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Slovo starosty

všimli instalace osvětlení na hřbitově. Provedení formou
solárních svítidel je v takto omezeném prostředí řekněme
ideálním řešením. Zejména v podzimních pošmourných
měsících jistě mnozí osvětlení na hřbitově ocení.
V červnu nás čeká omezení v prostoru před mateřskou
školou. Vstup do budovy bude v průběhu opravy ze zadní
části budovy přes zahradu. V celém prostoru před školkou
dojde k úpravě podkladních vrstev, položení vodovodní
přípojky pro případné uvedení do provozu kašny včetně
přípojky elektro. Následně budou v celé ploše pokládány
žulové kostky a obrubníky až k hlavní komunikaci podél
parku.
Na závěr svého příspěvku bych rád zmínil pár slov ke
svozu a třídění odpadů. Město Stárkov má na směsný
komunální odpad a tříděné složky papír, plast a sklo
uzavřenou smlouvu se svozovou společností Marius
Pedersen a.s. Dále provozujeme sběrný dvůr, který byl po
ročním zkušebním provozu na konci května zkolaudován.
Provozem sběrného dvora jsme podstatným způsobem
rozšířili možnost třídění odpadu na našem území. Je
třeba poděkovat všem z Vás, kteří opravdu zodpovědně
třídí. Bohužel s novelou zákona o odpadech značně roste
poplatek za uložení právě směsného komunálního odpadu
z popelnic. Chovejme se prosím všichni zodpovědně a do
popelnic opravdu vyhazujme to, co je směsný komunální
odpad. V řadě nádob jsou likvidovány plastové obaly, biologicky rozložitelný odpad, objemný odpad nebo odpad
stavební. O několika pytlích okolo popelnic v den svozu
ani nemluvě. Tímto způsobem značně rostou náklady na
jeho uložení na skládce, kdy zákonem stanovený limit pro
naši obec je naplněn na konci září a do konce roku je jeho
uložení o desítky procent dražší. Jedním z největších mýtů
o likvidaci odpadů je asi ten, že to nemá smysl třídit, že
se stejně všechno vysype na skládku na jednu hromadu.
Nikoli, po roztřídění už se jednotlivé materiály nikdy
nemíchají dohromady. V dnešní době, kdy se za každou
uloženou tunu odpadů na skládkách platí, nemá nikdo
zájem sesypávat odpady dohromady. V České republice
je dostatek zpracovatelů, kteří vytříděný odpad nadále
zpracovávají ať na druhotnou surovinu, se kterou se
dále obchoduje, nebo na hotové výrobky, se kterými se
v běžném životě setkáváme. Jen občas se bohužel najdou
ti, kteří jsou schopni celý tříděný odpad znehodnotit nežádoucími příměsemi, jako je například směsný komunální
odpad. Pokud se něco takového stane a obsah kontejneru
s tříděným odpadem je natolik znečištěn, že s ním již nelze
nakládat jako s odpadem tříděným, není možné ho naložit
na svozový vůz spolu s ostatním tříděným odpadem. Tím
by bylo znehodnoceno to, co je již na voze naloženo.
S takovým znečištěným tříděným odpadem je třeba nakládat jako s odpadem směsným a odvézt ho na skládku nebo
do spalovny. Využijte prosím možnost odevzdání ostatních
odpadů na sběrném dvoře. Šetříme tím nejen životní prostředí, ale i naše peněženky v budoucnu.
Děkuji Vám. Přeji Vám všem pevné zdraví a krásné léto.
					
Petr Urban

Vážení spoluobčané a čtenáři,
je před námi červen, měsíc festivalů a veřejných akcí pod
širým nebem. Měsíc s příslibem blížících se prázdnin, času
stráveném na kole, doufejme, že konečně u vody, na
zahrádce i na zmíněných akcích. Okolí našeho města je
opravdu nabyté velice zajímavými akcemi, neboť kulturního
vyžití není nikdy dost. U nás připravujeme na poslední
červnovou sobotu letní kino v táboře pod Vysákem. Promítat budeme žhavou novinku „Kdyby radši hořelo“, takže
určitě přijďte.
Po dvouleté pauze jsme mohli všichni nasát atmosféru
pálení čarodějnic. Počasí až na příjemnou teplotu přálo
a tato akce byla odpovídajícím návratem do normálu, na
který jsme všichni zvyklí. Mockrát děkuji všem, kteří se
postarali o zázemí, naše občerstvení a přípravu programu
celého odpoledne a večera.
V posledním čísle zpravodaje jsem se Vám snažil nastínit,
jak budeme v letošním roce investovat do oprav, výstavby
nebo rekonstrukce majetku města. V polovině května
byla předána stavba Oprava místní komunikace Stárkov
– Chlívce podpořená bezmála třemi miliony korun z Ministerstva pro místní rozvoj. Získání těchto prostředků bylo
opravdu veliké vítězství, neboť podpora byla přidělena

pouze asi 35% měst a obcí v celé republice. Společnost
STRABAG a.s. provedla také finální položení asfaltu na
místní komunikaci u školy. Během léta proběhne oprava
zbytku komunikace za Šolcovi. V těchto dnech jsou v běhu
dvě výběrová řízení. První na dětské a workoutové hřiště u
základní školy, které bude z části financované z prostředků
Královéhradeckého kraje - Programu obnovy venkova ve
výši 287.000 Kč. Realizace stejně jako modernizace učebny
polytechniky proběhne během letních prázdnin. Druhé
výběrové řízení bylo vyhlášeno na druhou etapu výstavby
kanalizace na Solovicích. Po 15. červnu bude ministerstvo
pro místní rozvoj zveřejňovat podpořené projekty pro
letošní rok. My máme dvě žádosti. Rekonstrukce přízemí
radnice na ordinaci praktického lékaře a technická infrastruktura na Solovicích, tak uvidíme. Mnozí z Vás si jistě
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Krátce
Kazety i diskety patří do směsného odpadu, ve větším
množství na sběrný dvůr. Papírové obaly se dají vytřídit do
papíru a plastové do plastů.
Kam mám vhodit obal od zubní pasty?
Do směsného odpadu. Tuby od zubní pasty mohou obsahovat hliníkovou vrstvu. Navíc většinou zůstává určité
množství pasty v tubě, takže se jedná o znečištěný obal.
Kam mám vhodit použité dětské pleny?
Ty patří, stejně jako papírové kapesníky a dámské hygienické potřeby, do černého nebo šedého kontejneru na
směsný odpad.
Kam mám vyhodit staré zbytky od kosmetiky?
Prázdné plastové obaly od kosmetiky vytřiďte do plastů,
zbytky slijte a v menším množství je můžete vyhodit v
pytlíku do směsného odpadu, ve větším množství odvezte
na sběrný dvůr.
Starosta

Pár otázek a odpovědí k odpadům
Co mám dělat s hliníkovými víčky od jogurtů a
kovovými obaly?
Kovové obaly a hliníková víčka odhazujte, do sběrných
nádob nebo pytlů určených pro sběr kovů. Větší množství
můžete odnést do sběrného dvora nebo výkupny kovů.
Co mám dělat s obaly, které jsou označeny C/PAP
nebo C/PP?
Tyto obaly nazýváme kombinované a patří do směsného
odpadu. Skládají se ze dvou či více materiálů, které od sebe
nejsou jednoduše oddělitelné. Takovým obalem je např.
tzv. blistr na léky („platíčko“ se zatavenými tabletkami).
Většinu kombinovaných obalů nelze zpracovat. Výjimkou
je nápojový karton (pevný karton určený na nápoje nebo
omáčky) a některé další kombinované papírové obaly.
Co mám dělat s použitým rostlinným olejem v
domácnosti a obalem od oleje?
Pokud obal od oleje pečlivě vymyjete teplou vodou s
přípravkem na mytí nádobí, můžete jej vhodit do plastů. V
případě, že tak neučiníte, vhazujte tento znečištěný obal do
směsného odpadu. Olej totiž značně komplikuje následnou
recyklaci tříděného odpadu. V některých obcích se olej
sbírá, informujte se tedy o možnosti sběru použitého
kuchyňského oleje na obecním úřadu, odboru životního
prostředí. Obecně však platí, že fritovací olej z domácnosti
patří do sběrných dvorů, můžete jej uchovávat v kanystru
a až ve větším množství odevzdat.
Do jakého kontejneru patří prostředky na hubení
hmyzu?
U těchto přípravků se vždy řiďte pokyny na obalu. Ve
většině případů patří do nebezpečného odpadu, odvezte
je proto na sběrný dvůr nebo do mobilní sběrny nebezpečného odpadu. O nebezpečné vlastnosti výrobku informuje
oranžová výstražná značka na obalu
Do jakého odpadu patří řasenka?
Řasenka je sice z plastu, ale je znečištěna zbytky barvy,
proto ji vhazujte do směsného odpadu.
Do které nádoby mám třídit krabice od džusů a
mléka?
Papírové krabice například od džusů nebo mléka nazýváme
nápojovými kartony. Organizovaný sběr těchto obalů
probíhá již v mnoha městech a obcích v celé ČR. Sběrné
nádoby, do kterých lze použitý nápojový karton odkládat,
jsou označeny speciální oranžovou nálepkou s označením
Nápojový karton. V některých obcích je sbírán tento
odpad do oranžových pytlů. O způsobu sběru nápojových
kartonů ve vaší obci/městě se můžete informovat na
obecním nebo městském úřadě (odbor životního prostředí
nebo příslušný pracovník mající na starosti odpadové
hospodářství).
Jak správně zlikvidovat magnetofonové kazety a
diskety?

Poplatky za komunální odpad
Vzhledem k opakujícím se dotazům ohledně placení
poplatku za komunální odpad, vám touto cestou chceme
představit novinky, které jsou od roku 2022.
Jsou dva typy poplatků – za osobu a za nemovitost. Každý
občan má povinnost zaplatit poplatek za osobu v místě
svého trvalého pobytu (i když se v něm fyzicky nezdržuje)
+ poplatek za každou nemovitost, ve které není nikdo
přihlášen k trvalému pobytu.
Příklady:
Osoba žijící v rodinném domě ve Stárkově, ve kterém je
i přihlášen k trvalému pobytu zaplatí poplatek 500,- Kč za
osobu.
Osoba žijící v rodinném domě ve Stárkově, ve kterém
je i přihlášen k trvalému pobytu a vlastnící např. dům po
rodičích ve Chlívcích zaplatí 500,- Kč za osobu + 500,- Kč
za nemovitost.
Osoba žijící v nájemním bytě, kdy má výši poplatku za
odpad vepsán v nájemní smlouvě s trvalým pobytem jinde
– zde se ve většině případů jedná o poplatek za nemovitost, který má platit majitel, ale ten nájemní smlouvou
tento poplatek převedl na svého nájemníka. Nájemník je
tedy povinen zaplatit poplatek za osobu v místě svého
trvalého bydliště.
Splatnost poplatku za komunální odpad za osoby i nemovitosti je vždy k poslednímu březnu daného roku.
V současné době jsou odesílány upomínky za platby za
osoby a během léta budou zasílány upomínky za nezaplacené poplatky z nemovitostí.
V případě dalších dotazů nás neváhejte kontaktovat na
telefonních číslech 491 487 131 nebo 605 926 479.
Městský úřad Stárkov
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Krátce
vydrží? Vydrželi….
Ale, děti, nezapomeňte, že právě v té veliké zimě /31.
ledna 1929/ zesnul spisovatel „Broučků“ smrtí tichou a
odevzdanou, jakou vylíčil svým broučkům „Pod jalovcem“.
Jméno jeho nebylo nikdy v titule krásné knihy Broučci. Byl
jím pražský farář Jan Karafiát, rodák jimramovský.
Josef Gorgan

Mobilní rozhlas (Munipolis)
Město Stárkov již několik let informuje občany pomocí
služby Mobilní rozhlas. Zprávy jsme doručovali do mobilní
aplikace chytrého telefonu nebo pomocí SMS (systém
pozná, zda máte v telefonu aplikaci). V nastavení systému
došlo k malé změně – zprávu pošleme a systém ji pošle:
1. do aplikace
2. těm, co aplikaci nemají – do e-mailu
3. těm, co nemají v systému ani e-mail – pomocí SMS.
Zprávy vám budou chodit dále,
podle nastavení při registraci. Pouze
komerční sdělení soukromých subjektů budeme posílat pouze do aplikace Mobilního rozhlasu, zprávy SMS
musíme platit.
Pokud máte chytrý telefon, můžete si
aplikaci nainstalovat pomocí QR kódu.
V případě dotazů se můžete obrátit na místostarostu.

Volejbalový turnaj
V sobotu 25. června proběhne na víceúčelovém hřišti u
základní školy volejbalový turnaj.

Trochu o počasí
Při každém setkání s kamarády přichází otázka o počasí.
Každý říká kolik měl plus nebo mínus, což je ve Stárkově
vzhledem k rozdílné poloze normální. Již po několik let
si vedu záznam o počasí - jako důchodce mám na to čas.
Proto bych vás rád seznámil s tím, jak bylo ve Stárkově
v roce 2021 a pak „ O velké zimě r. 1929“, o které se
píše v knize Kladským pomezím. Měření jsem dělal u mého
domu čp. 77, a proto budou rozdílné teploty například
v údolí Olšavky. O vrtkavosti počasí svědčí i to, že nejnižší
teplota byla naměřena 15. února a to –19 stupňů Celsia
a druhý den pouze -4 stupně a přes den bylo na nule.
Nejvyšší teplota pak byla 19. a 20. června a to +33 stupňů.
Tolik o teplotách a nyní vodní srážky, do konce května
2021 spadlo na území Stárkova 424 mm, a pak do konce
roku dalších 447 mm což je dohromady 869 mm, podle
loňského měření zhruba o 150 mm méně. Další krátká
informace se týká pobytu vlaštovek, přílet jsem zaznamenal
10. května a jejich odlet 6. září.

Program:
13:00		 Začátek prezence a otevření stánku s občerstvením
14:00		 Začátek turnaje
18:00		 Konec turnaje (může skončit dříve)
Pokud máte zájem, přijďte si zahrát. Týmy se mohou
sestavit při prezenci.
Po ukončení turnaje hasiči s občerstvením přesunou do
Tábora pod Vysákem, kde bude stánek otevřen od 19:00.

Letní kino
V sobotu 25. června po turnaji ve volejbale se bude
promítat v Táboře pod Vysákem nový český film „Kdyby
radši hořelo“ s Michalem Isteníkem, Miroslav Krobotem a
Annou Polívkovou v hlavních rolích.

A nyní doslovný opis článku „ O velké zimě r. 1926“:
Ať už o té letošní zimě mluví lidé jakkoliv, v tom se shodujeme všichni, že to, co jsme prožili v únoru, byla hotová
„siberie“, neznají ani pamětníci nejstarší. Sněhu letos
napadlo místy přes metr. Ztratila se v něm políčka, louky
i lesy, zapadly v něm vesničky. K této sněhové spoustě
přidružily se ještě kruté mrazy. Největší z nich byly 3.
a 11. února, kdy teploměr klesl na - 32 až -34 stupňů.
Teploměry při nižších teplotách selhávaly, dokonce
v nich i mrzla rtuť. Budějovice hlásily -43 st., Broumov 12.
února -40 st. Byla to zima, o jaké čítali jsme dotud jen
v pohádkách: ptáci padali z povětří, ryby ve vodách, mrzlo,
jen jiskřilo. A ti broučci pod jalovcem, zdali pak oni to

Vstupné bude 120 Kč.
Všichni jste srdečně zváni.
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Ohlednutí za letošním sletem čarodějnic
Letošní slet čarodějnic proběhl po dvou vynechaných
ročnících, samozřejmě 30. dubna o filipojakubské noci.

Porota si prohlížela jednotlivé masky a vyhlásila vítězky v
kategoriích Miss velká čarodějnice, Miss malá čarodějnice

Foto: p. Tobiášek

a Miss koště. Po vyhlášení nejlepších masek následovala
ohnivá show Inferno.

Foto: Petr Urban

Čarodějnice začaly malým dětským dnem v 17 hodin.

Foto: p. Tobiášek

Pak následoval koncert písničkářky Petry Göbelové.

Foto: Marek Šedivý

A potom už . . . zapálení hranice.

Foto: p. Tobiášek

Po koncertu zahráli herci divadelní souboru Medvěd Stárkov pohádku o šípkové Růžence.

Foto: Marek Šedivý

Potom nastal skutečný rej čarodějnic.

K tanci a poslechu hrála skupina Nanovor.
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Spolky
nainstalovala prosklené zábradlí. V opravené VIP místnosti je nyní instalovaná stálá výstava historie našeho
fotbalového klubu, která začala psát své počátky již
v roce 1948. Příští rok budeme tedy slavit 75 let
založení stárkovského fotbalu, které bychom rádi
spojili s oslavami 750 let založení Stárkova. VIP zóna

TJ Sokol Stárkov
VIP Zóna hlásí - připravena

Přátelé stárkovského fotbalu, s velkou radostí si Vám
dovoluji oznámit, že předposlední část rekonstrukce
objektu kabin na stárkovském hřišti je hotova. Po
rekonstrukci vnitřní části kabin, vnějšího pláště kabin
s novým chodníkem, hlásíme dokončení rekonstrukce
VIP zóny. Jako poslední část je naplánována oprava
střechy.

Foto: Luboš Gorgan

je pro veřejnost otevřena vždy v průběhu fotbalových
utkání, ale je možné tyto prostory navštívit také v
době otevření naši klubovny (pondělí, středa, pátek,
sobota). Přijďte se podívat na kus pěkně odvedené
práce, odpočinout si při kávě, pivu či jiném drinku,
posedět na proskleném balkonu a zavzpomínat na
počátky historie stárkovského fotbalu u výstavy ve
VIP novém prostoru.
Všem zmíněným uctivě pěkně děkuji za pomoc a
odvedenou práci při rekonstrukci.
Sportu ZDAR a stárkovskému fotbalu zvlášť !!!

Foto: Luboš Gorgan

Nová VIP zóna je pro návštěvníky připravena.
V průběhu ledna - února proběhla rekonstrukce VIP
místnosti, o kterou se postaral Josef Gorgan (podlaha
- zámkový vynil, stěny - OSB desky), Vít Martin (SDK
strop), elektroinstalace (Luboš Gorgan ml. a Lukáš
Prisztavok). V první polovině dubna proběhla montáž

„Na realizaci stavby se finančně spolupodílel: Královehradecký kraj, firma AGC Hradec Králové, a.s. a TJ Sokol
Stárkov, z.s.“, děkujeme !!!

Luboš Gorgan - předseda TJ Sokol Stárkov, z.s.

T-S 20 Pláň
Spolek vojenské historie T-S 20 Pláň zahájil
v sobotu 30. dubna
muzejní sezónu.
Více informací najdete
na našich internetových
stránkách
www.ts20.cz, těšíme
se na Vaší návštěvu.

Foto: Luboš Gorgan

ocelové konstrukce balkonu včetně schodů a podlahy
na balkonu, o což se postarala firma Zámečnictví Pařízek Jaroslav z Hronova a finále obstarala 18. 5. 2022
firma AGC Hradec Králové, a.s., Jan Fetters, která

S pozdravem Richard Štěpánek
předseda spolku
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Spolky
MS Háj Stárkov
Pobíhání psů
Volné pobíhání psů po lese je nebezpečné. Psi stresují lesní
zvěř a mohou se nakazit nebezpečnými chorobami.

Odpad
Odpad do lesa nepatří! Škodí životnímu prostředí a ohrožuje životy zvířat.

Mláďata
Nepomáhejte mi! Osamocené mládě nebývá opuštěné.
Mláďata neodnášejte, nedotýkejte se jich. Ponechte je
v klidu a odejděte.

Čtyřkolky
Les není závodní dráha! Neničte les a nestresujte zvěř.
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Rozhovor
Po Hronově jsem se během let s prodejnou stěhovala a
dnes jsem zase zpátky na náměstí, za což jsem ráda.
Náměstí je zkrátka náměstí.
Jak moc je ve Vašem oboru důležitý vztah s dodavateli zboží a dalšími subjekty?
Je to čistě na zlatníkovi, koho si do prodejny vezme se
zbožím, a koho ne. Určitým způsobem je to risk. Jsou
firmy, se kterými obchodujeme pětadvacet let, ale jsou
také firmy, se kterými jsme se během covidu rozešli,
protože měli neúměrné podmínky. Dnes to nezávidím
zástupcům z nových firem. Myslím si, že už málokdo vezme
do prodejny někoho úplně nového a pokud ano, je to
většinou na doporučení od jiného obchodníka.
Jak je to potom s hodináři, se kterými spolupracujete?
Hodně jich ubývá, několik let vůbec nebyl obor hodinář
otevřen. Ti staří hodináři jednou skončí a potom přijde
velký problém. Drahé je to už dnes a v tomhle ohledu to
bude horší.
Kolik let trvá, než se člověk stane dobrým zlatníkem nebo klenotníkem?
Nevím. Spoustu věcí se musíte naučit za pochodu. Měla
jsem nějaké znalosti odkoukané právě od paní Stránské,
ale účetnictví nebo další praktické věci to pro mě nejprve
byla španělská vesnice.
Udělala byste zpětně něco jinak?
Možná bych neotevřela druhou prodejnu. Zjistíte, že
pokud chcete dělat něco pořádně, nejde sedět na dvou
židlích. Moc obdivuji jednu svou spolužačku ze základní
školy, která má několik salonů v Plzni a všechno to zvládá.
Myslím, že snad ani nespí. (smích) Je to všechno na úkor
Vašeho času. Každý úspěch je výstup z komfortní zóny.
Přemýšlela jste třeba někdy, že prodejnu uzavřete?
Přišla taková doba, kdy jsem nestíhala absolutně nic. Jednou jsem přijela do obchodu a paní prodavačce řekla, že
na konci roku zavíráme. Řekla jsem jí to samozřejmě včas
a najednou se mi strašně ulevilo. To byla právě ta prodejna
v Polici, potom jsem si nechala jen Hronov. S manželem
jsme během let měli nabídky, abychom někde převzali
zaběhlou prodejnu, ale nechtěla jsem. Vím, co to obnáší.
Pro co hlavně dnes lidé do Vaší prodejny chodí?
Mám zákazníky, kteří chodí jenom pro zlato, jiní chodí
jenom pro stříbro. A někdo chodí například jednou za čas
pro hodiny, nebo si chce nechat něco opravit.
Co to znamená po bezpečnostní stránce, když má
člověk v prodejně hodnotné věci?
Znamená to speciálně upravenou výlohu, trezory, zabezpečená okna a dveře, kvalitní bezpečnostní systém, člověka,
který se o to stará a podobně. A nesmíte se bát. (smích)
Jak jste to měla během let s krádežemi?
Naštěstí jsem nemusela řešit nějaké závažné problémy.
Asi dvakrát, nebo třikrát byla rozbitá výloha, nikdy se

Věra Geletičová (*1974)
Před 25 lety založila v pouhých 23 letech vlastní zlatnictví,
ve kterém prodává šperky a hodinářské zboží. Ve Stárkově
žije celý život a jak říká, neměnila by. Věra Geletičová, rozená
Pejskarová, v rozhovoru pro Stárkovský zpravodaj mluví o tom,
jak náročná je práce v oboru nebo jaká vůbec byla její podnikatelská cesta. Před dvěma lety se pro obchody, včetně zlatnictví,
situace kvůli covidu výrazně změnila a musely zavřít. Vrátili se
zákazníci do obchodu a jak dnes pomáhají třeba sociální sítě?
Letos už oslavíte 25. Vánoce ve vlastním obchodě.
Jak jste vůbec začínala?
Před 28 lety jsem začala prodávat v hronovských klenotech
u paní Stránské, ale tam mi vadil způsob
vedení prodejny. Podvědomě jsem cítila,
že by to šlo dělat lépe – tedy, že by
kupní síla v tom městě byla, ale nebylo
tam zboží. Po třech a půl letech jsem
se rozhodla otevřít vlastní prodejnu,
sehnala jsem prostory na náměstí vedle řeznictví a tam
jsem byla asi deset let. Celé jsme to s manželem předělali, elektřinu, omítky, nebyla tam ani výloha. Tam jsem
s obrovským dluhem začínala. Kdyby za mnou dnes můj
syn přišel, že se chce ve 23 letech do něčeho takového
pustit, tak bych se chytila za hlavu.
Bylo to hodně náročné?
Měla jsem ohromnou výhodu, že majitel objektu, kde
vznikla prodejna, mi vyšel vstříc. Díky veškeré rekonstrukci
jsem několik let neplatila nájem. Skutečně to byla podaná
ruka. Ty začátky byly krušné, protože nevíte, co dřív
zaplatit.
Dalo by se říct, že jste otevřela v Hronově konkurenční zlatnictví?
Ano, a ještě pár let po mně otevřel jeden pán zlatnictví
vedle Stovky. Teď už jsem tam ale jediná z oboru.
Co zákazníci? Jsou v Hronově a okolí něčím specifičtí?
Určitě. Měla jsem ještě jednu dobu souběžně prodejnu
v Polici nad Metují a to, co jsem neprodala v Hronově,
jsem prodala právě v Polici a naopak. Je to pár kilometrů,
ale každé město je v tomhle jiné.
Myslíte tím typ prodaného zboží?
Ano. Je to hodně dané tím, že Police je spádové město a
sjížděli se tam hlavně starší lidé z okolí, kteří u mě vyhledávali klasické šperky. V Hronově se nebojím vzít úplnou
modernu a vím, že to prodám.
V začátcích jste neměla nikoho k ruce? Byla jste na
to úplně sama?
Hodně mi pomáhal manžel, ale jinak jsem neměla žádnou
další prodavačku. Později jsem zaměstnala svou příbuznou.
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ale nedostali dovnitř. Jsou to pak hrozné starosti, na skle
máte totiž spoluúčast a vlastně na tom tratíte. A krádeže?
Jednou jsem chytla pána, který měl v kapse zlaté šperky,
tak jsem mu to ve vzteku z kapsy vytáhla a řekla, že jestli
ještě jednou přijde, tak na něj zavolám policii. To už je ale
dlouho.
Pandemie před dvěma lety některé obchody
včetně zlatnictví uzavřela. Ještě několikrát to pak
nebylo snadné. Jak jste tu dobu prožívala?
Najednou Vám někdo sebere práci, kterou máte rád a
nevíte, co si počít. Možná si řeknete, že jsem „jen“ prodavačka, ale opravdu mě to hodně baví. A možná právě
díky tomu letos oslavím 25. Vánoce v obchodě. V covidu
jste nevěděl, za jakých podmínek otevřete, kdy a jestli
vůbec. Bála jsem se, že lidé třeba začnou kupovat pouze
na internetu a už nepřijdou.
To se ale nestalo?
Naštěstí ne, mám skvělé zákazníky. Jedna paní například
slavila padesátiny v březnu a počkala do května. Až pak
si ke mně přišla koupit šperk. Nebylo to ale lehké, i přes
omezení nám pokračovala drahá pojistka, běžel nájem,
zálohy na elektřinu a další věci. A k tomu nevyděláte ani
korunu. Byly tam nějaké příspěvky od státu, které jsme
dostali, ale vůbec nepokryly ty náklady.
Byla u Vás pak možnost vyzvednout si věci z
okénka?
Bylo to složité. Později jsem umožnila lidem si u mě
vyzvednout některé věci, dejme tomu hodinky, které u
mě měli v opravě uložené pět měsíců. Předávali jsme si to
před prodejnou. Sice jste mohl mít otevřené okénko pro
tyhle služby, ale nic jiného jste nemohl prodávat. A já se
opravdu bála, takže jsem to neriskovala. I když v Hronově
byla spousta prodejen, které to neřešily.
V tuhle dobu už jsou tedy zákazníci zpátky?
Zaplaťpánbůh se lidé vrací. Někteří zákazníci jezdí až
z Trutnova, Broumova nebo Meziměstí, někteří chalupáři
se také často zastavují. Je to hezký pocit.
Jak dobře znáte svoje zákazníky?
No některé hodně. Zrovna minulý týden jsem manželovi
vypravovala, co se kolikrát od zákazníků nedozvím. Jsem
tam sama a oni si někdy postesknou o skutečně soukromých věcech. Na druhou stranu to asi potřebují někomu
říct a já jsem taková nestranná osoba. U mě ty informace
samozřejmě zůstanou v bezpečí.
Takže jste i taková psycholožka?
To nevím. (smích)
Váš manžel pracuje také v oboru. Spolupracujete
spolu nějak po té obchodní stránce?
Vůbec ne, každý si jedeme vlastní obchod. V tomhle máme
naprosto jasno, každý to jedeme podle sebe. On to má
jinak, já to mám jinak. A oba si myslíme, že to děláme
dobře. (smích)

My si povídáme na Vaší zahradě nad stárkovským
náměstím a hned naproti přes cestu žijete. Bydlíte
tu celý život?
Ano, přímo tady, nikdy jsem jinde nebydlela. Jsem tu moc
ráda, ve Stárkově se mi vážně líbí. Je tu klid, i když je o
něco větší provoz než dřív. Když mi bylo 16 let, tak jsem si
říkala, že tu nikdy nezůstanu a půjdu do velkého města, ale
časem ten názor člověk
změnil.
Na základní školu jste
chodila taky do Stárkova. Co bylo pak?
U nás doma to byl velký
boj, moje mamka byla
generál. Byla ředitelkou
domova důchodců a byla
vlastně ředitelkou i doma.
Chtěla jsem jít tehdy
studovat písmomalířství,
jenže to bylo v severních
Čechách a rodiče mě
nechtěli pustit. Když se
Foto: Archiv Věry Geletičové
vyplňovaly přihlášky, tak
jsem si jako první napsala kadeřnici a až na druhém místě
byla náchodská ekonomka. Rodiče trvali na maturitě a na
tom, abych to přepsala. Nakonec jsem se na maturitní
obor nedostala. Jediná volná škola po přijímacích zkouškách s maturitou byla až v Otrokovicích u Zlína, a tak jsem
šla tam. Ve svých 14 letech jsem každou neděli jela tam
a v pátek zpátky, ale vydržela jsem jen dva roky. Později
jsem přešla do Broumova na obchodní školu na obor
prodavačka a získala výuční list.
Kde se ve Vás vzala ta chuť prodávat?
Vzpomínám si, že mamka ještě kdysi pracovala ve stárkovské Jednotě, kam jsem jí chodila pomáhat vyrovnávat
zboží. Chodila jsem i na brigády k paní Andresové, do staré
prodejny. A nějak si Vás to asi v životě objeví.
U paní Andresové se ještě prodávalo jako v klasickém obchodě za pultem? Tedy, že to nebyla
částečně samoobsluha?
Přesně tak. Chodila jsem tam vyrovnávat zboží, dělat
strouhanku a další věci. Nevím, jestli mě to nějak ovlivnilo,
že jsem u toho zůstala. I když i moje babička celý život
prodávala v oděvech v Polici nad Metují.
Přijde mi neuvěřitelné, že jste si zlatnictví založila
ve 23 letech. Jaký člověk musí být, aby do něčeho
takového šel?
Zkrátka jsem toužila mít vlastní obchod. A věřila jsem
tomu, že to vyjde. Myslím si, že když člověk chce, tak to
jde, i v dnešní době. Popravdě jsem to tehdy vnímala úplně
jinak, asi jsem si to všechno nepřipouštěla. Moje rodina
s tím moc nesouhlasila, byla dost proti. Téměř nikdo mi
nevěřil.
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nějaký problém řešit. To má určitě současný starosta úplně
stejně.
Když jsme u Vaší rodiny, váš dědeček se dožil
více než 100 let. Toho si určitě řada čtenářů také
pamatuje.
Děda František Pejskar. Myslím, že o pár nedožitých dnů
to bylo 104 let. Původně bydleli na křižovatce v České
Metuji a pak se s dětmi přestěhovali do Stárkova, ale ještě
do jiného domu. Tady měl potom děda pekařství.
Které místo ve Stárkově nebo v okolí máte nejradši?
Mám docela ráda dlouhé svižné procházky, Bišík, přes
kopec do hospody do Maršova, do Chlívců také často
chodíme, okruh přes Solovice. Těch míst je hodně. Mimo
Stárkov určitě hory, například Tatry, tam si člověk nejlépe
odpočine v létě i v zimě.
Když se ještě vrátíme k Vašemu zlatnictví. Zaujal
mě Facebook a Instagram, který k němu máte. Jak
to funguje?
Kolikrát mě to až překvapí. Včera o půlnoci mi psala jedna
zákaznice na Messenger (byla sobota – pozn.). Zásadně
odpovídám až v pondělí, dříve
to bylo i o víkendu, ale to už
jsem pak nezvládala. Přijde mi
až neuvěřitelné, kolik lidí se
na Facebook dívá. Někdy tam
vyfotím výrobky a v pondělí
přiběhne pán, že jde pro tyhle
a tyhle náušnice, co jsem tam
dávala.
Jsou to jenom výrobky, o kterých dáváte vědět?
Ta druhá funkce je určitě to, že pořád zůstáváte v podvědomí zákazníků a můžete komunikovat.
Zabere to hodně času?
Strašně. Proto tam nedávám tolik fotek, protože jsou to
drobné lesklé věci a ty člověk musí nafotit dobře. V tom
šperku se nesmí nic odrážet a musí to být dobře vidět. A
ne vždy se to podaří. Myslím, že díky sociálním sítím se
někteří mladí lidé do obchodu vracejí.
E-shop jste nezvažovala?
Zvažovala, ale protože vím, co to obnáší, a to nejen
časově, zatím ho nemám. Není to legrace. Musíte to
mít perfektně popsané, přeměřené, aby to odpovídalo
skutečnosti. Abyste trochu prodával, tak musíte navíc dát
poměrně hodně peněz do reklamy. Musí se Vám o stránky
někdo starat, někde se to musí uskladnit, pak se to musí
posílat atd. Pro focení zboží si musíte pořídit foto box a
také dobrý fotoaparát.
Jaké máte sny nebo plány do budoucna?
To je těžké, asi by se mi líbilo dělat něco, co tu po mně
zůstane. Ráda bych si navrhla kolekci vlastních šperků.
A moc ráda bych v Hronově pokračovala s obchodem a
oslavila další a další výročí.
Děkuji za rozhovor. František Šedivý

Během let se to pak změnilo?
Sourozenci to úplně neřeknou, jsou to chlapi, ale asi jsou
rádi. I rodiče byli.
Mluvila jste o rodičích. Kdy Vaše maminka začala
pracovat jako ředitelka domova důchodců?
Myslím, že když jsem byla v páté nebo šesté třídě. Nejsem
si jistá, jestli ještě z Jednoty nešla pracovat na úřad do
Hronova a pak se nevrátila do Stárkova.
Co všechno musela v domově dělat?
Od všeho něco a vlastně všechno. Jako ředitelka chodila
ráno do práce a vracela se až v 18, 19 hodin.
Chodila jste tam někdy za ní?
Občas ano, ale ne moc ráda. Klobouk dolů před všemi,
kteří v takových institucích pracují, protože já bych to
dělat nemohla. Je to určitě hodně náročné.
Váš otec potom poměrně dlouho pracoval na
úřadě jako předseda MNV. Jak na něj vzpomínáte?
Nemůžu z hlavy dostat jednu dětskou vzpomínku. Pamatuji
si, jak mi řekl, že dostanu čtyřbarevnou propisku, když
budu mít v první třídě samé jedničky. A já je dostala. Hnala
jsem ze školy na úřad s tím vysvědčením. No a tam, jak
měl řeznictví pan Hájek (dům v pravém rohu náměstí –
pozn.), tak tam jsem spadla a vysvědčení jsem úplně roztrhala. Na úřad jsem přišla úplně sedřená, s vysvědčením na
kusy a se slovy, že bych si moc přála od táty tu propisku.
(smích)
Pamatujete si potom ten rok 1989, kdy se změnila
politická situace a Váš otec přestal pracovat na
úřadě?
Ano, to jsem byla ve druhém ročníku na střední. Víte, po
té revoluci to pro mě osobně nebylo úplně lehké. Byl to
totiž můj táta. I když nevím o tom, že by tu v obci někdy
někomu vědomě ublížil, tak někteří lidé to opravdu nedovedli odpustit. On se pak ještě po odchodu z úřadu vrátil
na nějaký čas do Frolenu.
Jak to celé hodnotíte takhle zpětně? To, co se stalo
před revolucí a po ní.
Tenkrát to každý bral tak, jak to bral. Nesla jsem to
špatně, pro mě to byl táta, který se vracel domů pozdě
večer z práce. Na druhou stranu mi vždycky zavázal ta
odřená kolena nebo se mnou každý rok šel Katovskou.
V zimě se mnou chodil na běžky, na takové staré lyže.
V době kolem roku 1989 jsem jezdila na internát, takže
jsem byla v jiném prostředí, ale o víkendu mi to dávali
trochu sežrat někteří spolužáci nebo vrstevníci. To, že můj
táta byl předseda, ten komunista. Tak jsem to ale vůbec
nevnímala, možná kdybych byla starší, tak by to bylo jinak.
Pak celá ta situace utichla a bylo to dobré.
A vzpomínky na to, když byl ještě na úřadě?
Štěstí bylo, že tenkrát nebyly mobilní telefony, protože
tu běžně někdo zvonil s nějakou prosbou. Náš dům je
ještě v centru, takže to měla většina lidí blízko. A když se
něco stalo v sobotu, tak zkrátka musel jít nějakou situaci,
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Zprávy z náchodské nemocnice
Náchodská porodnice má novou výzdobu!

Dětské oddělení má novou primářku

Rozsáhlé prostory porodnice a novorozeneckého oddělení se téměř po roce od přestěhování obou oddělení
do společných prostor dočkaly nové výzdoby. Stěny i
posuvné dveře pokryly velkoplošné umělecké fotografie
novorozených dětí, které dodaly prázdným chodbám a
zdím emotivní něžný nádech a celý prostor vhodně zútulnily. Překrásné fotografie připomínají zázrak zrození a dar

První červen je pro naše dětské oddělení významným
dnem hned z několika důvodů. Jednak slavíme den dětí
předáváním drobných dárků našim malým pacientům,

Foto: ON Náchod

navštíví nás také zdravotní klaun, sfoukneme první svíčku
na dortu k příležitosti stěhování do nových prostor, ale
také letos v tento den přivítáme novou paní primářku
dětského oddělení MUDr. Alici Mílovou, která k nám
přichází z pozice vedoucí dětské JIP Fakultní Thomayerovy
nemocnice. Nová paní primářka má specializaci v oboru
dětské endokrinologie. Těšíme se, že budeme dále rozvíjet
naše dětské oddělení a obohatíme svojí odborností spektrum našich dětských ambulancí, které vybudoval bývalý
primář MUDr. Luděk Týce a které jsou svým rozsahem v
rámci okresních nemocnic našeho regionu výjimečné. Na
rozhovor s novou paní primářkou se můžete těšit v dalším
čísle.
ON Náchod

Foto: ON Náchod

života, čistotu novorozených duší a křehkost našich nejmenších. Povedenou proměnou prošla také tělocvična pro
budoucí maminky. Jednu ze stěn ozdobila šedobílá mandala
znázorňující květ života, přibyl také stojan na gymnastické
míče. Novou výzdobu oceňují nejen maminky. Uznání se
dočkala také na sociálních sítích. Po zavedení rautových
snídaní na porodnici je to další krok k tomu, abychom se
pro maminky stali přívětivou porodnicí. Postupně chceme
zútulnit i další patra nových pavilonů, aby se v nich cítili jak
naši pacienti, tak také naši zdravotníci co nejlépe.
ON Náchod

Historie

Závěr

Na základě studia literatury a pramenů jsem se pokusila
vylíčit vývoj Stárkova od jeho počátků až do roku 1625.
Proč jsem si vybrala právě tento časový mezník, jsem už
uvedla v úvodu své práce.

kdy na stárkovské tvrzi seděl Bohuš řečený ze Starkinstatu.
Od té doby až do r. 1625 náležel Stárkov k rytířskému
statku Skály. Během 14. a 15. st. byl Stárkov v držení pánů
ze Žampachů a Salavů z Lípy. V dalším období se majitelé
městečka střídali velice rychle, byl mezi nimi např. Zbyněk
Bochovec z Buchova, kníže Bartoloměj Minstrberský nebo
Jan z Pernštejna.
Období rozvoje pro Stárkov nastalo v 2. pol. 16. st. zásluhou Žehušických z Nestajova, kteří ho povýšili na město s
mnoha městskými právy včetně hrdelního a Stárkovským
udělili i městský znak. Na přelomu 16. a 17. st. se ve
Stárkově objevují Čertorejští z Čertorej, za jejichž vlády
došlo na místním panství několikrát k velkým sporům s
poddanými.
Mgr. Barbora Trenčanská,
Muzeum Broumov

Městečko Stárkov vzniklo přibližně v 2. pol. 13. st., i když
první historická zpráva o Stárkovu pochází až z r. 1321,

13

Stárkovský zpravodaj

Červen 2022

Škola ve Vlásence
Kdysi samostatná obec Vlásenka přifařená ke Stárkovu,
jejíž slovanské jméno je spojováno s dávnou pověstí o
zdejším poustevníkovi s dlouhými sněhobílými vlasy, byla
roku 1949 připojena spolu s Německou Metují a později
ještě Skalkou k České Metuji. Do roku 1847 neměla
žádnou školní budovu. Podobná situace byla i jinde –
navzdory reformám Marie Terezie a jejího syna Josefa

bohoslužeb ve stárkovském kostele.
Z někdejší tzv. triviální školy (kromě náboženství se učilo
tzv. trivium - číst, psát a počítat) tu vznikla působením

Pohled do třídy v roce 1931

říšského zákona o národních školách ze 14. 5. 1869
samostatná jednotřídní obecná škola. Od 1. 10. 1872
byla dvoutřídní - po rozdělení jednoho velkého prostoru
cihlovou zdí na dvě části.
V letech 1868 – 1878 byla dokončena stavba silnice
z Metuje (vedoucí kolem staré školní budovy) do Červeného Kostelce přes Stárkov. Při té příležitosti byly dosud
používané brody nahrazeny kamennými mosty. Oživení

Škola ve Vlásence krátce po dostavbě

II. nestálo školství dlouho v popředí zájmů. Ostatně ani
v mnoha rodinách nenacházela pravidelná školní docházka
podporu, protože bylo třeba, aby děti odmala pomáhaly
matkám v domácnosti, otcům v řemeslech a u tkalcovských
stavů; vše v rozsahu a podmínkách, jaké si už nedovedeme
představit.
„Vandrovní“ učitelé tu vyučovali v najatých místnostech
– dopoledne v Německé Metuji a odpoledne na Skalce
v domech čp. 8, 20 a 47. Jednání ohledně samostatné
vlásenské školy se táhla třicet let. Až konečně 11. října
1847 tu byla konečně slavnostně vysvěcena první dřevěná
školní budova, postavená s pomocí patrona a majitele stárkovského panství, jímž byl svobodný pán von Kaiserstein.
Stárkovská honorace bývala také samozřejmě ve školní
radě, žáci s třídními učiteli se zúčastňovali některých

Žákyně kurzu vaření, 30. léta

vnesla do zdejších obcí také železniční trať Choceň Broumov (1875). Škola dosluhovala a bylo třeba uvažovat
o nové. Skoro všechny domy ve Vlásence stojí podélně
kolem cesty, což je dáno úzkým vlásenským údolím s protékajícím potokem. Roku 1893 byla tedy dřevěná budova
zbourána a ještě téhož roku na témže místě při nové silnici
nahrazena masivní zděnou stavbou. Po vysvěcení 28. září
1893 bylo ve škole, nyní trojtřídní, zahájeno vyučování.
Německá Metuje s Vlásenkou měly v roce 1890 dohromady 475 obyvatel, v roce 1921 už 349, v roce 1945
poklesl počet na 281. Ve Skalce žilo v roce 1890 celkem
414 obyvatel, v roce 1921 poklesl počet na 367, v roce
1945 je uváděno 304 obyvatel. Češi zde byli výjimkou,

Část žactva ve školním roce rok 1926/27.
Chapec sedící zcela dole vpravo je p. Ernst Dinter, autor použité publikace
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Škola ve Vlásence
ale do školy tu chodily i děti z České Metuje – aby se
zdokonalily v němčině. Ročně maximálně deset českých
dětí (s výjimkou období 2. světové války, kdy byla česká
škola v České Metuji nuceně zrušena a žáci byli převedeni
právě do německé školy ve Vlásence).
Vedení školy spočívalo v rukou řídících učitelů, někdy
velmi dlouho (Franz Tham 1830 -1880, Josef Weebl 1880 1915, Josef Bruneckerl 1915 - 1925, Wilhelm Schroll 192526, Alfred Fischer 1926 – 1933, Franz Plischke 1933-1934,
Ernst Pasler 1934-1941). V období 2. světové války řídila
vlásenskou školu žena: Maria Stumpf-Höllering v letech
1941 – 1945. Ve škole dále působily učitelky ručních prací,
kněží stárkovského kostela se podíleli na výuce náboženství. Ve Stárkově byli Vlásenští odedávna křtěni, oddáváni
i pohřbíváni, ke kostelu odtud vedla stezka.
Škola měla tři oddělení. Ve školním roce 1894/5 ji
navštěvovalo 162 dětí, v dalších letech se průměrný počet
pohyboval od 160 do 170 žáků. Na počátku 20. století
počty mírně poklesly – v letech 1914 až 1916 na 114 žáků.
Obec se o novou školu starala velmi dobře, vždy bylo
možné počítat s její pomocí. Nová budova byla i nově
vybavená. Podporu měly školní akce a výlety, kdy rolníci ze
Skalky, Vlásenky a Německé Metuje zapůjčovali žebřiňáky,
na kterých děti vesele kodrcaly do cíle, třeba do Teplických skal. Žáci také hráli při různých příležitostech divadlo.
Roku 1924 bylo nad školou založeno cvičiště, roku 1927
byla vybavena školní kuchyňka a upravena pokusná zahrada
mezi obecním domem a Leierovým truhlářstvím.
Veřejná doprava byla teprve v zárodku Na počátku Skalky,
u Stierandova hostince, bývala kdysi nejdříve omnibusová
zastávka (potahová vozidla tažená koňmi) pro spojení se
Stárkovem, nádražím a Broumovem, od 20. let jezdily mezi
Stárkovem a nádražím v Metuji soukromé autobusy. To se
dětí ovšem netýkalo. Eva Schubert rozená Winter z České
Metuje čp. 6 (v obci bylo pět německých usedlostí) vzpomínala na cestu do Vlásenky: v zimě vozili děti do školy
střídavě sedláci ve svých saních vycpaných slámou. A zase
je vozili zpátky. S touto službou, pro děti hodně radostnou,
spojovali sedláci něco velmi užitečného. Jejich koně museli
mít totiž i v zimě výběh. Podle rolniček děti poznávaly,
kdo je poveze. Ale to bylo jen za určitého počasí, jinak se
samozřejmě chodilo pěšky. Mělo to svůj půvab, který už
pozdější generace nepoznaly - cestou toho bylo hodně
vidět a slyšet… řemeslníci při práci, práce ve dvorech,
rachot tkalcovských stavů. A zahrádky při cestě. Ráno
se z Metuje vycházelo v sedm hodin, vyučování začínalo
v osm. Ze Skalky byla cesta obtížná hlavně pro ty nejmenší.
Lyže nebo kolo měl málokdo, chodilo se také většinou
pěšky. To ostatně museli zvládnout i ti, kteří od páté nebo
šesté třídy navštěvovali ještě měšťanské školy ve Stárkově
nebo v Teplicích.
V roce 1936 vykazuje statistika na konci školního roku
oproti dřívějšku jen 77 dětí. V témže roce proběhla ve
škole vzpomínková slavnost u příležitosti narozenin pre-

zidenta T. G. Masaryka a byly připomenuty narozeniny
druhého československého prezidenta E. Beneše. Pro další
školní rok zůstala mezi prázdnými listy kroniky vložena
orlice s hákovým křížem, předkreslená na tenkém papíru
ke kopírování. O válečných letech, příbězích dětí a jejich
rodičů už v dochované kronice nic zapsáno není. S koncem
války skončila i první éra školství ve Vlásence.
Marie Vintrová
Zdroje:
Kronika Obecné školy s německým jazykem vyučovacím Vlásenka, 1848 – 1938, SOA v Náchodě.
DINTER Ernst: Die Gemeinden Deutsch Matha – Wlasenka und
Skalka, Forchheim 1993
Fotografie: archiv obce Česká Metuje, repro - publikace E.
Dintera.

Škola ve Vlásence po 2. světové válce
V roce 1945 došlo v důsledku odsunu Němců k výměně
obyvatelstva v Německé Metuji, ve Vlásence i ve Skalce a
postupnému připojení těchto částí k České Metuji. Prázdné
domy byly nabídnuty dosídlencům z vnitrozemí, z nichž
se tu na první pokus usadila trvale jen část. Jejich počet
nemohl nahradit původní obyvatelstvo zvlášť ve Skalce.
Vlásenka na tom byla s osídlením o poznání lépe. Méně
nových obyvatel znamenalo zpočátku i méně dětí. Pro
ty, které se tu narodily po válce, byla učebna vlásenské
školy v roce 1951 upravena a vybavena jako odloučené
pracoviště základky v centru České Metuje. Vyučoval tady
pan učitel Ladislav Kubec, který ve škole s rodinou i bydlel.
V roce 1962 byla výuka ukončena. Zůstaly vzpomínky
pamětníků a několik fotografií. Jedna z nich vesele dokládá,
že do Vlásenky dokonce trefil až z Čukotky tehdy populární Děda Mráz.

Poutač na školní besídku, 50. léta

Budovu později upravilo zemědělské družstvo na čtyři
byty, časem budova přešla do soukromého vlastnictví.
Poslední nájemníci ji opustili v minulém roce v souvislosti
se změnou majitele. Čas ukáže, jestli se zahojí rány, které
téměř 130 let stará budova postupně utrpěla.
Marie Vintrová
Zdroj: archiv OÚ v České Metuji
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Výročí našich spoluobčanů

		 František Nemeš		

70 let			  Otakar Köhler		

							

60 let

Blahopřejeme.

Poděkování paní Mgr. Barboře Trenčanské
Od prvního čísla stárkovského zpravodaje v roce 2019 jsme vám
přinášeli historii Stárkova na pokračování od paní Mgr. Barbory
Trenčanské z broumovského muzea. Závěrem na straně 13
tohoto čísla zpravodaje seriál o historii končí. Paní Trenčanské
za všechny texty děkujeme.
Ve středu 11. května se za paní Mgr. Trenčanskou vydali i členové redakční rady – Josef Gorgan a Mojmír Bárta, aby ji osobně
poděkovali a popovídali si nejenom o historii Stárkova.
Na snímku (zleva): Josef Gorgan, Mgr. Barbora Trenčanská,
Mojmír Bárta.

Katovská třicítka 2022
V letošním roce proběhne 45. ročník tradičního pochodu Katovská třicítka. V sobotu 24. září můžete vyrazit na
pěší trasy 10 km, 15 km a 30 km. Vzhledem k půlkulatému jubileu bude i trasa 45 km. Pro cyklisty pak budou
připraveny trasy 35 km a 50 km.

Protože v tento termín budou letos i volby, bude start i cíl v Táboře pod Vysákem.
V táboře budou opět vepřové hody, k poslechu zahraje odpoledne kapela Houbyzle a večer k tanci kapela Asitack.
Během června bude spuštěn web www.kt30.cz, kde si budete moci najít další informace o katovské.

V příštím čísle
•
•

Stárkovská mlíkárna
100 let pádu letadla
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