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Slovo starosty

Vážení čtenáři,
ubývající denní světlo nám dává najevo blížící se babí léto
a příchod podzimu. Všichni jsme si užili několik opravdu
horkých slunečních letních dní, které, doufám, alespoň
částečně dobily naše baterie na nadcházející období.

přiblížil probíhající výběrová řízení na plánované investiční
akce. Předáno bylo dětské a workoutové sportoviště,
rekonstrukce učebny pracovních činností s imobilním
WC v ZŠ, oprava části náměstí před mateřskou školou,
nebo vybudování vodovodu a kanalizace na Solovicích. Na
tyto akce byly zajištěny finance z Ministerstva pro místní
rozvoj a rozpočtu Královéhradeckého kraje. Jsem rád,
že se nám daří získávat tyto prostředky na velkou část
stavebních prací z dotačních zdrojů a finanční možnosti
města můžeme soustředit například na postupné opravy a
činnosti vedoucí ke zlepšení života. Jedná se o započatou
postupnou opravu náměstí, péči o zeleň, kdy byly ošetřeny
dřeviny okolo kostela a hřbitova, nákup nových laviček,
košů a podobně. Je samozřejmé, že ne vše se podařilo, a
ne všechna očekávání byla naplněna. Úkoly typu oprava
kašny na náměstí, výstavba vodovodu pro části bez zásobování vodou z veřejného vodovodu nebo rekonstrukce
budovy zdravotního střediska a bývalého kina tu zůstává
pro přípravu do dalšího období. Během letošní zimy je
projektově připravena a povolena rekonstrukce přízemí
budovy radnice pro novou ordinaci praktického lékaře,
nová WC a zasedací místnost, například pro potřeby místních zájmových spolků. Důležitým tématem bude snižování
energetické náročnosti našich nemovitostí. Jednotlivé
návrhy jsou nyní ve fázi přípravy pro jednání zastupitelstva
města. To jsou výzvy, které již čekají nové zastupitele,
kteří uspějí v podzimních volbách.

Mnoho pozitivních informací poslední dobou neslyšíme,
proto budeme všichni potřebovat velkou dávku trpělivosti
a síly. Více než dva roky nás sužovali dosud nepoznané
události, kdy jsme byli stejně jako zbytek světa ovlivněni
pandemií Covidu a jen se nám podařilo nadechnout, přišla
energetická krize, která dopadá na každého z nás. Vážím
si Vás všech, kteří jste nám pomohli v uplynulé době projít
tímto nelehkým obdobím se ctí. Nyní stojíme před dalším
krizovým podzimem. Ceny elektřiny, plynu, pohonných
hmot a potravin přináší do našich domácností nejistotu.
V těchto dnech probíhají jednání o zajištění dodávek
elektrické energie pro všechna naše odběrná místa. Snaha
je jasná. S co nejmenšími dopady na běžný život obyvatel
zajistit chod všech potřebných oblastí jako doposud.

Foto: Marek Šedivý

Závěrem bych rád poděkoval současným zastupitelům za
práci v uplynulých čtyřech letech. Všem, kteří budou kandidovat a pokusí se svůj mandát obhájit nebo nově získat
přeji hodně štěstí. V práci pro Stárkov mnoho úspěchů a
síly v zodpovědné a důležité práci pro občany města.
Chci také poděkovat všem dobrovolníkům z řad občanů,
bez kterých by se neobešla žádná společenská událost. A
děkuji Vám všem, že jste v tom celé čtyři roky jeli s námi.
Petr Urban

Foto: Marek Šedivý

V letošním roce již byly dokončeny všechny plánované
rekonstrukce a opravy, které posunuly naše město zase
o kousek dál k lepšímu. V červnovém čísle jsem Vám
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VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Voličské průkazy se pro volby do zastupitelstev obcí
NEVYDÁVAJÍ. Volič hlasuje ve volebním okrsku, kde
je zapsán ve stálém seznamu voličů (tzn. kde má trvalý
pobyt).

Komunální volby
Volby do zastupitelstva města Stárkova proběhnou v pátek
23. 9. 2022 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 24. 9. 2022
od 8:00 do 14:00 hodin.
KANDIDUJÍCÍ STRANY
Ve volbách do zastupitelstva města Stárkova kandidují
následující volební strany (seřazeno dle vylosovaného
pořadí na hlasovacím lístku):
•
•

HLASOVACÍ LÍSTKY
Hlasovací lístky pro volby do Zastupitelstva města Stárkova budou každému voliči dodány nejpozději 3 dny přede
dnem konání voleb, tj. do 20. 9. 2022. Hlasovací lístky jsou
distribuovány na adresu evidovaného trvalého pobytu.
V případě nedoručení hlasovacích lístků, obdrží volič
hlasovací lístky i ve volební místnosti v den voleb.

TJ Sokol Stárkov, z.s.
Nezávislí kandidáti

Ve Stárkově se bude volit 7 členů Zastupitelstva města.
Pokud vás již nyní zajímají jména kandidátů volebních
stran, naleznete je na internetových stránkách Českého
statistického úřadu – www.volby.cz.

VOLBA DO PŘENOSNÉ VOLEBNÍ SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních)
důvodů, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do
přenosné volební schránky, a to pouze v obvodu volebního
okrsku, pro který byla volební okrsková komise zřízena.
Požadavky na případnou návštěvu s přenosnou volební
schránkou můžete od 19. 9. 2022 hlásit na městský úřad a
v den voleb volební komisi na tel. čísle 605 926 479.

KDE SE BUDE VOLIT
Pro město Stárkov a části Bystré, Horní Dřevíč, Chlívce a
Vápenka je vytvořen jeden volební okrsek a jedna volební
místnost na sále Městského úřadu ve Stárkově, č. p. 82.

Rodným krajem 64

KDO MŮŽE VOLIT
Právo volit do zastupitelstva města má občan Stárkova a
jeho částí za předpokladu, že jde o státního občana České
republiky, který alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022,
dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb ve Stárkově,
Bystrém, Horním Dřevíči, Chlívcích nebo Vápence přihlášen k trvalému pobytu. Tuto skutečnost prokáže tento
volič ve volební místnosti předložením platného dokladu
totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas).

Počátkem června vyšlo další číslo oblíbeného regionálního sborníku Rodným krajem. Přináší přes dvě desítky
zajímavých článků, které se týkají historie zdejších měst
a obcí, dějin hornictví, přírody,
příběhů významných i méně známých osobností. Z obsahově pestré
palety článků čtenáře jistě zaujme
příspěvek o budování astronomické
pozorovatelny na rtyňských Zadech,
v níž byl instalován tehdy největší
amatérsky vyrobený zrcadlový dalekohled v Evropě. Za připomenutí
také stojí článek k výročí 100 let
odhalení pomníku Babičky v Ratibořicích od slavného sochaře Otto Gutfreunda. Ohlédneme
se také za dějinami dolování černého uhlí v dole U Buku
(Pětiletka), nebo ve Žďárkách. K letošnímu výročí úmrtí
spisovatelky Boženy Němcové přinášíme pozoruhodný
článek o sourozencích Boženy Němcové (Barunky Panklové). Nový Rodný kraj přináší také přehled akcí místních
muzeí a galerií v letošním 2. pololetí, seznam nových titulů
regionální literatury a na své si přijdou i milovníci poezie a
hezkých fotografií.

Dále má právo volit státní občan jiného státu, který je
řádně zapsán v dodatku stálého seznamu voličů a který
alespoň druhý den voleb, tj. 24. 9. 2022 dosáhl věku
nejméně 18 let, je držitelem potvrzení o přechodném
pobytu na území nebo povolení k trvalému pobytu, je ve
Stárkově a jeho částech přihlášen k trvalému pobytu a
jemuž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je
Česká republika vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv. Právo volit prokáže tento volič ve
volební místnosti předložením platného dokladu totožnosti
(průkazu o povolení pobytu).
Překážkami ve výkonu volebního práva pro volby do
zastupitelstev obcí je zákonem stanovené omezení osobní
svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, omezení
svéprávnosti k výkonu volebního práva (musí být uvedeno
ve výroku rozhodnutí soudu), zákonem stanovené omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu (karanténa,
pobyt v nemocnici), výkon služby vojáka z povolání
v zahraničí nebo výkon služby vojáka v záloze v zahraničí.

To vše a mnoho dalšího nabízí nové číslo sborníku Rodným krajem 64. K dostání je na obvyklých distribučních
místech a na www.rodnymkrajem.cz
Vojtěch Kábrt
redaktor sborníku

3

Stárkovský zpravodaj

Září 2022

Krátce
Za Jaromírem Černým

Volejbalový turnaj

Dne 1. června 2022 zemřel dlouholetý ředitel základní
školy a občan Stárkova pan Jaromír Černý. Pan Černý se
narodil 27. 4. 1937 v Náchodě, kde prožil se svými rodiči
své mládí a dospělost. V roce 1956 vystudoval pedagogickou fakultu v Hradci Králové a v roce 1989 Univerzitu
Karlovu v Praze. V r. 1961 se oženil. Do Stárkova se Černí
přistěhovali v r. 1963. Na zdejší škole vyučoval češtinu,

V sobotu 25. června 2022 se příznivci sportu sešli na
víceúčelovém hřišti u základní školy, aby se zúčastnili volejbalového turnaje nebo alespoň fandili některému z týmů.
Do turnaje se přihlásilo pět týmů: Šediví, Ducháčovi, hasiči,
děti ze ZŠ a kovárna.

Foto: archiv města Stárkov (budování přístavby ZŠ)

Foto: Marek Šedivý

fyziku, chemii, dílny a byl třídním učitelem většinou 9. tříd,
tedy vycházejících žáků. Od r. 1969 až do r. 1986, kdy
se Černí odstěhovali, zastával funkci ředitele školy. Bylo
to období, kdy se
škola začala modernizovat a rozšiřovat.
Vybudoval
např.
chemicko – fyzikální
třídu, která byla, v tu
dobu, jediná na celém
okrese a o které se
psalo v celostátním
odborném
tisku.
V roce 1977 začal
s přístavbou školy.
Vznikly tak nové
prostory pro dílny,
družinu nebo pro
knihovnu. Při svém
působení ve Stárkově
se také podílel na
Foto: Mojmír Bárta (pan Černý na setkání činnosti samosprávy,
s bývalými žáky v roce 2014)
zastával funkci tajemníka MNV. Se svou manželkou, Štěpánkou Černou, která
zastávala funkci ředitelky Mateřské školy, vychovali 3 děti,
Lenku, Martina a Tomáše. Odstěhovali se v r. 1986 do
Náchoda a až do svého odchodu do důchodu působil ve
školství.
Čest jeho památce!
S laskavým svolením Martina Černého
sepsal Mojmír Bárta

Hrálo se systémem každý s každým na dva vítězné sety do
15 bodů. Počasí nám přálo, a tak mohli všichni sportovci
v pohodě předvést své volejbalové umění.
Vítězem se stal tým hasičů. Blahopřejeme.
O občerstvení se starali členové SDH Stárkov.

Foto: Marek Šedivý

Letní kino v táboře
Po volejbalovém turnaji se většina lidí přesunula na večerní
promítání filmu „Kdyby radši hořelo“ do letního kina
v Táboře pod Vysákem. Letní kino k nám přijelo poprvé, v
minulých letech to bohužel kvůli pandemii nešlo.
Do tábora se přesunul i stánek hasičů, a tak mohla zábava
pokračovat do pozdních nočních hodin.
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Spolky
Mladší předpřípravka „3 + 0“ – podzim 2022
1. Čtvrtek 1. 9. 2022
17:00 Stárkov - MFK N. Město n/M „A“ (Stárkov)
17:00 Stárkov - MFK N. Město n/M „B“ (Stárkov)

TJ Sokol Stárkov
Rozpis zápasů - Okresní přebor muži
podzim 2022

1. Sobota 20. 8. 2022
17:00 So. Stárkov - So. Provodov (Stárkov)
2. Sobota 27. 8. 2022
16:00 TJ Dolany - So. Stárkov (Dolany)
4. Neděle 11. 9. 2022
16:30 Sp. Police n/M B - So. Stárkov (Police n.M.)
5. Sobota 17. 9. 2022
16:30 So. Stárkov - SK Babí (Stárkov)
6. Sobota 24. 9. 2022
16:30 FK Deštné - So. Stárkov (Deštné)
7. Sobota 1. 10. 2022
16:00 So. Stárkov – TJ Velké Poříčí B (Stárkov)
8. Neděle 9. 10. 2022
15:30 So.Velká Jesenice - So. Stárkov (V. Jesenice)
9. Sobota 15. 10. 2022
15:30 So. Stárkov – So.Hejtmánkovice (Stárkov)
10. Sobota 22. 10. 2022
15:00 So. Stárkov – So.Zábrodí (Stárkov)
11. Sobota 29. 10. 2022
14:30 Sl.Teplice n/M - So. Stárkov (Teplice n/M)
12. Sobota 5. 11. 2022
14:00 So. Stárkov - TJ Č. Kostelec B (Stárkov)

2. Čtvrtek 8. 9. 2022
17:00 FK Náchod –Modrá - Stárkov (Machov)
17:00 FK Náchod –Bílá -Stárkov (Machov)
3. Čtvrtek 15. 9. 2022
17:00 Č.Skalice - Stárkov (Č.Skalice)
17:00 Stárkov - Sp. Police n/M (Č.Skalice)
4. Čtvrtek 22. 9. 2022
17:00 FK Náchod –Modrá - Stárkov (Police n.M.)
17:00 Ji. VEBA Machov - Stárkov (Police n.M.)
5. Čtvrtek 29. 9. 2022
17:00 FK Jaroměř - Stárkov (Jaroměř)
17:00 Stárkov - FK Náchod - Bílí (Jaroměř)
6. Čtvrtek 6. 10. 2022
17:00 Stárkov - MFK N. Město n/M „B“ (Stárkov)
17:00 Stárkov - MFK N. Město n/M „A“ (Stárkov)
7. Čtvrtek 13. 10. 2022
17:00 Sp. Police n/M - Stárkov (Police n.M)
17:00 SK Č. Skalice - Stárkov (Police n.M)
8. Čtvrtek 20. 10. 2022
17:00 FK Náchod –Bílá –Stárkov (Náchod -Hamra)
17:00 Ji. VEBA Machov - Stárkov (Náchod -Hamra)
Starší přípravky „5 + 1“ – podzim 2022
1. Neděle 4. 9. 2022
09:00 So. Stárkov - Sp. Police n/ M (Sokol Stárkov)
10:00 So. Stárkov - Sl. Teplice n/ M (Sokol Stárkov)
2. Neděle 11. 9. 2022
09:00 Č. Skalice - So. Stárkov (Police n.M.)
10:00 Ji. VEBA Machov - So. Stárkov (Police n.M.)
3. Sobota 17. 9. 2022
10:00 Sl. Broumov - So. Stárkov (Machov)
11:00 Ji. VEBA Machov - So. Stárkov (Machov)
4. Neděle 2. 10. 2022
09:00 So. Stárkov - V. Poříčí/Hronov (Sokol Stárkov)
09:40 So. Stárkov - Sp. Police n/ M (Sokol Stárkov)
5. Sobota 8. 10. 2022
13:00 V. Poříčí/Hronov - So. Stárkov (Broumov)
14:00 Sl. Broumov - So. Stárkov (Broumov)
6. Neděle 16. 10. 2022
09:00 So. Stárkov - Sl. Teplice n/ M (Sokol Stárkov)
11:00 So. Stárkov - Sl. Broumov (Sokol Stárkov)
7. Sobota 22. 10. 2022
09:00 Ji. VEBA Machov - So. Stárkov (Č.Skalice)
10:00 Č. Skalice - So. Stárkov (Č.Skalice)
8. Neděle 30. 10. 2022
09:00 So. Stárkov - Sl. Teplice n/ M (Sokol Stárkov)
11:00 So. Stárkov - Č. Skalice (Sokol Stárkov)

Mladší přípravky „4 + 1“ – podzim 2022
1. Sobota 3. 9. 2022
09:50 Babí/Zábrodí - So. Stárkov (Velké Poříčí)
10:40		 V. Poříčí/Hronov - So. Stárkov (Velké Poříčí)
2. Sobota 10. 9. 2022
09:00 So. Stárkov - Sl. Broumov (Sokol Stárkov)
10:40 So. Stárkov - So.l V. Jesenice (Sokol Stárkov)
3. Sobota 17. 9. 2022
09:00 So. Stárkov - Sp. Police n/M (Sokol Stárkov)
10:40 So. Stárkov - TJ Velichovky (Sokol Stárkov)
4. Sobota 1. 10. 2022
09:00 SK Č. Skalice - So. Stárkov (Č. Skalice)
09:50 So. Stárkov - Sl. Broumov (Č. Skalice)
5. Sobota 8. 10. 2022
09:50 V. Poříčí/Hronov - So. Stárkov (Velichovky)
10:40 TJ Velichovky - So. Stárkov (Velichovky)
6. Sobota 15. 10. 2022
09:50 Babí/Zábrodí - So. Stárkov (Náchod-Hamra)
10:40 FK Náchod - So. Stárkov (Náchod-Hamra)
7. Sobota 22. 10. 2022
09:50 TJ SOKOL Stárkov - Ji VEBA Machov (V.Jesenice)
10:40 So. V. Jesenice - So. Stárkov (V.Jesenice)
8. Sobota 29. 10. 2022
09:00 FK Náchod - So. Stárkov (Náchod-Hamra)
09:50 So. Stárkov - TJ Velichovky (Náchod-Hamra)
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Rozhovor
Když se Váš dědeček po válce vrátil, co ho tu
čekalo?
Další potíže. Po odsunu Němců přišlo město o drtivou
většinu obyvatel a nebyli tu řemeslníci a další profese. Do
roku 1948 mlýn fungoval a pak se na dědečka s příchodem
komunistů začalo opět koukat špatně. Že je soukromník
pro mnohé znamenalo, že je zloděj a tak dále. O rok
později přestal mlýn fungovat. Komunisté spíš zestátňovali
velké mlýny, kde si produkci hlídali. Dědeček se začal
věnovat zemědělství, kde se mu začalo poměrně dařit, což
se mu také později nevyplatilo.
Vaše rodina o mlýn později přišla, je to tak?
V roce 1960 byl dědeček obviněn z rozkrádání socialistického vlastnictví. Skončil ve věznici Leopoldov a byl mu
zkonfiskován majetek. Myslím, že tehdejšímu systému
nešlo o to zlikvidovat ho jako osobu, ale potrestat jeho
úspěch v podnikání. Souviselo to ještě s družstevními
podíly. Všechno, co vlastnil, mu sebrali.

Arne Šubrt (*1962) a mlýn Dřevíček
Stojí při silnici těsně před značkou Horní Dřevíč, a je do jisté
míry symbolem celého města. Mlýn Dřevíček v této podobě
tam najdete už přes sto let. Jeho předchůdce na stejném místě
fungoval pravděpodobně přes 200 let. O mlýn v současnosti
pečuje Arne Šubrt, který je vnukem jeho stavitele, Ladislava
Baudyše. Už jste někdy unikátní technickou památku navštívili?
Na prohlídku se můžete vypravit od dubna až do října.
Povídáme si před mlýnem Dřevíček, který je
výraznou stavbou našeho města. Bylo by technicky
možné ho opět přivést do plného provozu? Dalo by
se tu mlet?
Ano, teoreticky by to šlo, kdybych se tomu třeba týden
věnoval. Sehnalo by se pár náhradních dílů, udělali bychom
zatěžkávací zkoušku a pak by se vidělo. Stroje a válce
v našem mlýně už ovšem pravděpodobně nemají tzv. mlecí
normy.
Od kterého roku ve mlýně bydlíte?
Od roku 1962, což je můj rok narození. Narodil jsem se
totiž přímo tady.
Jak tehdy dům vypadal?
Co se týče strojního vybavení a mlýnice, to zůstalo stejné.
Dalo by se říct, že se tu v tomto ohledu nezměnilo nic už
od roku 1939.
V Horním Dřevíči máte také svoje rodinné kořeny.
Kdy Vaši předkové do mlýna přišli?
Můj dědeček Ladislav Baudyš tady koupil starý mlýn v roce
1917. Pod vlivem té euforie ze vzniku První republiky
dostal impulz do života, byl mladý a podnikavý. Půjčil si
obrovské peníze, všechno zbořil a začal stavět novou
budovu. V listopadu 1919 byla kolaudace a začalo se mlet.
Časem vyměňoval technologii, vodní kolo například fungovalo do roku 1932. Postupem času sháněl lepší a lepší
vybavení, což samozřejmě stálo spoustu peněz. Nebylo to
lehké, ale všechno ustál. Po záboru Sudet nacisty na konci
třicátých let ale začaly potíže.
Vím, že životní osud Vašeho dědečka nebyl jednoduchý, protože strávil několik let v lágrech.
V září 1941 ho někdo udal a obvinili ho ze sabotáže a černého mletí. On s nimi (s nacisty – pozn.) nespolupracoval,
tak to byla jenom otázka času. Odvezli ho a prošel několik
nacistických pracovních táborů. Měl sice označení „návrat
nežádoucí“, ale naštěstí se nedostal do vyhlazovacího
tábora. Po osvobození v pětačtyřicátém se vrátil zpátky
domů.
Když jsme narazili na tu nacistickou okupaci, nedaleko za mlýnem byla v těch letech státní hranice?
Je to tak, na konci katastru Horního Dřevíče byla státní
hranice. Velký Dřevíč byl už součástí Protektorátu, kdežto
Stárkov spadal do Říše.

Foto: archiv Arne Šubrta

Když byl Váš dědeček ve vězení, měl to tu na starost Váš otec?
Ano, ale v době těsně před mým narozením tu nebydlela
naše rodina sama. Státní statek sem dosadil jednu cizí
osobu, která bydlela v jedné místnosti v přízemí. Bylo na
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nás pohlíženo, že žijeme na velké ploše, a tak lidé, kteří
přicházeli na práci do družstva nebo statku, byli umisťováni
do těchto prostor. Po mém narození už jsme tu bydleli
opět sami. S tím, že už nemáme ty nadměrné metry.
V této době Vaše rodina musela platit nájem?
Bylo to tak.
Jak se podařilo mlýn získat zpátky?
O deset let později, v roce 1970, jsme zažádali o koupi
státního majetku. Rodina si tedy koupila svoje vlastní
zpátky. Rodiče i prarodiče byli naštěstí šetřiví a podařilo
se jim to zaplatit.
Jak na svoji rodinu, včetně dědečka, vzpomínáte?
Na dědečka mám hodně hezkých vzpomínek, protože po
návratu z Leopoldova žil až do mých osmnácti let.
Mluvil s Vámi někdy o tom, co prožil?
Popravdě, moc se o tom nemluvilo. Občas někdo něco
zmínil, ale spíš jen okrajově. Pravdou je, že v tom uvolněnějším období okolo roku 1968 se dávaly podněty k prošetření, že všechno proběhlo neoprávněně. Nakonec to
komunisté uznali, ale majetek se nevracel. V devadesátých
letech byl dědeček rehabilitován.
V té době po návratu dědečka z vězení a získání
části majetku (mlýna) zpět, myslíte si, že byl dědeček v rámci možností šťastný?
On si kupodivu nikdy na nic moc nestěžoval. Vždy se
díval do budoucna a vyhlížel nějaké světlé zítřky. Byl to
optimista a nezahořkl na život. O komunismu mluvil tak,
že takový systém nemůže dlouho vydržet a je odsouzen
k zániku. Že se tak zkrátka nedá hospodařit. Netrefil to o
devět let, zemřel v roce 1980.
Vy jste tu vždy nepůsobil jako mlynář, který provádí návštěvníky. Čemu jste se věnoval předtím,
pracovně i studijně?
Na střední školu jsem chodil do Náchoda na tehdejší
ekonomku, dnes je to obchodní akademie. Potom jsem
šel pracovat do Jednoty – spotřebního družstva, nejprve
jako účetní. To mě ale moc nebavilo, tak jsem šel dělat
do provozu inventury. Postupně jsem dělal vedoucího
prodejny a po revoluci si pořídil vlastní obchod. Přes 20
let jsem v tomto oboru působil.
Nepřemýšleli jste o tom, že byste mlýn v 90. letech
zprovoznili?
Zvažovalo se to. Přijel za mnou jeden zkušený mlynář od
Svitav a se vším mi poradil, byl tu celý týden. Vysvětlil mi
do detailu, k čemu co slouží. Skončilo to bohužel na tom,
že dodavatel energií nepovolil takový přísun elektřiny a
na vodu jsme se spoléhat nemohli. Bylo to kvůli výkonu
turbíny.
Kdy pak přišla ta myšlenka, že mlýn otevřete veřejnosti a začnete nabízet prohlídky?
V novinách jsme tehdy viděli, že v jednom mlýně něco
podobného provozují, a tak jsme se tak zajeli podívat.
Procházeli jsme ho s majitelem a moc se mi to líbilo. Navíc

jsem viděl, že náš mlýn je lepší, tím myslím hezčí. (smích) A
přesto jim to fungovalo. Tak jsme potom všechno připravili
a zkusili to. Naštěstí se to chytlo.
Pojďme si takovou malou prohlídku udělat. Arne Šubrt mě vede
hlavním vchodem a vstupujeme do místnosti, která by se dala
popsat jako malá hala.
Tohle je přijímací místnost. V přízemí se přijímali zákazníci. Tady odevzdali svoje obilí, mlynář ho převzal, zvážil a
dohodl se, co za to. Běžná norma byla zhruba 100 kg obilí
a z toho 75 kg mouky. Nemlelo se po malých částech, tady
v té násypné bedně se čekalo, až tam bude obilí pro 30 až
50 pytlů naráz. A pak už to je starost provozu, protože
tento mlýn je v podstatě takový poloautomat. Současné
automatické mlýny jsou jenom o trochu lepší než mlýn
Dřevíček.

Foto: František Šedivý

Znamenalo to, že obilí se jednotlivým zemědělcům
ve mlýně smíchalo dohromady?
Aby se nehádali, že někdo bude mít mouku z obilí souseda,
kterého nesnáší až za hrob, tak měli všichni stejnou. Úkol
mlynáře byl nakoupit dobré obilí a zákazníky už nezajímalo,
z jakého obilí mouku prodává. Když někdo trval na svém,
musel přivést těch dejme tomu 40 pytlů. Pak tam byla
garance, že je to jeho.
Vidím tady kousek od nás i výtah.
Je tu několik výtahů, veškeré cestování obilí je mechanizováno, nebo alespoň drtivá většina. Žádné těžké předměty
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se nemusí nosit. Pohon obstarává turbína tamhle vzadu. Je
to Francisova turbína, která tu slouží od roku 1932. Do té
doby tu bylo to zmíněné vodní kolo. Celá výbava, kterou
vidíte, pochází z dvacátých a třicátých let.
Když přijdou lidé na prohlídku a ukazujete jim, jak
mlýn fungoval, používáte elektřinu?
Během prohlídek používáme vodu. Teď je tedy abnormálně
málo vody, ale běžně to stačí. Teď na ráno (procházíme
mlýnem kolem 9:30 – pozn.) to bude stačit. Když to pustíme
na kratší dobu, do dalšího spouštění voda zatím přiteče.
Kdybychom to ale měli pustit třeba na tři hodiny v kuse,
to by byl problém.

Druhé a nejvyšší patro mlýnu Dřevíček je také velmi zajímavé.
Absolvovali jsme ještě jedny dřevěné schody.
Horní patro to je tzv. vysévací podlaha, jsou tu síta a třídičky. Ty nejbližší dva stroje třídí mouku, od nejhrubších
krupic, až po nejjemnější hladkou. V horním patře se ale
nepracovalo, běžná obsluha sem nechodila. Vše tady běží
samostatně.
Tady v rohu máte i archivní dokumenty. Souvisejí
hlavně s dědečkem?
Ano, to je pár věcí z jeho věznění – kde všude byl, kdy ho
osvobodili. Co mohl, tak si dědeček schoval, hodně dokumentů je tu z období před druhou světovou válkou. Těsně
po válce se snažil ještě zachraňovat státní majetek, aby
se úplně nerozkradl. Byl organizačně schopný, v té době
působil například na Chebsku. On osobně tolik nemlel, byl
to spíš obchodník a přemýšlel ekonomicky. Víceméně od
svých čtrnácti let věděl, že se osamostatní a šel si za svým
snem.
Moc děkuji za prohlídku mlýna. Jen ještě musím
zmínit, že vy tu máte i nějaká strašidla. Těch se
děti nemusejí bát?
Jsou tu jenom naši čerti, ale ti jsou hodní, dávají dětem
bonbony. Pokud jsou samozřejmě hodné. Jsem rád, že
většinou naštěstí jsou.
Děkuji za rozhovor. Ať se Vám daří.
František Šedivý

Tolik tedy přízemí technické části mlýnu Dřevíček. Po dřevěných
schodech stoupáme do prvního patra.
V tomto patře se pracuje, tady jsou pytlovací hrdla, mouka
se chystá do pytlů. Můžete vidět spoustu trubek, nahoře
je pak spousta sít. Systém mlýna může vypadat složitě, ale
v podstatě je to několik jednoduchých operací šikovně
navázaných na sebe. Nejdřív se čistí, pak se loupe, pak se
mele nahrubo, to se vytřídí, pak na hladko, to se vytřídí.
Potom se to několikrát opakuje.
Jaké další stroje tu máte?
Mlecí stroje jsou z ČKD Blansko, mele se mezi dvěma ocelovými válci. Některé systémy v sobě mají hrubé i hladké
mletí. Čím větší mlýn, tím více strojů a více druhů mletí.

Foto: František Šedivý

Vzadu vidíte i loupačku na obilné slupky. Všechny stroje
jsou bezobslužné – nastavíte, co mají dělat a nemusíte u
toho stát. Mlýn Dřevíček mohl teoreticky obsluhovat jeden
člověk, když nepotřeboval například obchodovat.
Tady vidím takové dlouhé tunely z látek. K čemu
slouží?
Máme bezpečnostní systémy. Třeba tohle je takový, řekněme, automatický vysavač, který zajistí, že to ve mlýně
nevybuchne. Moučný prach, jako každý jiný, je explozivní.
Tato skříň vypadá nenápadně, ale je velmi důležitá. Je to
stejný princip jako dnešní vysavače.
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Katovská třicítka - 45. ročník - sobota 24. září 2022

si vyberou. Na webu www.kt30.cz pak lze stáhnout i
soubor ve formátu GPX a stáhnout si trasu do navigace.
Přejeme vám krásný zážitek z letošního pochodu a také
krásné počasí nám všem.
Těšíme se na vaši účast.
Přinášíme vám z každé trasy jednu fotografii.
Marek Šedivý

První ročník turistického pochodu se konal již v roce 1978,
takže letos pořádáme už 45. ročník. Tradiční trasy 15 km
a 30 km pro pěší již spoustu let doplňují cyklotrasy 35 km
a 50 km, a také pěší trasa 10 km. V letošním roce jsme
připravili výroční trasu 45 km.
Na startu, který je letos netradičně v Táboře pod Vysákem, dostanou účastníci mapu a popis trasy, kterou

Foto: Marek Šedivý; trasa KT10 (katovna)

Foto: Marek Šedivý; trasa KT45 (Jírova hora)

Foto: Marek Šedivý; trasa KT15 (Maršov nad Metují)

Foto: Marek Šedivý; trasa KT35 (Radešov)

Foto: Marek Šedivý; trasa KT30 (Vysoká Srbská)

Foto: Marek Šedivý; trasa KT50 (nad Maršovem)
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Mlékárna ve Stárkově
mohli úspěšněji konkurovat okolním družstevním mlékárnám. V této souvislosti si všimněte, že v mlékárně v Polici
n/Met. bylo první nákladní auto koupeno až v roce 1937.
V roce 1932 byla provedena úplná přestavba závodu pod
vedením stavitele Josefa Šustra z Hronova. Byly přistavěny
nové místnosti pro výrobu sýrů a másla, velký sklep pro
zrání sýrů, nová kotelna a 2 garáže. Pro zaměstnance 2
místnosti s koupelnou a sociálním zařízením. Dosavadní
strojní zařízení bylo vyměněno za moderní od firmy
Ahlborn z Hildesheimu o výkonu 1000 l/hod. Jednalo se
o odstředivku Westfalia, deskový pastér Perkeo, dánskou
máselnici Silkebourk. Jenom uzrávač smetany byl od české
firmy Petr Appl z Verměřovic a parní kotel Bušek Hořice.
Pohon těchto strojů obstarával elektromotor prostřednictvím transmise. Vzhledem k tomu, že firma Ahlborn
v Hildesheimu měla dlouholetou tradici a produkovala
jedny z nejkvalitnějších mlékárenských strojů, měli bratři
Palatové při poctivé a kvalitní práci zajištěn 100% úspěch.
V roce 1933 byl zakoupen další nákladní automobil
Walter komercial o nosnosti 2 t a koňský potah byl
zlikvidován. Byl zakoupen motocykl Ariel 500 cm3, který
sloužil k rychlé dopravě menších objednávek. Na př. v letní
sezóně jezdil skoro každý den se šlehačkou do hotelu
Bohemia v Malé Čermné, který měl bohatou klientelu
z nedalekých lázní Chudoba.
Postupující hospodářská krize se na výsledku hospodaření mlékárny ve Stárkově příliš neprojevila. Proplácení
dodaného mléka zemědělcům se provádělo podle obsahu
tuku, čistoty a podle výsledku zkoušky Alizarinem, které
se provádělo každý den a zjišťovalo výskyt onemocnění
dojnic. Cena za vykoupený litr mléka se až do roku
1938 pohybovala kolem 1,30 Kčs a byla zhruba o 20
haléřů vyšší než u sousedních družstevních mlékáren.
Proplácení vyšších cen umožňovala malá režie mlékárny
a dodávka vysoce kvalitního mléka zemědělci. Německé
hospodyně byly pověstné svojí pečlivostí a čistotou a
z tohoto mléka se dalo vyrábět výborné máslo a sýry,
které neměly v kraji konkurenci. Dobrému odbytu také
napomáhala dobrá organizace výroby, rychlá a spolehlivá
doprava a promptní vyřizování objednávek. Heslem bratří
Palatových byla poctivost, spolehlivost a kvalita a na to
Němci slyšeli. Dodávky mléka do mlékárny ve Stárkově
v roce 1933 dosáhly 3 350 l, tedy dvojnásobku toho, co
v té době odebírala mlékárna v Polici n/Met. a to ještě při
vyšší tučnosti. V mlékárně bylo zaměstnáno 9 pracovníků
při pracovní době, v létě od 4 hod., v zimě od 5 hod. do
17 hod s polední přestávkou 1 hod. Takto se pracovalo
každý den, pouze v neděli a ve svátek odpoledne bylo
volno. Nikomu to nepřipadalo neobvyklé, zemědělci měli
pracovní dobu ještě delší.
Mlékárna měla dobře prosperující prodejny v Hronově,
Náchodě, Teplicích n/Met. a Červeném Kostelci. Mimo
to zásobovala desítky obchodů v celém kraji mléčnými
výrobky. Stárkovské zboží mělo dobrý zvuk a poptávka po

Antonín Palata z Maršova čp. 15 chtěl původně studovat
mlékařskou školu v Plzni, ale ještě před tím v roce 1927
nastoupil jako praktikant do družstevní mlékárny v Polici
nad Metují. Zde se seznámil s dílovedoucím Ivanem
Sypčenkem, který byl s poměry v polické mlékárně
nespokojen a ten ho přivedl na myšlenku založit mlékárnu
ve Stárkově. Antonín Palata s bratrem Františkem založí
nový podnik a jako tichý společník bude Ivan Sypčenkov.
S pomocí rodičů Josefa Palaty, rolníka v Maršově čp. 15 a
jeho manželky Jenovefy, dcery Augustina Heinzela, polního
zahradníka z Honů čp. 6, zakoupili ve Stárkově dům čp. 10,
kde po určitých úpravách na přelomu roku 1927 a 1928
začali mlékárenský provoz. Ivan Sypčenkov zde nastoupil
v únoru 1928.
Mlékárna začínala ve 3 místnostech, kde byl příjem
mléka, odstřeďovna, máslárna a sýrárna, které sloužil ještě
zrací sklep. Zařízení bylo pouze na ruční pohon o výkonu
do 400 l/hod. Pracovali zde pouze bratři majitelé a Ivan
Sypčenkov. Svoz mléka z vesnic obstarával jeden z majitelů
s povozem taženým jedním koněm. Začátky byly obtížné
a tak Sypčenkov, když mu bylo nabídnuto místo jinde,
odchází. Na podzim roku 1928 musel nastoupit Antonín
Palata vojenskou službu a na jeho místo přichází starší
bratr Josef, který pracoval s rodiči na hospodářství v Maršově čp. 15 a měl ho po nich převzít. Krize v mlékárně
vrcholí a vypadá to na bankrot. Bratři se však nevzdávají a
jen díky jejich nezměrnému úsilí se daří podnik držet nad
vodou. Firma byla zapsána pod názvem: František a Josef
Palatovi, sýrárna Stárkov. Bratr Antonín se po ukončení
vojenské služby už do Stárkova nevrátil a přebral hospodářství po rodičích v Maršově čp. 15. S bratrem Josefem si
tedy vyměnili role.

Postupně se však situace zlepšuje a výroba se začíná zvyšovat. Byli přijati další 3 pracovníci a mlékárenské zařízení
muselo být v roce 1930 vyměněno za výkonnější. Svoz
mléka prováděný koňmi byl pomalý, proto bylo zakoupeno
nákladní auto Laurin&Klement o nosnosti 1 t. Byl to první
nákladní automobil ve Stárkově a vzbudil velkou pozornost
a bohužel i závist. Bratři Palatové se tak stali operativnější a
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bratr František a jeho rodina už tam byli a mlékárna byla
z rozkazu okupačního oddělení Wehrmachtu opět v provozu. Veškerou distribuci řídil Milchwirtschaft Verband
v Liberci (Reichenberg). Volný obchod ve Velkoněmecké
Říši byl zakázán, zemědělci museli veškerou produkci
povinně dodávat. Pro svoji spotřebu si mohli nechat pouze
0,5 l mléka denně na osobu. Veškeré přebytky výroby
v mlékárně Stárkov se vozily do mlékárny ve Friedlandu
(dnes Mieroszów, PL) odkud byly distribuovány dále,
převážně pro potřeby Wehrmachtu. Všechny mlékárny
v Sudetech musely zavést jednotné účetnictví, pochopitelně v němčině a bylo nutno přísně dodržovat termíny
měsíčních hlášení a přesnou evidenci výroby. K tomu bylo
nutno přijmout účetního Karla Lantu.

něm rostla. Zhruba 1/3 dodávaného mléka se prodávala ve
formě pasterizovaného mléka, šlehačky a smetany. Zbytek
se zpracovával na sýry a máslo. Smetana určená na máslo
se zakvašovala čistou kulturou, dodávanou laboratoří prof.
Laxy z Prahy. Sýry se vyráběly měkké kmínové, desertní,
smetanové a romadury. Z polotvrdých Limburský,
salámový Eidam a holandská cihla. V zimním období, kdy
pravidelně nastávala stagnace odbytu sýrů, se vyráběla
surovina na tavení ve formě z tvrdých sýrů. Tato surovina
Moravské bochníky a Gouda se posílala do továrny ing.
Jaklina v Nových Hradech. Za dodanou surovinu na protiúčet, byla v létě odebírána velká kvanta různých tavených
sýrů a ty byly prodávány v obchodech.
Na jaře 1936 začíná zkušební výroba sýra z kozího mléka,
který se expedoval hlavně do krkonošských výletních
středisek a horských bud, kde se těšil veliké oblibě. Dostal
tedy název „Krkonošský sýr“. Na jeho výrobu byl přijat
nový pracovník Gustav Fischer z Malé Úpy, který tento sýr
dosud vyráběl podomácku. I po zavedení jeho výroby však
poptávka po tomto sýru přesahovala možnosti stárkovské
mlékárny. Musíme si uvědomit, že kozy chovali většinou
jen chudší lidé a chalupníci a nadojené mléko spotřebovávali pro výživu své rodiny. Mnohdy to byl jediný zdroj
obživy a tak kozí mléko na prodej měl málo kdo. Proto
scházel k výrobě dostatek suroviny.
Bratři Palatové založili rodiny a prožívali nejkrásnější
období ve svých životech. Události v mezinárodní politice však velice brzo zasáhly do jejich životů a také do
hospodaření v jejich podniku. S příchodem Adolfa Hitlera
a jeho pomahačů na scénu se začíná velmi rychle měnit
klima i v příhraničních oblastech naší republiky. Josef Palata
vzpomíná, že do té doby neměli žádné národnostní problémy na Stárkovsku. Němečtí rolníci oceňovali, že jejich
mléko prodávají do Čech a tím je zbavují starostí o odbyt.
Výrobky byly kvalitní a mlékárna dodržovala všechny
závazky vůči nim.
Málokterá rodina v pohraničí mohla prokázat svůj ryze
německý původ a v českých rodinách to bylo stejné.
Vzájemnými sňatky a přesídlováním se obě skupiny částečně promíchaly a nikomu to dosud nevadilo. Německy a
česky uměl skoro každý a jazyk nebyl nikdy překážkou ve
vzájemných vztazích. Daleko více lidi rozděloval majetek
a dosažené postavení, ale to je jiná kapitola. S příchodem
nacistické ideologie a rasové nenávisti se však začínají
vztahy měnit. Starší generace Němců pohlížela na nacizmus
s nedůvěrou, sedláci na vesnicích prý dokonce s odporem,
ale mladší generace se nechala „hnědou“ propagandou
lehce ovlivnit. Bratři Palatové viděli, že situace ve Stárkově
se pro ně jako Čechy stává nebezpečnou a proto 15. 9.
1938 odstěhovali své rodiny do Ledečka nad Sázavou, ale
sami pokračovali v práci v mlékárně. Po vyhlášení mobilizace 23. 9. 1938 však byli povinni narukovat a tak museli
provoz mlékárny okamžitě zastavit. Zhruba po měsíci byl
Josef Palata demobilizován a vrátil se do Stárkova. Jeho

Po několika měsících bylo jasné, že podnikání v Reichu
bude pro Čechy nebezpečné a proto se bratři Palatové
rozhodli postavit novou mlékárnu někde v Čechách a Stárkov opustit. Volba padla na Českou Skalici a tak začínají
plánovat novou výstavbu, zatím v tajnosti. Po obsazení
republiky 15. 3. 1939 a vytvoření Protektorátu Čechy
a Morava se už se svým plánem nemohli tajit. Němci ve
Stárkově byli překvapeni, svolali schůzi, na které je přemlouvali, ať své plány přehodnotí a zůstanou ve Stárkově.
Bratry Palatovy těšila důvěra Němců, ale už nemohli
couvnout, protože výstavba v České Skalici už byla v plném
proudu. Odpověděli tedy dopisem, že jim děkují za důvěru,
ale že mlékárnu ve Stárkově povedou dále prostřednictvím
správce. Povolali tedy svého dobrého obchodního přítele
Rudolfa Reifa, který se přistěhoval do Stárkova i s rodinou
do uvolněného bytu po Josefu Palatovi. Byl to Němec a tak
ho Mlékárenský svaz v Liberci schválil. Jinak to byl velice
slušný a čestný člověk, kterého zájmy Velkoněmecké říše
nezajímaly. František Palata ještě zůstal ve Stárkově jako
technický vedoucí provozu do konce listopadu 1939, kdy
se přestěhoval do České Skalice také.
Po zavedení kontingentu mlékárna ve Stárkově přijímala
20 000 l mléka denně. Z této suroviny se vyráběla mimo
jiných sýrů, hlavně holandská cihla pro armádu. Výroba
kvalitní holandské cihly ve velkém byla zavedena holandskými odborníky vedenými von Stockumem. Tento pán
POKRAČOVÁNÍ NA STR. 13
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První nehoda dopravního letadla u nás

nízko letící letadlo. Letělo směrem k Melzelkippe a krátce
nato jsme ho spatřili nad Sieglovou tkalcovnou.“

Počátkem dvacátých let minulého století, krátce po skončení velké války se stále více začala prosazovat myšlenka
využívat letadla pro poněkud humánnější účely, než válčení.
V roce 1922 byla zahájena pravidelná letecká doprava přes
naše území. Průkopníkem u nás byla francouzko-rumunská
vzduchoplavecká společnost CFRNA, později CIDNA.

Se znalostí původních místních německojazyčných názvů
se na základě výpovědi Bruno Paukerta pokusil Pavel
Bednář o rekonstrukci posledních fází letu stroje F-FRAV.
Trať zahrnuje kroužení nad Menzelkippe a přistání na
„zadních loukách“. Po opětovném vzletu let směrem na
Starkstadt, následuje „grosse kurve ober Wapenka“, let
východně od vrcholu Čáp (Storchberge) směrem na Váhu
(Wage) a náraz ve skalách Bischofsteinu.

Piloti, kteří pro společnost létali, museli zvládnout často
velmi náročné letové podmínky. Létalo se denně, bez
ohledu na počasí, v otevřené kabině, jen s minimem
informací o povětrnostních podmínkách. V praxi to často
znamenalo letět v mizerném počasí jen pár metrů nad
terénem, v dešti a za minimální dohlednosti. Při tom všem
samozřejmě ještě navigovat, s využitím papírové mapy,
podle řek, železničních tratí, silnic a měst.

„Znovu nízkým letem letělo k Menzelkippe a vracelo se k
Sieglově továrně. Odtud pokračovalo směrem k zadním
lukám a dolu na měď. Hluk motoru zeslábl a náhle ustal. Po
krátké chvílí byl zvuk motoru znovu slyšet. Letoun ztratil
orientaci. Letadlo proto přistálo na zadních lukách vlevo
pod cestou, pod lanovkou, aby se posádka dozvěděla, kde
je.“

Vzhledem k těmto podmínkám docházelo k častým nehodám. Jedna z těch tragických se stala u Teplic nad Metují
na Supích skalách 30. října 1922. Havaroval zde dopravní
letoun Potez VII na lince Praha – Varšava, pilotovaný
leteckým esem Paulem d’Argueeffem.
Letoun startoval z letiště Praha – Kbely v 11:33 s registrační značkou F-FRAV. Krátce po poledni se tento stroj
dostává ve směru od Trutnova do prostoru Adršpašsko–
teplických skal.
Za větrným štítkem jeho kabiny, v letecké kombinéze a
kožené kukle se nachází Paul d’Argueeff, ruské a francouzské stíhací eso. Výjimečný pilot, původním jménem Pavel

„Když slyšeli lidi mluvit německy, posádka se domnívala, že
je v Německu. Aniž by čekali na nějaké vysvětlení, znovu
odstartovali. Letěli směrem na Stárkov a nad Vápenkou
provedli obrat. Mezi Čihadlem podél Studnice a Bischofsteinu (Skály). Bischofstein, vzhledem k nadmořské výšce
700 m byl zahalen ještě větší mlhou. Špatná viditelnost
nebo porucha motoru způsobila, že letoun letící v malé
výšce kolem druhé hodiny zavadil o vrcholky stromů a
zřítil se mezi stromy a narazil na skálu. K nehodě došlo
východně od Storchbergeru směrem na Wage.“

Argeev, jež má na kontě 15 uznaných vítězství. V zadní,
kryté kabině se nachází jediný cestující. Letoun dále nese
náklad pošty. Pilot si není jistý svou polohou, zdá se, že v
mlze ztratil orientaci. Následující události popisuje ve svých
vzpomínkách Bruno Peukert. Jeho svědectví je později
zaznamenáno Arnoldem Raabem v místopisné knize Ober
Wernersdorf-Unter Wernersdorf-Bischofstein-Dreiborn-Jibka-Johnsdorf-Hottendorf:

Snímků letounu Potez VII je jako šafránu. Jedna z nejkvalitnějších známých fotografií zachycuje právě stroj F-FRAV,
který se zřítil v Supích skalách. Konstrukce letounu Potez
VII vznikla přestavbou vojenského SEA IV, proto je také
často označována jako Potez SEA VII. Na malou dopravní
limuzínu bylo celkem přestavěno 25 strojů. Pohonnou jednotkou byl vodou chlazený dvanáctiválec Lorraine Dietrich
12Da o výkonu 272 KW.
„Letecká havárie přilákala obyvatele blízkého okolí. V troskách byl nalezen zraněný a mrtvý člen posádky. Vysvobodili
zraněného a odvezli ho do nemocnice v Broumově. Mrtvý

„Nad oblastí farního kostela v Horních Vernéřovicích vedla
dopravní letecká linka Paříž–Praha–Varšava. V roce 1922
se francouzský letoun na této lince zřítil poblíž Bischofsteinu (osada Skály) a byl zničen. Byl podzimní den, kdy
slunce nemohlo proniknout hustou mlhou. Ve 12:30 se
hluk letícího letadla zvyšoval. Ze zápraží jsme viděli velmi
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V každém případě, četnické hlášení ani vyšetřovací spis se
zatím v archivech nepodařilo dohledat. Události se tehdy
několika krátkými zprávami věnoval denní tisk. Zakrátko
se ovšem začal věnovat jiným tématům.

byl nejdříve uložen do zámecké kaple a později pohřben
za účasti pastora Bathasara Latha do hrobky v Horních
Vernéřovicích. Po nějaké době byl muž převezen do
Francie…“

Článek je převzatý z webu Letecká badatelna.cz
a byl redakčně upraven.

Mlékárna ve Stárkově
DOKONČENÍ ZE STR. 11

zavedl výrobu cihly v obrovském měřítku za války po
celém sudetském území a v některých mlékárnách v Protektorátě. Zřejmě jeho vliv působil i při zavedení výroby
Eidamu v Polici nad Metují.
Stárkovskou mlékárnu vlastnili bratři Palatové až do
konce roku 1943. Správce Rudolf Reif se totiž nepohodl
s místními zemědělci a ti na něj podali stížnost k Milchwirtschaft Verbandu do Liberce. Během několika dnů dostali
bratři Palatové příkaz k uvolnění správce Rudolfa Reifa
a výzvu, aby se ujali vedení podniku osobně. V případě
neuposlechnutí bude mlékárna vyvlastněna. To znamenalo,
že jeden z bratří se musí vrátit do Stárkova, aby majetek
zůstal v jejich rukou. Po zvážení všech okolností s těžkým
srdcem odmítli vést podnik osobně a tak na jaře 1944 byla
stárkovská mlékárna združstevněna bez náhrady.
Novým vedoucím združstevněné mlékárny se stal Karel
Kastner, nacista z Bartošovic v Orlických horách. Když
válka skončila, ujal se vedení mlékárny družstevní podnik
Lakta Náchod. Vedoucím byl dosazen Jaromír Kříž z Petrovic. Po jeho odchodu nastoupil jako vedoucí Václav
Valášek, který zde působil až do roku 1952, kdy byla stárkovská mlékárna pro naprostý nedostatek mléka zrušena
a z provozních prostor vytvořeny byty.

Jedna z mála známých fotografií nehody (možná ještě
doposud nepublikovaná), kterou jsem získal od pana
Babíka.
Pátráním po místě nehody se později věnovalo mnoho
badatelů, kteří se věnují dějinám letectví, mimo jiné
také Pavel Bednář se synem, který vyvinul nemalé úsilí k
nalezení místa nehody, které bylo nakonec korunováno
úspěchem. V říjnu 2020 nalezl několik fragmentů z tohoto
stroje, což je přímo fantastický úspěch. Jedná se o nejstarší v terénu nalezené pozůstatky letadla na území naší
republiky.

Podle dekretu prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše si
podali 20. 6. 1945 bratři Palatové žádost na ONV Broumov o vrácení stárkovské mlékárny. Žádost byla vyřízena
kladně 9. 8. 1945, ale to už Lakta Náchod tuto mlékárnu
neoprávněně obsadila a s pomocí stárkovského MNV nikdy
nedovolila, aby se mohli bratři Palatové svého majetku
ujmout. Další události v roce 1948 jen zakonzervovaly
tento stav.

Z historického hlediska drží tato nehoda primát. V dějinách československého letectví jde o vůbec první nehodu
dopravního letadla se smrtelnými následky na našem
území. Událost byla téměř jistě šetřena četnictvem, pravděpodobně z četnického hlášení pochází i výše publikovaná
fotografie vraku letadla. Je otázkou, zda byla ustanovena i
letecká vyšetřovací komise tak, jak to tehdy již začalo být
běžné u vojenských havárií.

Z původních zaměstnanců mlékárny jich zhruba polovina
padla na různých bojištích v uniformě Wehrmachtu a ti co
přežili, byli zase odsunuti po válce. Své první zkušenosti
zde za války získával také sýrař Tomáš Blažek, který potom
přešel do mlékárny do Police n/Met. a zde dlouhá léta
pracoval a žil, ale to už je úplně jiná kapitola.
Jiří Kohl
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MŠ Stárkov
Školní rok 2021/22
Ve školním roce 2021/2022 čekala naše děti řada akcí.
První pololetí se ještě neslo ve znamení covidu a vládních
opatření, ale ve druhém pololetí jsme si všechno patřičně

Foto: Michaela Šrejberová

plavecký výcvik. Zimní radovánky vyvrcholily karnevalem.
Karneval byl ve znamení klaunů a šašků. Zima pomalu
ztrácela svoji sílu a my už netrpělivě vyhlíželi jaro. Na jaře
konečně došlo k úplnému rozvolnění covidových opatření,
tak jsme mohli uspořádat velikonoční dílnu. V dubnu se
konal zápis do první třídy. Letos nás opustilo jen jedno

Foto: Michaela Šrejberová

vynahradili. Díky částečnému uvolnění opatření jsme mohli
v říjnu uspořádat naši tradiční drakiádu. Účast byla hojná
i přes nepřízeň počasí. V adventní době jsme přivítali

Foto: Michaela Šrejberová

dítě. V květnu se uskutečnil zápis do mateřské školky.
Velmi nás potěšilo, že od září přivítáme mezi sebou 4 nové
kamarády. Na konci května jsme přivítali ve školce místní
hasiče, kteří nám ukázali hasičskou techniku a děti si mohly
vyzkoušet práci s proudnicí. V červnu jsme se vypravili
na tradiční výlet do ZOO, pak jsme se jeli podívat do
Hronova do knihovny. Se školním rokem a jedním naším
předškolákem jsme se rozloučili na slavnostní akademii v
místním kině, a to už všem bylo jasné, že školní rok brzy
skončí. Po posledním zvonění zazvonil zvonec a školnímu
roku byl definitivně konec.

Foto: Michaela Šrejberová

Mikuláše a čerta, anděl se nám opět letos někde zapomněl.
Čekání na Ježíška jsme si zkrátili tvořením dárečků a přáníček. Ježíšek byl bohatý a odměnou nám byly rozzářená
očka spokojených dětí. V únoru začal předškolním dětem

Teď už se moc těšíme a nemůžeme se dočkat na nové
zážitky, které nám přinese nový školní rok 2022/2023.
Více fotek naleznete na stránkách naší mateřské školy
ms.zsstarkov.cz
Krásné podzimní dny plné pohody
Vám přeje celý kolektiv MŠ
Foto: Michaela Šrejberová

14

Stárkovský zpravodaj

Září 2022

Zprávy z náchodské nemocnice
Onkologický den

TISKOVÁ ZPRÁVA Náchod, 25. 8. 2022

Podpora nemocných i prevence – onkologický den s náchodskou nemocnicí nabízí
pestrý program pro širokou veřejnost

Magnetická rezonance
Na magnetickou rezonanci již není nutné
čekat měsíce. Náchodská nemocnice nabízí
specializované vyšetření do dvou týdnů.
Díky velmi přesnému zobrazení snímaných oblastí lidského
těla, zejména měkkých tkání, centrálního nervového systému i pohybového aparátu patří magnetická rezonance
k velmi žádaným vyšetřením, které je obvykle spojeno
s dlouhou čekací dobou. Na objasnění příčin svých zdravotních potíží tak řada pacientů čeká několik týdnů až
měsíců.
„Rádi bychom těmto
lidem nabídli možnost
vyšetření do dvou
týdnů od objednání,
i za cenu toho, že
budeme nuceni navýšit
naši standartní kapacitu,“ uvádí vedoucí
lékař pracoviště magnetické rezonance
v Oblastní nemocnici
Náchod, MUDr. Petr
Škoda.
Objednání na toto
vyšetření je možné
pouze na základě
žádanky vystavené
odborným lékařem.
Informace o způsobu objednání, formulář žádanky a
další dokumentace jsou pacientům a indikujícím lékařům
k dispozici na webových stránkách nemocnice: Magnetická
rezonance | Oblastní nemocnice Náchod a.s. (nemocnicenachod.cz)
Další informace, včetně možnosti objednání a aktuální
objednací doby, rád poskytne přímo personál pracoviště
MR na telefonním čísle 491601937.
Magnetická rezonance rozšířila spektrum nabízených vyšetření radiodiagnostického oddělení náchodské nemocnice
před dvěma lety. Zdravotníci zde provádí širokou škálu
výkonů, kromě vyšetření srdce a prsou. Mezi nejvíce
žádaná vyšetření patří snímky centrálního nervového
systému, páteře a mozku.
Magnetická rezonance je neinvazivní diagnostická metoda,
která využívá magnetických vlastností atomových jader
vodíku obsažených ve tkáních lidského těla pro jejich
precizní zobrazení bez škodlivého ionizujícího záření.

Kroky pomáhají, aneb den s onkologií – tak jsme nazvali
akci, která si klade za cíl podpořit vážně nemocné pacienty
i informovat o prevenci před onkologickými nemocemi.
Ve středu 21. září mezi 10:00 a 17:00 hodinou se na
náměstí TGM v Náchodě můžete setkat nejen s lékařem
onkologem a odborníky na prevenci, ale také s lidmi,
kteří si onkologickým onemocněním prošli a mohou své
vědomosti a zkušenosti předat těm, kteří se v současnosti
s onkologickým onemocněním potýkají. „Chceme nejen
podpořit vážně nemocné pacienty v jejich úsilí o uzdravení,
protože při každé vážné nemoci hraje velkou roli vlastní odhodlání a touha být zdráv, ale také upozornit na nenahraditelnost
prevence onkologických onemocnění. Navíc chceme touto akcí
onkologicky nemocným lidem ukázat, že ve své nemoci nejsou
sami,“ říká ředitel náchodské nemocnice Jan Mach.
Program proto nemocnice nepřipravuje jen jako čistě
odborný seminář či preventivní akci, ale také jako společenské setkání, jehož ústřední linkou bude onkologické
téma. Součástí akce budou moderované rozhovory o prevenci a léčbě onkologických onemocnění, o výživě pacientů
s rakovinou či ošetřovatelské péči. Na náměstí naleznete
stánky organizací zabývajících se podporou onkologických
pacientů či speciální výživou. K prodeji zde budou šátky a
paruky a chybět nebude ani občerstvení.
A jak pomohou Vaše kroky? V širším centru města bude
možné potkat studentky náchodské Střední zdravotnické
školy, které budou zdarma rozdávat stužky - symbol
boje proti rakovině. Za každého z Vás a za každou stužku,
kterou přinesete na náměstí a připíchnete na připravenou
maketu jedné velké stužky, darují sponzoři této akce
určitou částku na zakoupení přenosného ultrazvukového
přístroje k zavádění žilních vstupů, který umožní bezpečné,
spolehlivé a opakované podávání chemoterapie a jiných
nitrožilních léků onkologicky nemocným pacientům
v náchodské nemocnici.
Milou atmosféru jistě vykouzlí svým sametovým altovým
hlasem Karolína Soukupová, zpěvačka Police Symphony
Orchestra. Chybět nebude autogramiáda knihy Dany
Černé „Zvládej překážky“, která je osobním a poutavým
příběhem onkologické pacientky náchodské nemocnice.
Celým dnem bude přítomné provázet sympatická moderátorka Lucie Peterková. Těšíme se na Vás!

Kontakt pro komunikaci s médii: Lucie Chytilová,
mluvčí Zdravotnického holdingu KHK
T: +420 734 763 289, E: chytilova@zhkhk.cz

Vaše náchodská nemocnice
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Výročí našich spoluobčanů

Alžběta Gladicsová
Danuše Zmrzlíková
Milan Seifert
Marcela Martínková

75 let
Emilie Marková
70 let
75 let
Helena Vašková
70 let
75 let
Ludmila Štěpánská
65 let
70 let			

Alena Boštíková
Petr Kabourek
Ivan Nývlt

65 let
60 let
60 let

Blahopřejeme.
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