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Slovo starosty

Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že letošní rok byl

rokem volebním, dovolte mi nejdříve,
abych Vám všem, co jste zamířili k vo-
lebním urnám, poděkoval za účast. Vý-
sledek voleb do obecního zastupitelstva
dokreslil určité změny na obecním
úřadě. Přesnější personální uspořádání
obecního úřadu budete moci najít uvnitř
Zpravodaje.

Pro mne byl výsledek voleb překvapu-
jící, avšak o to více zavazující. Byl jsem
potěšen, že největší podporu od Vás do-
stali lidé, kteří opravdu pracují pro obec
již řadu let, a toto je myslím určité oce-
nění jejich práce.

Jako pozitivní vidím, že na všechny
kandidátky přibyli noví mladí kandidáti.
Vážím si všech, co šli s kůží na trh
a možná ve skrytu duše očekávali
úspěch. U těch, u kterých se nedostavil,
bych si přál, aby nezahořkli a udrželi si
ambici do příštích voleb.

Vrátím se zpět o pár měsíců, kdy
jsme soutěžili tři větší akce, a to chod-

níky u Pomníku padlých v ulici Spor-
tovní, A. Dvořáka a Spojovací, dále pak
střechu na KD. Zde se bude pokračovat,
jelikož jsme museli zakázku rozdělit
a jedna část střechy nebude v této fázi
hotova. Jedná se o část nad hospodou.
Bylo již na čase, protože do sálu zaté-
kalo na několika místech. Zbylé akce se
myslím povedly, měli jsme trochu štěstí
s výběrem zhotovitele a obě již skon-
čené zakázky slouží ku prospěchu nás
všech. V ulici A. Dvořáka dojde ještě
k úpravě dopravního značení či ome-
zení a k výsadbě zeleně. 

K dopravním úpravám dojde také
u Pomníku padlých, kde brzy přibude
nové dopravní značení, a to kolmé par-
kovací pruhy před budovami obce čp. 36
a 85. Takže předpokládám, že se v tomto
místě začnou dodržovat nastavená pra-
vidla. 

Horší situace je, jak všichni víme, na
mostě přes Klejnárku. Nechci rozebírat
příčiny onoho stavu, na to by mi nesta-
čil prostor tohoto Zpravodaje, jen bych
chtěl zmínit pár skutečností. Začátek
se zhotoviteli opravdu moc nepovedl,
stavba se rozjížděla velice pomalu
a vzhledem ke špatnému začátku se
stavba opozdila cca o 2 měsíce, což se

těžko dohání. A v průběhu výstavby
došlo k řadě událostí, které pozname-
naly a zkomplikovaly průběh prací.
Bylo to onemocnění stavbyvedoucího,
nedostatek personálu v těch nejdůleži-
tějších profesích, špatně založený stře-
dový pilíř, který se dělal znovu – to vše
natahuje termín o další dny a týdny. Na
Vaše časté otázky, kdy bude most
hotov, nedokážu v tuto chvíli dát uspo-
kojivou odpověď. I když se nyní pracuje
úplně jiným tempem než na začátku,
tak tu máme listopad a počasí může
zhatit i ty nejsmělejší plány.

Ještě bych rád upozornil na událost,
která nás čeká v roce příštím, a to re-
konstrukce ulice Kolínské a náměstí.
Tuto akci podrobněji popíšeme v jarním
čísle Zpravodaje.

Na závěr mi dovolte, abych prostřed-
nictvím Zpravodaje poděkoval končícím
zastupitelům za jejich práci pro obec, za-
městnancům obce, kteří dennodenně na-
sazují své fyzické i psychické síly na
uspokojení našich potřeb. A projevit víru
v to, že společně s novým zastupitelstvem
posuneme obec zase o kus dopředu.

Přeji Vám všem krásný Advent
a šťastné Vánoce.

Váš Luboš Železný 

Stav rekonstrukce mostu přes Klejnárku. Foto: Bohumír Laichman

Pamětní deska T. G. Masaryka
slavnostně odhalená na budově
obecního úřadu 25. října 2018.
Více uvnitř Zpravodaje.
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SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ
DESKY TGM

Na slavnosti konané dne 25. října
2018 byla za účasti vedení obce, spolků
a veřejnosti odhalena pa-
mětní deska prvního pre-
zidenta Československa,
Tomáše Garrigua Masa-
ryka. Byl tak dokončen
historický záměr našich
dědů, kteří usilovali o in-
stalaci desky (dokonce
snad i busty) TGM na bu-
dovu obecního úřadu již
bezprostředně po smrti
TGM v roce 1937. K instalaci desky mělo
dojít v roce 1938, ale vinou historických
událostí nebylo tohoto cíle nikdy dosa-
ženo.

Na slavnosti samotné za obec pro-
mluvil starosta Luboš Železný, za okra-
šlovací spolek předsedkyně spolku
Marie Smutná. Z dalších spolků pak vy-
stoupil pan Josef Bourek za hasiče
a pan Václav Kahoun za Sokol. Vystou-
pil pěvecký sbor Privatissima.

Autorkou desky je Mga. Vlasta Samo-
hrdová. VYSAZENÍ LÍPY REPUBLIKY

Slavnost 25. října pokračovala vysa-
zením Lípy republiky v prostoru u kos-
tela před kaplí Panny Marie. Zde stojící
lípa již není v dobrém zdravotním stavu,
a tak jí časem nahradí právě tento nový
strom. Vysazení lípy navazuje na tradici
dalších vysazených lip v obci, a to k rů-

zným příležitostem. O tom informují in-
formační tabulky v prostoru u pomníku
padlých (lípy zde vysazeny v letech
1915, 1918 a 1925) a ve škole (1968).
U lípy vystoupili s pásmem písní žáci zá-
kladní školy a vše ukončil slavností po-
křik starokolínských skautů. Pod lípu
bude ještě dodatečně uložena krabička
s dobovými materiály na speciálním
DVD. Pavel Horák

Projev Václava Kahouna
Vážené dámy, vážení pánové,
dovolte mi, jako zástupci tělovýchov-

né jednotky SOKOL v naší obci, pronést
pár slov při této významné události.

Ve Starém Kolíně byl Sokol založen
na Vánoce 1898, čili v tomto roce slavíme
i 120 let trvání starokolínského sokola.

Ale protože jsme se tu dnes sešli při
odhalování desky Tomáše Garrigua Ma-
saryka, budou tato slova patřit právě
jemu a jeho vztahu k Sokolu jako tako-
vému.

Tomáš Garrigue Masaryk vstoupil do
Sokola v roce, kdy jeden ze zakladatelů
Sokola, Miroslav Tyrš, zahynul v divoké
řece u tyrolského města Oetzu, tj. v roce
1884. Bylo to dva roky poté, co se konal
v Praze první všesokolský slet, uspořá-
daný ke dvacetiletému výročí založení
Sokola. 

Tomáš G. Masaryk se s Miroslavem
Tyršem potkával na Karlově univerzitě.

Dokonce přispěl i na převoz ostatků Mi-
roslava Tyrše.

Masaryk byl nejprve členem Sokola
pražského, a když se roku 1890 odstěho-
val na Malou Stranu, začal navštěvovat
i tamní jednotu. I jeho žena a celá rodina
byla sokolská, jeho manželka Charlotta
byla zakládající členkou dámského od-
boru malostranského Sokola a všechny
jeho děti v Sokole od malička cvičily.

Masarykův kladný vztah k Sokolu na-
pomáhal propagaci sokolské myšlenky
už před válkou. Nikdy se netajil tím, že
celý život „sokoloval“, jak říkal, a velmi
dobře si uvědomoval, že nebýt Sokola,
nebylo by legií, nebýt legií, nebylo by re-
publiky. 

Podporu sokolstvu vyjadřoval Masa-
ryk ve svých projevech, rozhovorech,
přednáškách, ale také svou osobní
účastí na všesokolských sletech. Soko-
lové pak vzdávali prezidentovi Masary-
kovi pravidelně hold na Hradě v rámci

svých sletů. V roce 1926, právě při ta-
kové příležitosti, přesně 5. července
1926, věnoval Tomáš Garrigue Masaryk
sokolstvu nový čestný prapor.

V roce 1937, když zemřel prezident
Masaryk, konala se 18. 9. 1937 smuteční
schůze starokolínského Sokola. Schůzi
vedl bratr  starosta Vinduška. Povstáním
členů byla uctěna památka zesnulého
bratra prezidenta osvoboditele. Sokol se
následně připojil k ostatním spolkům
v obci a bylo rozhodnuto uctít památku
instalací pamětní desky a bysty. To se
ale  v roce 1938 kvůli mnichovským udá-
lostem nepodařilo dotáhnout do konce.

Trvalo to dlouho a dnes jsme se tu
sešli k dokončení této započaté cesty.

Dovolte mi tedy závěrem popřát nejen
této desce, ale i nám všem, aby nikdy
nenastala doba, kdy budeme muset tuto
pamětní desku narychlo a tajně odmon-
továvat a schovávat po půdách a sto-
dolách.

NOVÉ ZASTUPITELSTVO
Dne 1. listopadu 2018 se konalo us-

tavující zasedání Zastupitelstva obce
Starý Kolín po volbách do obecních za-
stupitelstev konaných ve dnech 5. a 6.
října 2018. Zastupitelstvo zvolilo staros-
tou obce pana Luboše Železného
a místostarostkou obce paní Bc. Petru
Kubátovou Krchovou.  Dále zastupitel-
stvo ustavilo své pracovní výbory pro
období 2018 – 2022. Složení výborů na-
leznete níže. 

Zastupitelstvo obce zřídilo jako své
iniciativní a kontrolní orgány finanční,
kontrolní výbor. Tyto dva výbory jsou zři-
zovány dle zákona povinně. Dále zastu-
pitelstvo zřídilo výbor pro majetek
a životní prostředí a výbor pro sociální
oblast, kulturu a sport. Výbory svá sta-
noviska a návrhy předkládají zastupitel-
stvu obce, plní úkoly, kterými jej pověří
zastupitelstvo obce. Ze své činnosti od-
povídají zastupitelstvu obce. Předsedou
výboru musí být zastupitel obce, členy
výboru pak i občané.
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Informace obecního úřadu

Zastupitelstvo obce Starý Kolín pro období 2018 – 2022:
Luboš Železný – starosta
Bc. Petra Kubátová Krchová – místostarostka
Zastupitelé:
Iva Boušková, Pavel Horák, Ing. Věra Chobotová, Ing. Jan Mančal CSc., Ing. Martin
Mistr Ph.D., Martin Němec, Mgr. Irena Pánková, Mgr. Marie Smutná, Jakub Viktora

Složení výborů pro období 2018 – 2022:
Finanční výbor
Ing. Věra Chobotová – předsedkyně výboru, Ing. Jana Holečková – členka výboru,
Gabriela Slepičková – členka výboru
Kontrolní výbor
Ing. Martin Mistr, Ph.D. – předseda výboru, Pavel Horák – člen výboru,  Zdeněk Čihák –
člen výboru
Výbor pro majetek a životní prostředí
Jakub Viktora – předseda výboru, Ing. Ctirad Melena – člen výboru, Roman Folber-
ger – člen výboru
Výbor pro sociální oblast, kulturu a sport
Mgr. Marie Smutná – předsedkyně výboru, Martin Němec – člen výboru, Mgr. Irena
Pánková – členka výboru, Iva Mrázková – členka výboru, Pavel Vyšata – člen výboru

OSLAVY RODINNÝCH VÝROČÍ
Rádi bychom Vás požádali, pokud

slavíte významná rodinná výročí, jako
jsou stříbrné, zlaté nebo dokonce dia-
mantové svatby, nebo víte o někom,
komu se takové výročí blíží, poskyt-
něte takovou informaci v podatelně
obecního úřadu, na e-mailu obec@sta-
rykolin.eu nebo telefonicky na 321 764
109, včetně kontaktu na vás. Infor-
mace bude předána Výboru pro sociál-
ní oblast, kulturu a sport obce Starý
Kolín. Byla by škoda, kdyby se na ně-
koho s blahopřáním zapomnělo.

Děkujeme!

V příštím roce se bude muset nechat
pokácet stříbrný smrk u OÚ
z důvodu rekonstrukce náměstí.

Vánoční strom se letos rozsvěcuje 
2. 12. v 16:30 hodin.

Oslavy 100 let Československa ve Starém Kolíně

Finanční náklady na výrobu a umístění
desky dosáhly 35 000 Kč. Z této částky
bylo 30 000 Kč proplaceno z dotace
Nadace Via, kterou získal Starokolínský
okrašlovací spolek na projekt „Hledá 
se Masaryk“. 5 000 Kč bylo zaplaceno
obcí Starý Kolín.
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Projev starosty obce 
Luboše Železného

Dobrý den, vážení občané Starého
Kolína, vážení hosté, milé děti!

28. října 1918 se začala psát nová
kapitola našich dějin. Dějin, ve kterých
byl náš stát svědkem nebo přímým 
účastníkem mnoha klíčových historic-
kých událostí. 

Od vzniku samostatného Českoslo-
venska uplyne za několik dní 100 let.
A my máme výbornou příležitost z dlou-
hodobého hlediska obecně bilancovat.
Říct si, co se podařilo z odkazu zakla-
datelů československého státu ucho-
vat, co je stále živé, a co jsme cestou
někde poztráceli. 

Obávám se, že se nám toho za to
necelé století ztratilo až příliš mnoho.
Ale na skutečně hlubokou bilanci a ana-
lýzu máme ještě trochu času.  

Naše národní identita stojí na pev-
ných základech – na naší historii, na
našem jazyku, na kultuře, na vědeckých
úspěších, na sportovních osobnostech
a výsledcích a na kreativních a pracovi-
tých lidech. To jsou její pilíře. A myslím,
že o jejich pevnost se ve sjednocující se
Evropě opravdu bát nemusíme. 

Nedílnou součástí našeho kulturního
dědictví je samozřejmě i Masarykův
odkaz. Jeho životním dílem je právě sa-
mostatná republika, jejíž vznik si dnes
připomínáme. 

Teď je dobrá příležitost věnovat jeho
osobě více pozornosti. V médiích byly

zveřejněny články a hodnocení, odvysí-
laly se různé reportáže, v Senátu na
toto téma měli poměrně úspěšnou kon-
ferenci. Ale jinak jsem neměl a nemám
pocit, že si největší osobnost našich no-
vodobých dějin připomínáme dosta-
tečně. Naše vzpomínání na Masaryka
je tak nějak povrchní, nejde se do
hloubky. Spíš o něm mluvíme, než aby-
chom podle něj jednali. A také proto
jsme se rozhodli uctít jeho památku od-
halením pamětní desky, která nám ho
bude každý den připomínat.  

Rozdělení Československa bylo po-
přením Masarykova odkazu. Masary-
kův stát totiž přestal fakticky existovat.
Samozřejmě, že naše nově vzniklá
Česká republika na odkaz 28. října
1918 navazuje. Měli bychom ale dělat
více, aby to bylo skutečně patrné,
a také proto, že to naše země velmi po-
třebuje.

I když se doba rychle mění a moder-
nizuje, tak bychom některé Masarykovy
zásady neměli opouštět a zapomínat.

V novodobé historii Starého Kolína má
Tomáš Garrigue Masaryk nezastupitelné
místo. V období od konce 1. světové
války občané každoročně vzpomínali 
na Masaryka nejen při oslavách vzni-
ku republiky, ale také slavili jeho naro-
zeniny.

Již v den vyhlášení samostatné Čes-
koslovenské republiky zasadily školní
děti, z podnětu jednoty Sokolské,
v parku Lípu svobody.         

Tady byl potom v roce 1922 odhalen
pomník padlých z 1. světové války.

V říjnu 1925 z výtěžku školní slav-
nosti a divadelního představení zakou-
pila škola bustu TGM, která byla poté
používána pro slavnostní výzdobu při
různých společenských akcích a osla-
vách v obci a ve škole. Tato busta se
bohužel nedochovala.

V březnu 1930, k 80. narozeninám,
zaslalo zastupitelstvo obce Masarykovi
tzv. holdovací dopis. 

A při oslavách 85. narozenin, v břez-
nu roku 1935, jmenovalo obecní zastu-
pitelstvo Tomáše Garrigua Masaryka
čestným občanem obce Starý Kolín. 

V zápisu z jednání se uvádí, že byl
jmenován za velké dílo, které pro náš
stát vykonal a obezřetně vedl. Všech 21
zastupitelů hlasovalo pro. Jako průkaz
čestného občanství byl zhotoven
čestný diplom, který 31. 5. 1935 osobně
předali zástupci obce panu preziden-
tovi. 

V roce 1937, po smrti pana prezi-
denta Masaryka, založilo obecní zastu-
pitelstvo fond na zhotovení a zasazení
desky pana prezidenta na budovu
obecního domu. Do tohoto fondu bylo
vloženo 1 000 Kč. Nebyl to asi původní
nápad, protože ve školní kronice je zá-
znam o tom, že smrt pana prezidenta
opětně oživila dávnou myšlenku na za-
sazení pamětní desky do radnice.

Další významný zápis jsme našli
v sokolské kronice, kde se píše o při-
pravované slavnosti na odhalení desky
ve dnech 1. a 2. října 1938. Měl se 
uskutečnit slavnostní průvod k pomníku
padlých, koncert na náměstí a zábava
v sokolovně. Tyto slavnosti se bohužel
nekonaly v důsledku podepsání mni-
chovské dohody. 

Jsem moc rád a je mi velkou ctí, 
že jsme mohli dokončit nápad našich
předků a dnes odhalíme pamětní
desku. 

Na jejím návrhu pracovalo něko-
lik členů zastupitelstva Obce Starý
Kolín a Starokolínského okrašlovacího
spolku. Zhotovitelkou desky je Mga.
Vlasta Samohrdová, kterou tímto na
naší slavnosti srdečně vítám. Slavnost
jsme začali položením věnců u po-
mníku padlých a bude pokračovat
v prostoru před kapličkou Panny Marie,
kde byla nově vysazena Lípa republiky.
Bude mi potěšením, když zůstanete
a dnešní slavnostní odpoledne strá-
víme společně. Děkuji

Oslavy 100 let Československa ve Starém Kolíně Vyhlášení výsledků fotosoutěže 
Soutěž pro amatérské fotografy byla

vyhlášená v tomto roce vedením obce ve
spolupráci s okrašlovacím spolkem.
Účelem soutěže, kromě samotného foto-
grafování, bylo zapojit občany Starého
Kolína do vzniku stolního kalendáře na
rok 2019. To se podařilo. 

Do soutěže bylo nakonec zasláno cel-
kem 91 fotografií, z nichž bylo hlasováním
veřejnosti vybráno 53 fotografií potřebných
k sestavení stolního týdenního kalendáře.
Kalendář si budete moci zakoupit na vá-
nočním trhu 1. prosince.  Hlasování probí-
halo ve dvou kolech, jednak online na
internetových stránkách obce a tradičně
(vyplněním dotazníku) v rámci oslav výročí
starokolínských hasičů 25. srpna 2018
v kulturním domě. Tyto vybrané fotografie
naleznete v avizovaném kalendáři.

Kromě toho zasedla nezávislá komise
složená z profesionálního fotografa (tím

byl pan Roman Šulc, známý autor repor-
táží z pořadu České televize Toulavá ka-
mera) a vedení obce, která v každé
věkové kategorii ocenila 5 nejlepších fo-
tografií. Autoři obdrží věcné i peněžité
ceny. Ceny jim budou předány na vánoč-
ním trhu 1. prosince 2018.

Pavel Horák

Kalendář bude k zakoupení 
1. prosince 2018 na vánočním trhu
a dále v podatelně obecního úřadu.
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V kategorii do 15. let věku byli oceněni:

1. Adéla Horáková – fotografie „Cestou ze školy“ 
2. Sára Melenová – fotografie „Křížek na Baštách“ 
3. Karolína Horáková – fotografie „Když u zastávky zapadá sluníčko“
4. Nela Bížová – fotografie „Hra světla“
5. Anežka Smutná – fotografie „Oprava kostelní brány, 2018“

V kategorie nad 15. let věku byli oceněni: 

1. František Slepička – fotografie „Východ slunce na Kamenci“
2. Blanka Lísková – fotografie „Slunce u svatého Ondřeje 2017“
3. Jan Kotek – fotografie „Závody ve střelbě z 12. 5. 2018“
4. Lenka Vančurová – fotografie „Svatý Ondřej roztrhl oblohu 2018“
5. Marie Smutná – fotografie „Bruslení na náhonu, 29. ledna 2017“

1

3

2
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O prázdninách panoval ve škole čilý
ruch.  Bylo nutné provést opravu odpadů
ve školní kuchyni. Ale jak to bývá, jakmile
se řemeslníci pustili do práce, zjistili, že
ani vodovodní potrubí není takové, jak
má být.  Nová elektroinstalace následo-
vala jako další nutná oprava. Díky obec-
nímu úřadu jsme mohli zakoupit nové
sporáky za dosluhující staré a digestoře
a osvětlení, protože původní nesplňovaly
hygienické normy. Práce to bylo víc než
dost a všichni, kdo se na rekonstrukci po-
díleli, ji odvedli na výbornou. Musím se
zmínit o našich kuchařkách. Díky jejich
pracovnímu nasazení při úklidu si mohli
děti i dospělí 3. září pochutnávat na
obědě.

3. září začal pro všechny školáky nový
školní rok. Na naší škole byl o něco slav-
nostnější než předchozí roky. Za pomoci
grantu společnosti TPCA se podařilo vy-
budovat novou cestičku do školy pro bez-
pečnější příchod do areálu školy. Velké
poděkování patří všem, kteří se na ni po-
díleli. 

V současné době je ve škole běžný
pracovní režim.  Probíhá výuka podle
školního vzdělávacího programu, roze-
běhly se zájmové kroužky.  Jejich nabídka
je dostatečně široká, od cyklokroužku, há-

zené, jógy až ke keramice, výtvarnému
kroužku a hře na flétnu. Nejen děti si
mohou vybrat, co je těší.  Pro dospělé již
druhý rok funguje zájmový kroužek kera-
miky. Letos je o ni zájem vyšší, než byl
v loňském roce. Ve spolupráci se členy
Českého zahrádkářského svazu chys-
táme vánoční a velikonoční tvoření pro
dospělé a přednášku o pěstování květin.

Celá naše republika žije stým výročím
jejího založení. Škola nestojí stranou.
V hodinách občanské nauky, vlastivědy
a dějepisu se žáci zapojili do projektů ma-
pujících vznik České republiky. Žáci čtvrté
třídy nacvičili vystoupení ke slavnostnímu
odhalení desky prvního prezidenta. 

Máme za sebou pouze dva měsíce
školního roku.  Jaký bude celý, můžeme
jen odhadovat. Všichni budeme společně

usilovat o to, aby se děti i učitelé cítili ve
škole dobře a rodiče ji vnímali jako insti-
tuci, která je jim otevřená.

Projektový den ke 100letému 
výročí vzniku naší republiky
v Základní škole Starý Kolín

Žáci a učitelé Základní školy Starý
Kolín si stejně jako většina občanů 
v těchto dnech připomínají vznik a histo-
rii naší samostatné republiky. Kromě
účasti na zajímavé besedě s pamětníky
historie Starého Kolína, paní učitelkou
Pechmanovou a panem Vopelákem, se
žáci podíleli i na zpracování naší historie
formou výtvarných koláží, které v sou-
časné době zdobí vchod do naší školy.

Žáci 7. ročníku pod vedením p. asis-
tentky Chovančíkové vytvořili velmi pou-
tavou výzdobu, ke které museli vyhledat
informace, vypracovat životopisy našich
prezidentů, vytisknout, roztřídit a výtvarně
zpracovat obrazové podklady. Vznikly
velmi pěkné koláže, věnované T.G. Ma-
sarykovi, státním symbolům a součástí
výzdoby je i časová osa, která připomíná
nejdůležitější události našich dějin. Stra-
nou nezůstali ani žáci nižších ročníků –
jejich práce zdobí chodby ve škole. 

Celý projekt má za úkol přiblížit žákům
historii našeho státu zajímavou formou
výuky.

Mgr. Irena Skřivánková

Co nového
ve škole

Po prázdninách si poprvé vzali na
záda tašku a usedli v lavicích. Řeč je
o prvňáčcích z naší školy ve Starém
Kolíně. Po prvním slavnostním uvítání
se hned pustili do práce. A že jí bude
opravdu hodně. Vždyť je potřeba naučit
se číst, psát a počítat. Všech 18 žáčků
se velmi snaží a pracují opravdu se zá-
jmem. Procvičují ruce před psaním, učí
se správně sedět, nacvičují psaní
prvních písmen a čtou slabiky a již také
první slova a věty. Počítají jablíčka i žel-
vičky, píší číslice do pěti a počítají do
pěti. Ale škola není jenom učení. Také
zde malují, zpívají a cvičí.

Společně chodí na obědy do školní
jídelny a odpoledne tráví ve školní dru-
žině. Mnoho z nich je také zapojeno do
mimoškolních činností – navštěvují
různé zájmové kroužky.

A tak u našich prvňáčků platí – abe-
ceda to nic není, kdo by se jí děti bál.

Matematická
Počítáme, počítáme,
sčítáme a odčítáme.
Nuly, plusy, minusy,
to nás strašit nemusí.
Čísla máme v hlavě,
všechno zvládnem hravě.

PRVŇÁČCI
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V květnu letošního roku začaly opravy
dvou barokních bran, západní a jižní,
v ohradní zdi kostela sv. Ondřeje. Ob-
novu provedla firma Ing. Vojtěcha Krále,
která předtím opravila i obě kapličky
(firma byla vybrána ve výběrovém řízení).

Římskokatolické farnosti Kolín coby
vlastníkovi památky byla poskytnuta na
obnovu bran dotace z programu Údržba
a obnova kulturních a venkovských
prvků Ministerstva zemědělství ve výši
247 324 Kč, částku 104 663 Kč jako po-
vinnou spoluúčast dotace uhradil Staro-
kolínský okrašlovací spolek z výnosu
veřejné sbírky (pohyby můžete sledovat
na transparentním účtu veřejné sbírky
2100756381 /2010).

Kromě celkové stavební obnovy byla
vyměněna prejzová krytina a památ-
kářkou, Ing. Arch. Dorotou Havlíkovou,
stanovena barevnost na základě histo-
rických rešerší a původních omítek.
Dobrou zprávou je, že na omítky byly
použity jiné materiály, které by měly lé-
pe vydržet staleté zasolení. Pokud se
ukáže, že se osvědčily, budou na jaře
použity na opravu soklů obou kapliček,
které vlivem silného zasolení opadávají.
Brány se navíc dočkaly restaurování

mříží a obnovy obou zámkových mecha-
nismů – práce provedl Robert Myslivec.

Brány byly kompletně opraveny do
konce září, 10. 10. 2018 se konal závě-
rečný kontrolní den za účasti ing. Krále,
R. Myslivce, památkářek, Ing. Miškov-
ského z farnosti a faráře Jána Halamy
a zástupkyň SOS.

Starokolínský okrašlovací spolek ne-
chal zhotovit dvě nové informační tabule
– jedna zachycuje obnovu bran, ale také
historii kostela a kostelního areálu. Je in-
stalována vedle kapličky sv. Cyrila a Me-
toděje. Obec nechala pro obě informační
tabule vyrobit dřevěné stojny u truhláře
p. Bervida.

Fotografie z postupné obnovy bran 
si můžete prohlédnout na stránkách
www.starykolin.cz a na facebookové
skupině Máme rádi Starý Kolín v pří-
spěvcích Blanky Lískové.

Sbírku bychom rádi uzavřeli po čty-
řech letech existence. Děkujeme všem,
kteří jste do ní přispěli, jednotlivcům, fir-
mám i obci. Zbytek peněz ze sbírky vě-
nujeme na jaře na opravu soklů obou
kapliček.  Do budoucna zatím o další
sbírce neuvažujeme, ale nikdy neříkej
nikdy. Třeba se bude hodit jako příspě-

vek na opravu márnice, ke které bychom
nyní rádi upřeli pozornost. Jistě budete
souhlasit, že si Starý Kolín zaslouží
svoje malé muzeum.

Ráda bych Vás za SOS pozvala na
letošní vánoční trhy a také na výstavu
„Jak se žilo za první republiky“, která
bude sestavena z vámi zapůjčených
prvorepublikových předmětů. Více infor-
mací najdete níže.

Marie Smutná

Dovolte mi podělit se s vámi o jeden
příběh. Skutečný příběh.  Vypráví o klu-
cích, kteří kdysi chodili ministrovat do
kostela. Těm „chlapcům“ je dnes kolem
80 let. Takže okolí kostela prozkoumá-
vali někdy před 70 lety, prolézali, kde se
dalo, sbírali barevná sklíčka z okenních
vitráží a jako největší poklady si je scho-
vávali za kapličku. Alespoň tak mi to vy-
právěl bratr jednoho z nich. Tím přišla na
přetřes záhada třetí kapličky, za kterou
si prý svoje nálezy ukrývali... Jenže
o třetí kapličce není nikde ani zmínka,
ani ve farních kronikách...

Když se konaly oslavy 750 let obce
a Setkání rodáků, v kostele probíhala
beseda s paní doktorkou Jouzovou, na
kterou přijel i další z bratrů malého
chlapce. Ten záhadu rozluštil. Kaplička
nebyla kaplička, ale veliký, vysoký
a nádherně zdobený pomník, který
malým klukům svou velikostí připomínal
kapličku.... 

Pomník byl bohužel poničený, za-
rostlý a zčásti zavalený pod letitými ná-
nosy hlíny a prachu... Trošku jsem si
s ním pohrála, očistila jej, vysekala křoví,
odkopala téměř půlmetrovou vrstvu ze-
miny a různého odpadu a jaké bylo pře-

kvapení, když jsem za ním úplně vzadu,
téměř u paty podstavce, našla ukrytá –
ta vitrážová sklíčka... Barvy už sice znát
nejsou, desítky let ve vlhku a poté pod
nánosy hlíny udělaly svoje, ale... jsou.
Držím v ruce poklad malých kluků, který
ležel v úkrytu asi 70 roků.  Rázem mi
nějak zaslzely oči, ale možná se mi do
nich jen dostal prach, kdo ví...

Pár dní na to jsem potkala švagrovou
onoho malého ministranta a vyprávěla jí
o objevu. Měla radost, ale happyend se
nekonal, „chlapec“ dva měsíce před
mým objevem zemřel, už si své poklady
z dětství neprohlédne. Tak smutně skon-
čil příběh o záhadě třetí kapličky. 

Možná o něco veselejší je další nález,
a hlavně návrat dvou starých andílků na
oltář našeho kostela. Kdysi v minulosti je
pan Vrzoň spolu s dalšími věcmi zřejmě
ukryl před vandaly či zloději, protože

dříve došlo několikrát k pokusu o vykra-
dení kostela. Jelikož se podařilo získat
více než sto let staré fotografie interiéru,
ze kterých je patrno, kde se sošky na-
cházely, došlo v letošním roce k jejich
návratu.  Prohlédnout si je můžete mimo
jiné na Štědrý den, spolu s malou výsta-
vou betlémů. 

Kostel sv. Ondřeje bude otevřen
právě na Štědrý den, a to od 13 -15
hodin a poté ještě od 21-22 hodin.

Blanka Lísková

Příběh Starokolínský aneb Záhada třetí kapličky

Tento obraz svaté Kateřiny namalo-
val mladý malíř z Italské Ceseny – Sa-
muele Ceccarelli, jenž má osobní
vztah k naší obci, kterou od dětství na-
vštěvuje. Vzhledem k tomu, že obraz
věnoval obci s tím, že kopie bude
umístěna v kapličce směrem na Kate-
řinu,  dovoluji si mu touto cestou podě-
kovat a popřát mu hodně štěstí v jeho
umělecké práci. 

Starosta obce L. Železný

Obnova barokních bran
u kostela sv. Ondřeje

Pod již nově zrekonstruovanou bránou
si mohli 19. října 2018 na chvíli
odpočinout účastníci brigády, která se
konala v rámci každoroční akce
Dobrovolnický měsíc firmy SAP Praha.

Starokolínský okrašlovací spolek ve spolupráci s obcí Starý
Kolín vás zve na výstavu „Jak se žilo za první republiky“. Výstava
proběhne ve dnech 1. a 2. prosince 2018 vždy od 10:00 do 14:00
hodin v bývalém kině. Jedná se o výstavu předmětů, které za-
půjčí obyvatelé Starého Kolína.

Máte doma předměty z období první republiky?
Chtěli bychom vás proto požádat o pomoc při hledání předmětů,

které se dříve používaly. Může to být například nádobí, hračky, vyba-
vení domácnosti, učebnice, knihy, oblečení, obuv, módní doplňky, vy-
bavení dílny, zemědělské nářadí a další. To všechno je dnes už
unikátní a může zajímat i ostatní.

Předměty na výstavu budeme vybírat v bývalém kině v sobotu 
24. a v neděli 25. listopadu od 9:00 do 11:00 hodin a od pondělí 26. do
čtvrtka 29. listopadu vždy od 16:00 do 18:00 hodin. 

Přineste s sebou seznam půjčovaných věcí. O zapůjčení předmětů
dostanete doklad a celá výstava bude hlídaná.  

Z fotografií zapůjčených předmětů plánujeme udělat stolní kalen-
dář na rok 2020.

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na vaši návštěvu.
Naďa Kotková

VÝSTAVA
„JAK SE ŽILO ZA PRVNÍ REPUBLIKY“

Interiér kostela na vzácné pohlednici z roku 1906
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Na jednu velmi horkou sobotu si TJ
SOKOL připravil historicky první ročník
turnaje ve hře pétanque. Tato velice
stará hra je založena na hození ocelo-
vých koulí co nejblíže dřevěné kuličce.
Proti sobě vždy stojí dva týmy. My jsme
zvolili boje tříčlenných týmů tak, aby se
do turnaje zařadilo co nejvíce hráčů. Cíl
byl jasný. Přilákat ke společné hře
všechny věkové kategorie od malých
hráčů až babičky a dědečky. Protože tato
hra tak nějak neodmyslitelně patří do
Francie, a protože Francie je vyhlášená
dobrým jídlem a pitím, chtěli jsme i my
přinést tento požitek k nám do vesničky.
Součástí turnaje tak byl malý trh s pro-

dukty patřícími k Francii – dobré sýry,
dobré víno, kvalitní med a medovina,
a dobrý jablečný cider. A protože přeci
jen jsme národ pivních znalců, doplnili
jsme to o dobré pivo.  Diváci i účastníci
tak mohli ochutnat víno z vinařství
Žáček z Kutné Hory, sýry z mlékárny
Tonka, jablečný cider Magnetic Apple,
med o starokolínského medaře Petra
Hermana a pivo z Bašteckého pivovaru.

Záštitu nad turnajem převzal a ceny
pro vítěze věnoval  obecní úřad a pan
starosta, který byl součástí týmu LTC.

A na první ročník nebyla účast vůbec
špatná. Do soutěže se přihlásilo celkem
12 týmů, které byly rozděleny do čtyř
skupin. Za zvuků francouzských šan-
sonů se pak rozběhly zápasy na čtyřech
připravených hřištích. Z každé skupiny
pak dva nejlepší týmy postoupily do vy-

řazovacího pavouka, ze kterého vzešel
v odpoledních hodinách historicky první
vítěz turnaje a držitel putovního poháru
– družstvo s názvem „94“ ve složení Ka-
teřina Hrušková, Jan Skokan a Jaroslav
Přívar, které v lítém finálovém boji pora-
zilo tým Žraloci ve složení Lucie Kahou-
nová, František Vejtruba a Josef
Vojáček. Na třetím místě pak skončil tým
Baštecké mlátičky, který hrál ve složení
Vladimír Šolar, Miroslav Šedo a Tomáš
Drbohlav. Nejmladší účastnicí se stala
Hanička Melicharová (7 let) a nejstarším
účastníkem pak Josef Vojáček (73 let). 

Poděkování pak patří všem účastní-
kům, prodejcům, divákům a fotografům
za jejich odvahu a výdrž. Počasí bylo
více než extrémní a celodenní pobyt na
slunci v teplotách atakujících 40°C byl
opravdu očistcem. A snad možná proto
byla účast diváků z řad sousedů menší.
Avšak pevně věříme, že na druhý ročník,
který se bude konat příští rok v červenci
v podobném termínu, dorazí mnohem
více diváků, a vytvoří tak ještě lepší at-
mosféru a užijí si pohodový letní den
s dobrým jídlem, pitím, muzikou a kvalitní
hrou všech družstev. A nezapomeňte tré-
novat. Čas do turnaje se krátí.

Václav Kahoun
Autor fotografií – Václav Horák

Letošní vodácká sezóna se kvapem
blíží ke svému konci, a tak se můžeme
ohlédnout i za účastí  zástupců našeho
vodáckého oddílu ve vodáckých marato-
nech. Již několikátý rok se účastníme
dvou maratonů. Tím prvním je Východo-
český vodácký maraton, který pořádá
oddíl z Pardubic a jehož trasa měří krás-
ných 60 km. Start je v loděnici v Týništi
nad Orlicí a řeka Orlice doveze závod-
níky do Hradce Králové. Zde je čeká
přeběh s lodí v délce 500 m, a dále se
pokračuje po Labi až do Pardubic, kde
se před komorou zabočí doleva a proti
proudu řeky Chrudimky se po necelých
dvou kilometrech  závodníci dostanou
do cíle. Letošní ročník se konal za jedi-
ného celodenního pršení, a tak jsme si
celou trať užívali příjemného osvěžení
z nebe.  

Tím druhým pak byl Krumlovský vo-
dácký maraton v délce 36 km nebo 25 km
dle soutěžní kategorie, který nás zavedl
na krásnou podzimní řeku Vltavu v pro-

sluněném dni. Zřejmě odměna za Výcho-
dočeský maraton. 

A z obou jsme dovezli medaile. Na
Východočeském maratonu jsme měli za-
stoupení tří posádek v hlavní kategorii –
turistická kánoe a jednoho zastoupení
v kategorii seakajaků - K1sea.

Smíšená posádka Monika a Lukáš Me-
licharovi vybojovala krásné druhé místo,
posádka Tereza Patlejchová s Fandou
Ručkou místo čtvrté. Třetí posádka Petr
Plicka a Martin Voženílek získala místo je-
denácté (rvali se s tratí více jak 9,5 ho-
diny). V kategorii seakajaků pak Vašek
Kahoun dojel na místě pátém.

Z Krumlovského maratonu v říjnu do-
vezla posádka ve složení Michaela Kup-
ková, Iva Šolarová, Monika Melicharová,
Klára Ručková a Veronika Nováková
v kategorii pramic žen na 25 km výborné
třetí místo. V kategorii turistická kánoe
pak dvojice Lukáš Melichar a František
Ručka místo páté a v seakajaku Vašek
Kahoun místo devatenácté.

Krumlovský maraton je s mezinárodní
účastí a letos se ho účastnil rekordní
počet startujících – 1 293 vodáků. Z Vy-
ššího Brodu se na delší trať vydalo neuvě-
řitelných  442 lodí.  

Text a foto Václav Kahoun

LETNÍ KINO
Kino v naší obci mělo v dřívějších

dobách velkou tradici. Jít do biografu
bylo často velkým kulturním zážitkem.
Návštěva kina však v poslední době
díky moderním technologiím, a hlavně
rychlému internetu není již tak vyhle-
dávanou zábavou. Ale kdo do kina
chodí, ví, že interakce mezi snímkem
a vícehlavým publikem má své vlastní
kouzlo, které ve svém obývacím po-
koji nezažijete. O této jedinečnosti se
mohli přesvědčit návštěvníci letního
kina, které se letos opět uskutečnilo
na lukostřelnici pod Kozákem za fi-
nanční podpory obce. Přestože asi je-
diné dny, kdy toto léto pršelo, bylo
právě na dny promítání, se projekce
úspěšně uskutečnily. Byli jsme připra-
veni na vše a ani hromy blesky nás
neodradily a promítalo se. Před sa-
motnou projekcí bylo možné si vy-
zkoušet lukostřelbu nebo si udělat
piknik, po zhlédnutí filmu byl zase pro-
stor pro reflexi snímku s ostatními di-
váky. To vše se zajištěným drobným
cateringem. A jaké snímky bylo letos
možné zhlédnout? Na konci června
jsme začali s filmem na přání. Jelikož
ve Starém Kolíně byli na školním vý-
letě zrovna žáci 8. třídy ze ZŠ T. G. M.
Hrádek nad Nisou, promítal se Laby-
rint: vražedná léčba. V červenci jsme
pokračovali s nekorektní komedií,
v které si autoři snímku dělají legraci
z vlastní minulosti – Básník, který
málem zabil Hitlera, dále filmem,
u kterého nám deštivé počasí skvěle
podtrhlo atmosféru celého snímku Ha-
strman a celé letní promítání jsme za-
končili oceňovaným snímkem Vražda
v Orient expresu.

Sledujte naše FB stránky Letní kino
Starý Kolín a budete mít možnost se
podílet na výběru filmů na příští léto.

Klára Zicháčková

Již se stalo pravidlem, že s nástu-
pem brzkého jara přichází také do
Starého Kolína mezinárodní filmový
festival Expediční kamera. Jak už
název napovídá, jedná se o pásmo
filmů, které jsou zaměřeny na adrenali-
nové a outdoorové sporty všech mož-
ných oblastí – přes lezení či vodáctví
po další extrémní zážitky a poznávání
nového. Každý divák si zde přijde na
své. Můžeme zde zhlédnout snímky
z české i zahraniční produkce. Celý
festival je vstupní branou do přicháze-
jícího jara, v kterém nás již počasí láká

na to, abychom podnikli nějakou expe-
dici. Jakou? Inspirovat se můžete právě
na festivalu Expediční kamera. Sou-
částí každého festivalu je rovněž před-
náška spojena s amatérskou projekcí či
promítáním fotek lokálních cestovatelů
a dobrodruhů (z proběhlých přednášek
jsme mohli slyšet např. vyprávění o Ko-
lumbii a Ekvádoru, Keni, paraglidingu
v Mexiku a další), kterých se můžete
doptat na vše, co vás ohledně daného
zážitku zajímá. I vy můžete být dalším
hostem festivalu a podělit se o vaše
dobrodružství. Stačí kontaktovat pořa-
datele Zdeňka Čiháka či navštívit face-
bookové stránky akce. Celou akci
doplňuje občerstvení připravené míst-
ními gastronomy, a to vše podtrhuje pří-
jemnou atmosféru celého festivalu,
který můžete navštívit v tělocvičně zá-
kladní školy (tímto děkujeme také paní
ředitelce ZŠ za poskytnutí prostor). 
Přijďte se na jaře opět přesvědčit, bu-
deme se těšit.

Klára Zicháčková

FILMOVÝ FESTIVAL EXPEDIČNÍ KAMERA

Stolní tenisté při TJ SOKOL Starý
Kolín se již několikátý rok účastní sou-
těže Letní liga, kterou pořádá Sokol Pís-
ková Lhota. V rámci této soutěže proti
sobě bojují družstva kolínského a nym-
burského okresu. V letošním ročníku se
nám podařilo postoupit bez jediné pro-
hry z druhého místa kolínské tabulky do
závěrečného turnaje play-off čtyř nej-
lepších týmů (dva z kolínského okre-
su a dva z nymburského). Zde jsme
v prvním utkání porazili tým Sadské a ve
finále nastoupili proti favorizovanému
týmu Brandýsa nad Labem. Utkání jsme
prohráli těsně 7:9 a odvezli si tak stří-
brné medaile.

Druhým úspěchem v letní přípravě pak
byla účast dvou členů našeho oddílu

Standy Havránka a Lojzy Saláka na tur-
naji veteránů pořádaných také Sokolem
Písková Lhota hned následující den po fi-
nále play off. Zde opět byl Starý Kolín
vidět a „dědečkové“ nám udělali radost –
Lojza Salák 2. místo a Standa Havránek
3. místo. Václav Kahoun

Letošního ročníku tradičního sokol-
ského pochodu, již 13-tého, se účastnilo
172 startujících. Nepodařilo se nám tak
překonat magickou hranici 200 účastníků.
Nevadí. Příští rok bude další šance a opět

se o to pojďme společně pokusit. Počasí
nám letos opět přálo a večerní posezení
v areálu loděnici za zpěvu, kytar a kontra-
basu stálo za to. Budeme se těšit na re-
kordní účast. Václav Kahoun

Starokolínská patnáctka
bez rekordu – vyjde to příští rok?

Oddíl stolního tenisu
úspěšný i přes letní pauzu

Zleva Havránek, Kahoun, Salák, Liška
autor Jan Chlad

První ročník turnaje v pétanque se vydařil

Vodácké maratony

Monika a Lukáš Melicharovi – 2. místo
na Východočeském maratonu.

Všichni medailisté

Přesné hody a těsné rozhodování
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V letošním roce, ve kterém slavíme sté
výročí vzniku československého státu, při-
pojujeme se i my, starokolínští zahrádkáři,
k jubilejním oslavám vzniku naší organi-
zace před 55 lety. Tehdy, 1. října 1963 
založilo 12 starokolínských ovocnářů-nad-
šenců náš spolek. Namátkou uvádím jen
některá jména: př. Šindelka F., př. Stárek
J., př. Svoboda Jar., př.  Děkanovský J.,
př. Vindušková H.,př. Rozenský Vl.,př. Vlk
B. a další. V následujícím roce se přihlá-
silo dalších více jak 70 dalších členů.
V loňském roce, kdy se slavil vznik Čes-
kého zahrádkářského svazu „Naši v re-
publice“ (70. výročí), uspořádala naše ZO
slavnostní schůzi na počest toho výročí.
Na této schůzi byli pozváni potomci zaklá-
dajících členů, kterým byla předána vy-
znamená in memoriam. Bohužel někteří
si vyznamenání nepřišli převzít. V sou-

časné době má spolek cca 80 členů,
a tento počet je udržován již po několik let.

Náplní naší práce není jen práce na
rodinných zahrádkách, ale podílíme se
i na veřejném a kulturním životě obce.
Pořádáme odborné přednášky, v posled-
ních letech i instruktáže s adventní a ve-
likonoční výzdobou. Tyto akce jsou
veřejností hojně navštěvovány. V minu-
losti bylo uspořádáno 38 společenských
plesů. Pro své členy a zájemce z řad ob-
čanů každoročně pořádáme kulturní zá-
jezd s odbornou tematikou. Tyto zájezdy
jsou starokolínskou veřejností vysoce
hodnoceny.

Naši členové zasedají v okresních za-
hrádkářských institucích, př. Materna je již
několik funkčních období členem republi-
kového orgánu.

Naši členové poskytují odborné rady
nejen členům spolku, ale i ostatním obča-
nům Starého Kolína. Sami se také vzdě-
lávají nejen četbou odborných časopisů 
a literatury, ale i návštěvou přednášek na
oblastních školeních v Hradci Králové
anebo v Praze, které probíhají v zimních

měsících. Jednou ročně se vybraní čle-
nové účastní třídenních seminářů, které
dotuje územní sdružení ČZS v Kolíně
a Ustředí ČZS v Praze. V loňském roce to
byl ovocnářský seminář na Vysoké škole
zahradnické v Lednici na Moravě, které-
ho se zúčastnil př. Materna, v letošním
roce zelinářský a bramborářský seminář
v Havlíčkově Brodě, kterého se zúčastnil
př. Lacina Václav. Ti potom předávají své
poznatky ostatním členům. Naši členové
obhospodařují i 16 zahrádek v zahrád-
kové kolonii na Baštách.

V letošním roce na počest 100. vý-
ročí založení republiky jsme vysadili ovoc-
ný sádek starších, osvědčených odrůd na
pozemku u čističky odpadních vod. Zatím
bylo vysazeno 11 stromů a v listopadu 
se bude pokračovat s další výsadbou 11
stromů. V příštích letech by se mělo ve
výsadbě pokračovat.

Myslím, že zahrádkáři se zařadili do
obecních spolků, které přináší prospěch
obci.

J. Materna
předseda ZO ČZS Starý Kolín

ZO Českého zahrádkářského svazu Starý Kolín

8. září 2018 proběhla na myslivně ve
Starém Kolíně tradiční podzimní soutěž
pro děti „Myslivecká stezka“.  Letos se li-
šila od předešlých ročníků. Myslivci při-
zvali k její realizaci členy Českého
rybářského svazu ve Starém Kolíně. Vy-
cházeli z toho, že je potřeba soutěž ob-
měnit, vytvořit pro soutěžící jiné úkoly
a přizpůsobit náročnost jejich věku.
Změny se dočkala i trasa soutěže. Před-
školní děti běželi po červené, která byla
kratší a úkoly snadnější. Školáci vybíhali
po modré a byli překvapeni nejrůznějšími
úkoly, které si pro ně myslivci společně
s rybáři nachystali.  Byla nutná nejen zna-
lost přírody, ale také fyzická zdatnost. Je
na místě poznamenat, že všichni účast-
níci bojovali ze všech sil o co nejlepší vý-
sledek. Odměnou za splněné soutěžní
disciplíny bylo pro všechny přichystané
občerstvení a posezení u ohýnku. Aby

dětem čekání na vyhlášení vítězů uply-
nulo rychleji, byly připraveny hry a sou-
těže v myslivně. Ceny byly přichystány
pro všechny soutěžící, protože vítěz byl
každý, kdo překonal pohodlnost, vyběhl
do Bašteckého lesa a splnil podle svých
možností připravené úkoly.

„Myslivecké stezky“ se letos zúča-
stnilo 56 dětí. Někteří rodiče využili mož-
nosti vyběhnout do lesa společně
s dětmi. Dvě maminky si chtěly zasoutě-
žit, proběhnout trať a vyzkoušet úkoly při-
chystané pro děti. Myslivci i rybáři od nich
pak dostali pochvalu za pěkně zorganizo-
vanou soutěž. 

Příští rok se bude konat „Myslivecká
stezka“ zase začátkem září. Protože spo-
lupráce s rybáři přinesla vítanou změnu,
mohou se všichni těšit na novinky, které
společně pro děti nachystají.

Josef Skřivánek

ODDÍL KOPANÉ
Od podzimu 2018 se ve Starém Ko-

líně začala opět hrát fotbalová soutěž.
Naši mladší žáci nastoupili v kolínském
okresním přeboru ve skupině B. Žáci
odehráli během podzimní části 8 soutěž-
ních zápasů, kdy zaznamenali 1 výhru
a 7 proher. Průběžně jim patří deváté
(poslední) místo v tabulce, ale jejich zlep-
šené výkony a přístup v posledních zá-
pasech dávají příslib většího bodového
zisku v jarní části soutěže.

Dále se snažíme stále zvelebovat
naše zázemí, především zkvalitnit hrací
plochu. Během podzimu se nám povedla
spustit závlaha hřiště. Ta ve spojení
s energií, kterou do fotbalu dáváme, sli-
buje velmi výrazné zlepšení hrací plochy.

Cílem jara je určitě to, aby se mladší
žáci posunuli v tabulce výš, ale i přivést
k fotbalu další děti ze Starého Kolína.
V průběhu jara se bude dávat dohro-
mady i nové A mužstvo Starého Kolína,
aby od sezóny 2019/2020 mohlo nastou-
pit do soutěže a vrátit i dospělý fotbal do
Hejkolce. Eda Mráček

Myslivecká stezka v novém

V sobotu 25. 8. 2018 se uskutečnily
oslavy založení našeho SDH. Vše začalo
ve 12:30 slavnostním nástupem, na kte-
rém naše SDH obdrželo stuhy od Středo-
českého kraje a od OSH Kolín. Poté byli
vyznamenáni členové SDH. Dále na pro-
gramu byly různé ukázky, skákací hrad
a malování na obličej pro děti. Přípravka
předvedla požární útok a mladší žáci spo-
lečně se staršími žáky předvedli štafetu
dvojic. Po celou dobu oslav probíhal
závod o nejlepšího malého železného ha-
siče. Když děti měli program s Honzou
Popletou uvnitř kulturního domu, přišli na

řadu dospělí se svou soutěží. Na závěr
celého programu byla pěna pro děti.
Večer probíhala zábava v kulturním
domě. Oslav se zúčastnilo 12 SDH nejen
z okolí, ale třeba také až z Horních Mě-
cholup. Dále techniku přivezly také 3 HZS
(Kolín, Kutná Hora a Paramo). S veterány
také přijel Veterán Car Club Kolín. Ná-
vštěvníci mohli vidět jak moderní, tak his-
torickou techniku. Z historické techniky
jmenujme např. koňské stříkačky nebo
veterán Praga z roku 1929.

Děkujeme všem návštěvníkům a spon-
zorům za podporu.

Vítězovská stovka
V neděli 16. září 2018 se konal první

ročník Vítězovské stovky, který proběhl na
pěkném tartanovém hřišti ve Velimi. Zá-
vodilo se v kategorii mladší, starší, dorost,
ženy, muži, legendy (nad 35 let). 

V kategorii mladších dívek se nám da-
řilo dobře a měli jsme tyto zástupkyně
a z 22. závodnic holky dopadly velmi
dobře: Eliška Kuberová – 15. místo,
Marie Spitzerová – 14. místo, Sára Me-
lenová – 11. místo, Bára Martínková –
7. místo, Kačka Horynová – 4. místo,
Sofie Tyšerová – 2. místo, Karina My-
kytyuk – 1. místo. Byl to boj mezi hol-
kami, která bude lepší.

V kategorii mladší chlapci jsme také
měli zástupce a to: Pepa Spitzer – 13.
místo, Ríša Kočík – 12. místo, Jindra
Horyna – 9. místo. Kluci si vedli také moc
dobře a z 25 závodníků se umístili na vý-
borných místech.

V kategorii starších dívek to byl boj.
Z 19 závodnic nás reprezentovaly: Sabina
Benešová – 12. místo, Adéla Šírková –
7. místo, Nela Komůrková – 3. místo, 
Nela Bížová – 2. místo, Naty Tyšerová
1. místo. Děvčata předvedla velmi pěkné
výkony.

Starších chlapců bylo pouze 10, ale
i tak si naši zástupci vedli dobře: Vojtěch
Kupka – 6. místo, Vít Buchtík – 4.
místo, Martin Vokatý – 1. místo.

Dorostenky: Anička Černohlávková –
19. místo, Sabina Benešová – 17.
místo, Nela Komůrková – 15. místo,
Adéla Šírková – 14. místo, Naty Tyše-
rová – 11. místo, Nela Bížová – 3. místo.

Dorostenci: Vojtěch Kupka – 14.
místo, Vít Buchtík – 11. místo, Tomáš
Beneš – 8. místo, Martin Vokatý – 5.
místo.

Zastoupení jsme měli i v kategorii ženy,
muži a legendy muži: Anet Chuchvalcová,
Hana Martínková, Martin Nekolný, Tomáš
Boura.

Děkujeme všem za úžasnou repre-
zentaci sboru, protože 7 pohárů za jedny
závody, to se ještě nepovedlo. A děku-
jeme rodičům za pomoc s dopravou dětí
na závody.

Krajské setkání přípravek
Dne 16. září jsme s přípravkou jeli na

krajské setkání do Čelákovic. Za náš sbor
závodili Filip Šmajda, Sofie Lungová,
Radek Lunga, Jan Melena, Vítek Pánek. 

Závodů se zúčastnilo 18 družstev z ce-
lého Středočeského kraje a umístili jsme
se na 3. místě. Děkujeme dětem za sen-
zační reprezentaci sboru a rodičům za
pomoc s dopravou na závody.

Podzimní kolo hry Plamen
V sobotu 6. října 2018 nás čekaly nej-

důležitější závody podzimu, a to první
kolo hry Plamen – závod požární vše-
strannosti. Úkolem pětičlenné hlídky je
běžet po vyznačené trase a splnit šest
stanovišť, kde plní úkoly, jako je lano,
střelba, značky, zorientování mapy, po-
žární ochrana, zdravověda. Za náš sbor
běžely 4 hlídky za mladší a 2 hlídky za
starší. Plno dětí běželo tento závod po-
prvé a začalo chodit až v září, takže ne-
mělo ani moc času se to vše naučit.

Tým D, kde běželi ti nejmenší: Pepa
Spitzer, Hanča Chovančíková, Štěpánka
Nováková, Filda Soukup, Vojta Slabý
s trenérem Tomášem Benešem a umístili
se na krásném 18. místě z 25 hlídek.

Tým B, kde běželi: Ríša Kočík, Elza
Hrochová, Eliška Kuberová, Karina Myky-
tyuk, Viki Ševčíková s trenérem Terkou
Miksovou a umístili se na stejném místě
jako loni, a to 10. z 25 hlídek.

Tým C, kde běžely samé holky a z toho
tři běžely úplně poprvé: Karin Viltová, Péťa
Šolarová, Anička Kahounová, Maruška
Spitzerová, Věrka Kuberová s trenérem
Anetou Chuchvalcovou, holky překvapily
a umístili se na velmi pěkném 6. místě
z 25. hlídek.

Tým A, kde běžely také samé holky
a dvě úplně poprvé: Sofča Tyšerová, Bára
Martínková, Ella Nováková, Kája Horá-
ková, Sára Melenová s trenérem Hankou
Martínkovou. Holky, i když v trochu jiném
složení, obhájily 1. místo z loňského roku
a jsou nejlepší na kolínském okrese.

Starším se také vedlo dobře.
Tým B, kde byli doplnění Sofčou

z mladších, to zaběhli také dobře: Jindra
Horyna, Kačka Horynová, Vojta Kupka,
Sabča Benešová, Sofča Tyšerová s tre-
nérem Vláďou Klejzarem a skončili na 9.
místě z 19 hlídek.

Tým A, kde běží skoro všichni letos na-
posled tento běh: Nela Komůrková, Nela
Bížová, Aďa Šírková, Naty Tyšerová,
Vítek Buchtík s trenérem Petrem Miksou
a oproti loňskému roku se zlepšili a skon-
čili na 2. místě a mají dobrou výchozí po-
zici na jaro.

A Honza Ticháček, který pomohl SDH
Tuchoraz a běžel s nimi, jinak by nemohli
běžet.

Děkujeme všem za výbornou repre-
zentaci sboru. A rodičům za pomoc při do-
pravě dětí na závody. A Irče Spitzerové za
nákrčníky. Ing. Vladimír Klejzar

hospodář SDH Starý Kolín

Oslavy 140 let od založení SDH
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Stalo se již příjemnou tradicí, že náš spolek každoročně po-
řádá v návaznosti na Den dětí rybářské závody.

Letos se tak uskutečnilo dne 9. 6. 2018 tradičně na bašteckém
rybníčku ve velmi hojném počtu účastníků. Počasí vyšlo dokonale,
tak nic nebránilo plně se věnovat závodům. Pro děti bylo připra-

veno občerstvení v podobě ovoce, grilovaných specialit a dalších
dobrot. Děti si sami mohly načepovat vychlazenou sudovou limo-
nádu a bylo patrné, že tato disciplína děti velmi bavila.

Závody proběhly ke spokojenosti všech, děti si vybíraly z hod-
notných cen na základě jejich umístění a jako vždy, nikdo ne-
odešel domů bez pěkné ceny. Jak už je také zvykem, každé
z dětí si odneslo společnou fotografii závodníků, kterou na po-
čkání připravil pan Sladký, který vše již od brzkých ranních hodin
dokumentoval.

Naše poděkování patří tradičním sponzorům a zejména OÚ
Starý Kolín a panu Bryscejnovi (Geotek), který nám zajistil
kompletní servis v podobě hygienického zázemí a pomohl při
tvorbě cen.

Budeme se těšit na další společná setkání.
Petrův zdar

Tomáš Jarý, MO ČRS Starý Kolín, z.s.   

Místní organizace Českého rybářského svazu Starý Kolín, z.s.

INZERCE


