náměstí. V další fázi
žádostí o finanční
podporu požádáme
o
rekonstrukci
školní ulice od
hlavní cesty po ZŠ.
V březnovém čísle zpravodaje jsem vám avizoval úpravu
ploch na náměstí. Proběhla výsadba zeleně v parku před
školkou a dále v závislosti na dodávkách materiálů, které
bohužel v současnosti nejen razantně zdražují, ale také
značně váznou, dojde k avizované úpravě plochy vedle
radnice. Do výstavby se dostávají také tzv. hnízda s kontejnery na tříděný odpad. Jejich postupu si můžete všimnout
u mateřské školy nebo u kina. Doufám, že tyto úpravy
se budou líbit a budeme v nich v závislosti na finanční
možnosti dále pokračovat. Samozřejmě budu rád, když
kdokoli z vás přispěje svým podnětem nebo poznatkem a
doporučením, co bychom měli zlepšit.

mezi separovaným odpadem a není možné donekonečna
navyšovat počet žlutých popelnic na sběrných místech,
ta nejsou nafukovací a ani to nevypadá hezky. Velká část
problémů při nakládání s odpady je bohužel dána nevhodným chováním jednotlivců, kteří nám z pro mě naprosto
nepochopitelných důvodu hází do plastů sklo, pneumatiky,
zbytky jídel apod. V konečném součtu to dělá okolo 30%
celkového objemu žlutých kontejnerů za rok! Rád bych
touto cestou poděkoval všem občanům, kteří třídí správně
a chtěl poprosit ty ostatní, aby nám s tím také pomohli.
Každý nevytříděný kilogram odpadu nás totiž bude postupem času zbytečně stát hodně peněz navíc.
Možná si někteří z vás všimli ruchu kolem zdravotního
střediska. Na základě dohody s projekční kanceláří byla
podepsána smlouva o dílo na vypracování studie rekonstrukce této budovy. V plánu je výstavba bytů a technické
zázemí. Konečná podoba studie bude známa do konce
prázdnin. Poté budete všichni pozváni na její prezentaci
pro případné podněty, potřebné pro finální podobu domu.
V rámci přípravy rekonstrukce zdravotního střediska jde
takříkajíc ruku v ruce stavební úprava v přízemí radnice.
Tyto prostory bychom využili pro bezbariérové zajištění
ordinace praktického lékaře. Ordinace by se tedy přesunula z budovy zdravotního střediska u čističky do budovy
radnice. I zde probíhá projektování a rozložení dispozice

Vážení čtenáři, přeji vám co možná nejpohodovější druhou
polovinu léta, mnoho skvělých zážitků a pokud se ještě
chystáte na dovolenou, tak si vše krásně užijte, a především se šťastně vraťte domů. A pokud vás něco trápí, dejte
mi o tom vědět.
Petr Urban
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Krátce
Dětský den
V sobotu 5. června proběhl v Táboře pod Vysákem dětský
den. Pro děti byla připravena řada soutěžních disciplín.
Kreslení, skok v pytli, střelba z luku a ze vzduchovky a další
disciplíny. Děti si vše moc užily.

Opravená věž

Poznávačka zvířat

Nové houpačky
Místostarosta

Usnesení zastupitelstva města
•
Stříkání vodou na terč

Místostarosta

•

Dětské hřiště

•

V průběhu léta byla opravena a natřena věž na dětském hřišti. V prostoru za lavičkami byly nainstalovány
houpačky – jedna baby a jedna normální. Opravy
provedla odborná firma.
Dále byl vyměněn písek v pískovišti a provedeny malé
terénní úpravy.
V příštím roce je v plánu doplnit hřiště o další lanové
prvky pro malé děti a fitness „průlezku“ pro velké s
hrazdou a dalšími prvky pro posilování.

•
•
•
•
•
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ZM Stárkov schválilo:
Darovací smlouvu na podporu činnosti Českého
rybářského svazu - MO Stárkov, TJ Sokolu Stárkov
a SDH Bystré
Dohodu o výběru poplatků slevy na poplatníka se
společností Marius Pedersen, a.s.
Dodatek ke smlouvě o zřízení kontokorentního účtu
s Českou spořitelnou a.s.
Smlouvu o zřízení věcného břemene vedení distribuční
soustavy v rámci přeložky NN p.č. 249 Stárkov.
Účetní závěrku ZŠ a MŠ Stárkov za rok 2020
Účetní závěrku Města Stárkov za rok 2020
Závěrečný účet Města Stárkov za ro 2020
Podání žádosti o dopravní automobil pro SDH Stárkov.
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Krátce
Víceúčelové hřiště

TJ Sokol Stárkov, z. s. - rozpis zápasů

V letošním roce bylo vybudováno víceúčelové hřiště
u základní školy. Po všech úředních formalitách bude
konečně slavnostně otevřeno. Otevření bude spojeno
s volejbalovým turnajem (viz pozvánka na straně 10).

Kolo

Datum

Čas

Utkání

Hřiště

1. Sobota 14. 8. 2021

17:00

So. Stárkov – TJ Dolany

Stárkov

3. Sobota 28. 8. 2021

17:00

So. Stárkov - So. Zábrodí

Stárkov

4. Neděle 5. 9. 2021

14:00

TJ V. Poříčí B - So. Stárkov

Velké Poříčí

5. Sobota 11. 9. 2021

16:30

So. Stárkov - So. V. Jesenice

Stárkov

6. Sobota 18. 9. 2021

16:00

Ji. Machov - So. Stárkov

Machov

7. Sobota 25. 9. 2021

15:30

So. Stárkov - SK Babí

Stárkov

13. Úterý 28. 9. 2021

15:00

Sl.Teplice n/M - So. Stárkov

Teplice n.M

8. Neděle 3. 10. 2021

15:00

Sokol Provodov - So. Stárkov

Provodov

9. Sobota 9. 10. 2021

15:00

So. Stárkov - AFK Hronov

Stárkov

10. Sobota 16. 10. 2021

14:30

So. Stárkov - Sp. Police n/M B

Stárkov

11. Sobota 23. 10. 2021

14:30

So. Stárkov - TJ Č. Kostelec B

Stárkov

12. Sobota 30. 10. 2021

14:00

So. Stárkov - TJ Velichovky

Stárkov

Luboš Gorgan

Soutěž pro děti

Dále byl opraven chodník pod školou, který se hřištěm
sousedí.

Hřiště bude moci využívat široká veřejnost, podmínky
rezervace hřiště a jeho používání budou představeny při
slavnostním otevření. Poté bude vše zveřejněno na webu
města.
Jen krátce:
Obsazenost hřiště si můžete ověřit v kalendáři - viz QR
kód:

Nový nápis na radnici
Roku 2007 byl Stárkovu vrácen
status města a nyní máme na
radnici správný nápis – Městský
úřad. U vchodu do radnice byly
umístěny informace o provozní
době úřadu.

Místostarosta

Místostarosta
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Spolky
všechny domácí podzimní zápasy „červenokosteleckého béčka“
u nás na hřišti ve Stárkově. S fotbalovým vedením v Červeném
Kostelci jsme se dohodli, že poskytneme azyl jejich B týmu,
takže na podzim bude Stárkov doslova „Žít fotbalem“, celkem
proběhne 13 soutěžních utkání. Většinou budou jejich zápasy
navazovat víkendově na naše domácí sobotní utkání, kdy
zpravidla v neděli dopoledne budou hrát své zápasy na našem
hřišti s jednou sváteční výjimkou. Termíny pro tato utkání jsou
následující:
Neděle 15.8.,10h: ČK „B“ - Velichovky, neděle 29.8., 10h: ČK
„B“ - Dolany, neděle 26.9., 10h: ČK „B“ - Velká Jesenice, úterý
28.9.,15h: ČK „B“ - Hronov a neděle 10.10.,10h: ČK „B“ - Babí.

TJ Sokol Stárkov z.s.
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych v krátkosti zhodnotil uplynulou sezonu
2020/2021 a napsal pár slov do budoucna za vedení TJ Sokola
Stárkov z.s..

Sportovní část

V dnešní, velmi složité době pro všechny, jsme odstartovali
loňský fotbalový ročník 2020/2021 našeho okresního přeboru
v polovině srpna 2020, abychom byli nuceni soutěž nedobrovolně přerušit (a po té ukončit) již po několika odehraných
kolech na začátku října 2020. Po zrušené a nedohrané sezóně
2019/2020, kdy jsme měli našlápnuto na postup do krajské
B.třídy, se historie chtě/nechtě zase opakovala. Dva nedohrané a
zrušené ročníky fotbalové sezóny obrovským způsobem zasáhly
a paralyzovali celé fotbalové prostředí v naší zemi. Na dlouhé
měsíce se zastavil sportovní život prakticky v celé republice.
Toto velmi nešťastné řešení celého problému kolem „PANDEMIE“ se nesmazatelně negativně zapíše do historie celého
fotbalového a sportovního prostředí nejen v České republice.
Doba se změnila, doba jiná, doba je divná, ale stárkovský fotbal
toto určitě nezlomilo, ba naopak si dovolím tvrdit posílilo a jsme
připraveni před nadcházející sezónou, doufejme v plné síle, zase
se poprat o ty nejvyšší příčky naší soutěže a třeba i už konečně
zabojovat o vysněný postup.
Celý podzimní rozpis zápasů naleznete v tomto příspěvku.
Nakonec se do soutěže přihlásilo 13 týmů, takže je naplánováno 12 soutěžních zápasů, ze kterých 8 odehrajeme doma na
stárkovském hřišti a pouze ke 4 zápasům budeme na podzim
cestovat k soupeřům. Doufáme, že nás Vy – fanoušci budete po
celou podzimní sezónu podporovat a budete se bavit fotbalem,
stejně tak jako se jím bavíme my.

Nesportovní část

Po loňské rekonstrukci kabin, která navenek není tak viditelná,
ale pro zázemí klubu naprosto klíčová, jsme pro letošní rok
naplánovali dodělání budovy kabin tím, že provedeme kompletně
novou fasádu a chodník před kabinami. Tím dostane po takřka
50 letech naše fotbalové zázemí nový kabát a pevně věřím,
že bude sloužit dalším fotbalovým generacím, které budou ve
Stárkově fotbalově vyrůstat. K této druhé části rekonstrukce
musíme moc a moc poděkovat našemu vedení Města Stárkov
za neutuchající podporu, dále obrovské poděkování patří
Královehradeckéme kraji, jež podstatnou část rekonstrukce
podpořil finančně z dotačního programu na obnovu sportovních
zázemí v našem kraji, velice moc také děkujeme stavební firmě
Bezedos, která rekonstrukci podpořila dodaným materiálem na
nový chodník a největší díky patří všem, kteří se rekonstrukce
účastnili a účastní. Rozhodně nechci a nebudu jmenovat osobně,
každý sám ví, jak přiložil ruku k dílu a ti, kteří třeba neměli čas a
chuť do práce, věřím že se připojí v dalších pracech, které budou
na hřišti následovat a že jich nebude málo :O))).
Třetím a posledním krokem k úplné rekonstrukci budovy bude
na příští rok plánovaná dostavba VIP terasy, která vznikne v prostoru středu budovy a bude navazovat na místnost ve 2.NP, jež
bude do budoucna také uvnitř opravena.

A další plány do budoucna

No a pár slov k plánům do budoucna na závěr. Za střídačkama
plánujeme protáhnout přístřešek pro zaparkování naši nové profi
sekačky na trávník, kterou jsme si letos také pořídili do našeho
strojového sekacího parku a především konečně již přijde čas na
větší a pravidelnou údržbu hrací plochy, jež si za ta léta letoucí
také jistě trochu péče zaslouží. Pokud chceme do Stárkova
opět po mnoha desetiletích dostat krajskou B.třídu, je nutné
mít kvalitní nejen klubovnu, kabiny, zázemí, ale především hrací
plochu. Jsem moc rád, že se zatím všechny plány daří postupně
plnit, někdy to trochu bolí, nejen fyzicky, ale i psychicky :O))),
ale rozhodně chceme a musíme tradici stárkovského fotbalu
zachovat. Fotbal ve Strákově má více jak 70-ti letou tradici a naší
povinností je, tyto hodnoty, myšlenky a tradice udržovat, zlepšovat a posouvat stále dál. Stárkovský fotbal přežil těžké časy jak
v historii, tak loni a předloni a já chci, „Vám všem“ poděkovat,
že jsme to spolu zvládli a že se na hřišti stárkovském budeme
i nadále scházet na fotbal, nebo jen tak posedět a pokecat na
pivku.

A především nesmíme zapomínat na naši budoucnost, naši
radost, naše malé fotbalové naděje a benjamínky. I pro nadcházející sezónu jsme přihlásili do soutěží dvě kategorie dětí a
to úplně tu nejmenší mladší předpřípravku 3+0 a dále pak o
kategorii starší mladší přípravku 4+1. Předpřípravka bude hrát
svá utkání turnajově od začátku září každý čtvrtek odpoledne do
cca konce října a přípravka bude hrát svá utkání každou sobotu
dopoledne, také po dobu od začátku září do konce října. Přesné
rozpisy utkání dětí zveřejníme později a budeme Vás o domácích
zápasech samozřejmě informovat, abyste mohli naše fotbalové
naděje chodit pravidelně podporovat.

Červený Kostelec „B“ odehraje svá
podzimní domácí utkání ve Stárkově

Sportu ZDAR a stárkovskému fotbalu zvlášť !!!
						
Luboš Gorgan, předseda

Dále jsem Vás chtěl informovat, že vzhledem k probíhající rekonstrukci fotbalového stadionu v Červeném Kostelci, proběhnou
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čilém věku, kdy mu už nemoc nedovolila pokračovat
v náročné práci.

Vzpomínka na Václava Pruditsche
V příštích dnech si připomeneme 90. výročí narození
Václava Pruditsche. /dále jen VP/

VP zastával také funkce v okresních orgánech. Nejprve
jako člen STK /sportovně technická komise/ okresu
Broumov a po zrušení okresu, v STK okresu Náchod.
Tuto funkci zastával až do svého důchodu.
Připomenout také musím, že byl významným organizátorem v soutěžích Vesnických tělovýchovných jednot,
kde se TJ Sokol Stárkov pravidelně umisťovala na
předních místech. Tato soutěž už byla zrušena.
Nesmazatelně se také zapsal při budování našeho
sportoviště. Byl u toho, když se stavěly kabiny nebo
rozšiřovalo hřiště. Před zápasy pravidelně lajnoval
hřiště, zkrátka na Václava bylo vždy spolehnutí.
Za svou oddanou práci pro fotbal ve Stárkově, ale i
v okrese Náchod byl několikrát odměněn. Snad nejvyšší ocenění se mu dostalo u příležitosti jeho padesátin, kdy obdržel „Veřejné uznání III. stupně za zásluhy o
rozvoj čs. tělovýchovy“. V r. 1991, kdy Čs. fotbal slavil
90 let organizovaného fotbalu, byl VP na slavnostní
schůzi vyznamenán odznakem Československé fotbalové asociace. Také byl jako první člen Sokola Stárkov
oceněn jako Osobnost fotbalu okresu Náchod.
Jako vzpomínku na VP máme v archivu jeho kopačky.
Není to však jen vzpomínka na VP, ale i na dobu, kdy
se s fotbalem ve Stárkově začínalo. Pro nás, kteří jsme
s ním léta spolupracovali, to byl vždy Komár. Tuto přezdívku si nesl dlouhá léta a někteří mladší ani nevěděli
jak se správně jmenuje. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.

VP se do sportovního dění ve Stárkově zapojil na
začátku padesátých let minulého století. Tehdy nastala
ve fotbalovém družstvu krize, kdy starší a osvědčení
hráči odešli do Baníku Vernéřovice a zde za Stárkov
nastupoval opravdu kdekdo. Právě tehdy se VP osvědčil jako spolehlivý hráč, ale také, a to hlavně, jako
výborný organizátor. Svým nadšením strhával ostatní a
tak se stalo, že se fotbal ve Stárkově udržel a postupně
se dostával do původní kondice.

Mojmír Bárta

Dětské rybářské závody
Český rybářský svaz, Místní organizace Stárkov pořádá
v sobotu 18. září 2021 dětské rybářské závody.

Ve výboru oddílu kopané zastával všechny možné
funkce /kromě předsedy/ a když se někdy nesehnal
někdo na určitý post, vždy zaskočil VP a vykonával
svěřenou funkci spolehlivě. Rád vzpomínám na ročník dorostu 1966 – 67, kdy právě VP zastával funkci
vedoucího družstva a právě tehdy se začal rodit
základ příštího úspěšného období Sokola Stárkov. Své
působení ve výboru oddílu kopané ukončil až v pokro-

Závody se budou konat tradičně na rybníku Buchťák,
více informací na webu a facebooku.
Všichni jste srdečně zváni.
Karel Andres nml.
Vedoucí mládeže ČRS, z.s., MO Stárkov
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Zubní pohotovost

Termíny, adresy a kontakty stomatologické
pohotovosti provozované mimo areál FN HK

Datum a čas služby
rok 2021

Jméno lékaře
srpen

7. srpna 2021,
8:00–14:00
7. srpna 2021,
14:00–19:00
27. srpna 2021,
16:00–21:00
28. srpna 2021,
14:00–19:00

Můj zubař s.r.o.
Centrum zdravých
zubů s.r.o.
Centrum zdravých
zubů s.r.o.
BELU
stomatologické
centrum s.r.o.
září

1. září 2021,
16:00–21:00

Můj zubař s.r.o.

22. září 2021,
16:00–21:00

Můj zubař s.r.o.

9. října 2021,
08:00–14:00
9. října 2021,
14:00–19:00
17. října 2021,
8:00–14:00
17. října 2021,
14:00–19:00 hod.
5. listopadu 2021,
16:00–21:00
23. listopadu 2021,
16:00–21:00
26. listopadu 2021,
16:00–21:00
27. listopadu 2021,
14:00–19:00
1. prosince 2021,
16:00–21:00
22. prosince 2021,
16:00–21:00

říjen
Centrum zdravých
zubů s.r.o.
Můj zubař s.r.o.

Adresa ordinace
Topolová 340/1, Slezské
Předměstí, Hradec
Králové
Hradecká 621, Vysoká
nad Labem
Hradecká 621, Vysoká
nad Labem
Ulrichovo náměstí 762/6,
Hradec Králové
Topolová 340/1, Slezské
Předměstí, Hradec
Králové
Topolová 340/1, Slezské
Předměstí, Hradec
Králové

Hradecká 621, Vysoká
nad Labem
Topolová 340/1, Slezské
Předměstí, Hradec
Králové

BELU
Ulrichovo náměstí 762/6,
stomatologické
Hradec Králové
centrum s.r.o.
listopad
Topolová 340/1, Slezské
Předměstí, Hradec
Můj zubař s.r.o.
Králové
Centrum zdravých
Hradecká 621, Vysoká
zubů s.r.o.
nad Labem
BELU
Ulrichovo náměstí 762/6,
stomatologické
Hradec Králové
centrum s.r.o.
prosinec
Topolová 340/1, Slezské
Předměstí, Hradec
Můj zubař s.r.o.
Králové
Topolová 340/1, Slezské
Předměstí, Hradec
Můj zubař s.r.o.
Králové

Převzato z webu Královéhradeckého kraje.

7

Telefon

702 032 312
. 792 325 595
792 325 595
605 535 380,
733 320 855

702 032 312
702 032 312

792 325 595.
702 032 312
605 535 380,
733 320 855

702 032 312

792 325 595
605 535 380,
733 320 855

702 032 312
702 032 312

Stárkovský zpravodaj

Srpen 2021

Katovská třicítka 2021
Po loňském (virtuálním) ročníku tradičního pochodu, kdy
si každý mohl vybranou trasu projít sám, chystáme „klasiku“, letos se bude konat už 44. ročník Katovské třicítky.

program. Odpoledne bude koncert Petry Göbelové, pak
bude hrát celé odpoledne Houbyzle.
Na oběd budou připravené zvěřinové a vepřové hody.

Připravili jsme pro vás klasické pěší trasy 9 km, 15 km a 30
km. Podle výběru trasy se můžete těšit na údolí Metuje,
Petrovice, Zámecký vrch nebo třeba i na Ostaš a Bišík.
Cyklotrasy jsou nastaveny na 35 km a 50 km. Obě vedou

Večer se bude konat tradiční zábava, hrát bude kapela

přes Bišík na Adršpach, kde se rozdělí. Kratší vede na
serpentiny do Chvalče, na Radvanice a Jívku. Delší pak na
Zdoňov, Bukovou horu a Dědov.
Snad nám bude letos přát i počasí.

Ironick. Zábava bude od 20 hodin do hluboké noci.

V Táboře pod Vysákem je pro vás připraven celodenní

Místostarosta

8

Stárkovský zpravodaj

Srpen 2021

Základní škola a Mateřská škola Stárkov
Uplynulý školní rok probíhal stejně jako spousta jiných
věcí pod vlivem pandemie koronaviru. Velkou část roku
nemohly děti chodit do školy, ale musely se učit „na
dálku“.

Konec školního roku pak přinesl mírné uvolnění a žáci se
postupně vraceli do školy. Nejdříve s testováním dvakrát
týdně a rouškami všude, pak se testovalo jednou týdně a
roušky mohli v lavici odložit. Na konci školního roku jsme
pak stihli i několik malých výletů.

Fotografie z první třídy (1. a 2. ročník)

Pěší výlet II. stupně na Bišík.

Výlet druhé třídy (3. - 5. ročník) do fajn
parku ve Chlumci nad Cidlinou

Letos k nám přijel i pan fotograf.

Marek Šedivý
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Volejbalový turnaj a otevření hřiště u ZŠ

Jak třídit odpad
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Historie
Náchoda bezplatně, ale Stárkovští si za jeho služby nechávali
tvrdě platit. Tak např. r. 1584 bylo Stárkovským „zvláště dáno“,
že kata „odpustili do Náchoda 8 grošů miš.“ 4 Šibenice opravdu
městečku vydělávala, a proto se jeho obyvatelé později velmi
tvrdě bránili jejímu zrušení. Je pochopitelné, že kat nikdy nebyl
oblíbenou osobou, naopak ho lidé nenáviděli a bylo zde nebezpečí, že by se mu při jeho cestách do Náchoda mohlo něco stát.
I v tomto směru se Náchodští o vše postarali a zajistili stárkovskému mistru popravčímu vždy bezpečný příchod i odchod.
Tuto službu jakýchsi průvodčích zastávali sedláci, není známo
však podle jakého klíče byli vybíráni. Samozřejmě, že i tyto služby
muselo město Náchod platit. Tak např. r. 1580 „dáno poslu,
který chodil do Radechovi k rychtáři, aby poslal sedláky, aby
šli pro kata, 1 groš miš. a sedlákům, kteří pro kata šli, dáno 22
grošů a sedlákům čermenským, jako kata provodili, 18 grošů.“5
Na druhé straně samotnému katovi jeho živnost příliš nevynášela. Popravy ve Stárkově nebyly časté. Za 45 let se na mučidlech
vystřídalo 45 provinilců, z nichž byla polovina nakonec vzata na
milost. Poprava se tedy ve Stárkově konala průměrně jednou
za 2 roky, stávalo se však, že mistr popravčí musel na svou
oběť čekat i 4 - 5 let. Aby si finančně polepšil, zabýval se proto
stárkovský kat i nekalými obchody. Kvůli nim se r. 1610 dostal
sám na čas do vězení, ale tehdejší majitel Stárkova ho z obavy,
že jiného kata nesežene, propustil pod podmínkou, že ze služby
neuteče.6
Pro rozvoj obce měla událost z r. 1573 opravdu velký význam.
Ovšem už r. 1576 bylo rozhodnuto, že se Stárkov stane majetkem opět jiného pána. Dne 24. května 1576 prodal Hertvík
Žehušický z Nestajova celé své panství svým příbuzným, bratrům
Kunšovi, Václavovi a Adamu Abrahamovi Bohdaneckým z Hodkova. Panství tehdy obsahovalo: pusté zámky Skály a Adršpach,
stárkovský dvůr s pivovarem, vsi Zdoňov, Svatoňov, Horní a
Dolní Adršpach, Hodkovice, Janovice a Libnou a vše, co k nim
patřilo, až po hranice hradu Firštenštejn ve Slezsku.7
O čtyři roky později, r. 1580, prodali Bohdanečtí z Hodkova
panství sestrám Mandaléně, Elišce a Lidmile z Nestajova. Protože
jedna ze sester, Lidmila, zemřela hned následující rok, muselo
se provést rozdělení pozůstalosti. Mandaléna, manželka Bedřicha z Újezdce, získala zboží rýzmburské a ratibořské, Elišce
Bohdanecké připadly statky Řešetová Lhota, Teplice a Adršpach
a konečně synové Lidmily, Zikmund a Bernart Čertorejští z
Čertorej na Boroticích a Hrušovanech, obdrželi spojené zboží
skalské a stárkovské.8

Rozvoj Stárkova do příchodu Čertorejských z Čertorej - část III.
Jan Zehušický však svého synovce přežil pouze o rok a celé
panství se tím dostává do rukou jeho mladšího bratra Hertvíka
Žehušického z Nestajova.1 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.2
Neúplný popis znaku, který lze najít v nejstarší stárkovské městské knize, říká, že znak obsahuje medvěda stojícího a hledícího
vpravo u borovice v červeném poli. Barva medvěda ani borovice
se zde neuvádí, avšak podle obecných heraldických zásad by
měl medvěd být, jako hlavní figura znaku, zlatý nebo stříbrný,
protože na barvu nesmí nikdy přijít barva, ale kov. Borovice pak
mohla být buďto také zlatá či stříbrná anebo zelená, protože její
barva se v prvé řadě posuzovala ve vztahu k hlavní heraldické
figuře, a nikoli k poli štítu. To, že byl pro Stárkov vybrán právě
takovýto obsah erbu, není nic zvláštního. Z pramenů víme, že
v okolí Stárkova žili medvědi v tak hojném počtu, že napadali
místní dřevorubce. To potvrzuje i dopis regenta náchodského
panství, který nařizuje vrchnímu myslivci, aby pečoval o chov
psů a pilně s nimi lovil vlky a medvědy, protože jich je na horách
tolik, že obtěžují lidi kácející tam dříví. Zmíněnými horami
náchodský regent myslel Jestřebí hory, jejichž západní svah patřil
náchodskému panství a východní stárkovskému. Naproti tomu
je existence borovice na stárkovském znaku velmi nečekaná.
Donedávna se totiž, podle hypotéz odvozených z hospodářských
účtů 19. st., nepředpokládalo, že by v okolí Stárkova rostla v 16.
století borovice. Za původní místní dřeviny se pokládal smrk a
jedle. Také Antonín Cechner ve své práci o památkách Stárkova
píše, že na stárkovském znaku stojí medvěd právě u smrku.3
Městečko mělo vlastní kancelář, která se vyrovnala kancelářím
okolních obcí. V ní byly vedeny městské knihy, které pojišťovaly
práva stárkovských měšťanů, a byly zde vyhotovovány i písemnosti, jimiž Stárkov hájil zájmy svých obyvatel v jiných městech.
K nejdůležitějším městským právům patřilo právo hrdelní. A jak
už bylo výše řečeno, právě toto právo získali stárkovští společně
s městským znakem r. 1573. Také větší města Náchod a Police
užívaly práva hrdelního, a to nejen proti skutečným zločincům,
ale i proti takovým malým přestupkům jako je obyčejné pytláctví.
Ovšem pouze stárkovská šibenice se stala pověstnou po celém
kraji. Strach z místní šibenice vysvítá z dodnes dochovaných
rčení: „Vzala si ho stárkovská. Stárkovská si pro tebe přijde.
Stárkovská ho navštívila. Pošleme na něj Stárkovskou. Však ona
tě štípne ta Stárkovská.“™
Důvodem oné proslulosti stárkovské šibenice, která stávala
na vrchu příznačně zvaném Šibeňák, byl fakt, že vletech 1580
až 1589 neměli Náchodští z neznámých důvodů svého kata, a
proto pro něj museli posílat buď do Hradce Králové nebo právě
do Stárkova. Je nutno dodat, že Hradec posílal svého kata do

Mgr. Barbora Trenčanská
Muzeum Broumov
Poznámky k V. kapitole

1. Sedláček, A.: Hrady, zámky..., V., Praha 1887, s. 71.
2. SOkA Náchod, AM Stárkov, kn. č. 6, Městská pozemková
kniha, 1565-1586, s. 279.
3. Podrobnější informace Bouza, E. -Vaňková, V.: Znaky a pečeti
měst náchodského okresu, Česká Skalice 1972, s. 28 - 29.
4. Srv. Cechner, A.: Soupis památek historických a uměleckých v
politickém okrese broumovském, Praha 1930, s. 285.
5. Hraše, J. K.: Stárkovská smrt‘, in: Ratiboř, roč. XII., 1895, č. 3,
s. 28.
6. Srv. Zídka, J.: Stárkovská Černá (Smolná) kniha, in: Od kladského pomezí, roč. XI., duben 1934, č. 7 - 8, s. 50.
7. Hraše, J. K.: Stárkovská smrt‘..., s. 28.
8. Tamtéž.
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Co bylo, co je
Připravili jsme pro vás novou rubriku. Srovnání fotografií z minulosti a dnes.

Zeď u mateřské školy

Radnice

Výročí našich spoluobčanů ve 2. pololetí roku 2021
Herta Vysloužilová

90 let

Renata Edrová

85 let

Miroslav Křivda

80 let

Hana Antesová

80 let

Josef Soumar

75 let

Jana Kaněrová

70 let

Jiří Cinka

70 let

Luboš Pirkl

70 let

Hana Němečková

65 let

Břetislav Pernica

65 let

Helena Brehovszká

65 let

Helena Vágnerová

65 let

Marie Jakobová

60 let
Blahopřejeme.
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