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750 let obce
V letošním roce bude Starý Kolín slavit krásné výročí – 750 let od první písemné zmínky o vysvěcení kostela sv.
Ondřeje. Je logické, že by se kostel nestavěl, kdyby zde neexistovalo osídlení
a lidé, kteří by ho navštěvovali. Proto je
to zároveň i důkaz toho, že zde roku
1267 existovala obec Starý Kolín.
Většina z Vás již asi ví, že se proto
vedení obce rozhodlo tento rok pojmout
trochu slavnostněji a připravit pro Vás
řadu akcí, ze kterých si budete moci vybrat dle Vaší libosti, nebo do kterých se
budete moci sami zapojit. Oslavy budou
takové, jaké si je sami uděláme. Na přiloženém plakátku vidíte základní rozpis
akcí. Další podrobnosti naleznete uvnitř
zpravodaje.

Historie naší obce
Nyní si ale pojďme krátce připomenout, jaká byla nejstarší historie naší
obce a prostoru, kde se nachází. Krajina
v širším okolí Starého Kolína byla osídlena lidmi již od pravěku. Při výstavbě
obchvatu kolem Kolína byly v letech
2008 – 2010 odkryty pravěké stavby, tzv.
rondely. Z doby keltské pak máme mimořádný doklad přímo z území obce:
poklad zlatých keltských mincí (tzv. statérů, lidově duhovek) o hmotnosti 1,7 kg
ryzího zlata. Dalším dokladem působení
Keltů na území obce je hrob bohaté keltské ženy rekonstruovaný v kolínském
muzeu a také rotační žernov (mlýnek na
obilí), který byl vyroben z čediče, jehož
původ byl určen až do 500 km vzdáleného Porýní. Další poklad, tentokrát stříbrných římských mincí, byl nalezen
v lese v Borcích. Ten byl zřejmě ukryt
v první polovině neklidného 5. století n.l.
a tím se již dostáváme do doby, kdy se
zde začínají usazovat naši předkové
Slované.
Na území obce byla nejstarší slovanská osada v místech u rolnické kruhárny
(Zelik), tedy nedaleko dnešního centra
obce. Z této a pozdější doby, kromě archeologických nálezů a výzkumů, nemáme žádné přímé zprávy, a proto
poskočme rovnou do 13. století, kdy již
takové doklady máme a díky nim mů-

žeme slavit letošní výročí. Byla to bouřlivá doba zakládání měst a kolonizace
nových území uvnitř státu - doba panování krále Přemysla Otakara II. Král jako
vlastník území, na kterém se Starý Kolín
nacházel, nasměroval proud německých

osadníků na toto území a přikázal jim
založit zde město nazvané Kolín. Založením města chtěl tak král především
podpořit těžbu stříbra, jehož ložiska byla
objevována v okolí. Zřejmě se hned začalo s výstavbou kostela sv. Ondřeje,
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jehož stavebníkem byl tedy přímo český
král Přemysl Otakar II. Později však
došlo k přesunu (relokaci) města do
nové výhodnější polohy na místo dnešního města Kolína a naše obec tak zůstala pouhou vsí. Muselo se tak stát
někdy před rokem 1261, protože z tohoto roku pochází první písemná zmínka
o městě Kolíně, který v tomto roce měl
již vystavěny městské hradby. I přes odchod části osadníků byl starokolínský
kostel dostavěn (a díky tomu, že jeho
stavitelem byl přímo král, měli podací
a patronátní právo k našemu kostelu
vždy čeští králové, a to až do roku 1826)
a 30. listopadu 1267 také vysvěcen.
Tato událost je tak první skutečnou historickou zmínkou o Starém Kolíně. Byla
zapsána do původní farní kroniky a od-

Výzva občanům
Jak vidíte, objevují se nové historické
a archivní poznatky, a proto OÚ připravuje vydání nové publikace, zabývající se historií obce. Na její vytvoření byla získána dotace z ministerstva kultury. Text knihy Václava Klímy
o Starém Kolíně bude doplněn novými poznatky a chronologicky doveden do současnosti. Na podobě knihy
pracuje historička PhDr. Miroslava
Jouzová, Ph.D. Vyhledávání a ověřování informací v pramenech je však
často složité a někdy téměř není
z čeho čerpat, proto autorka prostřednictvím tohoto zpravodaje žádá občany a spolky o spolupráci. Zapátrejte
ve svých rodinných archivech, velmi
žádoucí jsou zejména jakékoliv informace v těchto oblastech:
• první světová válka a informace
o vašich rodinných příslušnících, kteří se jí účastnili, včetně
jejich fotografií, informace o starokolínských legionářích
• jména osob na pomníku padlých
(jejich fotografie),
• staré rodinné a zejména staré
školní fotografie,
• výzva spolkům o dodání historických fotografií ze své činnosti.
Děkujeme.
Kontaktujte buď přímo dr. Jouzovou:
mijoujou@seznam.cz nebo obecní
úřad či okrašlovací spolek.
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tamtud ji citují další prameny 18. a 19.
století
Ze 13. století máme ještě jednu písemnou zmínku o Starém Kolíně a to z r. 1293,
ve které se říká, že královna Guta, manželka Václava II., darovala faráři v Lysé
jistý plat z polí u Starého Kolína.
Podle tohoto roku (1293) bylo také
slaveno v roce 1993 výročí 700. let
obce. Dle zápisu v kronice se slavilo ve
dnech 3 – 5. září, tedy na posvícení.
V pátek 3. 9.1993 proběhlo vystoupení
žáků ZŠ v kulturním domě. Celý víkend
pak probíhala ve škole výstava starých
fotografií a předmětů z historie obnoveného Sokola, hasičů, zahrádkářů, chovatelů, rybářů, organizace Červeného
kříže a podniku KARA a výstava nábytku z Dřevony (dnes Geotek). Ve tří-

dách byly vystaveny obecní a školní
kroniky. Největší pozornost prý budily
staré školní výkazy. Myslivci měli výstavu o své činnosti v myslivně u bašteckého lesa. Výstava byla „bohatě
navštívena místními občany, rodáky…
a příznivě hodnocena”. Program byl
dále doplněn dvěma fotbalovými utkáními, v sobotu slavnostním zasedáním
OÚ v kulturním domě, večer proběhla
taneční zábava a v neděli pak byla bohoslužba v kostele.
V letošním roce, tedy již po 24 letech
od posledních oslav můžeme slavit trochu „překvapivě“ již 750 let. Je to díky
tomu, že první písemná zmínka o Starém Kolíně byla mezitím historiky upřesněna a zjištěna již v roce 1267.
Pavel Horák

Slovo starosty
Milí starokolínští občané,
v tomto úvodním slově bych se chtěl
zaměřit na nešvary, které nás provázejí
při naší každodenní práci a také na reálné skutečnosti života v naší obci, které
nás budou ovlivňovat po celý následující
rok. Z toho negativního bych vypíchl
stále omílané odpady. O této problematice již bylo napsáno mnoho a ještě napsáno bude. Papír patří do koše,
cigareta do popelníku a starý gauč na
sběrný dvůr.
Pokud má někdo pochybnosti o likvidaci odpadů ve Starém Kolíně, může mi
zavolat nebo napsat. Byl bych ale raději,
kdybychom si začali více všímat svého
okolí a pomohli svoji obec zkrášlit.
Každý rok se nám zvyšují plochy pro
sekání trávy a mnohem více práce
máme s úklidem a likvidací odpadů,
které zde my všichni vyprodukujeme.
Nikoho z nás neubude, kdyby si uklízel,
jak se říká, před vlastním prahem. Nebo
alespoň nepřekážel našim zaměstnancům v práci…. ano myslím tím auta na
travnatých plochách. Ovšem je třeba
k věcem přistupovat optimisticky, děkuji
všem , kterých se tento můj apel netýká
a to je bohudík většina občanů.
Je jaro a myslím, že většina z nás
má toto období ráda. Nejen proto, že
stromy pučí a ptáčkové zpívají, ale
i proto, že se nám po delší zimě a bláznivém aprílovém počasí vrací budovatelská nálada.
A jak vám, tak i nám nezbývá nic jiného, nežli se podívat po svém majetku

a začít ho opravovat a vylepšovat. Co se
týká nás, mohli jste zaznamenat určitý
pohyb prací okolo domu čp.85 U Pomníku padlých. A na tomto místě setrváme ještě pár týdnů a opravíme dům
čp.36 včetně výměny oken. Další nutnou
rekonstrukcí budou záchody v kulturním
domě a výstavba tolik potřebné toalety
pro dětské hřiště. Umístěná bude do KD
a vchod z dětského hřiště tam, kde stojí
nádoby na odpady. V měsíci květnu ty
z vás, kdo bydlí v domkách v ulici Sportovní, ovlivní výstavba nového chodníku.
A v druhé polovině roku přijde ta největší
a nejsložitější věc a s tím spojená dopravní omezení, výstavba dešťové kanalizace v ulici Kolínské a pravděpodobně
oprava mostu přes Klejnárku.
Až vyjde toto číslo zpravodaje, budou
již hotova určitá dopravní opatření v ulici
Sportovní, kde záměrem bylo výrazněji
zpomalit dopravu a upozornit tím na
blízkost dětského hřiště. V ulici B. Němcové již starý retardér přestal sloužit
svému účelu a bylo nutné tuto oblast
posílit něčím účinějším. Věřím, že i zvýraznění přednosti zprava přispěje k uvědomění si dopravní situace na Baštách.
V plném proudu jsou přípravy oslav
výročí 750 let první zmínky o obci.
A mým přáním je, abychom se sešli
v hojném počtu a toto výročí důstojně
oslavili. První a zahajovací setkání je
již v sobotu 3. 6. 2017 ve 13.00 hodin
za kulturním domem. Přeji Vám všem
krásné počasí a dobrou náladu.
Luboš Železný
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Krátké zprávy z obecního úřadu
Sběr dřevoodpadu
Sběr dřevoodpadu (větví) se v naší
obci stal tradicí. Bohužel někteří občané
větve snášejí před domy i několik týdnů
před svozem. Nejenže větve zabírají veřejné prostranství (zábor veřejného prostranství je zpoplatněn v příslušné obecně
závazné vyhlášce), ale i dělají ostudu v ulicích. Proto máte-li větve ke svozu, vyndávejte je prosím před domy den před
svozem, nebo ještě lépe, v den svozu.
Budete-li mít větší množství větví, informujte prosím obecní úřad a zdarma

bude přistaven kontejner. Umístěním
větví přímo do kontejneru ušetříte
spoustu času pracovníkům svážejícím
tento odpad a sběr tak nebude trvat několik dnů, jako se to stalo při prvním letošním sběru dřevoodpadu.

Svoz bioodpadu
Bioodpad se v obci sváží už řadu let.
Bohužel se čas od času objevuje bioodpad v pytlích, na hromadách, na kolečku,
v krabicích apod., který ovšem pracovníci provádějící svoz neodvezou. Biood-

pad totiž patří pouze do plastových
nádob k tomu určených o objemu 120
litrů a 240 litrů.

Obec uspěla se žádostmi
o dotaci na Ministerstvu kultury

Vážení občané, dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozval na první část oslav
výročí 750. let naší obce. V sobotu 3. června 2017 se bude konat Dětský den na
hřišti za kulturním domem. Ve 13 hodin proběhne na tom samém místě slavnostní
zahájení oslav výročí za účasti spolků. Další program a časový rámec vidíte na
přiložené pozvánce. Věřím, že se rádi zúčastníte, pozvete třeba i vaše známé a společně si celý den v příjemné atmosféře užijeme.
Luboš Železný, starosta

Dotaci ve výši 125 tis. Kč získala obec
na vytvoření publikace při příležitosti 750.
výročí od první písemné zmínky o obci.
Cílem publikace je přiblížit historii i současnost obce Starý Kolín široké veřejnosti prostřednictvím publikace při příležitosti výročí
750 let od první písemné zmínky o obci.
Publikace zmapuje vedle historie obce
také činnost místních spolků. Součástí
publikace budou dochované fotografie
z minulosti, pocházející většinou z rodinných archivů obyvatel obce, ze spolkových
archivů i z obecního archivu, historické
mapy, ale i fotografie současného stavu,
které umožní vidět změny, jež se v obci
zejména za poslední století odehrály.
Obsahově publikace naváže na základní
(a dosud jedinou) publikaci o historii obce,
Antiqua Colonia, od Václava Klímy (vyd.
1968), jež bude doplněna o nové archivní
poznatky a dovedena do současnosti. Autorkou publikace bude PhDr. Miroslava
Jouzová, PhD., historička, která se soustavně zabývá regionálními dějinami,
o nichž publikovala řadu studií i knih.
Druhou dotaci ve výši 14 tis. Kč získala
obec na pořízení nového počítače pro
knihovnici Obecní knihovny. Obec se tak
bude spolupodílet pouze částkou 6
tis. Kč. Stávající počítač knihovnice pak
bude dán k dispozici návštěvníkům knihovny (dokud bude funkční) jednak k zajištění přístupu k online katalogu knihovny
i online katalogu Městské knihovny Kutná
Hora a jednak bude využitelný i pro veřejný přístup k internetu, který je jinak zajištěn v úředních hodinách na Obecním
úřadu ve Starém Kolíně.

Podané žádosti o dotace z fondů
Středočeského kraje
Obec podala v dubnu žádost o dotaci
na projekt „Dovybavení Obecní knihovny
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Starý Kolín knihovními regály“ ze Středočeského Fondu kultury a obnovy památek. Předmětem je pořízení 11 knihovních
regálů. Pořízení nových knihovních regálů umožní další doplnění knihovního
fondu a jeho zpřístupnění veřejnosti. Pojízdné regály umožní pracovat s omezeným prostorem knihovny, což bude mít
velký přínos při akcích pořádaných knihovnou pro veřejnost (Noc s Andersenem, přednášky, čtení z kroniky apod.).
Předpokládané náklady činí 62 500 Kč
včetně DPH, z toho dotace by měla činit
50 000 Kč a 12 500 Kč by bylo uhrazeno
z rozpočtu obce jako spolufinancování.
Druhá podaná žádost o dotaci se
týkala dovybavení JSDH Starý Kolín 4
přetlakovými dýchacími přístroji ze Středočeského Fondu podpory dobrovolných
hasičů a složek IZS. Předpokládané náklady činí 183 200 Kč včetně DPH,
z toho dotace by měla činit 174 040 Kč
a 9 160 Kč by bylo uhrazeno z rozpočtu
obce jako spolufinancování.

Povodňová prohlídka
Dne 25. 4. 2017 byla za účasti starosty obce, místostarostky, zástupce Povodí Labe a vodoprávního úřadu
provedena povodňová prohlídka na vod-
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Při prohlídce byly na několika místech
zjištěny stromy (vrby, topoly) a větve
v průtočném profilu Černé struhy a vybočující větve do koryta toku. Starosta
obce jako předseda povodňové komise
uložil správci toku – Povodí Labe zajistit
okamžité odstranění překážek v průtočném profilu a rozšíření zúženého koryta.
U mostu směrem na Kolín správce toku
provede odstranění nánosu včetně vysvahování břehů.

Oprava bytového domu na
náměstí a stavební úprava
sociálního zázemí v kulturním
domě

ním toku Klejnárka od soutoku Klejnárky
s Labem po soutok Klejnárky a Černé
struhy. Dále byla provedena povodňová
prohlídka na vodním toku Černá struha
od soutoku s Klejnárkou po ústí náhonu
ve Starém Kolíně. Technickou podporu
při provádění prohlídky zajistila Jednotka
sboru dobrovolných hasičů Starý Kolín.

V květnu by měla být zahájena oprava
bytového domu č. p. 36 v centru obce.
Bude opravena fasáda, zateplen štít, vyměněna okna a nově provedeny klempířské konstrukce. V kulturním domě dojde
ke stavební úpravě toalet, budou vybudovány nové šatny a toaleta pro invalidy.

Podpora spolkové činnosti
v obci
Stejně jako každý rok si i letos mohou
spolky působící v obci požádat o individuální dotaci na spolkovou činnost v letošním roce. Žádost, která je k dispozici
na internetových stránkách obce nebo
na podatelně Obecního úřadu, může být
podána kdykoliv v průběhu roku. Jediným omezením je použití poskytnutých
prostředků do konce letošního roku.

Den země
I přes nepřízeň počasí se v sobotu
22. dubna 2017 uskutečnil již třetí ročník
Dne Země. Smyslem akce je připomenout možné dopady lidského chování na
životní prostředí na planetě Zemi. Děkujeme všem za účast.
Věra Chobotová

KRASLICOVNÍK VELIKONOČNÍ
Někteří z vás si možná všimli, že se
na Náměstí na sakuře objevila velikonoční vajíčka. Byl to takový spontánní
nápad, kterak oživit centrum obce
a spojit přitom lidi nějakou činností, při
které by se dala užít i trocha zábavy.
Akci si vzali za svou a propagovali
mezi svými členy místní Skauti, zapojily
se i děti naší školy i školky, konkrétně
předškoláci a 3. třída. Výsledek byl

hezký a veselý první týden, než déšť
smyl barvy a sakura rozkvetla. Inu, je to
poučení pro příště a už dnes máme
v hlavách myšlenku, jak postupovat
v příštím roce. Doufáme, že by se z velikonočního zdobení mohla stát další
hezká tradice a že na nás hospodyňky
při pečení budou myslet a schovávat
nám vyfouknutá vajíčka.
Blanka Lísková
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Vyhodnocení dotazníků k programu rozvoje obce
V březnu se uskutečnilo dotazníkové
šetření k programu rozvoje obce, v němž
by měly být vyjasněny priority rozvoje
obce a rozvrženy jednotlivé rozvojové činnosti na nejbližší roky. Program rozvoje
umožní nejen lépe využít finanční prostředky, ale bude i důležitým podkladem
při získávání různých dotací na uskutečnění vybraných rozvojových záměrů.
Distribuovány byly tři druhy dotazníků
– pro občany, pro spolky a pro podnikatelské subjekty.

Graf 1

Co se Vám v naší obci nejvíce líbí?

Dotazníky pro občany
Dotazník byl určen občanům ve věku
15 a více let. Distribuováno bylo 1324 dotazníků a vráceno bylo 328 vyplněných
dotazníků, což představuje 25% návratnost. Do označených boxů před vstupem
na poštu, v obecní knihovně nebo na podatelně obecního úřadu bylo odevzdáno
80 % dotazníků a zbylých 20 % dotazníků
bylo vyplněno online prostřednictvím
internetových stránek obce.
Do dotazníkového šetření se zapojilo 56
% žen a 44 % mužů. 10 % občanů bylo
z věkové skupiny 15-29 let, 36 % bylo z věkové skupiny 30-49 let, 26 % z věkové skupiny 50-64 let a 28 % z věkové skupiny 65
a více let. Z hlediska vzdělanostní struktury
se do šetření nejvíce zapojili občané, kteří
absolvovali střední odborné vzdělání s maturitou (41 %), následovali občané se
střední odborným vzděláním (34 %), s vysokoškolským vzděláním (14 %), s vyšším
odborným vzděláním (7,4 %) a základním
vzděláním (4 %). 49 % osob, které se zapojily do dotazníkového šetření, žije v obci
od narození, 36 % se přistěhovalo v dospě-

Graf 2

losti před více než pěti lety, 9 % se přistěhovalo v dětství s rodiči a 6 % osob se přistěhovalo v posledních pěti letech.
Z hlediska typu domácností 53 % respondentů uvedlo odpověď „domácnost bez
dětí“, 34 % „domácnost s nezaopatřenými
dětmi do 18 let“ a 13 % jiné (např. se jednalo o domácnosti se zaopatřenými dětmi
staršími 18 let).
Na první otázku „Jak se Vám v obci
žije?“ odpovědělo 24 % dotazovaných
„velmi dobře“, 59 % „spíše dobře“, 17 %
„ani dobře ani špatně“. Žádný z respondentů neuvedl „spíše špatně“ nebo
„velmi špatně.
Na otázku „Co se Vám na Vaší obci
nejvíce líbí?“ nejvíce dotazovaných uvedlo

Co se Vám na Vaší obci nelíbí?

„dobrá dopravní dostupnost“ (27 %), dále
následovala odpověď „blízkost přírody“
(25 %) a „klidný život“ (23 %). Naopak nejméně dotazovaných uvedlo kulturní
a společenský život a sportovní vyžití (po
1 %). Vyhodnocení všech odpovědí je
znázorněno v grafu 1.
Na otázku „Co se Vám na Vaší obci nelíbí?“ odpovědělo nejvíce dotazovaných
„nezájem lidí o obec“ (24 %), dále pak „nedostatečný kulturní a společenský život“
(15 %), „špatné vztahy mezi lidmi“ a jinou
odpověď uvedlo 12 % osob (nejčastěji se
jednalo o odpověď podnapilci u nové prodejny potravin, chybějící autobusové spojení do Kutné Hory či vstřícnost personálu
na poště). Odpovědi na tuto otázku jsou
znázorněny v grafu 2.
Nejvíce odpovědí na otázku „Jaké
služby Vám v obci nejvíce chybí?“ bylo
„žádné“ (44 %), dále následovala odpověď „lékárna“ (11 %), „bankomat“ (6 %),
„cukrárna, kavárna“ (6 %), „řeznictví“
(5 %), „pečovatelská služba, dům s pečovatelskou službou či domov pro seniory“
(4 %), „autobusová doprava do Kutné
Hory“ (2,8 %), „slušná restaurace“ (1,9 %).
Ojediněle se pak objevovaly odpovědi
typu obecní četník, dětský lékař, veterinář
lékař, rychlé občerstvení, prodejna obuvi,
textilu, zeleniny, drogerie, posilovna apod.
Další otázka se týkala zhodnocení spokojenosti z hlediska podmínek
pro bydlení, spokojenosti se školstvím,
zdravotnictvím, veřejnou dopravou, kulturou a společenským životem, sportovním vyžitím, životním prostředím,
péčí obce o své prostředí, podmínkami
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Pokuste se zhodnotit obec z hlediska níže uvedených podmínek

pro podnikání, rozvojem obce a informovaností o dění v obci (graf 3).
Jednoznačně největší spokojenost
uvedli dotazovaní s podmínkami pro
bydlení a naopak největší nespokojenost s kulturním a společenským životem. Poměrně velké procento občanů je
spokojeno s informovaností o dění
v obci, veřejnou dopravou, životním prostředím a péčí obce o své prostředí, což
rozhodně neznamená, že není co zlepšovat. U podmínek pro podnikání odpovědělo 55 % dotazovaných „je mi to
lhostejné“.
Další hodnocenou oblastí v dotazníku
byly mezilidské vztahy v obci. Mezilidské
vztahy v obci považuje za velmi dobré
6 % dotazovaných, za docela dobré
49 %, za ne moc dobré 23 %, za špatné
5 % dotazovaných a 16 % uvedlo odpověď „nedovedu posoudit“.
Na otázku „ Myslíte, že obyvatelé obce
mají dostatek příležitostí ke vzájemným
společenským kontaktům?“ odpovědělo
„rozhodně ano“ 5 % dotazovaných, „spíše
ano“ 28 % dotazovaných, „spíše ne“ 38 %
dotazovaných, „rozhodně ne“ 11 % dotazovaných a 18 % uvedlo odpověď „nedovedu posoudit“.
Na otázku „Sledujete informace o dění
v obci na webových stránkách obce?“ nejvíce dotazovaných uvedlo „občas (45 %),
dále následovala odpověď „pravidelně –
min. jednou za týden“ (23 %), „nemám internet“ (18 %) a „vůbec“ (14 %).
Za největší překvapení (velmi pozitivní) považuji odpovědi na otázku „Jste
ochoten/ochotna udělat něco pro rozvoj
své obce?“. Odpověď „rozhodně ano“
uvedlo 13 % dotazovaných, „spíše ano“
42 %, „ spíše ne“ 8 %, rozhodně ne 1 %
(z důvodu vysokého věku či zdravotního
stavu) a „nedovedu posoudit“ 36 % do-

tazovaných. Z odpovědí je patrné, že
zájem obyvatel o obec je a většina má
chuť se podílet na rozvoji obce a zlepšení podmínek pro život v obci. Jako
způsob zapojení nejčastěji uváděli dotazovaní pracovní výpomoc, pomoc při organizování akcí, „jak bude potřeba“.
Poměrně častou odpovědí bylo „už se
podílím – uklízím si před domem, udržuji
si zeleň před domem“. Objevily se i odpovědi jako např. pomoc při rozvoji infrastruktury obce, použití vlastního traktoru,
využití řidičských dovedností, finanční
příspěvky do sbírek.
Na otázku „Jak by se měla obec dále
rozvíjet?“ odpovědělo 42 % dotazovaných „měla by zůstat přibližně stejně
velká“, 25 % „měla by se postupně rozrůstat“, 12 % „měla by být využita celá kapacita ploch pro výstavbu domů“ a 21 %
uvedlo odpověď „nedovedu posoudit“.
Další otázka se týkala využití finančních prostředků. Nejvíce dotazovaných

Graf 4

by využilo finanční prostředky na rekonstrukce místních komunikací (26 %),
dále pak na kulturní, společenské a sportovní aktivity (19 %) a péči o veřejnou
zeleň a prostředí v obci (18 %). Pouze
jedno procento dotazovaných by použilo
finanční prostředky na zlepšení podmínek pro podnikání. Mezi jiným využitím
se nejčastěji objevovalo vybudování cyklostezky do Kolína, vybudování domova
důchodců, zřízení obecní policie, vytvoření většího množství zelených ploch
v obci či školství (graf 4).
V souvislosti s provedeným dotazníkovým šetřením, které je prvním svého
druhu v naší obci, bych chtěla poděkovat
pracovnicím obecního úřadu, které zajistily přípravu dotazníkového šetření po
administrativní stránce, všem zaměstnancům obce, kteří se podíleli na distribuci
dotazníků občanům, a Pavlu Horákovi za
online dotazník.

Dotazníky pro spolky
Dotazníky byly elektronicky zaslány
všem spolkům působícím v obci, neboť
místní zájmové organizace (spolky)
jsou důležitou součástí života obce.
Vráceno bylo 9 vyplněných dotazníků
ze 13 rozeslaných, což představuje návratnost 69 %.
Z hlediska vývoje počtu členů 5 spolků
(56 %) uvedlo, že počet členů spolku v posledních letech je stabilní, 2 spolky (22 %)
uvedly, že počet jejich členů roste a dva,
že klesá. Mezi hlavní důvody nárůstu
počtu členů spolku byly uvedeny: celoroční program pro děti, práce s dětmi ve
věku 3–6 let a zvýšení zájmu o spolkovou
činnost. Jako důvod poklesu členů spolků
byla uváděna migrace, úmrtí členů, nevyhovující prostory pro činnost spolku.

Na co byste přednostně využil/a finanční prostředky?
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Na otázku „Jaké jsou v obci podmínky
pro činnost Vaší organizace?“ odpovědělo 45 % spolků „dobré“, 33 % spolků
„velmi dobré či příznivé“, 11 % „nemá
vlastní zázemí“ a 11 % uvedlo „nevyhovující zázemí“.
Spolupráci s obcí hodnotí 56 % spolků
jako dobrou, 11 % jako velmi dobou, 11 %
jako výbornou a 11 % jako minimální.
Pro podporu činnosti spolku od obce
se 25 % odpovědí týkalo finanční podpory spolků, dále pak vyšší podporu
činnosti s mládeží, vyšší podporu úspěšných spolků reprezentující obec, zázemí
pro činnost spolku, možnost více informovat zastupitele (ta možnost je na každém zasedání zastupitelstva obce
v rámci diskuse…). Jeden spolek nečeká
nic mimořádného a jeden považuje současnou podporu za nadstandardní.
Třetina spolků v současnosti pro fungování spolku a rozvoj činnosti spolku
nepostrádá nic. Ostatním spolkům chybí
vlastní zázemí, prostory pro výstavy, filmové projekce, divadelní představení,
setkávání členů spolku, sportoviště s atletickými drahami a větší prostory využitelné pro stolní tenis.
Na otázku „Jaké investiční či neinvestiční akce by měla obec v nejbližší době
z hlediska podpory vaší činnosti uskutečnit?“ se sešly velmi různorodé odpovědi.
Od odpovědi „žádné“ až po investice do
kabin a bistra u tenisových kurtů, do kostela, do bývalé skautské klubovny, do rekonstrukce kulturního domu, úpravy
cesty na Kamenec u tzv. rybníčků, vybavení pro požární sport, opravu zbrojnice
nebo kabin na fotbalovém hřišti.
Naopak téměř shodné odpovědi byly
u otázky „Co můžete obci nabídnout?“.
Všechny spolky uvedly účast na akcích
obce pro veřejnost, příp. jejich pořádání.
Třetina spolků uvedla, že plánuje v budoucnu provádět nábor mládeže.

Dotazníky pro podnikatelské
subjekty
Dotazníky pro podnikatelské subjekty
byly distribuovány elektronicky těm subjektů, které působí v obci a mají vlastní
zaměstnance. Při plánování rozvoje
obce je důležité zjistit podnikatelské potřeby subjektů podnikajících v obci. Rozesláno bylo 21 dotazníků a vráceno
bylo 5 vyplněných dotazníků, což představuje návratnost 24 %.
Všechny podnikatelské subjekty měly
v posledních 5 letech stabilní vývoj počtu
zaměstnanců. V průměru u těchto subjektů
představovali obyvatelé obce 45 % zaměstnanců (nejvíce 67 % a nejméně 0 %).

2017/číslo 1

V nejbližších 5 letech neplánuje žádný
ze subjektů koupit či pronajmout další
nemovitost, přemístit firmu mimo obec
nebo odprodat nepotřebné nemovitosti.
Rozšířit výrobu či služby v rámci stávající
činnosti plánuje 20 % subjektů a 80 %
rozšíření neplánuje. 20 % subjektů plánuje rozšířit výrobu či služby i do jiné činnosti a 80 % nikoliv. 80 % subjektů
neplánuje rozšíření působnosti firmy do
dalších míst mimo obec a 20 % neví. Rekonstruovat současné objekty nebo zařízení plánuje 60 % subjektů a 40 %
žádnou rekonstrukci neplánuje. Zahájit
výstavbu nových objektů či zařízení plánuje 20 % subjektů a 80 % novou výstavbu v nejbližších 5 letech neplánuje.
Přijímání nových zaměstnanců plánuje 40 % subjektů, stejné procento subjektů přijímání nových zaměstnanců
neplánuje a 20 % uvedlo odpověď „nedovedu posoudit“.
Za největší překážky rozvoje podniku
podnikatelské subjekty považují nedostatek kvalifikovaných pracovníků (50 %),
dále pak administrativní bariéry, pokles
poptávky a silnou konkurenci.

Volné plochy a objekty v areálu podniku může nabídnout 20 % subjektů
a 80 % volné plochy a objekty nabídnout
nemůže.
Spolupráci s obcí považuje za důležitou nebo zajímavou 60 % subjektů
a 40 % nikoliv. Od obce subjekty očekávají propagaci společnosti, případně neočekávají nic. Naopak podnikatelské
subjekty mohou nabídnout obci podporu
místních spolků a organizací, techniku či
výrobu tiskovin.
Z hlediska rozvoje podnikání by podle
podnikatelských subjektů měla obec zajistit rekonstrukci přípojek elektřiny a přeložku elektřiny do země. Jako námět
uvedl jeden subjekt vybudování rekreační zimní ledové plochy, kdy obec by
zajistila prostor a provoz a firma technologii a servis.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem
(občanům, spolkům i podnikatelským
subjektům), kteří věnovali svůj čas vyplnění dotazníku a tím ukázali, že jim
obec a její budoucnost není lhostejná.
Rozhodně to nebyla ztráta času.
Věra Chobotová

SBÍRKA VÍČEK S MP KOLÍN
Sbírka pro nás není žádnou novinkou, Starokolíňáci sbírají a nosí do prodejny k Martinu Němcovi (kterému tímto
děkujeme za spolupráci) již druhý rok.
Předávám tímto poděkování vám všem
od mluvčí Městské policie Kolín, str. Heleny Honkiszové:
Městská policie Kolín uspořádala
v roce 2015 a 2016 sbírku plastových
víček. Výtěžek obou sbírek byl určen tělesně postiženému Ondrovi Duškovi
a přispěl tak k částečné úhradě rehabilitačního pobytu v lázních. Díky lidem
z Kolína a okolí, kteří nám pomáhali
s organizací a sběrem, přibylo na účet
Ondry více než 20 000 Kč.
V letošním roce sbírka plastových
uzávěrů pokračuje. Jsme velmi rádi, že
můžeme opět pomoci, tentokrát bude
výtěžek sbírky věnován dětem v kolínském regionu. Konkrétně se jedná
o Dětské centrum Kolín (bývalý Kojenecký ústav), kde je v současné době
35 dětí.
Ředitelkou Dětského centra, které
sídlí v Tylově ulici, je MUDr. Eva Nemeškalová. Hlavní činností DC je poskytování zdravotních služeb a zaopatření
dětem, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí. Jedná se o děti, které
jsou ohroženy ve vývoji nevhodným sociálním prostředím, děti týrané, zaned-

bávané, zneužívané a zdravotně postižené.
Dětské centrum poskytuje těmto
dětem komplexní interdisciplinární péči,
mimo jiné, zdravotní péči diagnostickou,
léčebnou, preventivní, léčebně-rehabilitační, ošetřovatelskou, paliativní (onkologicky nemocné děti). Vždy jsou
respektovány konkrétní a individuální
potřeby a zájmy dítěte. Dětem je poskytnuto ubytování, ošacení, výchovná činnost a zaopatření, které spočívá
v zajištění základních životních potřeb,
v potřebné péči a pomoci. Každodenní
obětavou péčí se snaží zaměstnanci DC
nahradit dětem ztracený domov...
Tolik informace od MP Kolín, já jen
dodávám, že samozřejmě sbíráme dál,
děkujeme všem kdo se zapojují a opaBlanka Lísková
kuji: Jste skvělí. ☻
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Obecní knihovna informuje
Milé čtenářky, milí čtenáři,
dovolte mi, abych i v tomto zpravodaji
uvedla několik informací z obecní knihovny.
Nejprve stručný přehled (ke dni 26.
dubna 2017):
• počet přihlášených čtenářů 128, z toho
dětských čtenářů (do 15 let) 49
• počet vypůjčených knih celkem 1036
• beletrie dospělým 534
• beletrie dětem 295
• naučná dospělým 190
• naučná dětem 17
V knihovně máme v současné době
k vypůjčení cca 2000 knih. Od října 2016
bylo zaevidováno přes 700 knih z knihovního fondu bývalé školní knihovny
a téměř 40 nově pořízených knih. Podle
požadavků čtenářů byly pořízeny především současné bestsellery a „žhavé“
knižní novinky, jmenovitě např. Dívka
v ledu a Noční lov od britského autora
Roberta Bryndzy, Okamžiky štěstí, Malý
pražský erotikon a Prvok, Šampón, Tečka
a Karel od Patrika Hartla, stále oblíbený
Vlastimil Vondruška a jeho Dobronínské
morytáty, Jáchymovští démoni a Ulička
hanby a mnoho dalších krásných knih.
Dětské čtenáře bych ráda upozornila,
že od ledna 2017 knihovna odebírá časopis Čtyřlístek, jehož prvních sedm
čísel vydaných v letošním roce je taktéž
připraveno k vypůjčení.
Snažíme se uspokojit zájmy mladých
i těch dříve narozených, milovníků červené knihovny, stejně jako těch, kteří mi-

lují napětí, a proto doplňujeme naši nabídku o knihy zapůjčené z Městské knihovny Kutná Hora. Je opravdu z čeho
vybírat, přijďte a přesvědčte se.
Naše knihovna se také v letošním
roce připojila k celorepublikové akci Noc
s Andersenem, která se koná na podporu dětského čtenářství již od roku
2000. Této akce se v pátek 31. března
zúčastnilo 30 dětí, z toho 20 jich v knihovně v noci na 1. dubna nocovalo.
Jako hlavní téma byl pro letošní „noc“
vybrán Čtyřlístek. Pro děti byly připraveny s touto tématikou omalovánky, doplňovačky, hledání rozdílů. Děti si mohly
zahrát čtyřlístkové pexeso, kvarteto
nebo hru s tímto tématem. Zapojily se
také do čtení příběhu „U Čtyřlístku
straší“, kde si větší děti rozdělily role jednotlivých postav a všem tento příběh
přečetly. Největší zájem byl o výrobu
postaviček Čtyřlístku v podobě papírových maňásků na prsty.
Děti si letos připomněly 180. výročí
vydání pohádky Císařovy nové šaty, kterou si poslechly při zábavě po večeři
a po přichystání spaní v prostorách knihovny si poslechly ještě před usnutím
pohádky O Zlatovlásce, Alibaba a čtyřicet loupežníků a Malá mořská víla.
Ráno po společné snídani obdržely
nocující děti Pamětní list na Noc s Andersenem 2017, zapózovaly pro společnou fotografii a na rozloučenou si
všechny děti odnesly sladkosti a časopis
Čtyřlístek.

Ohlasy na tuto akci byly velice pozitivní, což nás opravdu těší a dává chuť
do přípravy podobných aktivit.
Vzhledem k tomu, že v letošním roce
si připomínáme významná výročí Josefa
Lady – 17. prosince uplyne 130 let od
jeho narození a 14. prosince 60 let od
jeho úmrtí – věřím, že se nám v podzimních měsících povede uskutečnit podobnou akci s tématikou tvorby tohoto
českého malíře, ilustrátora a autora dětské literatury.
Knihovnu také v dubnu navštívili
v rámci výuky českého jazyka žáci
6. třídy základní školy a seznámili se
s provozem knihovny, evidováním a tříděním knih. Byli upozorněni na zajímavé
webové stránky, které se týkají knih
a čtení, ale také např. literárních soutěží.
Uvidíme, zda se v příštím zpravodaji budeme moci pochlubit nějakým účastníkem literární soutěže.
Věříme, že nabízené knihy a akce pořádané v naší knihovně budou i nadále
našim čtenářům přinášet radost i poučení, uvítáme, když si k nám čtenáři přijdou posedět a popovídat, a to nejen
o knihách, a sdělí nám své nápady či náměty k činnosti knihovny.
Eva Veselá

Starokolínští rodáci a historie knihovny podruhé
Díky podzimnímu vydání Zpravodaje
s povídáním o historii půjčování knížek
ve Starém Kolíně se nám ozvala pravnučka jednoho z knihovníků, paní Edita
Slunečková. Jejím pradědečkem byl pan
Josef Kučera. Paní Edita nám napsala:
„Kořeny mých předků jsou také ve
Starém Kolíně – na Baštách. Do našeho genealogického stromu patří rody
Horáků, kteří bydleli na Baštách č. 18,
pak rod Straků – Bašta č. 17. Toto tedy
mluvím o mém praprapradědovi Janu
Horákovi, který byl narozený v roce
1830 a byl krejčím. Prapraprababička
Anna Straková se narodila v roce 1837.
Dále do našeho stromu patří také rod
Pánků, ti bydleli na Baštách č. 67. Tento
domek vlastnila naše rodina až do loňského května.

Můj praděda byl Josef Kučera, který
od padesátých let až do roku 1972 vedl
ve Starém Kolíně knihovnu a také prodával lístky do místního kina. V roce
1955 se knihovna zúčastnila okresní

soutěže lidových knihoven a tuto soutěž vyhrála. Praděda dostal diplom –
Čestné uznání, které mám schované,
protože lásku ke knihám jsem asi podědila po něm. Jako knihovník skončil,
když mu bylo 83 let…“
Tolik paní Edita. Byla tak moc hodná,
že nám poslala fotografii z rodinného
archivu, kde je její dědeček při práci
v knihovně. Podotýká, že to není žádné
plánované fotografování, že prostě tolik
lidí skutečně knihovnu v tehdejších dobách navštěvovalo. Paní se velmi zajímá o historii své rodiny a své předky,
proto kdo byste někoho z nich znával,
nebo měl nějakou vzpomínku na pana
knihovníka, fotografii, cokoli – dejte
vědět, rádi je předáme…
Blanka Lísková
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Vzpomínka „na hloubkaře“
Odcházelo léto a nastával podzim
r. 1944, o výsledku války bylo již téměř
rozhodnuto. Veškerou válečnou aktivitu
převzala spojenecká vojska. Na východě
Evropy Rudá armáda, v západní Evropě
pak vojska Velké Británie, USA, Kanady
a dalších států. Přesto si tuto skutečnost
i přes ztrátu většiny území, která byla již
osvobozena, Německo nechtělo připustit. Své pozice si ještě na obsazených
územích upevňovalo umísťováním posádek svých vojáků do měst, větších obcí,
do blízkosti průmyslových podniků a dopravních tepen, aby zde byl udržován
pořádek a nedocházelo k sabotážním
akcím. Nad dosud obsazená území pronikaly silné letecké bombardovací svazy,
které ničily poslední zbytky válečného
průmyslu, železniční dopravu a bohužel
i civilní objekty. To vnášelo chaos a dezorientaci do denního života a práce
obyvatelstva.
Od podzimu r. 1944 byla ve Starém
Kolíně umístěna posádka německých
vojáků v počtu cca 300 mužů pod velením hejtmana AMUSE. Ubytováni byli
v místní “sokolovně” a ve škole, kde se
nevyučovalo. Jednou za týden jsme si
chodili pro úkoly do hospůdky p. Bašty
v dnešní Kateřinské ulici. Ve všední dny
chodili vojáci ozbrojeni v útvaru do okolí
obce, např. do kačinského lesa, ke Kolínu, do zábořského lesa atd.. V neděli
chodili volně po vsi, zřejmě na vycházku.
První neděli v září (3. 9. 1944) jsem
s kamarády pobíhal u nádrže zvané
„VANA“ ve vsi, když za velkého rachotu
kolem 14. hodiny proletělo velmi nízko letadlo a v zápětí druhé. Nevěděl jsem,
o co se jedná, ale když jsem viděl německé vojáky, jak ve velkém spěchu se
schovávají do křoví za bývalou požární

Při jarních pracích na poli u Kolína (V Sítinách) v r. 1945 našel můj otec pás
z leteckého kulometu, ze kterého nábojnice na snímku pocházejí.

zbrojnicí, jiní jak skáčou přes plot do Benešovy zahrady (domy p. U. Benešové
a p. Smetany zde ještě nestály) a skrývají
se pod stromy, usoudil jsem, že se nejedná o běžný přelet německých letadel.
Tyto letouny letěly tak nízko, že u druhého letounu bylo krátce vidět do obličeje
pilotovi. Po průletu těchto letadel se rozvlnily koruny statných bříz, které rostly na
místě, kde dnes stojí transformátor. Po
krátké chvíli byly cítit i výfukové plyny
z motorů těchto letadel. Toto může dosvědčit můj kamarád a spolužák Josef
Janata. Vzápětí se však ozvala dávka

ARCHIV HISTORICKÝCH FOTOGRAFIÍ
Pro zájemce o historické fotografie obce byl iniciativou okrašlovacího spolku
zřízen archiv těchto fotografií na internetu. Naleznete jej na stránkách
http://foto.starykolin.cz . Autor stránek přivítá jakékoliv doplňující informace
ke zveřejněným fotografiím včetně doplnění dalších, pokud je máte k dispozici
a chcete je zveřejnit.
Pavel Horák

z leteckého kulometu s následujícím pískotem a syčením páry z prostřeleného
kotle parní lokomotivy. Vlak zůstal stát
u Procházkova statku, dnes provozovna
p. Svobody. V tento den při této akci byly
poškozeny ještě dvě další lokomotivy.
Jedna v zábořském lese, druhá pak mezi
viaduktem a dílnami ČD. To byla první
akce tzv. „kotlářů“ ve Starém Kolíně
a okolí, další byla v březnu 1945, při které
k přímému leteckému útoku nedošlo.
Když jsem byl osobně na soukromé
návštěvě u p. gen. Františka Fajtla DFC
- Distinguished Flying Cross, tak jsem
se mj. ptal i na tuto záležitost. Říkal mi,
že tito tzv. hloubkaři používali letouny
typu MUSTANG P 51, které startovaly ze
severoitalských základen, v malé míře
pak dvoumotorové letouny P 38 LIGHTNING startující z osvobozených území
západní Evropy.
Za zmínku ještě stojí, že projektily
z těchto kulometů byly vyrobeny z tvrdokovu, prostřelily kotel lokomotivy, kolo
a zastavily se v kolejnici.
Podle údajů Vojenského historického
ústavu bylo hloubkaři zničeno nebo poškozeno na území protektorátu 600 lokomotiv a 400 letadel na zemi.
Josef Vopelák
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20 let tenisového klubu LTC Starý Kolín

Klub LTC Starý Kolín vznikl zápisem
do spolkového rejstříku MV v roce 1997,
sdružuje okolo 30 členů všech věkových
kategorií. Vedle závodních hráčů a dětí
zde existuje také základna rekreačních
hráčů. Areál je přístupný všem zájemcům (i nečlenům klubu), kteří mají chuť
si zahrát tenis.
Tenisový areál vznikl na bývalém hokejovém hřišti a jeho zázemí opravou
zdevastovaných kabin, ale taková byla
doba, kdy všechno bylo všech. Až pár
let po revoluci, a to v roce 1995, se
začalo s rekonstrukcí. Nejdříve dvorce
a poté kabiny, na které přispěla svým
dílem obec a ne zrovna malým dílem

někteří jednotlivci z řad současných
hráčů a funkcionářů.
Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat bývalým starostům panu Kvašovi a panu Civínovi a popřát jim pevné
zdraví do dalších let.
Každoročně se dva týmy účastní krajských soutěží a mladší hráči turnajů
jednotlivců po celé republice. Největším
úspěchem byla účast A týmu v první
krajké soutěži dospělých v letech 2006
– 2007. Světlou stránkou klubu jsou úspěchy našich mladých opor Adama Miškovského a Jana Železného, kteří společně
vybojovali i divizní soutěž dorostu. Nemohu také zapomenout na ikony našeho

klubu a dlouholeté opory Petru Puchnerovou a Mgr. Irenu Minaříkovou.
Každý rok pořádádáme turnaje i na
našich dvorcích, za zmínku stojí deblový
turnaj první týden v červenci a nohejbalový posvícenský turnaj. Jak je vidět na
kurtech se nehraje jen tenis, ale také nohejbal, ale to vždy po skončení tenisových soutěží.
Areál nabízí v letním období 2 antukové kurty, 1 s umělým povrchem, tréninkovou zeď, klubovnu se sociálním
zázemím, šatnami a restaurací. K dispozici je tým kvalifikovaných trenérů.
Provoz areálu v letním období je od
9:00 – 21:00. Kurty je možné si objednat
i telefonicky u správce klubu: 604 432
504, p. Černohlávek.
Přeji Všem úspěšnou sezonu,
Luboš Železný

Mládežnický fotbal opět v obci
Parta nadšenců – D. Tichý, M. Zrůst,
ke kterým se přidali R. Buják
a A. Kváča během měsíce dubna začali
po 12 letech rozjíždět mládežnický fotbal ve Starém Kolíně. Stále pod Sokolem a tedy hlavičkou TJ SOKOL Starý
Kolín jako v minulosti.
Přihlášených je na 30 kluků a holek
ve třech věkových kategorií – mladší
a starší přípravka, mladší žáci.
Na trénincích, které probíhají každou
středu od 15:30 hod na hřišti v Hejkolci,
běhá několik opravdu šikovných a do
fotbalu zapálených dětí, z čehož mají
trenéři velkou radost.
Je pravda, že terén a zázemí není
a dlouho nebude ideální, ale jak trávník,
tak kabiny dáváme svépomocí dohromady. Tady se sluší poděkovat rodičům
za pomoc – DĚKUJEME.
Děkujeme také za pomoc a důvěru
starostovi Sokola a starostovi obce
Starý Kolín, bez jejich pomoci bychom
možná ani nezačali. Jen nás mrzí přís-

tup bývalých Starokolínských fotbalistů,
doufali jsme, že o jejich zkušenosti se
budeme moci opřít a zatím nic. Ale to
nás neodradí, jsou tu noví, kteří jsou
ochotni přiložit ruce k dílu.
Šikovných rukou není nikdy dost,
stejně jako šikovných dětí na hřišti

(nábor u nás nikdy nekončí) a zrovna
tak štědrých sponzorů – bez financí se
činnost klubu jen těžko rozjede. Vše je
v katastrofálním stavu.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!
Info na tel. 720 503 598 Daniel Tichý
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Další úspěšná sezóna
oddílu stolního tenisu TJ SOKOL Starý Kolín

Družstvo A ve složení (zleva) Václav Kahoun, Luboš Bajtler, Alois Salák,
Stanislav Havránek a nehrající kapitán, dlouholetý člen, vzorný hráč oddílu
a fanoušek nejvěrnější – Přemysl Lauterbach.

Stalo se jakousi tradicí, že se družstvo A oddílu stolního tenisu při TJ Sokol
Starý Kolín pravidelně umisťuje na předních příčkách okresní soutěže I. třídy. Za
posledních jedenáct let jsme 3x soutěž
vyhráli, 3x obsadili druhé místo, 4 x třetí
místo a jednou čtvrté. V letošním roce
jsme se po základní části do play-off
probojovali ze třetího místa a stejnou pozici uhájili i po závěrečném turnaji. Lepší
umístění nám uteklo doslova o vlásek,
kdy souboj s Velkým Osekem o finále
jsme prohráli nejtěsnějším možným vý-

sledkem 8:9. Důležité je zdůraznit, že
celých jedenáct sezon je základ družstva stejný – Kahoun-Havránek-SalákBajtler.
Družstvo B zažilo smolnou sezónu
a po dvou letech účasti v okresní soutěži
II. třídy vrací do III. třídy. Těsné prohry
a svázanost bez možnosti posílení jedním hráčem z družstva A se na výsledku
podepsaly. Co je však dobrým příslibem
do další sezony, je jejich odhodlání
a chuť zlepšit výsledek.
Václav Kahoun

CO NOVÉHO
V KLUBU VODÁKŮ
STARÝ KOLÍN
Skoro devět měsíců uběhlo od
chvíle, co nám shořela loděnice. Za tuto
dobu se stihne narodit dítě. Nám se nepodařilo ani zjistit, zdali nám pojišťovna
za způsobenou škodu něco zaplatí, či
nikoliv. Úřední šiml vesele řehtá a žádá
si další doklady, doplnění ujasnění.
A skutek zatím utekl. Však to mnozí
z vás jistě znáte, bohužel, také. Zbývá
jen čekat a doufat.
Ale chuť něco dělat nám to zatím nevzalo. Z kůlny na dříví vznikla provizorní
klubovna, kde se dá ohřát u kamen, uvařit
čaj i kávu a hlavně posedět a plánovat. Co
bude a nebude. Na co rozhodně nesmíme zapomenout, či na co lépe ani nepomyslet. A také máme základnu pro
naše další akce.
V zimě jsme v kutnohorském bazénu
uspořádali osmitýdenní plavecký kurz
(děkujeme skvělému trenéru P. Černému) spojený s nácvikem eskymáckých obratů na kajacích. V březnu pak
odemkli řeku Labe a tím začal náš nový
vodácký rok. Nyní jsme již opět v plné
sezóně, rozhodnuti nevynechat ani
jeden jediný závod a uspořádat všechny
akce jako obvykle. A proto si vás dovolujeme, jako spolupořadatel, pozvat na
pochod Starokolínská 15, který opět
končí u nás na loděnici. Ale i na akce
další. A jistě se potkáme i na akcích
k výročí 750 let založení obce.
Ahoj Roman Rozenský

Pochod Starokolínská 15
v jiném termínu !!!
Snad již tradiční turistický pochod Starokolínská 15, který
SOKOL ve spolupráci s Klubem vodáků Starý Kolín obnovil
v roce 2005, proběhne v letošním roce v jiném termínu. Zapište
si tak, prosím, do diářů termín konání letošního ročníku – sobota
27. května. Důvodem je skloubení s letošními oslavami 750 let
obce a pochod se tak stane jakýmsi předskokanem těchto oslav.
Trasy budou tradiční a cíl je opět v areálu AVZO Starý Kolín
– na podlaze bývalé loděnice klubu vodáků u Labe, kde bude
zajištěno občerstvení i posezení v kvalitě stejné jako před požárem.
K poslechu a tanci, v letošním roce opravdu na velkém parketu, bude hrát kapela.
Václav Kahoun
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Starokolínský okrašlovací spolek
KAPLIČKY
Veřejná sbírka
I díky Vaší pomoci se podařilo opravit
obě kapličky.
Chceme pokračovat s opravou obou
barokních vstupních bran a kostelní zdi,
sbírka je proto stále otevřená. Na barokní brány v ohradní zdi je podána žádost o dotaci u ministerstva zemědělství,
kterou bude potřeba kofinancovat (žádná
dotace není poskytována v 100% výši).
Přispívat je možné do kasičky na
obecním úřadě nebo na transparentní
účet 2100756381/2010, jehož pohyby je
možné sledovat na www.starykolin.cz,
kde si také můžete prohlédnout průběh
oprav.
Pokud jde o opadání omítky na soklech obou kapliček během zimy, je to
důsledek mnohaletého zasolení. Provedená drenáž na odsolení nestačila, pokusíme se ji proto provést důkladněji.

Zároveň bychom chtěli požádat
všechny, kteří by se chtěli podílet na vysázení záhonů okolo kapličky P. Marie,
nechť se ozvou (tel.: 608 611 787 – M.
Smutná), budeme rádi za pomoc, cibulky
i sazeničky. V letošním roce zde bude
umístěna lavička a informační tabule. Na
počátku prosince u příležitosti oslav 750
let od první zmínky o kostele budou kapličky znovu vysvěceny.

Medailonek na kapli Cyrila
a Metoděje
Krátce po Velikonocích dokončila restaurátorka Zuzana Kuřátkové restaurovací práce na kaplích, když namalovala
sv. Jana Nepomuckého do medailonku
v kapli Cyrila a Metoděje. Byť se původní
námět nedochoval, z pramenů a díky pátrání dr. Miroslavy Jouzové víme, že původně v medailonku Johánek byl. Na
kapličkách se tak ukazuje široká škála
přístupů památkové péče.

Mřížky na kapličkách a celkové
dokončení obnovy
Během léta budou kapličky osazeny
kovanými mřížkami, které zhotoví Vít
Pánek. Vychází přitom z tvarosloví mříží
na barokních bránách ve zdi kostela.
Mřížky budou posledním krokem při obnově kaplí.

TURISTICKÁ VIZITKA
Od 10. 5. je k dostání turistická vizitka ze Starého Kolína. Zakoupit ji můžete na obecním úřadě, v obchodě Martina Němce, u Blanky Lískové na faře
a u Smutných na Valše (zejména o víkendech). Cena vizitky je 12 Kč. Zakoupit můžete i turistické deníky (za 50 Kč),
do kterých se vizitky vlepují. Další na:
www.starykolin.cz/turisticka-vizitka.
Marie Smutná
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