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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
opět tu máme jaro a jak je mým zvy-

kem, neodpustím si své oblíbené:
stromy pučí, ptáčkového zpívají... Jenže
si nejsem úplně jist, jestli to, co se ode-
hrává ve spodních vrstvách atmosféry,
je skutečné roční období dle kalendáře.

Stromy sice pučí, ale ptačí zpěv
nějak utichá. Agro megalomani a traviči
se nám pokoušejí sebrat to nejcennější,
co na planetě je – krásnou faunu a flóru.

Ale raději zůstanu ve Starém Kolíně,
kde nás čeká řada projektů, které bych
Vám chtěl v krátkosti představit.

Tím největším, ale také nejproblémo-
vějším, bude rekonstrukce ulice Kolín-
ské, kde se bude budovat dešťová
kanalizace, nové chodníky po obou
stranách a veřejné osvětlení. Samoz-
řejmě také nový asfaltový povrch. Důle-
žitou součástí této rekonstrukce bude
zbrusu nové horní náměstí a křižovatka
pod obecním úřadem, kde budou polo-
ženy vytěžené kostky z komunikace.
Také nové autobusové zastávky, pře-
chody pro chodce a modernější do-
pravní značení.

S tím je bohužel spojeno několik ne-
příjemností. Tou hlavní bude doprava
v obci a nutnost pokácet náš vánoční
smrk. 

Vím, že až budete číst tyto řádky,
řada z Vás bude klít a nadávat, je to po-
chopitelné, zase budete omezeni ve

svém každodenním životě, na cestě do
práce za zábavou a nákupy. Věřte však,
že toto dílo by se muselo konat dříve či
později, tak jako tak.V tuto chvíli je stav
projektu již v dokončovací fázi a čekáme
pouze na výsledek dotačního řízení.
A cílem našeho partnera, což je KSÚS,
je začít stavbu ještě letos. Má to samoz-
řejmě několik zásadních nedostatků
a teprve až budou odstraněny, může se
začít. Nemějte však obavu, že by se za-
čínalo někdy v říjnu. Pokud dohody
mezi námi, tj. obcí Starý Kolín a KSÚS,
neodstartují stavbu tak, aby byla dokon-
čena do konce roku 2019, nepřistou-
píme na jakoukoli dohodu. Naší
představou je začít někdy v březnu příš-
tího roku, 2020, a končit v srpnu t. r. Ale
vše se ještě upřesní, neberte proto tyto
informace jako stoprocentní. Měl jsem
potřebu Vás informovat co nejpodrob-
něji, a to bez nějakých čísel jde těžko.
Tento holport s KSÚS přinese obci velké
úspory pro celou tuto akci, proto také do
toho jdeme. Nepředpokládám, že by se
opakovalo něco podobného jako na
mostě, budeme mít na tomto projektu

možnost větší měrou vše ovlivňovat.
Důležitý bude výběr zhotovitele to – roz-
hodne o případném úspěchu či neúspě-
chu celého projektu. 

Celkové výdeje projektu by měli být
43 765 237 Kč, z toho na obec připadne
13 809 099 Kč plus částka cca 2 mi-
lióny Kč na dešťovou kanalizaci. Kromě
celkové částky, kterou může ovlivnit
pouze výběrové řízení, se ostatní po-
ložky vlivem dotace mohou změnit.

Ještě bych se krátce zmínil o dalších
připravovaných akcích pro tento rok.
Prvně to bude zase silnice, a to celková
oprava ulice Hlízovské v termínu 20. 5.
až 31. 5. 2019, dále pak část chodníku
v ulici Kateřinské a oprava Hasičské
zbrojnice a samozřejmě i další nutné
opravy, jako třeba střecha na obecní by-
tovce na Baštách. Připravují se projekty
na Kulturní dům, kino a přístavbu no-
vého pavilonu v ZŠ a MŠ. Blíže Vás bu-
deme informovat uvnitř Zpravodaje. Na
závěr mi dovolte popřát Vám všem
hodně úspěchů v práci i v soukromém
životě. 

Luboš Železný

V první sluneční den

Vše osleplo, v zem slunce pere
o stromy, kopce, o blata,
o tisíc mezí brousí a dere
si jarní dravčí pářata.

Zelená trávka jako vlásky
se rodí hlavičce na lysé,
vstávejte, boží sedmikrásky,
v den prvý chudí zrodí se!

A vstávejte, vy srdce všecka
jež lidská láska nehřeje.
Vstávejte, prostá srdce dětská,
to první slunce vaše je.

Drsná láska, 1927

Foto: Veronika Nekolová
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Vedení obce se aktuálně zabývá několika důležitými projekty pro rozvoj naší
obce, které se nacházejí v různé fázi rozpracování, jak se průběžně daří plnit
jednotlivé body v jejich realizaci. Kromě projektu úpravy Kolínské ulice a ná-
městí a zprovoznění budovy bývalého kina se jedná o tyto projekty:

Navržená studie (viz náhledy) řeší
přístavbu ZŠ Starý Kolín ve třech eta-
pách. 

I. etapa – řeší nevyhovující umís-
tění šaten ZŠ, oddělení MŠ a družinu,
včetně dalších pomocných prostorů ná-
vrhem přístavby na jediném možném
místě, které se nachází v návaznosti na
ZŠ a její provoz. Jedná se o přístavbu
dvou oddělení – tříd mateřské školy
s potřebným zázemím, šatny pro ZŠ,
dělené na vyšší a nižší stupeň, prostory
pro družinu, cvičnou kuchyň a cvičnou

dílnu, včetně dalších doplňujících pro-
storů.

II. etapa – před touto etapou dojde
k demolici stávajícího přízemního ob-
jektu CHANOS a po ní – v období
prázdnin, k dostavbě a dispozičnímu
doplnění potřebných prostorů vstupní
části, včetně spojovací chodby do
vlastní II. etapy. Součástí II. etapy je
především menší tělocvična ZŠ – s po-
třebnými šatnami, umývárnami a pro-
story pro trenéra a učitele. Napojení na
I. etapu je spojovací chodbou, která pro-

Informace pro zájemce z řad veřej-
nosti o stravování ve školní jídelně 
Základní školy a Mateřské školy Starý
Kolín
• cena za 1 oběd, platná od 1. 9. 2018,

je 60 Kč
• obědy se objednávají u vedoucí

školní jídelny, paní Marie Malimán-
kové tel. 311 249 019, email: mali-
mankova@zsstarykolin.cz, která
Vám podá veškeré informace

• obědy se vydávají pro veřejnost
v pracovní dny ve školní jídelně od
10:30 do 11:45 hodin

• přihlašování obědů je možné nejpoz-
ději do 13 hodin předešlého dne

• po dohodě je možné za úplatu 
(10  Kč/1 oběd) zajistit dovoz obědů
v pracovní dny domů – nutné mít
vlastní nádoby.

V dubnu letošního roku proběhla
pravidelná prohlídka na vodním toku
Klejnárka a Černá struha. Prohlídku
provedli zástupci obce, pracovnice Vo-
doprávního úřadu a Ochrany přírody,
MěÚ Kolín a zástupce Povodí Labe,
coby správce toku. Při prohlídce byly
na několika místech zjištěny padlé
stromy (vrby, topoly) a vybočující větve
do koryta toku. Jejich odstranění zajistí
právě správce toku. Za zmínku stojí
i zvyšující se stav počtu nutrií, které
jsou příčinou bortících se břehových
hran. Kontrolovalo se nejen z lodi, kte-
rou pro tyto účely zapůjčili místní ha-
siči, ale i ze břehu, kde v rámci
pochůzky po pravém břehu Černé
struhy byly zaměřeny topoly, které jsou
určeny ke kácení. Povodí Labe pro-
vede kácení v listopadu a prosinci to-
hoto roku nebo v únoru roku 2020.

Poradna pro oběti trestných
činů v Kolíně

Poradna poskytuje zejména právní
informace (objasnění práv oběti nebo
poškozeného, informace k náhradě
škody, peněžité pomoci), doprovázení
(jakožto důvěrník), psychosociální pod-
poru (lze zprostředkovat bezplatné
služby psychoterapeuta), nebo dle si-
tuace zprostředkování dalších služeb.

Kolínská poradna sídlí v ulici Politic-
kých vězňů č. 109, vedle budovy
Okresního soudu.  Poradkyni Mgr. Věru
Čápovou je možné kontaktovat i telefo-
nicky na čísle 727 873 139. Veškeré
služby jsou poskytovány bezplatně
a anonymně.

Obyvatelstvo v roce 2018
Narozeno: 19

Přihlášeno: 41

Odhlášeno: 31

Zemřelí: 17

Počet obyvatel obce
k 1. lednu 2019: 1592

KONTROLA
VODNÍCH TOKŮ

VEŘEJNÉ STRAVOVÁNÍ

OČKOVÁNÍ PSŮ
Očkování psů od letošního roku ne-

bude, občané si zajišťují sami. Důvod
– odchod lékaře do důchodu.

Nové projekty

Hlavní myšlenkou architektonické stu-
die je návrh přístavy na stávající terase
za kulturním domem. V přístavbě jsou
dvě klubovny (pro skauty), sklad pro sál
a vstup se zázemím. U stávajících pro-
stor sálu je navrženo odstranit stávající

balkon a zvětšit tak prostor pro sportovní
využití. Změn dozná i prostor vstupu
z ulice a prostory hospody a kuchyně.

Vaše připomínky k návrhům uvítáme
na emailu starosta@starykolin.eu.

Luboš Železný

Návrh přístavby a revitalizace
Kulturního domu Starý Kolín

Návrh přístavby družiny, MŠ
a tělocvičny ZŠ Starý Kolín

pojí vstupní část ZŠ a samostatně za-
dním vstupem opačnou stranu pro
možné spojení s venkovním zahradním
prostorem.

III. etapa – pro možné přemístění
dvou oddělení, které jsou v současné
době umístěny v jiné budově, a přede-
vším pro spojení celé MŠ v jeden celek,
je navržena přístavba dvou učeben

s příslušenstvím tak, aby šli variabilně
měnit dle potřeb školy a množství žáků.
III. etapa dozná určitě nějakých změn
vzhledem k náročnosti celého projektu
se postupně ladí názor všech zaintere-
sovaných na celý projekt a vše bude
také záležet na úspěchu v nějakém do-
tačním titulu, bez kterého bychom ne-
mohli tuto stavbu vůbec zahájit.27. dubna 2019 proběhl další Den

Země. Pro děti byly připraveny
soutěže s ekologickou tématikou.

Nový most přes Klejnarku byl pro
dopravu otevřen 15. května 2019.
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V Národním muzeu v Praze probíhá
již od května minulého roku výstava
s názvem Keltové, která seznamuje ná-
vštěvníky s historií Keltů na českém
území a ve střední Evropě. Jedním z vy-
stavených exponátů je i poklad zlatých
keltských mincí nalezených ve 30. letech
minulého století u nás ve Starém Kolíně.
Tento nález řadí Starý Kolín mezi vý-
znamné lokality na pomyslné mapě kelt-
ských Čech. Zlatá barva ve znaku obce
z roku 2008 symbolizuje právě nález to-
hoto pokladu.

Kromě toho, že je v současné době
starokolínský poklad vystaven v Nové
budově Národního muzea v Praze, je
dalším zdrojem informací publikace vy-
daná v roce 1998 nakladatelstvím Vyše-
hrad: Keltský poklad ze Starého Kolína,
jejíž autorkou je Zdenka Nemeškalová-

Jiroudková. Pojďme si krátce shrnout
dostupné informace: 

Starokolínský poklad představuje je-
diný v celistvosti dochovaný depot kelt-
ských zlatých mincí z českého území. Byl
nalezen mezi lety 1932–1936 (přesné da-
tování není známo) za stodolou čp. 67
(majitel J. Veselý). Mince byly uloženy
zřejmě ve dvou vacích z organického ma-
teriálu a součástí jejich uzávěrového sys-
tému byly zřejmě i dva nalezené
bronzové kroužky. Poklad se dostal do
Národního muzea až v roce 1968, kdy byl
odkoupen od dědiců známého kolín-
ského archeologa MUDr. Františka Dvo-
řáka. Poklad tvoří 304 mincí – 197 statérů
a 107 třetin statérů. Pro typologické po-

znání bójského mincovnictví představuje
poklad ze Starého Kolína jeden z nejdů-
ležitějších pramenů. Jeho prostřednic-
tvím lze sledovat mincovní produkci starší
fáze oppidálního období. K ukrytí pokladu
muselo dojít někdy v rozmezí od pozd-
ního 2. století př. Kr. až do 1. třetiny 1. sto-
letí př. Kr. Publikace k výstavě dále říká
že: „Velmi důležitá svědectví o mincovní
produkci přinášejí také poklady, z nichž
na prvním místě lze jmenovat Starý
Kolín, nebo nedochovaný depot Pod-
mokly.“

Kromě starokolínského pokladu si
můžete na výstavě prohlédnout i keltské
nálezy z nedalekého Týnce nad Labem,
kde v lokalitě Kolo u Labe existovalo vý-
znamné keltské hradiště a samozřejmě
mnohé další z celého českého území.
Výstava bude ukončena 31. 10. 2019
a rozhodně stojí za zhlédnutí. 

Pavel Horák

Po založení Jednotného zeměděl-
ského družstva v roce 1952 byla hospo-
dářská zvířata od členů družstva,
zvláště drobných chovatelů, soustřeďo-
vána do větších chlévů některých hos-
podářství, např. u Vášů, Vindušků,
Procházků a dalších, než byly posta-
veny velké kravíny a vepříny. V tomto
přechodném období nebyly vytvořeny
podmínky pro opatřování krmení ve vel-
kém množství, zvláště vaření brambor
pro vepře ve větším objemu. Hledalo se
proto řešení, které muselo být v co nej-
kratším čase realizováno. Nakonec to
bylo vyřešeno tak, že na dosud funkční
vlečku dráhy přijela malá lokomotiva, ke
koleji byl přistaven dřevěný loukoťový

vůz (tzv. fasuněk) plný brambor a při-
krytý celtou. Vyříznutým otvorem v zad-
ním čele byla do vozu vsunuta železná
trubka s mnoha vyvrtanými otvory.
Trubka byla následně připojena k loko-
motivě a z té puštěna pára. Po necelých
dvou hodinách byly brambory uvařeny
a vůz odtažen ke chlévům. Dočasně to
bylo řešení dobré, ale jen do té doby,
dokud byly vozy. Jelikož po několikerém
uvaření brambor byl vůz tak zkroucen
a deformován, že mnohdy nešel ani od-
táhnout. Mnohokrát s lokomotivou přijel
starokolínský občan, strojvedoucí Fran-
tišek Pánek, který bydlel v nynější Za-
hradní ulici čp. 266.

Vzpomínal Josef Vopelák

JAK SE VE STARÉM KOLÍNĚ VAŘILY BRAMBORY

Keltský poklad ze Starého Kolína

Starokolínský poklad zlatých keltských mincí na
výstavě v Národním muzeu v roce 2018–2019

Nemeškalová-Jiroudková Z.: Keltský
poklad ze Starého Kolína. Vydalo
nakladatelství Vyšehrad, Praha 1998

Výstava Keltové probíhá v Nové
budově Národního muzea do konce
října 2019

Rádi bychom poděkovali všem našim občanům, kteří
zodpovědně třídí odpad. 

Pro představu srovnáváme delší rozmezí, konkrétně roky
2008 a 2018, tedy kam jsme se posunuli během 10ti let. Nárůst
je patrný v každé komoditě separovaného (tříděného) odpadu.
Množství zbytkového odpadu je cca o 10 % nižší, naopak Bio
odpadu je o 160 % více. U veškerého odpadu, kromě komu-
nálního, si zajišťuje svoz sama obec. Plasty jsou sváženy do
Čáslavi (AVE CZ odpadové hospodářství, s r. o.). Bio odpad,
sutě, zemina jsou sváženy do Neškaredic (ZERS spol. s r.o. ).
Objemný a demoliční odpad vozíme do Hradce Králové (Bo-
hemian Waste Management a.s.). 

Informace SOP, a.s. – odvoz popelnic
Pokud dojde při svozu k poškození nádoby, která je za-

koupená u SOP a.s., nádobu nahradíme novou a plně
funkční z našich zásob.

Pokud dojde při svozu k poškození nádoby, která ne-
byla zakoupená u nás (nesplňuje certifikaci), pak nádobu
nenahrazujeme, ale můžeme poškozeným nabídnout
odkup nové nádoby za speciální cenu.

K tomuto kroku jsme se rozhodli z důvodu velkého počtu
poškození nádob, kdy většina z nich nebyla zakoupená
u nás a nesplňovala certifikaci. To znamená, že nádoby ne-
jsou tak odolné a stačí mnohem menší síla při manipulaci,
aby došlo k jejímu poškození. 
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Statistika produkce odpadů
v obci Starý Kolín

Svoz komunálního odpadu pro nás i nadále zajišťuje 
SOP Přelouč a.s., které jsme za loňský rok vyplatili celkem 
1 270 271,44 Kč. Z toho bylo 1 249 076,00 Kč pouze za směsný
odpadu. Tato částka byla z 69% uhrazena z poplatků od občanů
a firem a z dlužných plateb, zbylou část hradila obec.

Petra Kubátová Krchová

Odpady 2018
SOP Přelouč a.s. 1 270 271,44 Kč
Bohemian Waste Management a.s. 229 195,71 Kč
ZERS spol. s r.o. Neškaredice 110 877,14 Kč
AVE CZ odpadové hospodářství, s r. o. 30 896,00 Kč
Celkem výdaje za rok 2018 1 641 240,29 Kč

2008 2018
komunální odpad 503,12 448,71
bio odpad 74,32 195,40
celkem 577,44 t 644,11 t

2008 2018
papír 20,12 26,50
plast 15,36 24,52
sklo 9,99 25,57
kov 4,12 11,02
nápojové kartony 0,18 1,34
celkem 49,77 t 88,95 t

Komunální
odpad 2018



Půl roku uteklo jako voda. Když jsem
v říjnu psala příspěvek do Starokolín-
ského zpravodaje, děti měly za sebou
necelé dva měsíce školy a teď mají dva
měsíce před sebou a čekají je vytou-
žené „velké prázdniny.“ Co se nám ve
škole všechno podařilo? Oslavili jsme
sté výročí vzniku republiky, zapojili jsme
se do akcí pořádaných obcí obcí a Sta-
rokolínským okrašlovacím spolkem, ve
škole proběhla beseda s pamětníky

a několik projektů, které naši žáci na toto
téma zpracovali. V prosinci děti z mateř-
ské školy už tradičně zpívaly koledy při
rozsvěcení vánočního stromu. Poprvé
proběhlo „Zpívání pro babičky a dědy“.
Naši nejmenší popřáli krásné Vánoce
babičkám a dědům a předali dárečky,
které sami vyrobili. Podařilo se nám
úspěšně vstoupit do Šablon II. Pro školu
to znamenalo získání financí na další
rozvoj počítačové techniky, na projekty,
které jsou součástí výuky, atd. 

Naši žáci se pravidelně účastní vědo-
mostních soutěží. Největším úspěchem
bylo první místo Jakuba Mušáka
v okresním kole matematické olympiády.
Neztratili se ani žáci osmé třídy. V kon-
kurenci kolínských škol a víceletého
gymnázia skončili uprostřed pole. 

Dopravní výchově jsme letos věno-
vali zvýšenou pozornost. Od dětí z ma-
teřské školy a žáků první, druhé a třetí
třídy, kteří v dopravě fungují jako chodci
nebo jsou doprovázeni dospělým, po
zbytek žáků, kterým věk umožňuje sa-
mostatný pohyb po komunikacích. Za-
měřili jsme se na aplikaci znalostí,
pohotovost, rozhodnost a opatrnost.
V květnu nás čeká dopravní soutěž. Bu-
deme jim držet palce a přát co nejlepší
umístění. 

Za zmínku stojí spolupráce s místní
organizací Českého zahrádkářského

svazu. Občané si už zvykli na besedy
pořádané v únoru a na tvoření, které bylo
letos zaměřené na Velikonoce. Zahrád-
káři realizovali už tradičně školní kolo
soutěže „Mladý zahrádkář“ pro žáky
sedmé třídy. Soutěž měla dvě části.
V první bylo nutné vypracovat test
a druhá část byla zaměřena na pozná-
vání rostlin a semen. Všichni se snažili.
Odměnou jim byla, kromě pěkných kní-
žek, rozkvetlá pelargonie.V současné

době naši deváťáci žijí přijímacími zkouš-
kami. Ti, kteří chtěli na učební obor, už
vědí, že jsou přijatí. Budoucím studen-
tům středních škol budeme přát úspěšné
zvládnutí testů a přijetí ke studiu.

Školní rok se chýlí ke konci. Pevně
věřím, že ho děti i rodiče prožili bez vět-
ších otřesů. Problémy, které se vyskytly,
jsme řešili konstruktivně a pokud bylo
třeba, využili jsme školního poraden-
ského pracoviště, které se stalo nedíl-
nou součástí naší školy. 

Děti se těší na prázdniny a my do-
spělí už přemýšlíme, co je nutné ve
škole opravit, zrekonstruovat a vylepšit.
Prázdniny budou ve škole opět pracovní.
Žáci se mohou těšit na další zrekon-
struované třídy. Budeme si všichni přát,
abychom se v září sešli odpočinutí
a s chutí do další práce. Hezké prázd-
niny! Mgr. Irena Skřivánková

Závěr kalendářního roku 2018 byl dů-
ležitý pro zlepšení finanční situace naší
školy. Podávali jsme žádost Výzvy 63 OP
VVV, která nám byla schválena, a pro
školu se nám podařilo získat částku ve
výši Kč 1 665 052,-. Z této částky již bylo
zakoupeno 30 tabletů, které podpoří vy-
užívání informačních a komunikačních
technologií při výuce. Díky těmto finanč-
ním prostředkům se nám podařilo zajistit
během dvou let personální podporu v po-
době školního psychologa, kariérového
poradce, sociálního a speciálního peda-

goga (logopeda), projektové dny na pod-
poru zatraktivnění výuky a vzdělávání.
Dále se podpoří osobnostně profesní
rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího
vzdělávání, sdílení zkušeností a spolu-
práce s pedagogy jiných škol a školek. 

Hlavním cílem projektu je zlepšení
kvality vzdělávání a výsledků žáků v klí-
čových kompetencích. Tento projekt je
spolufinancován EU, Evropskými struk-
turálními a investičními fondy a OP Vý-
zkum, vývoj a vzdělávání.

Mgr. Kristýna Třískalová
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V současné době probíhá na naší škole
projekt Čtenářská gramotnost. Společně
s několika středními a základními školami
z Kolína a okolí se pedagogové vzdělávají
a získávají nové nápady a náměty na pod-
poru čtenářské gramotnosti našich žáků.

V rámci projektu navštívila 8. třída
Městskou knihovnu Kolín, kde strávila za-
jímavé dopoledne. Žáci se seznámili nejen
s knihovnou, ale byly pro ně připraveny
i zajímavé hry a přednášky.

Dále naše škola spolupracuje s Vysokou školou pedagogickou v Hradci Krá-
lové. Studenti z tamní fakulty u nás vykonávají souvislou praxi v předmětu Etická
výchova. Naše žáky výuka moc baví, studenti pro ně mají vždy připravené zají-
mavé hodiny, ve kterých se střídají různé formy vyučování. Žáci pracují ve sku-
pinkách, sami vyhledávají informace na internetu, připravují referáty a formou hry
se dozvědí mnoho zajímavých věcí. Mgr. Hana Doubravová

Předškoláci z oddělení Sluníček si
během února a března několikrát vyzkou-
šeli, jaké to je, být školákem v opravdové
škole, i když jen „nanečisto“. S budoucí
paní učitelkou 1. třídy Mgr. M. Horynovou
se setkávali pravidelně každý čtvrtek po
obědě.

Zvykali si na prostředí základní školy
i na práci školáka. Naučili se správnému
sezení ve školních lavicích i správnému
držení psacího náčiní, a to formou dět-
ských říkanek. Pomocí pohybových her
si nacvičili několik grafomotorických
cviků pro uvolnění ramen, ruky, zápěstí
i prstů.

Vytvořili si vlastní pracovní desky, do
kterých si postupně zakládali své práce,
pracovní listy z českého jazyka, mate-
matiky i z geometrie a prvouky, jako

opravdoví prvňáčci. Největší radost měli
předškoláci z příšerkových záložek do
knížek, které se jim opravdu moc po-
vedly.

Při poslední hodině obdrželi slav-
nostně pozvánky k zápisu do 1. třídy,
které jim vyrobili žáci třetího ročníku zá-
kladní školy.

Co nového ve škole Získali jsme dotaci na vzdělávání

NOC S ANDERSENEM V OBECNÍ KNIHOVNĚ
Obecní knihovna Starý Kolín se

v pátek 29. března 2019 opět připojila
k celorepublikové akci Noc s Anderse-
nem, která se koná na podporu čtení
a zájmu dětí o knihy od roku 2000.

Zúčastnilo se 20 dětí, z toho 15 jich
v knihovně nocovalo.

Pro letošní rok byla vybrána dvě té-
mata. První téma bylo Andersen
známý – neznámý a jako druhé téma
si děti mohly připomenout 70. výročí
nakladatelství Albatros a jeho kme-
nové autory. Neboť mezi ně patřil i On-
dřej Sekora, od jehož narození letos
uplyne 120 let, pro „naši starokolín-
skou noc v knihovně“ jsme vybrali
Ferdu Mravence a jeho kamarády,
které „přivedl na svět“ právě Ondřej
Sekora.

Pro děti byly připraveny soutěže,
puzzle, výroba papírového šneka
a omalovánky s Ferdou Mravencem
a k poslechu pohádky a nechyběly ani
příběhy ze života Ferdy Mravence
a Brouka Pytlíka.

DOPRAVNÍ VÝCHOVA
Děti jsou jedni z nejzranitelnějších

účastníků silničního provozu. Proto
kromě rodičů i škola musí děti sezna-
movat s tím, jaká nebezpečí je mohou
na silnici potkat a jaká pravidla musí do-
držovat, aby se mohly zapojit aktivně
do silničního provozu. Protože od de-
seti let mohou děti jezdit na kole sa-
mostatně, bez dozoru osoby starší
patnácti let, soustředili jsme na naší
škole dopravní výchovu hlavně do
výuky žáků čtvrtého a pátého ročníku.
Kromě seznamování dětí s pravidly sil-
ničního provozu a procvičování teore-
tických znalostí v dopravních testech
jsme pro žáky zajistili možnost vyzkou-
šet své znalosti prakticky na dopravním
hřišti v Kolíně. 

Každý rok se také koná v květnu
školní kolo Dopravní soutěže mladých
cyklistů. Je určeno pro žáky čtvrtého až
osmého ročníku, žáci devátého ročníku
pomáhají s organizací. Soutěž zahrnuje
kromě jízdy obcí a kontroly dodržování
dopravních předpisů v praxi i jízdu zruč-
nosti. Zde se žáci musí poprat s jízdou
v zúženém prostoru, slalomem mezi
kužely, přenesením kelímku s vodou za
jízdy a dalšími překážkami. Dále soutěž
obsahuje i znalost zásad poskytování
první pomoci a schopnost poradit si
v situaci dopravní nehody. Žáci, kteří
mají v této soutěži nejlepší výsledky,
potom reprezentují školu v okresním
kole této soutěže.

K tématu dopravní výchovy se prů-
běžně instalují nástěnky v prostorách
školy, které žákům danou problematiku
přibližují a připomínají.

Mgr. Květoslava Marklová

Škola nanečisto

Čtenářská gramotnost



V březnu se myslivci sešli na slav-
nostní schůzi, kde hodnotili uplynulý rok.
Vypustili do revíru sto dvacet kusů ba-
žantů a sto divokých kachen. Podařil se
i odlov několika divokých prasat. Dařilo
se jim v tlumení škodné a na základě žá-
dosti rybářů vydal Městský úřad Kolín
povolení na odlov kormoránů, kteří pá-
chají výrazné škody na Sandberku

a Labi. Na jaře ukončili myslivci přikrmo-
vání zvěře a vyčistili zásypy. Po pečlivé
prohlídce mysliveckých zařízení bylo
rozhodnuto o opravě mysliveckých zaří-

zení nebo o jejich likvidaci. Červen je na-
zýván Měsícem myslivosti, proto mys-
livci chystají slavnostní schůzi a soutěž
ve střelbě na asfaltové terče na střelnici
mysliveckého spolku Kluky. Kromě
práce na myslivně a pochůzek v revíru
už začínají připravovat pro děti tradiční
mysliveckou stezku. Proběhne na pod-
zim a letos opět ve spolupráci s místními
rybáři. Srdečně na ni zvou děti i rodiče.

Druhý ročník turnaje v pétanque se
letos uskuteční v sobotu 3. srpna. Mís-
tem sousedského setkání s touto poho-
dovou hrou a zároveň místem malého
trhu s regionálními potravinami bude
opět prostor za kulturním domem. První
ročním se vydařil. Jak herně, kdy jsme
mohli být svědky napínavých a vyrovna-
ných utkání, tak i kulinářsky. Skvělé
víno, sýry, cider, pivo, med i medovina. 

I letos nám účast přislíbila většina
loňských prodejců, a tak se máte na co
těšit.

A pevně věříme, že se letos sejde
nejen více týmů, ale především více fa-
noušků, kteří dokreslí tu správnou at-
mosféru turnaje. Turnaje, který nemá

věkové omezení. Turnaje, na kterém
v jednom soutěžním týmu mohou hrát tři
generace. Turnaje, kde je více potřeba
pevná ruka a čistá mysl než silové či vy-
trvalostní dovednosti. Ještě váháte? Bo-
jíte se? Není proč a není čeho. Stačí jen
začít trénovat na hřišti za kulturním
domem a přihlásit se buď předem či
ráno před zahájením. A nebo to prostě
dát bez tréninku. Vždyť jde jen o házení.
Pro ty nejlepší budou opět připraveny
ceny a pro vítěze putovní pohár. 

Těšíme se na Vás.
Václav Kahoun
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14. ročník Starokolínské patnáctky, tradičního turistického pochodu, se letos
koná v sobotu 1. června. 

V předchozích ročnících jsme atakovali hranici dvou set startujících, ale počet
se zastavil vždy těsně před vysněnou metou. Třeba to vyjde právě letos. Startu-
jeme opět od kulturního domu a cíl pochodu je tradičně v areálu loděnice Klubu
vodáků při AVZO Starý Kolín. A jako vždy bude čekat na účastníky v cíli pamětní
list, klobása a příjemné posezení. Neseďte doma a přijďte nám pomoci překonat
magickou hranici 200. Václav Kahoun

Oddíl stolního tenisu má za sebou
další sezónu. V okresní soutěži 1. třídy,
kterou hraje A tým, jednu z nejvyrovna-
nějších a za posledních 13 let zároveň tu
nejméně povedenou. Obsadili jsme páté
místo a do play-off jsme se letos nepro-
bojovali. Soutěž byla velmi vyrovnaná.
Postupující čtvrtý celek Týnce měl stejně
bodů jako náš tým, ale postoupil na
skóre. V sezóně se nám nepovedlo ně-
kolik zápasů, chybělo i trochu toho štěstí.
Chuť do další sezóny ale neztrácíme
a příští rok chceme opět být v první
čtyřce. 

Proti tomu B tým nám udělal ve své
okresní soutěži 2. třídy obrovskou ra-
dost, kdy obsadil skvělé 4. místo. Od

postupu do této soutěže v roce 2015 je
to jejich nejlepší výsledek, který byl do-
cílen i díky tomu, že tři hráči z týmu do-
sáhli v této sezóně své nejlepší
procentuální úspěšnosti.

Skvělý výsledek si tak B tým „nadělil“
ke svému 10. výročí založení, které
jsme všichni společně oslavili vzájem-
ným zápasem A vs. B a následným 
rozborem zápasu a celé sezóny v Baš-
teckém pivovaru.

V dalším období letošního roku nás
čeká účast v letní lize, kde chceme mi-
nimálně zopakovat skvělý výsledek
z loňska, a některé turnaje, kterých se
tradičně účastníme. 

Václav Kahoun

Pétanque s francouzským trhem podruhé
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU
MÁ ZA SEBOU DALŠÍ SEZÓNU

Starokolínská patnáctka
POJĎTE PŘEKONAT 200 STARTUJÍCÍCH

MO ČRS Starý Kolín, z.s. uspořádá
ve spolupráci s firmou Geotek dětské
rybářské závody, které se uskuteční 8.
6. 2019 tradičně na bašteckém ryb-
níčku. Přijďte zkusit štěstí a zabojovat
v rybářském klání o krásné hodnotné
ceny. Začátek závodů jako vždy od
7,00 hodin, tak nezaspat 

Budeme se těšit na vaši účast a že
všichni společně strávíme příjemné do-
poledne u vody.

Tomáš Jarý

Jaro u myslivcůJaro u myslivců

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
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Oprava kostela sv. Ondřeje
Po pěti letech snažení, kdy kolínská

farnost každoročně podávala u minis-
terstva kultury žádost na zařazení kos-
tela sv. Ondřeje do Programu záchrany
architektonického dědictví, se to koneč-
ně podařilo! Kostel byl do programu 
zařazen, letos na něj bylo vyčleněno
700 000 Kč, které budou investovány
do opravy části střechy kolem věžičky
zvané sanktusník.

Důležité je v této souvislosti dvojí:
program je jediným českým státním pro-
gramem, ze kterého je možné financovat
opravu starokolínského kostela, proto
jsme za zařazení nesmírně rádi. Jinou
šanci jsme neviděli. Ale především pla-
tí, že pokud je nějaká památka do 
programu zařazena, zůstává v něm
zpravidla několik let, než se opraví nej-
důležitější části – pro náš kostel by to
znamenalo, že by se mohl v příštích le-
tech dočkat nejen opravy celé střechy,
ale možná i celé fasády. Více o výsled-
cích dotace pro rok 2019 si můžete pře-
číst na webové stránce Ministerstva
kultury: https://www.mkcr.cz/program-
zachrany-architektonickeho-dedictvi-
283.html. 

Dotace má jen nízkou spoluúčast: 10
procent, o které se podělí kolínská far-
nost, obec Starý Kolín a starokolínští
podnikatelé, jejichž pomoci si velice vá-
žíme.

V nejbližší době proběhne výběrové
řízení na firmu, která bude opravy pro-

vádět, opravy samé proběhnou ještě
v tomto roce.

Nová veřejná sbírka
Starokolínský okrašlovací spolek se

u této příležitosti rozhodl ukončit stáva-
jící veřejnou sbírku, která byla určena na
obnovu barokních kapliček a hřbitovní
zdi s branami u kostela sv. Ondřeje,
a vypsat novou veřejnou sbírku, která
bude rozšířena na celý kostelní areál.
Jeví se nám užitečnější investovat vy-
brané prostředky do opravy kostela, zá-
roveň však nechceme nechat spadnout

márnici. K nejnutnější údržbě márnice
chceme využít dotaci ve výši 2000 liber,
které se nám podařilo získat od anglické
nadace The Friends of Czech Heritage.
Veřejná sbírka bude opět vypsána na
dobu neurčitou a o jejím vyhlášení bu-
deme informovat.

Renovace kapliček
Zároveň proběhne, pravděpodobně

v květnu, renovace opravených kapliček.
Kvůli obrovskému zasolení a přítomnosti
dusíku dochází k opadávání omítky, což
nákladně opravené kaple hyzdí. Firma
ing. Krále letos vyzkouší jiný postup,
který by vedl k zachytávání solí na
omítce. Velmi pravděpodobně nebude
ani tento zásah definitivní a bude po-
třeba jej opakovat i v budoucnu. Rádi by-
chom upozornili starokolínské občany,
že jsme si situace vědomi a že ji budeme
průběžně řešit, nicméně opravy kapliček
proběhly pod přísným dohledem památ-
kářek z Národního památkového ústavu
a Městského úřadu v Kolíně a všichni
nás předem upozornili na to, že zřejmě
ke znehodnocení omítek dojde.

Nová informační tabule 
na Baštách

Na podzim bude umístěna další infor-
mační tabule mapující historii obce, ten-
tokrát poblíž křížku na Baštách. Bude to
již čtvrtá informační tabule, kterými se
snažíme přibližovat místním i turistům
historii naší obce. Marie Smutná

Stalo se již tradicí, že se brány na-
šeho kostela otvírají v rámci akce s ná-
zvem Noc kostelů. 

Jak vlastně nápad vznikl a kde?
V roce 2004 nechal jeden kostelník ve
Vídni při úklidu otevřené dveře. Světlo
uvnitř, tma venku a otevřené dveře vzbu-
zovaly v kolemjdoucích atmosféru po-
zvání. Začali nakukovat, vstupovat, ptát
se…. O rok později již proběhla první Noc
kostelů právě ve Vídni a za pár let se

nápad rozšířil do mnoha zemí, včetně té
naší. V letošním roce bude jen v České
republice otevřeno v tuto noc 1 417 ko-
stelů a modliteben.

Mnozí z vás možná chodí kolem kos-
tela s jistou obavou. Možná byste i rádi
nakoukli, ale brání vám ostych. Nevím
kudy vejít. Jak pozdravit. Jak se obléci.
Kam se posadit. Co po mě budou chtít?
Budou mi nutit něco, co nechci? Myslím,
že u nás můžete být bez obav. Každý,

kdo ví, jak se chovat třeba v divadle, má
pojem, že se kolem kostela nachází bý-
valý hřbitov, kde chtějí v pokoji odpočívat
naši předkové, a dokáže o tom poučit
své děti, je vítán. ☻ Noc kostelů je ur-
čena právě pro vás. Pro všechny, kteří
kostely obdivují jako úchvatnou práci na-
šich předků, jako historickou památku.
Pro všechny, kdo chtějí pocítit dech
času. Vždyť kostely byly dříve centrem
všeho dění, místem křtu, svateb i lou-
čení. Místem setkávání. Pojďte se tedy
potkat i dnes. 

Kostel sv. Ondřeje bude ve Starém
Kolíně otevřen v pátek, 24. 5. od 18:00
do 22:00 hodin. Jelikož se letošní téma
bude točit kolem svatých dominikánů,
čeká vás krátká divadelní scénka v po-
dání dětí, právě z jejich života. O domi-
nikánech a odpustcích bude i krátké
povídání Marty Moravcové z Kolínské
farnosti a beseda s paní doktorkou Miro-
slavou Jouzovou. Připravena je pro vás
i soutěž o milé ceny a pro děti výtvarný
koutek pod vedením skautů. Bonbón-
kem večera bude dozajista výstava foto-
grafií Václava Horáka, který zvěčnil
kostely svatého Ondřeje v celičké naší
zemi. A abyste byli trošku napnutí, pro-
zradím jen, že vás čeká i malé překva-
pení. Tak se přijďte podívat, těšíme se
na vás. 

Blanka Lísková Doubravová

Jistě jste si všimli, že se okolí kostela
stává poněkud veselejším. U kapličky,
pod lípou, i v areálu samotném se obje-
vily květiny. A je to zásluha místních dam
a pánů, kteří přebytky ze svých zahrá-
dek věnovali. Jako úplně první nabídla
paní Baštová z Bašet odkopky denivek.
Okolí kapličky zdobí nádherné Králov-
ské koruny od pana Laciny, doplněné tu-
lipány paní Kubátové a kosatci paní
Kaniakové a Svobodové. Pod lípou
a v areálu kostela se modrají modřence
od Jouzů a Janatů. Dokonce obří aloe
od paní Kotenové přežila zimu. Nezapo-
mínají ani rodáci, kteří už ve Starém Ko-
líně nebydlí, takže mě loňského léta
překvapila Monika Veselá, která přivezla
plný kufr u auta různých keříků, které se
jí na zahrádce rozrostly. 

Hodně dojemná byla chvilka, kdy
jsem byla pozvána na zahrádku staré
paní, která byla již nemohoucí a svůj do-

meček opouštěla. Vezměte si všechno,
co chcete, hlavně když o ně bude pos-
taráno, a navíc poslouží dobré věci.
A tak nám kvetou u Ondřeje. Někdy se
stane, že najdu u vrátek tašku sazenic
a nevím od koho. Tímto i vám děkuji. Je

to takový, jak to říct, nadějeplný pocit, že
lidem jejich okolí není ukradené. 

Takže až vám doma bude květena
přerůstat přes hlavu, víte, kam s ní. 

Krásné léto.
Blanka Lísková Doubravová

Obnova kulturních památek

Rádi bychom Vás pozvali na akce, které si i pro letošní rok

pro Vás Starokolínský okrašlovací spolek připravil:

NOC KOSTELŮ – 24. 5. 2019

ve spolupráci s Římskokatolickou farností Kolín

DĚTSKÝ DEN – 1. 6. 2019

společná akce spolků v obci

CYKLOVÝLET – 8. 6. 2019

Za koňmi do Kladrub

VÝLET AUTOBUSEM ZA POZNÁNÍM – 28. 9. 2019

Do Ratibořic nejen za babičkou

STAROKOLÍNSKÉ POSVÍCENÍ – září 2019

Přehlídka veteránů, Výstava v knihovně

PODZIMNÍ ÚKLID KOLEM KOSTELA A U KAPLIČKY V POLÍCH – říjen 2019

VÁNOČNÍ TRH – 30. 11. 2019

VÝSTAVA V KINĚ S PŘEKVAPENÍM 30. 11. – 1. 12. 2019

a 7. 12. – 8. 12. 2019

výstava zapůjčených předmětů v kině:
„Jak a s čím si hráli a co četli naši rodiče a prarodiče“

Neostýchejte se vstoupit

Ondřej děkuje zahradníkům a zahradnicím



Kategorie – starší chlapci

Místo Jméno příjmení Počet bodů
138. Vít Buchtík 0
(z celkového počtu 258 chlapců)
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V sobotu 9. března 2019 odstartoval
šestý roční Českého halového poháru
v běhu na 60 metrů s překážky pro
mladé hasiče z celé republiky. Český ha-
lový pohár má celkem 4 závody – dva na
jaře a dva na podzim. V každém závodě
sbírají závodníci body za umístění, které
se dávají do padesátého místa. Na po-
sledních závodech se sečtou body ze 3
nejlepších závodů a udělá se celkové
vyhodnocení.

Závod 9. března proběhl v Ostravě
v Ostravar aréně. Náš sbor reprezento-
valo celkem 6 děvčat v mladší kategorii,
kde měly konkurenci 109 závodnic.
Holky si nevedly vůbec špatně a na vy-
hlášení jsme se dozvěděli umístění
všech 6ti děvčat. Áďa Horáková se umís-
tila na 67. místě, Róza Paličková na 40.
místě, Johanka Mušák na 37. místě,
Bára Martínková na 34. místě, Anežka
Kratochvílová na 31. místě a Karina My-
kytyuk na 4. místě.

Druhé kolo Českého halového po-
háru v Jablonci nad Nisou bylo rozdě-
leno do dvou dnů – soboty 23. března
a neděle 24. března.

V sobotu 23. března 2019 závodili
starší žáci. Náš sbor reprezentovali 3
dívky a jeden chlapec v kategorií star-
ších. Jako první závodily dívky a na start
se jich postavilo celkem 213. Sabča Be-
nešová se umístila na 149. místě, Naty
Tyšerová na 134. místě a Nela Bížová
na 34. místě. Po doběhání děvčat se
přestavěla dráha pro chlapce, kterých se
na start postavilo 244. Náš jediný zá-
stupce Vítek Buchtík se umístil na 108.
místě.

V neděli 24. března 2019 přišli na
řadu mladší žáci, kde jsme měli opět za-
stoupení jen v kategorii děvčat. Tento-

krát nás reprezentovalo 9 děvčat. Na
start tohoto závodu se jich postavilo cel-
kem 151. Anežce Kratochvílové se tento
závod nevydařil a oba pokusy dokončila
s chybou, což znamenalo 151. místo,
Sára Melenová 102. místo, Kája Horá-
ková 83. místo, Johanka Mušák 49.
místo, Bára Martínková 44. místo, Eliška
Kuberová 35. místo, SofčaTyšerová 25.
místo, Róza Paličková 20. místo a Ka-
rina Mykytyuk 15. místo.

Průběžné výsledky Českého halo-
vého poháru 2019 po dvou kolech jsou
následující:

INZERCE

Český halový pohár 2019

Další plánované akce:

4. 5. Polabská liga Lžovice
11. 5. Polabská liga Krakovany
18. 5. Hra Plamen Kolín
19. 5. Okresní kolo dorost,

dospělí Kolín
25. 5. Polabská liga Vrbčany
26. 5. Soptík Církvice
8. 6. Soptík Kácov

21. 6. Polabská liga Plaňany
7. – 13. 7. Soustředění mladých

hasičů
10. 8. Polabská liga Sendražice
8. 9. Soptík Močovice

14. 9. Soptík Žleby
15. 9. Vítězovská stovka
15. 9. Krajské setkání přípravek

Mělník

Kategorie – mladší dívky

Místo Jméno příjmení Počet bodů
6. Karina Mykytyuk 85
24. Rozálie Paličková 42
37. Sofie Tyšerová 26
38. Barbora Martínková 25
44. Anežka Kratochvílová 21
50. Johana Mušák 16
51. Eliška Kuberová 16

106. Karolína Horáková 0
122. Sára Melenová 0
137. Adéla Horáková 0
(z celkového počtu 192 dívek)

Kategorie – starší dívky

Místo Jméno příjmení Počet bodů
49. Nela Bížová 17

163. Natálie Tyšerová 0
178. Sabina Benešová 0
(z celkového počtu 256 dívek)

Mladí hasiči ve Starém Kolíně mají
tréninky třikrát týdně. V pondělí mají své
tréninky přípravka a dorost, v úterý
mladší žáci a ve čtvrtek starší žáci a do-
rost. Kromě tréninků ve všední dny pro-
bíhají i o víkendech v kulturním domě,
na pozemku u fotbalového hřiště či
v Pardubicích na hasičské škole.

Ing. Vladimír Klejzar

SDH Starý Kolín informuje • SDH Starý Kolín informuje • SDH Starý Kolín informuje • SDH Starý Kolín informuje
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V sobotu 6. 4. 2019 proběhl ve Sta-
rém Kolíně, na Baštách a v jejich okolí
rozsáhlý úklid, sběr odpadků a likvidace
několika černých skládek. V letošním
roce poprvé organizovala úklidovou akci
obec Starý Kolín, vše proběhlo ve spo-
lupráci se spolkem Ukliďme Česko, čímž
jsme se zapojili do celonárodního úklidu
veřejného prostoru.

Po krátkém monitoringu situace okolí
obce a zjištění rozsahu výskytu černých
skládek a rozptýleného odpadu jsme
přistoupili k plánu úklidu na několika
místech současně s tím, že upřednost-
něny byly lokality, ve kterých obyvatelé
Starého Kolína aktivně tráví svůj volný
čas. Vybrány byly tyto oblasti: (1) tra-
dičně baštecký les, (2) kačinský les, (3)
pěšina z ul. Zahradní směrem k želez-
ničnímu přejezdu u Kamence a zpět na
Bašta, pěšina za zahrádkami, (4) škarpy
podél silnice směr Sv. Kateřina, (5)
škarpy podél silnice směr Hlízov.

Samotná akce započala setkáním
dobrovolníků v parčíku u pomníku pad-
lých, kde se tito rozdělili do skupin, dále
přidělením pytlů na odpad, pracovních
rukavic a jiného drobného materiálu
a následně se již dobrovolnické skupiny
odebraly do svých lokalit. Likvidace čer-
ných skládek i rozptýleného odpadu
spočíval v naplnění odpadových pytlů
a jejich dočasnému uložení pohromadě
vždy někam na okraj širší cesty tak, aby
vše bylo možné jednoduše nakládat na
přívěs nebo nákladový prostor auta
k převozu ke kontejneru tomu určenému.
Svoz pytlů uskutečňovala dvě vozidla
s přívěsy.

Po odvedené práci se dobrovolníci
mohli odebrat do restaurace na tenisové
kurty, kde pro ně již od brzkého rána
bylo chystáno občerstvení v podobě gri-

lovaných klobás, opečených špekáčků,
nápojů atd. Teprve zde se všichni uklí-
zeči opět mohli setkat, rozvinula se ši-
roká diskuze na téma odpadů a výměna
zkušeností ze sběru samotného.

Kdyby Vás zajímalo, s čím se museli
dobrovolníci utkat, pak zejména: s vy-
sloužilými domácími spotřebiči, hroma-
dami plechovek a plastů podél silnic
a železniční trati, s pneumatikami, od-
padky nadupanou meliorační šachtou za
kačinským lesem, s vysloužilým nábyt-
kem, ale také kyblíkem injekčních stříka-
ček. Asi nejčastější odpad vůbec byly
autodíly.

Je s podivem, že dnes, kdy každému
z obyvatel obec zajišťuje nakládání s od-
padem, má někdo to srdce vyvézt cokoli
do přírody nebo do lesa. Celková účast
byla 99 dobrovolníků v sobotu + 4 hasiči

(trenéři + dorostenci) kteří se nemohli
v sobotu z důvodů závodů zúčastnit, si
vyžádali likvidaci černé skládky v lese ke
Kolínu o den dříve a vlastními silami.
Celkem tedy 103 dobrovolníků skutečně
všech věkových skupin. Rád bych podě-
koval panu starostovi obce za velmi ši-
roký patronát nad celou akcí i jeho
osobní účast, společnosti Marius Peder-
sen za podporu ve formě přistavení
a odvoz kontejneru zdarma, místnímu
sboru dobrovolných hasičů za poskyt-
nutí potřebné techniky, ale nejvíce všem
ochotným a aktivním obyvatelům a sou-
sedům, kteří věnovali osobní čas pro
sběr nepořádku, případně přípravu
a zajištění občerstvení pro takové
množství lidí.

Jsem moc rád, že se sešlo tolik 
zodpovědných, aktivních a milých lidí
s tak živým zájmem o veřejný prostor
a o problematiku odpadů jako takovou.
Můžeme si gratulovat. 

Ctirad Melena

Ukliďme Česko, ukliďme Starý Kolín


