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Slovo Starosty
Vážení čtenáři,
vánoční svátky klepou na dveře! Čas,
kdy je třeba zpomalit, hodit za hlavu
všechny starosti, stres, zkrátka být
sami sebou, odpočívat a užívat si
pohody domova.
Letošní rok byl pro nás opět rokem
omezení a nečekaných situací. Sotva
se náš společenský život trochu
rozjel, museli jsme jej znovu přibržďovat. Rozsvícení vánočního stromu
proběhlo v klidném duchu a jsem rád,
že jsme po roční pauze opět viděli
rozzářené oči a úsměvy na spoustě
z Vás a Vašich dětí.
Závěr roku provází pravidelné
hodnocení, co se povedlo a co ne.
K většině úspěšných akcí jsem se
vyjádřil v předešlých číslech našeho
zpravodaje, jsou ale další připravované výzvy posouvající Stárkov
kupředu, se kterými bych se s Vámi
rád podělil. Blíží se ke konci rok,
který se zapsal některými zásadními
událostmi do fungování všech měst a
obcí v České republice. Daňové příjmy rozpočtů, zdražování cen energií
nebo raketový růst cen výrobků
a služeb. S těmito faktory je třeba
pracovat během celého roku a hledat
optimální varianty. V letošním roce
byly připraveny dvě akce s úspěšným
získáním finančních prostředků ze
státního rozpočtu a evropských
zdrojů za zhruba 5 milionů korun.
Nejbližší akce

Betlémské světlo:
- ve středu 22. 12. od 19:30
- koledy, pan farář, Skauti
- místo bude upřesněno

Ročník 2021
Výstavba víceúčelového hřiště u školy
proběhla bez problémů a o letních
prázdninách bylo dílo bez vad a
nedodělků předáno k užívání. Druhou
akcí byla připravovaná rekonstrukce
místní komunikace ve Chlívcích. Ve
výběrovém řízení na dodavatele zvítězila společnost MATEX HK s.r.o.. Po
předání staveniště na konci září došlo
ke zcela zásadnímu obratu z důvodu
úmrtí majitele uvedené firmy. Ta byla
zcela paralyzována a na výzvy k plnění
uzavřené smlouvy o dílo ani nemohla
reagovat. Museli jsme urychleně
zajistit přesunutí financování této
akce z rozpočtu Ministerstva pro
místní rozvoj na první polovinu příštího roku a připravit kompletní nové
výběrové řízení na dodavatele stavby.
S výsledkem bude seznámeno zastupitelstvo a následně návrh projednán
jako uzavření nové smlouvy o dílo na
veřejném zasedání 15. 12. 2021. S tím
je samozřejmě spojen i náš podíl
nákladů, který bude třeba zařadit do
investiční části rozpočtu na příští rok.
Osobně mě tato situace velice mrzí,
neboť přípravné práce na opravě
vodovodu jsme stihli v termínu a poté
se vše zastavilo. Děkuji proto všem
obyvatelům Chlívců, kterých se tato
situace dotýká, za trpělivost s příslibem zdárného dokončení do poloviny
následujícího roku. Současně s touto
rekonstrukcí byla plánována oprava
komunikace vedoucí od školní ulice
souběžně se základní školou ke Šrej23. 12.
6. 1.
20. 1.
3. 2.
17. 2.
3. 3.
17. 3.
31. 3.

Svozy odpadu
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Slovo starosty - dokončení

pomáhat druhým.
A umění přizpůsobit se situaci a
obrátit ji v něco
nového, lepšího a
dobrého. To jsou
vlastnosti,
které
pod závalem těch
letošních negativních zpráv úplně zapadly. A já věřím, že
jsou přitom bez pochyb vlastní každému z nás.
Ať už si plánujete rok 2022 jakkoliv, přeji vám, abyste
nikdy nezapomínali na to, že ač se to někdy nezdá, tak síla
překonat i tu zdánlivě nejhorší situaci, je v každém z nás.
Přeji vám krásné svátky a ať letos najdeme pod stromečkem jeden společný dárek – zdraví pro všechny.
Petr Urban

berovým. Bohužel se nám již na konci podzimu nepodařilo
zajistit pokládku nového asfaltu od jiného dodavatele,
neboť firmy s odpovídajícím vybavením neměly kapacity.
A tlačit pokládku nového povrchu až na prosinec, jsme
kvůli klimatickým podmínkám prostě nechtěli. Na jarní
měsíce jsou i tyto práce objednány.
Během letošního roku proběhly projektové přípravy na
rekonstrukci zdravotního střediska a přízemí budovy
radnice. Nasmlouvána byla projektová dokumentace na
rekonstrukci školní ulice od hlavní komunikace ke škole
s vybudováním chodníku a parkovacími místy, v příštím
roce se pokusíme sehnat peníze, abychom naše cesty mohli
zase o něco zlepšit a modernizovat. Připravované investice
jsou nákladné, v příštím roce jde do návrhu rozpočtu
zastupitelstvu částka 6 300 000 korun bez cizích, dotačních
zdrojů. Když připočteme plánované dotační prostředky,
které se podařilo získat, chceme proinvestovat 10 000 000
korun. Věřím, že na to máme.
Navzdory všem úspěchům je potřeba vnímat také

Usnesení zastupitelstva
ZM schválilo:

Výběr dodavatele na opravu komunikace Chlívce se společností
MATEX HK s.r.o.
Smlouvu o poskytování pečovatelské služby s Městem Hronov
Prodej pozemků v k.ú. Stárkov, p.č.: 455/15 a 1054/4
Koupi lesního pozemku „u kapličky“ p.č.: 515/1
Výsledky záměru prodeje stavebních pozemků v lokalitě na
Solovicích
Zrušení obecně závazné vyhlášky o odpadech č. 1/2015
Novou vyhlášku stanovení obecního systému odpadového
hospodářství s účinností od 1. 1. 2022
Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IE-12-2008572/VB/1 na
přeložku sloupu vysokého napětí
Smlouvu o dílo č. 18/2021 se společností SAMING s.r.o.
Podání žádosti o dotaci na akci „STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU
OBČANSKÉ VYBAVENOSTI NA POZEMKU PARC. Č.
st.80/1“ v rámci dotační výzvy MMR – Podpora obnovy a rozvoje venkova v roce 2022, DT 117d8210E – Rekonstrukce a
přestavba veřejných budov

Vzalo na vědomí:

Informace o přípravě rekonstrukce budovy zdravotního
střediska

současnou realitu, zejména ve vztahu k inflaci a bezprecedentnímu zvyšování cen energií. Výrazný nárůst v této
oblasti se promítá ve výdajové stránce rozpočtu v podobě
nezbytného zvýšení výdajové stránky na provoz všech
našich budov a zařízení. To jsou prostředky, které bychom
samozřejmě raději viděli využité jinak a jinde.
Moc bych si přál, abychom si do nového roku 2022
přenesli jen to dobré. Sílu, naději a vytrvalost. Schopnost

Výsledky výběrového řízení na akci: ZŠ Stárkov – modernizace
učebny dílen a vybudování bezbariérového WC
Zápisy z jednání kontrolního a finančního výboru zastupitelstva
města

Omluva

Omlouváme se panu Kobaníkovi a jeho rodině za chybně uvedenou infomaci o nezaplacení hrobového místa.
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Krátce
Po loňské virtuální Katovské si účastníci mohli vybrat ze tří
pěších tras (10 km, 15 km nebo 30 km) a dvou cyklotras
(35 km nebo 50 km).
Počasí bylo dobré a účastníků celkem 696. V Táboře
pod Vysákem bylo zajištěno občerstvení a oběd. K tanci
a poslechu hrála kapela Houbyzle. Večer potom kapela
Ironic.

Slavnostní otevření hřiště u ZŠ
V sobotu 14. srpna proběhlo slavnostní otevření víceúčelového hřiště u ZŠ. Akce se zúčastnilo cca 100 lidí, někteří si
zahráli volejbalový turnaj. Ostatní mohli využít občerstvení,
které zajišťovalo SDH Stárkov.

Rozsvícení vánočního stromu a Mikuláš
V sobotu 27. listopadu proběhlo na náměstí u radnice
slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Po úvodní slovu
pana starosty zahráli členové Divadelního souboru Medvěd
pověst o tom, proč má Stárkov ve znaku medvěda uvázaného u borovice. Součástí představení bylo i odhalení
překvapení – dřevořezby medvěda.

Vítání občánků
V sobotu 4. září se na sále radnice ve Stárkově konalo
vítání občánků. Kulturní program zajistili děti z místní

Poté si vzali slovo čerti a Mikuláš s andělem. Děti mohly
navštívit peklo, tentokrát v obecní garáži a pod stromkem
Mikuláše, který rozdával balíčky.

Letní výtvarná soutěž pro děti
základní školy.
Vítání občánků se letos zúčastnily tři děti.

Během letních prázdnin probíhala soutěž
pro děti o nejhezčí
obrázek
Stárkova.
Nakonec
dostaly
odměnu všechny děti,
které se snažily a
nějaký hezký obrázek
nakreslily.
Na obrázcích byl
Stárkov, čarodejnice,
Mikuláš, případně další
akce, které se zde
konají.
Jeden obrázek za
všechny.

Katovská třicítka 2021
V sobotu 25. září proběhl 44. ročník tradičního pochodu
Katovská třicítka.
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Spolky
TJ Sokol Stárkov
Milý stárkovští čtenáři a spoluobčané,
rád bych Vás v krátkosti informoval o dění ve stárkovském
fotbale na podzim 2021.
Stárkovské „Áčko“ prošlo podzimní částí sezóny
2021/2022 jako jediný tým soutěže bez porážky a se 6
remízami a 6 výhrami se s 24b usadilo na druhém místě
tabulky, když ztrácejí pouze jeden bod na vedoucí tým SK
Babí. Odehrála se dobrá, průměrná, ale i méně vydařená
utkání, každopádně všem fotbalistům a členům realizačního
týmu patří velký dík za odvedenou půl sezónu a pevně
doufám, že nás jarní část soutěže posune tam, kam je
naším cílem dojít, tedy k postupu do krajské soutěže
(B.třídy), kam určitě nadějný mladý stárkovský tým bezpochyby patří.

kraji“, který poskytl na rekonstrukci významné finanční
prostředky. V plánu je na rok 2022 třetí a doufejme, že na
mnoho let poslední část rekonstrukce budovy kabin, kdy
bychom chtěli vybudovat VIP zónu a místnost pro hosty ve
2.patře nad kabinami a dále bychom rádi vyměnili krytinu
na stávající střeše. Vše ale samozřejmě záleží na dotacích,
o které jsme na rok 2022 opět požádali.
Všem fanouškům, kteří nás podporují jakýmkoli způsobem
z celého srdce děkujeme, velice si vážíme podpory města
Stárkova, podpory našich partnerů a sponzorů a vůbec
všech, kteří nám fandí. V této zvláštní době se budeme i
nadále snažit fotbalem a sportem fanoušky a příchozí lidi
„SPOJOVAT, NE ROZDĚLOVAT“, tak jak se nyní
děje v přímém přenosu pod světly a kamerami z míst
nejvyšších. Všem přejeme mnoho zdraví, štěstí a vnitřní
spokojenosti, prožijte v klidu a pohodě nadcházející svátky
vánoční a do Nového roku 2022 si popřejme společně
pevné a vytrvalé zdraví.
Sportu ZDAR a stárkovskému fotbalu zvlášť !!!
Předseda TJ Sokol Stárkov, z.s. Luboš Gorgan
Tabulka podzim 2021/2022 - okresní přebor muži:

Na druhé straně věkových kategorií se nacházejí naši malý
šampióni, mladší předpřípravka (formát 3 + 0) a mladší
přípravka (formát 4 + 1), kteří také po celou podzimní
část sezóny vzorně reprezentovali stárkovský fotbal a
musím říci, že se jim vedlo opravdu skvěle. Je vidět, že
už mají mnoho utkání za sebou, že je již skoro 3 roky
rodiče a fanoušci podporují a jejich hra se stále lepší a
lepší. V těchto kategoriích se ještě součty výsledků nezaznamenávají do tabulek, ale i tak soupis výsledků v tomto
příspěvku hovoří za vše. Nicméně v těchto kategoriích
nejsou výsledky zas až tak důležité, podstatné je budování
vztahu k fotbalu a ke sportování obecně a to se nám zatím
daří celkem úspěšně.
Dále jsem Vás chtěl krátce informovat o nesportovní
části spolku, a to tak, že v létě a na podzim roku 2021
proběhla u nás na hřišti druhá část rekonstrukce budovy
kabin. V první části, jak jste asi každý zaregistroval, proběhla rekonstrukce vnitřních prostor kabin, aby letos na
toto navázala druhá část, kterou jsme provedli kompletní
rekonstrukci vnějšího pláště budovy a provedla se generální oprava (vlastně můžeme říci výměna) chodníku před
kabinami. Všem, co se na těchto pracích podíleli, velice
moc děkujeme, obzvláště pak „Královéhradeckému

1.

SK Babí

12 7

4

1

32:15

25 0 0

2.

So. Stárkov

12 6

6

0

28:10

24 0 0

3.

TJ Velichovky

12 6

4

2

31:16

22 0 0

4.

So. V. Jesenice

12 7

1

4

27:21

22 0 0

5.

AFK Hronov

12 6

1

5

33:26

19 0 0

6.

Ji. Machov

12 6

1

5

24:21

19 0 0

7.

SK Čer. Kostelec B

12 6

1

5

24:27

19 0 0

8.

So. Zábrodí

12 5

2

5

27:22

17 0 0

9.

Sl.Teplice n/M

12 5

2

5

25:22

17 0 0

10.

Sp. Police n/M B

12 5

1

6

24:33

16 0 0

11.

TJ Dolany

12 2

3

7

22:33

9

0 0

12.

TJ Velké Poříčí B

12 2

2

8

27:39

8

0 0

13.

Sokol Provodov

12 1

0

11

12:51

3

0 0

Odehrané zápasy podzim 2021/2022
– okresní přebor muži:

So. Stárkov - TJ Dolany 2:2 (1:1) , So. Stárkov - So. Zábrodí 0:0
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(0:0) , TJ Velké Poříčí B - So. Stárkov 1:4 (1:2) , So. Stárkov - So.
V. Jesenice 4:1 (2:1) , Ji. Machov - So. Stárkov 0:0 (0:0) ,
So. Stárkov - SK Babí 0:0 (0:0) , Sl.Teplice n/M - So. Stárkov 3:3 (1:0) , Sokol Provodov - So. Stárkov 0:6 (0:5) ,
So. Stárkov - AFK Hronov 3:2 (1:1) , So. Stárkov - Sp.
Police n/M B 2:0 (0:0) , So. Stárkov - SK Červený Kostelec
B 3:0 (1:0) , So. Stárkov - TJ Velichovky 1:1 (0:1)

100 let od narození Jaromíra Nehyby
Jaromír Nehyba se narodil
31. 12. 1921 v České Skalici.
Patřil k rodu, který po mnoho
generací sloužil lesu. Nehybové
pocházejí ze Zlíče. Žili tam již
od konce 17. století. Nehybův
otec, Adolf Nehyba, absolvent
Vyšší lesnické školy v Písku, byl
v České Skalici respektovaným
správcem pily Schamburgova
náchodského
velkostatku.
Byl to právě on, který přivedl
Jaromíra k lesnickému povolání.
V r. 1939 absolvoval také Vyšší
lesnickou školu v Písku. Po
skončení maturity v r. 1943 byl totálně nasazen do taxačního
oddělení Schamburgova velkostatku. Zpracovával odhady množství dřeva na stojato na deset let dopředu pro válečné účely.
V letech 1945 – 46 si musel odsloužit 9 měsíců vojenskou službu
u 2. tankového praporu.V r. 1949 nastoupil do funkce vedoucího
polesí ve Stárkově. V tomto roce se také oženil. S manželkou
se však do Stárkova přistěhovali až v r. 1953. Nehybovi bydleli
v hájence pod Vysákem čp 113 jen do r. 1958. Po vzniku lesních
závodů v r. 1956 byl jmenován náměstkem ředitele Lesního
závodu v Hronově. A tam se také přestěhovali. V r. 1970 byl
v důsledku normalizace z funkce odvolán a tak se v r. 1971 vrátil
na polesí do Stárkova. Rodina opět bydlela v hájence pod Vysákem.  Nehybovi vychovali tři děti, Jaroslavu 1952, Alenu 1953 a
Jaromíra 1958. Nejmladší z nich, Jaromír, pokračoval v rodinné
tradici a vystudoval VŠ zemědělskou – fakultu lesnickou v Brně.
Své profesi se věnuje dodnes.
Další odborné aktivity Jaromíra Nehyby jsou spjaty s myslivostí.
Učil budoucí myslivce a byl zkušebním komisařem při mysliveckých zkouškách. Prováděl výzkum srnčích parůžků a jejich
pučnic.
V této době se také aktivně podílel na veřejném životě ve
Stárkově. Od r. 1976 byl 10 let členem rady MNV a předsedou
finanční komise. Od r. 1984 pečlivě vedl kroniku Města Stárkova.
Zabýval se i historii tohoto kraje, zaznamenal, kudy přesně vedla
sudetská hranice a mnoho dalších zajímavostí. Zápisy končí
rokem 1989, takže se čtenář ještě dozví, jak tady probíhala
Sametová revoluce. Také denně zapisoval počasí, vypracoval
soupis všech obydlí velkého Stárkova a obyvatel v nich. Škoda,
že se nenašel nikdo, kdo by na tuto práci navázal. Nehybovi se
odstěhovali v r. 1994.
Jaromír Nehyba byl nejen zkušený lesník a uznávaný myslivec, ale
i znalec historie svého rodného kraje, dobrý společník i detaily
si vybavující vypravěč. Byl to člověk obdařený smyslem pro
humor, člověk vitální a veselý. Zemřel 5. 1. 2005 v Náchodské
nemocnici. Pohřben je na hřbitově v Žernově.
Čest jeho památce.

Odehrané zápasy podzim 2021/2022 –
mladší předpřípravka (formát 3 + 0):

TJ Sokol V. Jesenice - TJ SOKOL Stárkov 4:8 (3:4)
SK Česká Skalice - TJ SOKOL Stárkov 3:9 (1:4)
TJ SOKOL Stárkov - FK Náchod -Modrá 7:9 (3:5)
TJ SOKOL Stárkov - FK Náchod -Bílá 13:9 (7:3)
TJ SOKOL Stárkov - Sp. Police n/M - Tuleni 8:6 (4:3)
TJ SOKOL Stárkov - Sp. Police n/M - Lachtani 11:4 (7:2)
TJ SOKOL Stárkov - FK Jaroměř -Lvíčata 12:5 (4:0)
TJ SOKOL Stárkov - FK Jaroměř - Káčata 10:7 (5:2)
SK Česká Skalice - TJ SOKOL Stárkov 2:9 (1:4)
TJ Sokol V. Jesenice - TJ SOKOL Stárkov 6:13 (3:6)
TJ SOKOL Stárkov - SK Červený Kostelec B 12:2 (6:0)
TJ SOKOL Stárkov - SK Červený Kostelec A 13:0 (5:0)
SK Červený Kostelec B - TJ SOKOL Stárkov 4:13 (3:7)
SK Červený Kostelec A - TJ SOKOL Stárkov 3:4 (1:2)
Sp. Police n/M - Lachtani - TJ SOKOL Stárkov 4:6 (3:3)
Sp. Police n/M - Tuleni - TJ SOKOL Stárkov 4:8 (2:4)

Odehrané zápasy podzim 2021/2022 –
mladší přípravka (formát 4 + 1):
Spartak Police n/ M - TJ SOKOL Stárkov 4:5 (2:2)
TJ SOKOL Stárkov - TJ Sl. Broumov 2:0 (1:0)
TJ SOKOL Stárkov - Ji VEBA Machov 7:2 (4:1)
TJ SOKOL Stárkov - AFK Hronov 8:4 (4:2)
TJ SOKOL Stárkov - TJ Rasošky 16:0 (8:0)
TJ SOKOL Stárkov - TJ Sl. Broumov 8:8 (4:4)
TJ SOKOL Stárkov - TJ Sl. Broumov 13:2 (6:1)
TJ SOKOL Stárkov - FK Jaroměř 11:1 (6:1)
TJ SOKOL Stárkov - SK Česká Skalice 1:4 (0:3)
TJ SOKOL Stárkov - FK Jaroměř 7:0 (3:0)
TJ Rasošky - TJ SOKOL Stárkov 1:4 (0:2)
TJ SOKOL Stárkov - Spartak Police n/ M 6:5 (2:3)
Ji VEBA Machov - TJ SOKOL Stárkov 4:3 (2:1)
SK Česká Skalice - TJ SOKOL Stárkov 4:6 (1:3)
TJ Rasošky - TJ SOKOL Stárkov 3:7 (2:3)
Spartak Police n/ M - TJ SOKOL Stárkov 1:10 (1:7)
TJ SOKOL Stárkov - Ji VEBA Machov 1:10 (0:5)
TJ Sl. Broumov - TJ SOKOL Stárkov 6:5 (1:3) Pen: 3:1
TJ SOKOL Stárkov - SK Česká Skalice 6:3 (3:2)
TJ SOKOL Stárkov - AFK Hronov 4:2 (1:1)
TJ SOKOL Stárkov - Spartak Police n/ M 1:5 (0:3)
TJ SOKOL Stárkov - Ji VEBA Machov 3:2 (1:1)
AFK Hronov - TJ SOKOL Stárkov 4:5 (2:3) Pen: 2:4
TJ SOKOL Stárkov - FK Jaroměř 7:1 (3:0)
TJ SOKOL Stárkov - Spartak Police n/ M 2:3 (0:2)
TJ SOKOL Stárkov - FK Jaroměř 10:3 (5:1)
TJ SOKOL Stárkov - TJ Rasošky 10:1 (3:1)

Prameny:

Rodným krajem č. 30., str 56 až 58; Kronika města Stárkova
Kniha evidence obyvatel ve Stárkově
Osobní vzpomínky p. Jaroslavy Tolárkové – Nehybové
Foto: soukromý archiv Jaromíra Nehyby ml.
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Moje maminka byla ale na konci války brána jako Němka a
Poláci Němce nenáviděli. V roce 1946, to jí bylo šestnáct
let, raději opustila svoji maminku a utekla přes hranice do
Československa, protože jí hrozilo nebezpečí. S jednou
kamarádkou se dostala do staré Jívky. Tam začala pracovat
v textilce jako tkadlena. Můj táta přišel o rok později. K
výkonu vojenské služby byl po absolvování základního
dvouměsíčního výcviku odvelen se svými kolegy odsloužit
zbytek vojenské služby v Tmavém dole jako horník. Po
odsunu sudetských Němců chyběli v dolech horníci a byli
nahrazeni vojáky, kteří měli vykonat základní vojenskou
službu v československé armádě v době druhé světové
války, kdy to nebylo možné. Táta s maminkou se potkali
ve staré Jívce, vzali se a později se spolu odstěhovali do
Stárkova.
Jak se vyvíjel Váš život?
Jsem od narození Stárkovák, i když jsem se narodil v
porodnici v Broumově. Vyrůstal jsem přímo na náměstí.
Později si rodiče koupili dům u potoka pod „pražskou“. Po
ukončení ZDŠ Stárkov jsem se vyučil truhlářem v náchodském Dřevopodniku, kde jsem pracoval rok jako truhlář.
Následovala vojna a návrat do Dřevopodniku. V roce 1975
se uvolnilo místo řidiče v Texlenu Stárkov (dnešní Frolen –
pozn. redakce) a tam jsem dvanáct let jezdil s Avií. V roce
1986 jsem začal pracovat jako horník na Odolově a tam
mě zastihla Sametová revoluce.
Jak jste se potom stal starostou?
V únoru 1990 jsem byl jako člen Občanského fóra kooptován (speciální druh volby – pozn. redakce) s Pavlem
Kylarem, Jiřím Hofmanem a Hanou Švarcovou do pléna
národního výboru.  Tohle plénum mě na konci února zvolilo předsedou národního výboru. V listopadu 1990 už se
změnil zákon. V platnost vstoupil Zákon o obcích a v něm
byla ustanovena funkce starosty, místostarosty a obecního
zastupitelstva. Občanské fórum ve volbách zvítězilo a 4. 12.
1990 jsem byl poprvé zvolen obecním zastupitelstvem
starostou.
A cesta do Občanského fóra?
Začalo to už v roce 1989, kdy byla generální stávka. Ve
Stárkově se například na solidaritu s Rumunskem držela
pieta s vlajkou a zapalovaly se svíčky. Jinak to bylo docela
vlažné, jenom jsme byli zpovzdálí foceni funkcionáři místního národního výboru. Docela by mě zajímalo, kde ty
fotografie vlastně skončily. Paní Šolcová tehdy pracovala
jako vedoucí KASS (Kulturního a společenského střediska
Stárkov – pozn. redakce), kancelář měla v radnici. Národní
výbor sídlil v prvním patře domu, kde je v současnosti
obchod paní Andresové. V kanceláři KASS se tajně scházelo pár lidí ze Stárkova a založili Občanské fórum.
Měli jste stejné názory?
Ano, měli jsme stejný názor. Chtěli jsme demokracii, a
ne vládu komunistické strany. Přemýšleli jsme, co by se
dalo do budoucna dělat. Nenazval bych nás disidenty nebo

Rudolf Pernica,
bývalý starosta Stárkova (*1953)
S Rudolfem Pernicou jsme se sešli v obci Kratonohy, kde v současné době žije se svojí manželkou. Rozhovor jsme přichystali u
příležitosti tří let, které uplynuly od jeho odchodu z čela radnice,
kde strávil neuvěřitelných 28 let. Jak se mu žije? Sleduje stále
bedlivě dění ve Stárkově? A jaká byla vůbec jeho životní a
profesní cesta?
Tři roky už nejste starostou města Stárkov. Chybí
Vám to?
Ne, vůbec ne. Největší úlevu vnímám v tom, že už nemusím mít strach z toho, že jakékoli moje rozhodnutí může
poškodit zájem obce a v nejhorším případě někoho konkrétního. Starosta nikdy nemůže při oficiálních jednáních
jednat sám za sebe. Musí preferovat zájmy obce, a to je
strašně zavazující.
Co teď bývalý starosta dělá?
Bývalý starosta dělá na zahrádce a snaží se zrekonstruovat
dům, kde si právě povídáme. Přední část domu je totiž
rozestavěná. Nedávno jsem si svou nešikovností přivodil
úraz ruky a skoro tři měsíce jsem byl ve stavu nemocných.
Všechny mé pracovní aktivity se zpozdily.
A už je to v pořádku?
No, jak se to vezme. Bohužel jsem si rozřízl na cirkulárce
celou dlaň a uřízl kousek palce. Takže teď mám pravou
ruku méně pohyblivou. Doktor říkal: „Co jsme našli, to
jsme přišili a zbytek máte na té pile.“ (smích)
Přijde Vám, že teď máte víc času?
Nepřijde, to je to nejhorší. Připadám si nějak zpomalený.
Manželka ještě nedávno pracovala ve škole. Ráno odjela
a najednou byla zpátky, ale já do té doby nic nestihl.
Jak často teď jezdíte do Stárkova?
Kvůli úrazu jsem nemohl dlouho řídit. Svou stavbu na
„pražské“ jsem prozatím zanechal. Letos jsem s bídou
jednou posekal trávu. A navíc byl covid se zákazem pohybu
mezi okresy. Jinak bychom s manželkou jezdili skoro každý
týden, jako obvykle.
Kdybychom se vrátili úplně na začátek. Kdy přišla
Vaše rodina do Stárkova?
Můj táta pocházel z vesnice Domamyslice u Prostějova
a maminka z vesnice Czermná
u Kudowy-Zdrój. Do konce války to
bylo Německo, ale v současnosti je to
Polsko. Jednalo se o tzv. český koutek
v Kladsku. To byly obce Žďárky,
Pstroužné, Čermná a další. Obyvatelé
těchto obcí mluvili doma česky, ale
ve škole a na úřadech museli mluvit
německy. Když jsem jezdil do Czermné
k babičce, tak mi vůbec nepřipadalo
zvláštní, že doma jsme mluvili česky, ve
městě polsky a se sousedy německy.
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bylo málo, rozpočet měly doplňovat peníze z daní od
podnikatelů, kterých bylo ve Stárkově hrozně málo. A to
platí dodnes. Obec vlastnila řadu bytů, což představovalo
obrovskou zátěž především kvůli regulovanému nájemnému. Znamenalo to malé příjmy a velké výdaje, a proto
vznikaly třenice s nájemníky. Problém s byty byl vyřešen
mnohem později. Po změně zákonů je obec mohla prodat.
Začalo se i s rekonstrukcí některých budov?
Ano, nejdříve se začaly opravovat střechy. Tehdy byla
nedodělaná střecha na radnici, musela se rychle opravit,
aby přestalo zatékat do budovy. Navíc byla rozjednaná
stavba nákupního střediska na náměstí. To se mělo v akci
„Zet“ postavit tam, kde je dnes vedle mateřské školy
mezera. Nákupní středisko mělo od MNV odkoupit a
provozovat spotřební družstvo Jednota v Hronově. Obec
dostala část peněz od státu a občané měli pomocí bezplatných dobrovolných brigád nákupní středisko dostavět
a dofinancovat. Za mého vedení jsme začali se stavbou.
Museli jsme financovat nákup stavebního materiálu a
bagrování včetně betonáže základů. Jednota ale o koupi
nákupního střediska po revoluci ztratila zájem. V té době
bylo utraceno už dost peněz. Byla nakoupena spousta
stavebního materiálu apod. Vlastně to byla ta nejhorší
varianta. Protože stavba nebyla dokončena a nesloužila k
určenému účelu, museli jsme část peněz vrátit do státního
rozpočtu a dobrovolná práce brigádníků přišla vniveč. Část
stavebního materiálu se nám podařilo rozprodat a část
jsme si ponechali na opravy obecního majetku. Základy se
zakonzervovaly a trčí tam dodnes.
Peníze tedy představovaly největší problém?
Stále jsme neměli peníze, obec zkrátka neměla příjmy.
Naštěstí v restitucích dostal Stárkov od státu nějaký
majetek zpět, například lesy. V pozemkových knihách
jsme hledali a dokazovali, které lesy dříve Stárkovu
patřily. K zabavení došlo v letech 1949-1951. Považuji
za největší úspěch, že se nám podařilo majetek získat
zpět v takovém rozsahu. Přes tři sta hektarů lesa a další
nemovitosti, které dnes pomáhají v rozpočtu obce. Díky
získaným lesům jsme si mohli dovolit udržet v obci školu,
na kterou se doplácelo, protože do ní chodilo relativně
málo dětí. Jelikož nebyly peníze, nedařilo se zároveň obci
v 90. letech vytvářet stavební pozemky. K tomu, aby se
ze zahrady nebo louky staly stavební pozemky je potřeba
udělat infrastrukturu. Bylo to jako začarovaný kruh. Když
jsme sehnali trochu peněz, udělali jsme první tři stavební
parcely u zdravotního střediska. Tam šla infrastruktura
udělat nejlaciněji.
A ta lokalita u hřbitova nebo na Solovicích?
Už tehdy jsme věděli, že by se tam dalo stavět, ale zkrátka
nebyly peníze.
Ještě zpátky k tomu vzdělání. Nikdy jste o zrušení
školy neuvažoval?
Našli se lidé, kteří chtěli školu zrušit. Byl jsem jednoznačně

bojovníky. Mluvili jsme o tom, že nechceme, aby o dění
ve Stárkově rozhodovali jenom komunisté. Stejně tak, jak
se to dělo v celém státě. Chtěli jsme to změnit. Najednou
to v roce 1989 padlo a tehdejší předseda národní výboru,
pan Pejskar, odmítl být předsedou MNV i nadále a z funkce
odstoupil. Nový režim se mu nelíbil.
Jak moc těžké bylo tehdy převzít správu úřadu?
Když najednou nastala tahle situace a Občanské fórum
mělo vybrat svého zástupce pro funkci předsedy, tak se
většina zalekla. Nechtěli spadnout do něčeho, o čem téměř
nic nevěděli. No, a nakonec jsem souhlasil jen já.

Nejodvážnější?
Spíš nejdrzejší (smích). Absolutně jsem nevěděl do čeho
jdu, a to možná bylo jediné štěstí. Nastoupil jsem do
funkce předsedy MNV i přesto, že jsem neměl žádné
odpovídající formální vzdělání. O činnosti úřadu jsem nic
nevěděl. Tajemníkem národního výboru byla tehdy paní
Knápková a ač členka KSČ, tak se chovala velmi seriózně.
V tomhle ohledu se jí nedá absolutně nic vytknout. Jednoznačně měla jiný názor, ale pomáhala mi. Později v listopadu 1990 už funkce tajemníka nebyla, a naopak vznikla
funkce místostarosty.
Kdo s Vámi tehdy spolupracoval?
Místostarostkou se stala paní Hánová, která v minulosti
pracovala v kanceláři MNV a o této činnosti věděla hodně.
Moc mi pomohla. V počátku volebního období odešla na
vlastní žádost pracovnice obecního úřadu. Tím pro mě
nastala další komplikace. Naštěstí se ji podařilo vyřešit tím,
že na její místo nastoupila paní Šolcová. Pracovala současně
jako úředník úřadu a vedoucí KASS. Zásluhou těchto dvou
dam jsem přežil počátky ve funkci starosty. Musel jsem se
všechno rychle naučit. Dobré bylo, že euforie panovala i
v okolních obcích a vyšších správních orgánech. Všichni si
pomáhali a věřili tomu, že všechno bude krásné, ideální.
Co bylo po revoluci potřeba řešit především?
Hlavní problém byl ve financování. Obec měla podíl na
státem vybraných daních podle počtu obyvatel. Tehdy
měl Stárkov s domovem důchodců 777 obyvatel. Peněz
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Tu situaci ale v současnosti vnímáte jako lepší?
Ano, ve Stárkově se to za ty roky hodně zlepšilo. Finanční
situace obce se v posledních letech hodně zlepšila. Hlavně
došlo ke generační výměně. Nastupuje třetí a čtvrtá
generace obyvatel Stárkova po dosídlení. Ti již podle
mého názoru vnímají Stárkov jako svůj domov. To je také
hlavní důvod, proč jsem nekandidoval v posledních volbách.
Nemám pocit, že bych měl do jejich představ, jak se má
Stárkov rozvíjet, jakkoliv mluvit. Jednotlivé spolky dobře
fungují a díky nim nezanikl kulturní život v obci.
Existuje recept na to být dobrým starostou?
Člověk musí hledat velký kompromis. Nejen v jednání
se všemi lidmi, ale i u sebe. Starosta nemůže říkat: Já to
takhle chci, a tak to bude. Protože starosta má stejný hlas
jako ostatní zastupitelé. A vůbec se mi nelíbí, když se ve
společnosti nebo v médiích mluví o tom, že starosta něco
zařídil, starosta udělal, starosta se postaral. Starosta nikdy
nic sám neudělá. Může podněty navrhnout zastupitelstvu
a být natolik přesvědčivý, že to zastupitelstvo odsouhlasí.
Zároveň si myslím, že lidé v obci někdy volí menší zlo.
Vybírají potom kandidáta, který jim nejméně vadí, a to byl
u některých voličů i můj případ. Musí se zkrátka hledat
kompromis.
Potkávají se rádi lidé v našem městě?
Určitě. I dříve, dokud stála vedle kina Dřevěnka, stále se
scházeli. Sokolové například teď po opravách klubovny na
hřišti mají velmi dobré a příjemné místo pro setkávání.
Je samozřejmě více skupin a spolků a myslím, že dobře
fungují. Za socialismu byl problém v tom, že stát zasahoval
úplně do všeho. Člověk musel buď vstoupit do komunistické strany nebo být loajální. Po revoluci to začalo být
mnohem svobodnější.

proti a podařilo se mi naštěstí přesvědčit dostatečný počet
zastupitelů. Spolupráce se školou se postupem let stále
víc zlepšovala. Díky kvalitám učitelského sboru došlo již v
polovině devadesátých let na zavedení informačních technologií nejen ve škole, ale i na úřadě. Vzhledem k tomu, že
je dnes ve Stárkově stále možnost základního vzdělávání,
je obec atraktivnější. Já si říkám, že obec bez školy by byla
neúplná.
Jak se Vám povedlo být starostou Stárkova tak
dlouho? (28 let)
Neřekl bych, že jsem měl vždycky jasnou pozici. Ve volbách to nikdy nebylo drtivé vítězství, ale vždycky jsem měl,
tuším, nejvíc hlasů ze všech kandidátů.
Jak moc je těžké vybalancovat vztahy mezi občany,
když má každý jinou představu?
To je nejtěžší. Ve své podstatě 90 % lidí obecní úřad vůbec
nepotřebuje. Jsou rádi, když si tam mohou vyřídit běžné
formality. Aby vše fungovalo a do života jim úřad nezasahoval. Jenomže těch zbývajících 10 % je skupina lidí, která
má utkvělou představu, že má úřad všechno hned zařídit.
V nejhorším případě zastavovat starostu nebo zaměstnance
někde mimo kancelář s žádostmi o okamžitý zásah starosty
v nějaké domnělé křivdě nebo sousedském sporu. Přitom
k jeho řešení nemá starosta žádnou zákonnou kompetenci.
V čem je Stárkov ojedinělý nebo specifický?
Stárkov je specifický tím, že to byly Sudety. Před válkou a
během války zde žili převážně obyvatelé německé národnosti. Po druhé světové válce byla většina těchto původních obyvatel odsunuta do Německa. Odsunutí obyvatelé
zde sice zanechali své domy a majetek, ale odvezli s sebou
svou kulturu, kroje a zvyky, které vznikaly po staletí. Nově
dosídlení obyvatelé přišli do Stárkova ze všech možných
částí republiky, ale i z Rumunska a Kladska. Neměli takový
vztah k obci, jaký mívají rodáci. K pozitivnímu vztahu se
museli postupně dopracovat. Teprve moje druhá generace
obyvatel si přirozeně tvořila ke své obci pozitivní vztah a
každá další generace svůj vztah k obci posilovala. Často
říkám, že jako dítě jsem vyrostl mezi bouračkami, myšleno
rozpadlými neobydlenými domy. Bouraly se nejdříve chaloupky, údajně neobyvatelné, později velké domy – pivovar,
dům vedle radnice apod. Dokonce jsem si udělal mapu
vybouraných domů. V pohraničí nikdy nebyl lehký život.
Ale jsou obce v pohraničí, kde ta situace není tak špatná,
to je třeba příklad Machova. Protože to nebyla německá
obec, nezažila tak masivní odsun a nemá tolik vybouraných
domů. Snažili jsme se po změně režimu situaci ve Stárkově
změnit. Hlavně opravit co nejvíce budov. Začátky mého
starostování spočívaly v udržovacích pracích. Chyběli ale
třeba peníze na nákup techniky na údržbu veřejných prostranství. Hlavní problém nedostatku financí byl v tom, že
obec neměla peníze na potřebnou spoluúčast při čerpání
dotací. V devadesátých letech byla spoluúčast pouze ve
výší 15 %, ale ani tolik peněz obec po zaplacení všech
povinných plateb neměla.

Jak začínala tradice kulturních akcí ve Stárkově,
jako třeba čarodějnice?
Během socialismu, do roku 1989, se konala akce s názvem
Pálení mírových ohňů. Jednu dobu se to konalo až večer
8. května, protože čarodějnice nechtěli komunisté povolit.
Pionýři nacvičili básně, děti šly v lampionovém průvodu na
horní hřiště a druhý den se šlo k pomníku rudoarmějců na
hřbitov. V roce 1990 jsme najednou nevěděli, jak tuto akci

8

Stárkovský zpravodaj

Prosinec 2021

Rozhovor

Kniha

pojmout. S paní Šolcovou jsme chtěli zachovat lampionový
průvod. Zapálili jsme hranici, ale jinak tam nebylo co dělat.
Takhle jsme to udělali asi třikrát a potom v roce 1995
Pavla Hurdálka napadlo, že by se dalo přestrojit za čarodějnice a tím vznikla tradice pálení čarodějnic. Všechno
fungovalo na spolupráci s dobrovolníky, což pokračovalo
celé roky. Nebýt samostatné iniciativy lidí, tak by se řada
akcí nekonala.

Eva Koudelková a kol.: Pomnichovské osudy Čechů z Broumovska
V těchto dnech vychází v libereckém nakladatelství dr.
Evy Koudelkové BOR pozoruhodná a velmi záslužná kniha
o pomnichovských osudech Čechů z Broumovska. Jejím
cílem je upozornit na téma z naší historie, jež je v posledních desetiletích naší historiografií spíše opomíjené, a tudíž
v širším povědomí nepříliš známé. Avšak i pro ty, kdo o
situaci v Sudetech kolem Mnichova něco vědí, jsou události
s ní spojené obestřené množstvím dohadů a nejasností.
Proč se zaměřuje právě na Broumovsko, je snadno vysvětlitelné: ve skromném počtu novodobých titulů, které na
toto téma vyšly, mu bylo vždy věnováno nejméně prostoru. Knížka se snaží zodpovědět dvě zásadní otázky: co
se stalo a proč se to stalo. Na první z nich odpovídají očití
svědci, ti, kteří byli u toho, jakkoliv jsou jejich svědectví
čistě osobní a často emotivní. Avšak v síle jejich prožitku
událostí, na něž vzpomínají, spočívá největší hodnota
této knihy, bez ohledu na objektivní správnost toho, o
čem mluví nebo píší. Na otázku proč se to stalo, hledají
odpověď komentáře, čerpající z dostupné literatury. Ty
naopak usilují o věcnost, ovšem jen v té míře, jak je to
u knihy nikoliv jednoho autora, ale autorského kolektivu
vůbec možné.  
Zhruba 70 stránek knihy tvoří úvodní „Zlomové body
v soužití Čechů a Němců na našem území“, včetně např.
střetů Freikorpsu s čs. obrannými složkami (zejména v září
1938). Podstatnou částí knihy je podrobné zobrazení
událostí v jednotlivých částech Broumovska od Adršpachu
po Stárkov. Tam vedle historického pohledu najdeme ona
cenná osobní svědectví pamětníků.
Tato kniha nechce soudit, snaží se jen zaplnit prázdné
místo v obraze, jaký si vytváříme o našich dějinách. Texty
doprovází bohatý obrazový materiál, v mnoha případech
objevný a výmluvný.
Aleš Fetters

Co Stárkovu chybí?
Měl jsem seznam, co by šlo všechno udělat a vylepšit, ale
vždy to podle mě bude narážet na finance. Časem bude
potřeba určitě dodělat rekonstrukci druhé poloviny
střechy na základní škole a celkově dát tuhle budovu do
pořádku. A dále přemístit
zdravotní
středisko
do budovy radnice a
smysluplně využít zbylou
budovu, to je podle mě
největší priorita. Jsou věci,
o které jsme se snažil od
devadesátých let a až teď,
za nového vedení obce,
na ně konečně přišla řada.
Co byste popřál čtenářům a Stárkovu?
Aby se Stárkov dál
rozvíjel a stalo se z něj
příjemné a co nejlepší
místo k životu. Na vlastní uši jsem před lety slyšel od
dvou projíždějících cyklistů na náměstí: „Pojď, jedem dál,
tady to stojí za prd.“ A ten druhý říkal: „Tady je to tak
krásný, kdyby to tady nebylo tak šeredný.“ To mě celý
život motivovalo. Chci, aby byl Stárkov už jenom krásný. A
těm, kteří ve Stárkově žijí, přeji, aby měli naše město rádi
a byli rádi jeho součástí.
Děkuji za rozhovor.
František Šedivý
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Spolky
žijí další opylovači, jako např. čmeláci, divoké včely a další hmyz.
A řada rostlin jsou rostliny samosprašné.
Ve Stárkově máme nyní celkem 3 včelaře. Pavel Hurdálek a
Drahomíra Krchová mají v současné době 11 včelstev.
Nejnovější včelařkou je u nás Martina Ducháčová, která má v
současné době do 10 včelstev, ale do budoucna počítá s větším
počtem.
Ve Chlívcích včelaří pan Jaroslav Novotný s manželkou, kteří
mají cca 20 včelstev.
V Bystrém zůstal pouze jeden včelař. Na okraji Bystrého směrem
ke Stárkovu včelaří v domě u Šolců Jan Šolc, který má v současnosti také do 20 včelstev.
V Horním Dřevíči včelaří pan Miroslav Vajsar, který převzal
chov po svém otci Oldovi Vajsarovi. Tři včelstva má také Berta
Heinzelová (roz. Šolcová), umístěné proti bývalé kovárně a př.
Jaromír Vlček má 5 včelstev ve včelíně pod silnicí.
Na lukách kolem potoka má ještě včely př. Jiří Pastor, a také
velkovčelařka Simona Adamcová, která svoje včelstva přemisťuje
na nejvýhodnější stanoviště. Patří mezi největší včelaře, když
chová až 300 včelstev.

Český svaz včelařů
Historie a současnost včelaření na Stárkovsku.

O včelaření před rokem 1945 máme velice malé informace.
Jedině takovou maličkost, že v Horním Dřevíči včelařili pan
Arnošt Weiser a pan Schreiber.
Po roce 1945 po osídlení celého Stárkovska začali někteří noví
obyvatelé včelařit. Ve Stárkově byl jeden z největších včelařů
sedlář pan Josef Štěpán, který měl úly na zahradě za domem.
Včely byly   ve stávající zástavbě a bohužel také obtěžovaly
sousedící obyvatele. Nedaleko měl ještě včely pan Petr Klamta.
Takovým větším včelařem byl ještě pan Miroslav Kylar, který
měl včely také na zahradě za domem směrem k základní škole.
Zde byla situace obdobná jako u pana Josefa Štěpána a včely také
obtěžovaly blízké sousedy.
S panem Kylarem je spojená taková legrační historka: Když
jako pokladník fotbalové klubu Sokol Stárkov seděl v pokladně,
měl takovou podivnou podobu obličeje a na dotazy odpovídal
vyhýbavě, ale nakonec přiznal že jej popíchaly jeho vlastní včely.
Asi nebyl na podobnou situace připraven, kdyby měl na sobě
včelařskou kuklu, byl by dostatečně ochráněn. V té době se ještě
chovaly tzv. tmavé včely, které byly útočné. Dnes již chováme
včely kraňské (původem ze Slovinska), které jsou mnohem
mírnější.
V Bystrém byl jedním z největších včelařů truhlář pan Karel
Tuček a je škoda, že žádný z jeho tří synů nepokračoval v jeho
rozdělané práci. Jen snad syn Karel trochu začal včelařit.
V Horním Dřevíči byl největším včelařem pan Josef Baudyš,
který choval do deseti včelstev ve včelíně na zahradě, který si
sám postavil. Ani on nemá pokračovatele ve svých dvou synech.
Včelaření skončil v roce 2008.
Další včelaři, kteří již ukončili včelaření: Jaroslav Vysloužil měl
3 včelstva u splavu. Ve Vápence včelařil lesník Zdeněk Vik, ale
alespoň má pokračovatele ve své dceři a vnukovi Matěnovými
v Rokytníku.
V Bystrém včelařili pan Václav Klepáček, který choval do šesti
včelstev a ukončil práci v roce 2003. Pan Lubomír Šedý měl do
roku 2002 čtyři včelstva.
Ve Stárkově ještě měl několik včelstev lesník pan Jaromír
Nehyba a v Horním  Dřevíči včelařili pan Šubrt ve mlýně, a také
pánové Jeřábek a Kaufman.
V letošním roce také skončil pan Jaroslav Martinec ze Školní
ulice. Také pan Richard Vencl v Bystrém přerušil včelaření, ale
snad by ještě chtěl pokračovat.
V roce 1961 stárkovští včelaři vstoupili do Základní organizace
ve Velkém Dřevíči. Pravděpodobně zde nebyl potřebný počet
včelařů, aby mohla být založena včelařská organizace ve Stárkově. Zde se aktivně zapojili do práce a někteří zastávali i důležité funkce, jako např. pan Josef Štěpán, který byl i předsedou, a
také Josef Baudyš zastával různé funkce.
V současné době je náš katastr dobře zavčelen a je tak zajištěno
opylení celé naší vegetace, včetně našich ovocných stromů.
Vzhledem k tomu, že zemědělci zde nepěstují plodiny, které by
museli chemicky ošetřovat, nemusíme mít obavy z otrávením
našich včelstev. Musíme si uvědomit, že nejdůležitější činností
včel je zajistit opylení celé naší přírody, což představuje 90 procent jejich práce. Těch zbývajících 10 procent je užitek včelaře
ze sklizně medu. Existuje rčení, že kdyby nebyly včely, lidstvo do
deseti let vymře. Je to asi silně přehnané, protože v přírodě ještě

Včelstva paní Ducháčové
Největší starostí všech včelařů je péče o zdraví včel. Po ukončení
medobraní a nakrmení včelstev provádíme léčení. Během měsíců
října a listopadu provádíme tři léčení přípravkem VARIDOL,
který by měl zničit roztoče VAROA Destruktor. Po posledním
léčení kontrolujeme spad těchto roztočů na dno úlů. Rozhodující
je počet těchto roztočů, který nesmí překročit povolený limit
dva roztoči na jedno včelstvo. Kontrolu provádí veterinární
laboratoř v Hradci Králové. V posledních letech máme dobré
výsledky těchto kontrol a můžeme říci, že naše včelstva jsou v
dobrém zdravotním stavu.
Stárkovští občané si mohou koupit med přímo od místních
včelařů a nemusí mít obavy, že med bude nějakým způsobem
„pančován“, což se bohužel nedá říci o medech koupených v
marketech apod. Je notoricky známo, že med je potravina, která
se velice často pančuje.
Místní včelaři se budou těšit na Vaši návštěvu a také na Váš zájem
o jejich kvalitní med.

Pro Stárkovský zpravodaj sepsal
Jaromír Vlček
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Obecně závazná vyhláška
města č. 17/2021

g) Objemný odpad,
h) Jedlé oleje a tuky,
i) Textil
j) Nápojové kartony
Směsný komunální odpad
2. Směsným komunálním odpadem se rozumí zbylý
komunální odpad po stanoveném vytřídění podle
odstavce 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), h), i) a j).
3. Objemný odpad je takový odpad, který vzhledem
ke svým rozměrům nemůže být umístěn do sběrných
nádob (např. koberce, matrace, nábytek,…).

o stanovení obecního systému
odpadového hospodářství

Zastupitelstvo města Stárkova se na svém zasedání dne
01.11.2021 usnesením č. 9/2021/XXVII usneslo vydat
na základě § 59 odst. 4 zákona č. 541/2020, o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10
písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně závaznou
vyhlášku (dále jen vyhláška).

Článek 3
Soustřeďování papíru, plastů, nápojových
kartonů, skla, kovů, biologického odpadu
rostlinného původu, jedlých olejů a tuků, textilu

Článek 1
Úvodní ustanovení

1. Papír, plasty, nápojové kartony, sklo, kovy, jedlé
oleje a tuky se soustřeďují do zvláštních sběrných
nádob. Sběrné nádoby jsou barevně odlišeny a označeny příslušnými nápisy:
Papír, barva: modrá
Plasty, barva: žlutá
Sklo, barva: zelená, zelenobílá
Tetrapak, barva: žlutá společně s plasty
Kovy, barva: šedá - umístěn na sběrném dvoře, který
je umístěn u zdravotního střediska, č.p. 178.
Oleje, barva: červená – umístěna na sběrném dvoře,
který je umístěn u zdravotního střediska, č.p. 178.
2. Textil se odevzdává do velkoobjemových kontejnerů
DIAKONIE u čističky odpadních vod
3. Biologický odpad rostlinného původu se ukládá do
velkoobjemových kontejnerů u čističky odpadních vod.
4. Do zvláštních sběrných nádob a velkoobjemových
kontejnerů je zakázáno ukládat jiné složky komunálních
odpadů, než pro které jsou určeny.
5. Zvláštní sběrné nádoby a velkoobjemové kontejnery je povinnost plnit tak, aby je bylo možno uzavřít
a odpad z nich při manipulaci nevypadával. Pokud to
umožňuje povaha odpadu, je nutno objem odpadu
před jeho odložením do sběrné nádoby minimalizovat.
6. Papír, plasty, sklo, kovy, biologický odpad rostlinného původu, jedlé oleje a tuky lze také odevzdávat
ve sběrném dvoře, který je umístěn u zdravotního
střediska, č.p. 178. Seznam stanovišť sběrných nádob
a velkoobjemových kontejnerů je k dispozici na oficiálních webových stránkách města Stárkov – www.
starkov.cz/radnice/vyhlasky-mesta/.

1. Tato vyhláška stanovuje obecní systém odpadového
hospodářství na území města Stárkova. Dále určuje
místa, ve kterých bude v rámci obecního systému přebírat a) stavební demoliční odpad vznikající na území
obce při činnosti nepodnikajících fyzických osob, b)
výrobky s ukončenou životností
2. Každý je povinen odpad nebo movitou věc, které
předává do obecního systému, odkládat na místa
určená obcí v souladu s povinnostmi stanovenými
pro daný druh, kategorii nebo materiál odpadu nebo
movitých věcí zákonem o odpadech a touto vyhláškou
(§ 61 zákona o odpadech)
3. V okamžiku, kdy osoba zapojená do obecního
systému odloží movitou věc nebo odpad, s výjimkou
výrobků s ukončenou životností, na místě obcí k
tomuto účelu určeném, stává se obec vlastníkem této
movité věci nebo odpadu (§ 60 zákona o odpadech)
4. Stanoviště sběrných nádob je místo, kde jsou sběrné
nádoby trvale nebo přechodně umístěny za účelem
dalšího nakládání se směsným komunálním odpadem.
Stanoviště sběrných nádob jsou individuální nebo
společná pro více uživatelů.
Článek 2
Oddělené soustřeďování komunálního odpadu

1. Osoby předávající komunální odpad na místa určená
obcí jsou povinny odděleně soustřeďovat následující
složky:
a) Biologické odpady rostlinného původu,
b) Papír
c) Plasty včetně PET lahví,
d) Sklo,
e) Kovy,
f) Nebezpečné odpady,

Článek 4
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu

1. Nebezpečný odpad lze odevzdávat ve sběrném
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dvoře, který je umístěn u zdravotního střediska, č.p.
178.
2. Soustřeďování nebezpečných složek komunálního
odpadů podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst.
4 a 5.

vzniklého v souvislosti s běžným provozem domácnosti
nebo nemovitosti určené nebo sloužící k individuální
rekreaci. Na užívání společné nádoby se může dohodnout více fyzických osob
3. Majitel nádoby na směsný komunální odpad je povinen nádobu viditelně označit číslem popisným. Nádoby
neoznačené nebudou vyváženy.
4. Majitel nádoby na směsný komunální odpad je
povinen zajistit přistavení sběrné nádoby na svozové
stanoviště nejdříve večer přede dnem svozu, a to
zpravidla ke kraji chodníku nebo ke kraji vozovky tak,
aby byly dobře přístupné při jejich vyprazdňování a
nebránily silničnímu provozu
5. Majitel nádoby na směsný komunální odpad je
povinen zajistit odklizení nádoby ze svozového stanoviště po uskutečnění svozu, nejpozději do 22 hodin
svozového dne
6. Každý má povinnost udržovat nádobu na směsný
odpad v takovém technickém stavu, aby nedocházelo
k vypadávání a k úletům odpadů, a tím ke znečišťování
okolí, k promývání odpadu srážkovou vodou, popř.
k dodatečné kontaminaci odpadů škodlivinami
7. Popel z lokálních vytápění tuhými palivy odkládat do
nádob až po jeho vychladnutí
8. Při ukládání odpadů na sběrný dvůr se řídit pokyny
obsluhy a dle provozního řádu

Článek 5
Svoz objemného odpadu a nakládání se
stavebním a demoličním odpadem

1. Stavebním odpadem a demoličním odpadem se
rozumí odpad vznikající při stavebních a demoličních
činnostech nepodnikajících fyzických osob.
2. Stavební a demoliční odpad není odpadem komunálním.
3. Stavební a demoliční odpad a objemný odpad lze
odevzdávat ve sběrném dvoře, který je umístěn u
zdravotního střediska, č.p. 178.
4. Soustřeďování stavebního a demoličního a objemného odpadu podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3
odst. 4 a 5.
Článek 6
Soustřeďování směsného komunálního odpadu

1. Směsný komunální odpad se odkládá do sběrných
nádob. Pro účely této vyhlášky se sběrnými nádobami
rozumějí: popelnice, odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích v obci, sloužící pro
odkládání drobného směsného komunálního odpadu a
v individuálních případech speciální bílé pytle s logem
Marius Pedersen Group.
2. Soustřeďování směsného komunálního odpadu
podléhá požadavkům stanoveným v čl. 3 odst. 4 a 5.

Článek 9
Kontrolní činnost

1. Dohled nad nakládání s komunálním odpadem
provádí zaměstnanci města Stárkov, zařazeni do Městského úřadu Stárkov.

Článek 7
Nakládání s výrobky s ukončenou životností
v rámci služby pro výrobce (zpětný odběr)

Článek 10
Sankce

1. Porušení povinností vyplývajících z této vyhlášky
bude postihováno podle zvláštních právních předpisů.

1. Obec v rámci služby pro výrobce nakládá s těmito
výrobky s ukončenou životností:
elektrozařízení
baterie a akumulátory
2. Výrobky s ukončenou životností uvedené v odst.
1 lze předávat na sběrném dvoře který je umístěn u
zdravotního střediska, č.p. 178.

Článek 11
Závěrečná ustanovení

1.Nabytím účinnosti této vyhlášky se zrušuje Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015
o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Stárkov, včetně systému nakládání
se stavebním odpadem

Článek 8
Povinnosti fyzických osob

1. Každý má povinnost komunální odpad třídit na jednotlivé složky a tyto složky odkládat na místa k tomu
obcí určená
2. Zajistit si nádobu/nádoby popř. pytle o dostatečném
objemu na odkládání směsného komunálního odpadu

2. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 01. 01. 2022.
Mgr. Marek Šedivý, místostarosta města
Petr Urban, starosta města
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Historie
nebyli (pravděpodobně šlo o chalupníky a podruhy), a
robotovat museli i lidé staří a duševně nemocní.
To, že Čertorejští zavedli na svém panství systém strachu,
bití a věznění, dokládá obsah jedné ze stížností: „Jeho
milost, pán náš, majíce moci dosti...vězením, knám chudým
lidem bitím nesnesitedlnym a na zdraví našem škodlivým
přikračuje...“ V téže stížnosti poddaní uvádějí případ
panského krčmáře z Chlívců Michala Raba, po kterém
vrchnost předčasně vymáhala peníze za dosud neprodané
pivo. Zoufalý a zbitý krčmář se ze strachu před dalším
mučením raději oběsil.5
Takovéto zhoršení poměrů samozřejmě vedlo k odporu
poddaných. Utužování poddanství totiž těžce doléhalo
nejen na vesnické obyvatelstvo, ale i na většinu stárkovských měšťanů. Proto došlo ke spojení stárkovské městské rady v čele s bohatým rychtářem Adamem Benešů
s poddanými ze Stárkova i z okolních vesnic. Poddaní se
nejprve snažili dosáhnout zlepšení poukazem na mírnější
roboty za předchozích majitelů panství a svou vrchnost
tak obměkčit. Jejich ústní ani písemné žádosti však neměly
žádný výsledek. Proto se pokusili hledat zastání v Praze
u císaře. Jako prostředníka si vybrali jistého Davida Lva z
Lówengrůnu, který si samozřejmě za své služby nechal od
Stárkovských platit. Podrobnější informace o této petiční
akci však nejsou k dispozici, a proto ani nevíme, kdy
přesně začala. Protože se ale poměry na panství nelepšily,
je zřejmé, že velkého výsledku nedosáhla.6
K opravdovým nepokojům došlo někdy v červenci 1592,
v době žní. Poddaní odmítli vykonávat roboty, odešli z
vesnic a začali se připravovat k ostřejším akcím. Vyděšený
Zikmund Čertorejský okamžitě zaslal do Prahy k císaři
protest. 31. července došla z královské kanceláře odpověď, podle níž měli krajští hejtmane mírnými prostředky
dosáhnout urovnání sporu, neboť se zemští úředníci
obávali rozšíření nepokojů. Konflikt se měl řešit u soudu v
Hradci Králové. V sobotu 19. září se konalo první stání. I
když zde poddaní předložili přes sedmdesát bodů stížností,
soud žádnou nevzal na vědomí. Několik poddaných bylo
dokonce uvězněno. Toto jednání nemohlo zůstat bez odezvy, a i když se zastrašení stárkovští obyvatelé neodhodlali
k ozbrojenému odporu, začali opět zasílat císaři petice, aby
on sám jim zjednal spravedlnost. Bohužel se císař přiklonil
spíše na stranu jejich vrchnosti. Důkazem je fakt, že z
královské kanceláře došlo krajským hejtmanům nařízení,
aby se v Hradci znovu konalo soudní stání.
Mgr. Barbora Trenčanská, Muzeum Broumov

VI. Vývoj Stárkova do vzniku samostatného stárkovského statku - I. část
Za panování Čertorejských z Čertorej došlo na jejich
statcích k poddanským nepokojům, kterých se účastnili i
Stárkovští.
Co přesně oba bratři získali r. 1582 při dělení majetku,
není známo. Přesnější rozsah panství můžeme najít v
zemských deskách v záznamu z r. 1607, kterým Zikmund
Čertorejský z Čertorej na Skalách a Něnkovicích ustanovil
svou manželku Saloménu Kordulku ze Sloupna v případě
své smrti poručnicí nad jejich nezletilými dětmi, Věnkem
Skochem, Bernartem Hertvíkem, Kateřinou, Lidmilou,
Alžbětou a Marií.1
K panství tehdy patřil (předtím r. 1583 odprodali bratři
Čertorejští k zaplacení některých dluhů ves Markoušovice2) zámek pod hradem Skály s dvorem poplužním a
pivovarem, sladovnou, zahradami, štěpnicemi, rybníčky a
ovčínem. Dále vsi Javor, Metuje, Vlásenka, Skalky, městečko Stárkov s dvorem poplužním, ves Bystrý, Chlívce,
Jívka, Radvanice, Pěkná Studnice, České Vernířovice,
Vápenka, Studnice, poplužní dvůr zvaný na Záboří a ves
Třmeny pod hradem téhož jména. Z dalších panských
podniků se připomínají panské krčmy v Javoru, Metuji,
Skalce, Bystrém, Chlívcích, Jívce, Vernířovicích, Vápence,
Studnici, šenkovní domy ve Stárkově a šenk piva na rychtě
v Radvanicích, mlýn ve vsi Metuji, pod Stárkovem, v Jívce,
Studnici a Vernířovicích, pila a cihelna ve Stárkově, pila a
rybník v Jívce a Radvanicích, ve vsi Vápenka vápenice a v
Studnici sladovny. K tomuto panství se počítalo i „vše s
dvory kmetčími, s platy, ospy, kurmi, vejci, robotami, s
lesy, horami, háji, porostlinami, pustinami. 3
Ze všeho výše uvedeného je patrné, že za těch téměř 30
let, co toto panství Čertorejští vlastnili, vzrostlo jejich
panské podnikání v nebývalé míře. Přibyly poplužní dvory,
mlýny, pily, cihelny, ovčín, sladovny a vápenka a téměř do
každé vsi se dodávalo pivo z panského pivovaru. S rozvojem svého podnikáni však stárkovští páni zvyšovali i poddanskou robotu. Tato jejich snaha vedla k několikaletému
sporu s poddanými, který vyvrcholil masovým odporem
čertorejských poddaných proti jejich pánům r. 1592. Při
konfliktu se svou vrchností se poddaní dokonce obrátili
i na císaře Rudolfa II., kterému zaslali několik písemných
petic.4
Největším a nejtěžším břemenem, na které si poddaní také
nejvíce stěžovali, byla robota. Ta byla prakticky časově
neomezená, poddaní museli robotovat, kdykoliv jejich pán
potřeboval a na obdělávání vlastní půdy jim téměř nezbýval čas. Robotníci také nedostávali při práci na panském
stravu, což však v 16. st. bývalo všude jinde pravidlem. Je
jasné, že práce na polích netrvají celý rok. V době, kdy
Čertorejští nepotřebovali robotu ke svým dvorům, využívali poddané na dřevní robotu a na daleké fůry. Navíc byli
od r. 1591 robotou nově zatíženi ti, kteří jí dříve povinni

Poznámky k VI. kapitole

1. SÚA Praha, DZ 133 K30-L3.
2. Sedláček, A.: Hrady, zámky a tvrze království českého, V., Praha 1887, s. 72.
3.SÚA Praha, DZ 133 K30-L3.
4. Podrobnější informace Šůla, J.: Nepokoje na panství Skály koncem XVI. a v 1.
pol. XVII. stol., in: Práce muzea v Hradci Králové, 1963, s. 148.
5. Tamtéž s. 149.
6.SOkA Náchod, AM Stárkov, kn. č. 11, Knihy černé jinak smolné městečka
Stárkova, 1573 - 1799, výslech Matěje Macheldy,s. 26 -28.
Srv. Šůla, J.: Nepokoje na panství..., s. 149- 150.
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A nakonec . . .
Co bylo – co je

ČOV Stárkov

Jubilea
V příštím čísle opět přineseme blahopřání našim jubilantům. Na rozdíl od minulého čísla zpravodaje budeme přát zpětně,
a ne dopředu, což se nemá dělat. Děkujeme za pochopení.

Přání do nového roku
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