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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
ve všech předchozích číslech Zpra-

vodaje jsem Vás informoval o událos-
tech, které se děly, nebo které se budou
dít. Nebude tomu jinak ani tentokrát,
vzhledem k důležitosti některých pro-
jektů. Přiznávám, že chod některých zá-
ležitostí je zdlouhavější, než bychom si
přáli, a tak v tuto chvíli jsme rádi ale-
spoň za to, co se nám povedlo realizo-
vat v tomto roce. Část chodníku v ulici
Kateřinské včetně výsadby zeleně, kde
ještě vznikne přechod pro chodce poblíž
nádrže Vana, a rekonstrukce hasičské
zbrojnice. Po tříletém tlaku na KSÚS se
podařila zrenovovat ulice Hlízovská, kde
musíme v následujících letech ještě do-
končit chodník ke hřbitovu. Jistě jste si
všimli nových oken na obecním úřadě;
výměna byla nanejvýš nutná vzhledem
k bezpečnosti nás všech, protože již vy-
padávala skla z rámů a hrozilo nebez-
pečí úrazu. Obě bytovky na Baštách
mají novou zateplenou střechu a v příš-
tím roce bychom měli dokončit i jejich
obvodový plášť.

Na Baštách probíhá též rekonstrukce
veřejného osvětlení a již zbývá jen pár
lamp k celkovému dokončení. A když už
jsme na Baštách, přejdu plynule na
akce, které zde plánujeme, především
revitalizaci rybníčku. Podařilo se nám
podat žádost na Ministerstvo zeměděl-
ství v rámci Podpory opatření na rybní-
cích a malých vodních nádržích. Jde
o novou výzvu a věříme, že naše žádost
dobře dopadne. Jsme také před dokon-
čením projektu na ulici Pod drahou.

Ale hlavní akcí pro příští rok bude
ulice Kolínská, pokud nám to někdo
nebo něco nepřekazí. O postupu jsem
již psal v minulém čísle, vše stále platí.
I když máme již příslib dotace, což je
necelých 11 mil. korun, čekáme na ko-
nečnou dohodu s KSÚS. Podrobnosti
k této akci podáme až po podpisu tohoto
dokumentu. A na závěr úvodního bloku
bych Vás chtěl nasměrovat na další
stránky Zpravodaje, kde se dozvíte řadu
zajímavých a užitečných informací. 

Druhý blok bych chtěl jen krátce vě-
novat výročí, které si letos připomí-

náme, a to 17. listopadu, výročí třiceti let
od sametové revoluce.

Pozastavit a vzpomenout si na ně-
které lidi, kteří se snažili v porevoluč-
ních dobách tuto zemi nasměrovat do
normálnosti demokratického světa.
Vzpomenout na doby, kdy jsme cinkali
klíči na Václavském náměstí a poté na
Letenské pláni vyvolávali naše hrdiny
a kdy se všichni radovali z vývoje listo-
padových dnů roku 1989. Nejvíce mi
utkvěla vzpomínka na 25. 11. 1989.
Obrovská manifestace na Letenské
pláni, kam se sjížděla spousta lidí
z celé republiky. Samozřejmě i já jsem
vyrazil s kamarádem a velkým svaz-
kem klíčů v kapse do Prahy. V Kolíně
nastoupila další skupina našich přátel
a společně jsme diskutovali celou
dobu, než jsme dorazili na nádraží
Praha střed.

Po vystoupení z vlaku jsme zamířili
na Letnou, cestou nás pohltil proud lidí
mířících podpořit pád režimu, který nás
celá desetiletí utlačoval.  Najednou
v tom davu někdo prohlásil: Víte, že ko-
mouši mají připravená letadla a že to do
nás klidně nasypou? Většina z nás jen
lakonicky přikývla a spíše zrychlila krok,
už abychom byli na místě a mohli vyvo-
lávat: „Ať žije Marta Kubišová, Václav
Havel, Václav Malý, Josef Kemr, Jiří
Suchý, Jaroslav Hutka, Alexander Dub-
ček...!“ ad. Nikdo se nebál. V tu chvíli

jsme všem, kteří vystupovali na balkónu
stadionu Sparty, dokázali odpustit i je-
jich řečnickou neobratnost. To nebylo
v tu chvíli důležité, důležité bylo, že
jsme společně pomalu, ale jistě, setřá-
sali ten totalitní tlak a těšili se na příští
dny, týdny, měsíce a roky v lepších ča-
sech, kdy budeme moci svobodně dý-
chat a projevovat své názory.

Malou revoluci jsme absolvovali také
u nás ve Starém Kolíně: transparent na
budově dílen JZD, letáky a plakáty na
všech možných plochách. Ale hlavně
naději pro mladou generaci, do které
jsem se počítal v roce 1989 i já. Také
založení Občanského fóra tady u nás
bylo okamžitou reakcí na probíhající
události. Společně s pány S. Kvašem,
K. Civínem, J. Novákem, V. Horákem st.
a ostatními jsme vykročili ke svobodným
volbám roku 1990. Kde jsme porazili
Národní frontu poměrem 8:3, a tím zís-
kali 71 % hlasů. A o čtyři roky později
dokonce 97 % hlasů. Všem Vám, kteří
jste se zúčastnili voleb v roce 1990
a 1994, bych chtěl moc poděkovat a říci,
že bylo pro mne velkou ctí s Vámi vytvá-
řet demokratickou samosprávu v naší
obci. Dnes bohužel politika zhrubla,
tedy ta vysoká, a nemáme takové mo-
rální vzory jako byl Václav Havel.  Proto
se v myšlenkách někdy vracím do let,
které jsme společně prožívali před třiceti
lety. Luboš Železný

Dne 19. října 2019 jsme přivítali nové občánky naší obce. Tentokrát dorazilo je-
denáct kluků a pět holčiček. Celkem se od ledna do září 2019 narodilo v naší obci
24 dětí. Ty děti, které se narodí ještě do konce letošního roku, přivítáme zase až
na jaře 2020
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Začátek nového školního roku
Začal nám všem nový školní rok. Jak

už to bývá, vždy se ohlížíme zpět, co no-
vého se stalo o prázdninách. Děti s po-
vzdechem, že to pěkné a bezstarostné
už skončilo, a my dospělí řešíme, co se
zvládlo opravit a co vypadá zase o něco
lépe. Podařilo se zrekonstruovat třídu
matematiky a přírodopisu. Nové osvět-
lení a výmalba opravdu pomohla. Pro
prvňáčky a čtvrťáky se ve třídách vymě-
nilo osvětlení a vymalovalo se. A tak
máme školu zase o trochu hezčí.

V září jsme přivítali 21 nových
prvňáčků. Pod vedením Mgr. Horynové
začínají objevovat tajemství čtení,
psaní a počítání. Pedagogický kolektiv
se rozrostl o nové dva členy – paní uči-
telku ve 4. třídě Mgr. Jitku Dočkalovou
a Mgr. Zdeňka Vítka, který učí matema-
tiku v 6. třídě a hodiny tělesné výchovy
ve všech třídách. Máme za sebou dva
měsíce. Děti si pomalu zvykly na školní
režim, smířily se s ranním vstáváním,
plněním úkolů a řadou dalších povin-
ností. Letos se nám podařilo rozšířit 
nabídku zájmových kroužků o přírodo-
vědný, který nese název Newton, cyklis-

tický, sportovní a kroužek branného typu
pro 2. stupeň. Pozornost věnujeme
nejen výuce, ale i rozvoji dětí a přiměře-
ným pohybovým aktivitám. Proto jsme

rádi, že se nám podařilo zapojit do pro-
jektů „Děti na startu“ pro naše nejmenší
a „Sportuj ve škole“ pro děti prvního
stupně.

Jsme v plné práci. Naše škola byla vy-
brána Českou školní inspekcí do národ-
ního testování pro šesté třídy. Všichni si
budeme přát, aby se naši šesťáci v ná-
rodní konkurenci neztratili. Blíží se třídní
schůzky k prvnímu čtvrtletí, a to znamená
první účtování a dokladování znalostí.
Čas plyne někdy rychleji, než si přejeme,
a pololetí s vysvědčením je tu dříve, než
se nadějeme. Ve škole zvládáme nejen
výuku, ale také příjemnější aktivity. Sed-
máci připravili pro naše nejmenší „Den
draka“ a dostali za to pochvalu od učite-
lek z MŠ. Odpolední dračí závody byly
kvůli dešti odvolány, což mrzelo úplně
všechny. Ale už máme nachystaný
„Večer dýní“ na statku i se soutěžemi,
nezbytnou stezkou odvahy a soutěží
o nejhezčí dýni. Pěvecký sbor a kroužek
flétniček začíná trénovat na „Zpívání
v kostele“. Těšíme se, že se všichni se-
jdeme u toho nejvyššího smrku a na první
adventní neděli po vystoupení dětí z ma-
teřské školy budeme u jeho rozsvícení.

Škola patří do života obce, je jeho ne-
dílnou součástí. Jsem proto ráda, když
se ho můžeme aktivně účastnit a přinést
radost jeho obyvatelům.                                      

Mgr. Irena Skřivánková

Takto by se dal charakterizovat za-
čátek školního roku z pohledu tělesné
výchovy. Nové pojetí tohoto specific-
kého předmětu spočívá v jeho nové
koncepci. Ta by měla být přístupná
všem žákům bez rozdílů fyzických
propozic. Zjednodušeně řečeno, tělo-
cvik by měl oslovit každého. Proto je
součástí hodin rozmanitost činností

a implementace různorodých cvičení
a sportů. Rovněž je rozvíjena týmovost
a soutěživost, kterou škola podporuje
při účasti žáků na různých soutěžích
a závodech. Ojedinělým je i krok školy
vyčlenit na výuku tělesné výchovy
pouze jednoho vyučujícího, a tím získat
ucelený přehled o sportovních doved-
nostech a aktivitách všech žáku školy.
To je důležité například při kompletaci
družstev pro různě sportovní soutěže.

Sportovní nadšení musí být řádně
odměněno, proto i zde platí oblíbená
motivační zásada cukru a biče, kdy za
odvedený výkon náleží každému od-
měna. Ta bude různá, např. začali jsme
velmi aktivním vstupem a bojovým vý-
konem družstev v přespolním běhu.
Odměna na sebe nenechala dlouho
čekat a přední český fotbalový tým SK
Slavia Praha nám umožnil zdarma
vstup na své ligové utkání, přednostně
pro naše reprezentanty. Zážitek byl pro
děti příjemným bonusem za jejich
snahu a nadšení.

Mgr. Zdeněk Vítek

Nové pojetí tělesné výchovy na naší škole
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Celonárodní projekt věnovaný dětem
ve věku 4–9 let se dostal i do naší MŠ.
Nejedná se o žádnou specializovanou
aktivitu, ale o všeobecnou pohybovou
průpravu. Záměrem je především rozvoj
základní pohybové motoriky, koordi-
nace, obratnosti, rychlosti a síly. Projekt
nabízí různorodé pohybové aktivity
dětem bez rozdílu tělesné kondice, kon-
stituce či pohybového nadání. V žádném
případě není cvičení zaměřené na
výkon, jak tomu bývá u specializovaných
sportů, které často dělí děti na horší

a lepší, vyvolávají v nich stres a strach
z neúspěchu. Naopak – celková meto-
dika projektu Děti na startu je vytvořena
tak, aby děti bavila a láska ke sportu jim
vydržela ideálně celý život. Projekt se

ale netýká jen výchovy k pravidelnému
pohybu. Do jeho koncepce patří i mnoho
aktivit v rámci zdravého životního stylu.
Děti dostanou trička, deníčky pro zapi-
sování sportovních úspěchů a během
projektu se také mohou zúčastnit měření
např. svalové hmoty, tuku, kostní hus-
toty, samozřejmě vše pod vedením od-
borníků. Zdravý životní styl a správné
stravování je v naší společnosti stále ak-
tuálnější. Tak děti: „Hurá na start.“

Bc. Dana Kočíková,  
Darja Plechatová

Projekty pro rozvoj pohybu

V letošním školním roce navštěvuje
kroužek 21 dětí. Skupinu tvoří žáci 2.–
5. ročníku. Cílem je zábavnou a hravou
formou rozvíjet všestranné pohybové
dovednosti. Nezáleží na výkonu, zruč-
nosti, ale na chuti zapojit se a hlavně se
pohybovat. Sportování je součástí škol-
ních aktivit, proto rodiče nemusí podří-
dit volný čas aktivitám svého dítěte.

Scházíme se pravidelně jednou
týdně v tělocvičně ZŠ a MŠ Starý Kolín
a snažíme se využít pohybu k aktiv-
nímu odpočinku a relaxaci. Účast je vě-
kově rozmanitá, přesto se umíme
domluvit a jsme tolerantní jeden k dru-
hému.  Formou soutěží, skupinových
a kolektivních her se děti učí zručnosti,

postřehu, rychlosti a zejména sportov-
nímu chování. Do činností se zapojují
všichni bez rozdílu. Náplní setkání je
společná rozcvička, která má často po-
dobu soutěží. Prostor hlavních činností
věnujeme běžecké abecedě, práci
s míčem a cvičení s nářadím. Neodpus-
tíme si míčové a kolektivní hry, které
v nás rozvíjejí soustředěnost, postřeh,
pozornost. V závěru hodiny se protáh-
neme, uvolníme a následuje burza ná-
padů pro příští setkání. Děti se velmi
rády zapojují do rozhodování o svém
volném čase a my dospělí věříme, že
jednou budou stejně odhodlaně rozho-
dovat o své budoucnosti.

Mgr. Jitka Dočkalová

Pro naše předškoláky připravujeme
pestrý a zajímavý didaktický program,
který rozvíjí jejich psychomotorické do-
vednosti, znalosti a vzájemnou komuni-
kaci. Den začíná dětem volnočasovou
aktivitou (modelováním, malováním,
hrami na interaktivní tabuli či hraním
v naší herně). Osm hodin, zvoní, my se
připravíme na pohybovou výchovu. Cvi-
číme cviky na ohebnost, dechová cvi-
čení, oční gymnastiku, dětské jogínské
polohy. Naboso masírujeme chodidla
molitanovými balonky, skáčeme a podlé-
záme se švihadlem.

Dopolední svačina a oběd se podá-
vají v naší školní jídelně. Děti si osvojují
základy slušného chování a stolování.
Poté následují krátké řízené aktivity.

V rozdělených skupinách na koberci se
děti učí počítat do deseti s kaštany. S ra-
dostí si také zahrály známou pohádku
„O Červené karkulce“, doplněnou obliče-
jovými maskami a barevnými kulisami.
Ve výtvarné výchově jsme lepili, stříhali.
Děti si vyrobily krásné kytičky s vlastním
portrétem. V této činnosti se zaměřily
především na vystřihování a detailnost.
Dopolední pobyt na školní zahradě byl
plný radosti z volného pohybu. Děti se
střídaly v jízdě na koloběžce, lezly po
prolézačkách, honily se nebo si házely
s balonem. Po chutném obědě, buchtič-
kách se šodó, nastupuje klidový režim,
doprovázený četbou z pohádkových kní-
žek. Odpolední činnosti jsou již volné,
každý si hraje dle vlastní volby, děvčata

si vybarvují omalovánky s princeznami,
kluci si staví z Lega, Chevy. V komuni-
kativním kruhu seznamuji děti s Orffo-
vými nástroji. Každému půjčím jeden
nástroj a společně si zahrajeme a zazpí-
váme známé lidové písničky (Travička
zelená, Já do lesa nepojedu, Cib, cib, ci-
bulenka atd.). Naše děti vedeme k sa-
mostatnosti, rozvíjíme jejich komunikaci,
upevňujeme pocit sebedůvěry, bezpeč-
nosti, emoční stability a socializaci v dět-
ském kolektivu. Práce s dětmi probíhá
formou hry, je zaměřena tak, aby za-
ujala, rozvíjela dětskou osobnost a jejich
schopnosti a děti chodily do mateřské
školy rády a s nadšením.

Jindra Kocianová,
Darja Plechatová

Den v mateřské škole předškoláků „SLUNÍČKA“
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Vítáme Vás u Berušek. Naši třídu na-
vštěvují děti ve věku 4-5 let. Náš den ofi-
ciálně začíná v 6:30, většina dětí
přichází do MŠ mezi 7. a 8. hodinou,
a tak než se všichni sejdeme ve třídě,
ukazují hodiny 8 hodin.

Od 8 hodin mají děti čas cca 15-20 mi-
nut na volnou aktivitu; tu většinou tráví
tak, že si hrají s kamarády, staví, mode-
lují, vybarvují, kreslí, zkrátka dělají to, co
je baví. Po čtvrt na devět svolá paní uči-
telka všechny děti, společně si popřejí
dobré ráno a děti začnou uklízet. Když
mají děti hračky uklizené, sejdou se
všichni i s paní učitelkou v kroužku na
koberci, který nazývají ranní kruh; děti
velice rády vypráví zážitky a různé pří-
hody, proto jim paní učitelka dá prostor
vyjádřit se. Po ranním kroužku si děti za-
hrají pohybovou hru, která je organizo-
vaná paní učitelkou. Častokrát paní
učitelka připraví pro děti „opičí dráhu“.
Po zahřátí je na řadě klidová činnost,
děti si protáhnou svá těla, a také rády re-
laxují, uvolní se, zavřou oči a odpočívají.

A hurááá je tu svačina, před svačinou
si děti musí jít umýt ruce, dále si vezmou
talířky, svačiny a pití. Posadí se na svá
místa, paní učitelky popřejí dobré chut-
nání a děti baští.

Po svačině je na programu dne tzv. ří-
zená činnost. Většinou se přesuneme na
koberec do kroužku a povídáme si
o daném tématu, každý má možnost se
vyjádřit. Občas pracujeme ve skupin-
kách s knihami. Z koberce se přesu-
neme ke stolečkům a jdeme pracovat.
Rádi vytváříme různé výrobky, ze kte-
rých máme radost nejen my, ale i ma-
minka a tatínek. Protože už jsme skoro
velké děti, rozdá nám občas paní uči-
telka pracovní list, nad kterým si často

lámeme hlavu. Když máme hotovou
práci, je čas jít se ven vyvětrat. Oblék-
neme se, obujeme boty a vyrážíme.
Často chodíme na vycházku po Starém
Kolíně, a když nám zbyde chvilka času,
pustí nás paní učitelky na naše hřiště na
zahradě MŠ.

A je tu oběd, na vycházce nám po-
řádně vyhládlo, tak už se moc těšíme.
Před obědem se ale musíme převlék-
nout, dojít si na toaletu a umýt si ruce,
bez umytých rukou by nás paní učitelky
nepustily ke stolu. U oběda si popřejeme
dobrou chuť a papáme.

Po obědě si vyčistíme zoubky, pře-
vlékneme se do pyžámek a zalezeme si
každý do svého pelíšku. Některé děti od-
cházejí domů už po obědě. Paní učitelka
nám pokaždé čte pohádku a po pohádce
nás hezky hladí. Někteří „nespavci“ ale-
spoň odpočívají, třeba s knihou v posteli.
Po chvilce odpočívání si paní učitelka
„nespavce“ vezme do třídy a rozdá jim
nějakou práci.

Ve 14 hodin vstáváme. Často se nám
z postele nechce ven a paní učitelka nás
musí přemlouvat. Usadíme se ke stolu,
dáme si odpolední svačinu. Po svačině
paní učitelka upravuje holkám culíčky
a copánky. Odpoledne máme čas na
volnou hru a čekáme, až nás vyzvednou
rodiče. Občas je to ve školce tak moc
fajn, že se nám ani nechce domů.

To je náš den u Berušek.
Bc. Dana Kočíková, 

Claudie Macháčková

• Informace z naší školky • Informace z naší školky • Informace z naší školky •

Koťátka jsou I. oddělení v mateřské
škole, což jsou nejmladší děti ve věku
2–3 let.

Tento týden jsme probírali téma
Lesní království. Ráno děti přišly do
třídy a rozutekly se k hračkám. Rády
staví koleje pro vláčky, hrají si na dok-
tora, nebo si půjčí pastelky a malují ob-
rázky pro rodiče. Když se sejdou
všechny děti ve třídě, uklidíme hračky
a sedneme si do kroužku, kde se přiví-
táme, řekneme si, co budeme tento
den dělat. S dětmi si společně uká-
žeme rozdíly mezi listnatými a jehlična-
tými stromy – děti si vezmou do rukou
listy a jehličí, šišky a různé plodiny,
které rostou na stromě. Ptala jsem se
dětí, co všechno viděly v lese – odpo-
vídaly, že zvířátka, houby, plodiny atd.

Po kroužku děti dostaly míčky, se kte-
rými jsme si udělali ježčí rozcvičku –
váleli jsme míček po zemi, přeskako-
vali, protahovali jsme se s míčkem.
V rámci rozcvičky jsme přivítali slu-
níčko, aby nám pěkně svítilo. Následně
proběhla hygiena a svačina. Při hlavní
činnosti si děti natřely čtvrtku vodou
a zapouštěly do ní vodové barvy. Když
čtvrtka uschla, děti si vybraly listy, které
natřely barvou a obtiskly na čtvrtku.
Před obědem jsme se vydali na pro-
cházku do lesa, kde děti sbíraly listy
a šišky spadlé na zem, poslouchaly
cvrlikání ptáčků a pozorovaly podzimní
přírodu. Po návratu z lesa si děti přály
postavit les i ve třídě.

Jana Čapková,
Tereza Miksová

Třída Koťátek

Den v oddělení

Berušek
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V letošním roce si připomínáme vý-
znamné výročí pádu totality v naší
zemi – třicet let od událostí listopadu
1989. Vyjma událostí 17. listopadu
1989, kdy byli demonstrující studenti
na Národní třídě v Praze brutálně na-
padeni komunistickou Veřejnou bez-
pečností, to byla revoluce nenásilná,
sametová, a znamenala návrat plura-
litní demokracie, lidských práv a nor-
málních ekonomických poměrů do
naší země. Průběh událostí byl však
jiný v Praze a ve velkých městech, kde
po vyhlášení studentských stávek za-
čaly probíhat pravidelné demonstrace
s požadavkem společenských změn,
a jiný na vesnicích, odkud lidé spíše
na demonstrace dojížděli. A vraceli se

pak s letáky a informacemi, které v te-
levizi a rozhlase dosud nezazněly.
Mnozí Starokolíňáci – studenti se za-
pojovali do studentských stávek a do
demonstrací v Kolíně, kde se na ná-
městí Obránců míru (dnešní Karlovo
náměstí) konala první velká demon-
strace v den generální stávky 27. lis-
topadu (a již předtím v kolínském
divadle). Průběh událostí ve Starém
Kolíně byl poklidný, jednalo se zej-
ména o vyvěšování letáků a některé
akce spíše symbolického charakteru,
viz vzpomínky níže. První veřejná
schůze Občanského fóra se v naší
obci konala 28. prosince 1989, tedy
den před volbou Václava Havla prezi-
dentem republiky. 

Výročí Sametové revoluce 1989
ZMĚNY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE
ve Starém Kolíně po sametové revoluci
ve školních letech 1989/1990 a 1990/1991

V kronice školy se jako hlavní téma
v těchto letech objevují zprávy o výstavbě
nového pavilonu školy (dnes první stupeň
a školní kuchyň a jídelna). Na podzim
1989 byla hotová hrubá stavba, začala
montáž topení a rozvod elektřiny. Dokon-
čovací práce se zpomalily, otevření se 
oddálilo. V nově otevřené budově byl slav-
nostně zakončen školní rok v červnu
1991.

Od září 1990 se snížil počet žáků
oproti předcházejícímu školnímu roku
o 17 žáků. Důsledkem toho se snížil počet
tříd a pedagogických pracovníků. Na konci
školního roku 1989/1990 odchází ze školy
7 pedagogických pracovníků. Většina pře-
chází na nové pracoviště, dva do dů-
chodu.

O změnách, které přinesla sametová
revoluce, píše v kronice paní ředitelka
Hana Schüllerová: „Závěr roku 1989 při-
nesl obrovskou úlevu z letité útlumové 
situace, a úpadku morálky veškerých lid-
ských hodnot. Sametová revoluce v listo-
padu 1989 odstranila kolektivní vládu
jedné strany, zároveň však postupně od-
kryla a odkrývá nedozírný úpadek, de-
vastaci kultury, přírody, vzdělávání,
charakterů. ... Před naší nešťastnou, leč
krásnou zemí vyvstaly obrovské úkoly,
dlouhodobě neřešené problémy, které se
týkají všech oblastí našeho života. Bude
třeba patrně velice silná vůle, obětavost
a pořádná práce, abychom se začali do-
stávat „ze dna“. ... Na školách probíhaly
konkurzy – obsazení ředitelů škol. Ke
změně ve vedení ZŠ Starý Kolín nedošlo.
Zástupkyně ředitelky Oldřiška Kosařová
odešla na 4. ZŠ Kolín. Škola bude mít od
1. 9. 1990 pouze 7 tříd (1. a 2. roč. spojené
vyučování), takže nárok na zástupce za-
niká. ... Ve 2. pololetí se školy oprostily od
letitých nesmyslů – branných cvičení,
branných kurzů, změnila se obsahová
náplň občanské výchovy, dějepisu. …
Vzhledem ke zrušení různých nesmysl-
ností, které školu zatěžovaly a svou prázd-
notou deptaly iniciativu, zůstává více času
na vlastní pedagogickou činnost. Ve ško-
lách se vyučuje jazykům, převážně an-
glický jazyk a německý jazyk, podle
kvalifikovanosti učitelů. …“

Naďa Kotková

Růžena Pechmanová: Zprávy o tom, co
se dělo 17. listopadu 1989 v Praze, se
do Starého Kolína trousily jen spoře. Až
když se objevily autentické záběry v te-
levizi, jsem pochopila plně, co se
v Praze stalo. Demonstrovat do Prahy
jsem se nevypravila, ale malou revoluci
jsme s rodinou přece jen provedli. 

Na konci listopadu stále na vrátnici
Kary trůnila na dálku viditelná rudá
hvězda. Celá rodina se usnesla na tom,
že rudá hvězda dostane nový kabát.
V 10 hodin večer manžel se synem vy-
lezli na střechu vrátnice a nad hlavami
strážců podniku překryli hvězdu velkým
archem balícího papíru s namalovaným
usmívajícím se sluníčkem. 

Druhý den ráno před šestou hodinou
byla ještě tma. I přesto si někteří za-
městnanci při příchodu do práce slu-
níčka všimli a s úsměvem poznatek šířili
dál. Když zpráva dorazila až k řediteli
Kary, zaměstnanci z údržby dostali pří-
kaz odstranit nejen sluníčko, ale i rudou
hvězdu.
Blanka Lísková: Moje osobní rebelie se
konala, a snad mi to dnes už nikdo nedá
k úhradě, když jsem v noci přestříkala
Náměstí Klementa Gottwalda na Ná-
městí T.G.M. Kdyby to býval tehdy
někdo vyfotil a měl fotku, moc ráda bych
ji viděla!
Václav Horák st.: Události v Praze jsem
sledoval v televizi a rozhlase. Čtyřikrát

Jeden z plakátů, které si přiváželi občané z pražských demonstrací v prosinci 1989

Ze vzpomínek občanů

Pokračování na straně 6
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jsem byl v Praze na manifestacích. Stál
jsem frontu na podpis Charty. Bylo to
na Národní třídě. Byl jsem na Letenské
pláni jako zrnko v půlmilionovém davu.
Byla zde i podpisová akce za zvolení
Havla prezidentem. Ale já to musím
říci, skoro jsem ho neznal. Ale v obcích
byl klid, jako by se to týkalo jen měst
a jen některých, Prahy a velkých měst,
některá města stejně jako obce dří-
mala. V obci generální stávku oznámil
veřejnosti p. Vobořil zvoněním na kos-

telní zvony. U nás to začalo 5. prosince,
po jednání v JZD p. Železný, p. Vobořil
a já. Musel jsem do toho jít, i když mně
bylo 70 let. Podepsali jsme dopis pro
MNV, aby vyhlásil ustavení přípravného
výboru OF v obci. Vylepené plakáty Ob-
čanského fóra byly strženy. To si mně
stěžovaly učitelky – paní Civínová a Cti-
burková. Dne 11. prosince jsme měli
schůzi stavební komise v budově hasi-
čovny, kde byl úřad MNV, a tato schůze
byla bouřlivá. Požadavkem bylo urych-
lení převzetí řízení obce OF. Dopis, 

že bude veřejná schůze OF 28. prosin-
ce v 18 hod. v kulturním domě, jsem 
dal p. Železnému, aby to na MNV vy-
hlásil rozhlasem. Řečníky na schů-
zi byli Ing. Tlustý, později ministr,
a MVDr. Černý. Sál nebyl uklizen a lidí
přišlo málo – asi 30. 5. ledna 1990 byla
první schůze OF, při které byl navržen
tajemníkem Z. Jiran a 5 členů výboru
jako mluvčí OF. 24. ledna na schůzi OF
byla zvolena tajemnicí paní Benešová,
Z. Jiran to nechtěl, že by to nezvládl. I já
končil, byli zde mladí.

Pro dokreslení atmosféry let
1989–1990 přinášíme výběr
některých událostí, jak je 
zaznamenala kronika obce:

• Podnik Kara – Stav pracovníků 372.
Průměrný výdělek byl 2 823 Kčs. 

• Podnik Fruta – Vzhledem k nízké
sklizni předchozího roku byly zásoby ky-
saného zelí nízké. Provoz u Bašů byl
uzavřen. Pracovníci přešli do provozu
u dráhy. V sezóně bylo vykoupeno 532
vagónů zelí. Byly zde brigádníci ze Slo-
venska a tři skupiny z Polska. 

• Kulturní dům – 1.1.1989 nastoupil do
KD nový správce pan Veselý. 

• Knihovna měla v roce 1989 328 čte-
nářů, z toho 92 dětí. Knihovna je i nadále
umístěna v nevyhovujících vlhkých a za-
tuchlých prostorách pionýrského domu
(tedy č.p. 19 na Baštách).

• 29. 4. 1989 se na sportovišti za KD
pod patronací Svazarmu konala první
autoburza. Zájem byl velký.

• Koncem dubna došlo k úpravě a úklidu
prostoru kolem železniční zastávky. ČSD
odklidilo kopec hlíny a kamení z baš-
tecké strany. Byla odklizena dřevěná
bouda ze starokolínské strany. Ve druhé
polovině srpna byla vytlučená okna za-
stávky nahrazena skleněnými cihlami.

• 1. 5. 1989 – prvomájový průvod byl
opět kratší, asi 500 lidí… 

• 16. 5. 1989 byla otevřena samoobslu-
ha na náměstí bez velkých ovací, pro-
tože „nebylo čím se chlubit“. 

• 19. 5. 1989 u kolínských železničních
dílen na trati Kutná Hora – Kolín vykolejil
rychlík. Na místě byli 2 mrtví a několik
těžce zraněných. 

• 20. 5. 1989 se konaly u KD okresní
přebory žáků 5–8. tříd v lehké atletice
a ve stejný den i vodácké přebory Sva-
zarmu na Labi a na Náhoně.

• V říjnu se konala výstava v kulturním
domě – Svazarm, rybáři, zahrádkáři,
svaz žen, základní škola, Český červený
kříž a TJ Jiskra vystavovali své výrobky,

výpěstky náčiní, fotomateriál, diplomy ze
soutěží.

• 17. listopad – Zatímco jsme ve Starém
Kolíně likvidovali pozůstatky venkovské
výstavy, politické události v Praze nabí-
raly zvýšené obrátky. Praha vřela, ven-
kov zůstával beze zpráv. Pokud nějaké
docházely, byly jen kusé. Noviny zveřej-
ňovaly zprávy nic neříkající, televize
uveřejnila první zpravodajství o Národní
třídě až po týdnu.  

• 28. prosince 1989 bylo ustaveno Ob-
čanské fórum ve Starém Kolíně. Zaklá-
dací listinu podepsalo 193 občanů na
ustavující schůzi v KD. Koordinační sku-
pina měla tyto členy: Roman Rozenský,
Bohuslav Špinka, Josef Straka, Miroslav
Skokan, Dana Stiborková, Pavel Vobořil,
Václav Horák starší, Hana Vindušková,
Stanislav Kvaš, Luboš Železný, Jiří Do-
ležal, Ludmila Smetanová, Jiří Líska,
Zdeněk Jiran. Mluvčím OF v obci se stali
Stanislav Kvaš, Roman Rozenský, Zde-
něk Jiran, Josef Straka a Jiří Doležal. 

Rok 1990
• Zemědělské družstvo využilo nově
vzniklé politické situace a velmi brzy 
zažádalo o uvolnění z obrovského kom-
plexu JZD Květ Červené Pečky, kte-
rý s několika miliony dluhů jen přežíval.
16. 9. se po mnoha letech starokolínské
ZD opět postavilo na vlastní nohy ovšem
také s několika miliony „zděděných”
dluhů.

• Obec – I na Místním národním výboru
docházelo ke změnám. Chystaly se
volby, svoji práci ukončovaly komise,
které měly minimální pravomoc. Ne-
funkční aparát, ve kterém bylo zapojeno
50–60 lidí, se rozpustil a vesnice žila dál,
aniž by to jakýmkoliv způsobem poško-
dilo její život.

• Kultura – Konal se country bál, za-
hrádkářský ples a několik zábav s mo-
derní muzikou pro mladé.  15. 4. se
v KD konala beseda s pražským her-
cem Josefem Dvořákem. Oslavy MDŽ

se nekonaly, i tradiční májové oslavy
vzaly za své. 

• Během roku 1990 se prováděl další
rozvod vody po obci podle plánu. Na
konci léta začaly práce na bytovce před
školou.

• V říjnu se konečně po několika desít-
kách let dočkali obyvatelé ulice K Lávce
bezprašné úpravy. Tato ulice byla rů-
zným materiálem navezena už do ta-
kové výše, že tvořila oblouk s mnoha
vyježděnými dírami.

• Volby – 8. a 9. června 1990 se občané
po mnoha letech dočkali svobodných
voleb. Na kandidátkách už nefigurovali
kandidáti Národní fronty předem požeh-
naní všemohoucí KSČ. Občanům naší
obce bylo předloženo 23 kandidátek, ze
kterých mohli za plentou a bez zvěda-
vých očí volební komise dobrovolně vy-
brat toho, komu chtěli dát svůj hlas.
Výsledky voleb konaných 8 a 9. června
1990 do Sněmovny lidu, Sněmovny ná-
rodů a České národní rady: Občanské
fórum: 62 %, KSČ 13 %, Strana země-
dělců 4 %, Sociální demokracie 4 %,
KDU 4 %, Strana zelených 3 %. V listo-
padu pak občané volili obecní zastupi-
telstvo do obecního úřadu, který nahradil
místní národní výbor. 24. listopadu bylo
zvoleno 11 členů: Bohuslav Špinka, Petr
Bertram, Stanislav Kvaš, Luboš Železný,
Karel Civín, Lubomír Pechman, Pavel
Kadečka, Mílo Skokan, Jiří Novák, Vác-
lav Pacák a Herbert Kráčmar.  Ve čtvrtek
28. 11. se konalo v KD veřejné zase-
dání, na kterém byl tajnou volbou zvolen
starosta pan Stanislav Kvaš a místosta-
rosta pan Karel Civín. 

• 27. října 1990 otevřel nový majitel
pan Chochola hospodu na Baště. Tato
hospoda byla několik roků zavřena,
protože byla v havarijním stavu. Nový
hostinský vlastními silami s malým fi-
nančním přispěním památkové péče
hospodu opravil. Starý charakter bu-
dovy zůstal zachován.

Pavel Horák

Rok 1989 – Rok obrovských politických změn

Pokračování ze strany 5
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Jak jsme již informovali v květnovém
Zpravodaji, byl kostel sv. Ondřeje v letoš-
ním roce zařazen do Programu záchrany
architektonického dědictví, což je jediný
český státní dotační program na opravu
památek. V prvním kole bylo letos na něj
vyčleněno 700 000 Kč, v červenci ve 
2. kole pak byla dotace z rezervy navý-
šena o dalších 300 000 Kč.

K podpoře spolufinancování byla Sta-
rokolínským okrašlovacím spolkem vy-
hlášena nová veřejná sbírka, kterou jsme
rozšířili na celý kostelní areál a vyhlásili
ji opět na dobu neurčitou. Sbírka je reali-
zována buď prostřednictvím transparent-
ního účtu 2701628799/2010 nebo do
kasičky umístěné na obecním úřadě a na
akcích spolku v obci. Na transparentní
účet přispělo Zámečnictví KASI i jednot-
livci, kterým velice děkujeme! Do spolu-
financování se zapojila i obec. Cena
letošní etapy je 1 139 527 Kč, zhoto-

vitelem je Jan Jelínek ze Zruče nad Sá-
zavou.

Koncem srpna bylo kolem zadní části
lodě kostela instalováno lešení a 3. září
započala oprava střechy. Náplní letošní
etapy je obnova střechy (konstrukce te-
sařské, klempířské a pokrývačské) a ob-
nova hlavní římsy na presbyteriu
kostela. Součástí není oprava sanktus-
níkové věžičky. Práce budou ukončeny
tak, aby na ně bylo možné navázat
v příštím roce a bylo minimalizováno ne-
bezpečí zatékání do objektu. Během
září a října probíhaly práce podle plánu
a byly pravidelně kontrolovány na kon-
trolních dnech zástupci Národního pa-
mátkového ústavu.

A ještě velmi milá věc: v červenci ne-
chala obec u kostela instalovat dvě la-
vičky a vedle západní brány stojan na
kola. Tyto zdánlivé drobnosti přispívají
k tomu, že kostelní areál postupně ote-

vírá veřejnosti svou náruč. Jsme za to
moc rádi! A srdečně zveme do kostela
na tři vánoční zpívání i na „půlnoční“ ve
21 hodin na Štědrý večer, kdy si spo-
lečně zazpíváme koledy. Pokud byste se
chtěli připojit, zpěvem nebo třeba i hrou
na nástroj, přijďte.

Marie Smutná

Starokolínský okrašlovací spolek ve spolupráci s Obcí Starý
Kolín vás zve na výstavu „Jak si hráli a co četli nejen naši rodiče
a prarodiče, ale také naše děti“. Výstava proběhne ve dnech 30.
listopadu a 1., 7. a 8. prosince 2019 vždy od 10:00 do 14:00
hodin v bývalém kině. Jedná se o výstavu předmětů, které nám
zapůjčí obyvatelé Starého Kolína.

Chtěli bychom vás proto požádat o pomoc při hledání před-
mětů, které pro svou zábavu, poučení a volný čas dříve použ-
ívali vaši prarodiče, rodiče, vy a vaše děti. Můžou to být
například panenky, plyšáci, nádobíčko, autíčka, vláčky, staveb-
nice, stolní deskové hry, karty, pexesa, knihy, dětské časopisy,
omalovánky, plakáty na zeď, hračky na písek, koloběžky a jiné
dopravní prostředky a další předměty ze světa dětí. Hračky
a hry nemusí být kompletní. Nepůjčujte nám, prosím, elektro-
nické a současné hračky.

Předměty na výstavu budeme vybírat v bývalém kině v neděli
24. listopadu od 13:00 do 15:00 hodin a od pondělí 25. do
čtvrtka 28. 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.  

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

SOS • Starokolínský okrášlovací spolek • SOS • Starokolínský okrášlovací spolek •  SOS • 

Oprava kostela sv. Ondřeje
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Informace o výstavě

Na vánočním trhu
30. listopadu a na

obecním úřadě
bude k zakoupení

starokolínský
stolní kalendář na
rok 2020 připomí-

nající loňskou 
výstavu „Jak se

žilo za první 
republiky“
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Vánoce. To slovo by mělo evokovat
výjimečnost. Úctu. Klid a pokoj. Pokoru.
Místo těchto pocitů však v posledních do-
bách prožíváme pocity úplně jiné. Stres.
Shon. Napětí. Nervozitu. Vánoce už ne-
jsou výjimečné. Valí se na nás téměř od
konce září ze všech koutů. Vánoce v te-
levizi, Vánoce v reklamách, Vánoce v ob-
choďácích, i na obalech potravin… člověk
se málem bojí otevřít sardinky.

A ono je to přitom tak prosté. Vždyť Je-
žíšek, mocný Bůh a Král králů přišel na
svět jako bezmocné dítě. Narodil se
chudý a ve chlévě. Byl vděčný za dárky
v podobě plenek a mléka. Netřeba se
honit po obchodech a shánět to nejlepší.
Netřeba nakupovat dary za tisíce. Ne-
třeba uštvaných hospodyněk, co pár dnů
před svátky sotva stojí únavou na nohách.

Co je potřeba? Spočinout. Zastavit se
s přáteli. Uvědomit si, jaké štěstí je být zdráv, a že ten největší dar je třeba moci

si svobodně zazpívat. Možná jako v té
pohádkové zemi krále Miroslava.

A tak si to řekli i členové pěveckého
sboru Privatissima a rozhodli se, že si
v předvánoční čas prostě zazpívají,
a ještě tím přispějí na dobrou věc. Po-
slechnout si je můžete přijít v neděli, 
22. 12. ve 14:00 do našeho kostela. Od-
nést si budete moci krom vánoční nálady
i Betlémské světlo, jež přivezou skauti.
Shlédnete přitom i výstavku betlémů,
která se loni konala poprvé a sklidila
velký úspěch. Přicházeli mladí, rodiče
s dětmi, i prarodiče. Sváteční náladu ani
nelze popsat. Bylo milo, příjemno, usmě-
vavo… Děkuji moc všem, kteří přišli.  Vý-

stavka se však konala jen na Štědrý den
a spousta lidí se ozývala s tím, že to bylo
málo. Hlas lidu byl tedy vyslyšen a bet-
lémy budou k vidění tedy již 22.12., ale
opět i na Štědrý den od 13–15 hodin,
a ještě jednou o Štědrém večeru od 
21–22 hodin, kdy můžete přijít jen pose-
dět, poděkovat Ježíškovi za dárky, nebo
si s námi zazpívat koledy.

Každé dítě, které přijde s rodiči na
Štědrý den odpoledne, najde pod stro-
mečkem malý dárek. Bylo tomu tak
i loni, a ta rozzářená a udivená očiska
těch nejmenších stojí za to nadílku zo-
pakovat. Vždyť kde jinde dostat první
dárek, než Ježíškovi nejblíž? ☻

Blanka Lísková

Podzim u myslivců začíná už tradičně
v září „Mysliveckou stezkou“. Letos pro-
běhla ve spolupráci se členy Českého
rybářského svazu. Díky jim mohly být
vyznačeny dvě trasy – kratší pro děti

z mateřské školy a delší pro školáky. Byl
zvýšen počet stanovišť s úkoly, při kte-
rých museli soutěžící dokázat nejen své
znalosti z přírody, ale i obratnost a po-
střeh. Počasí úplně nevyšlo. Poprchá-
valo, chvílemi vysloveně pršelo. Ven-
kovní hry a soutěže musely být přesu-
nuty do myslivny. Přesto přišlo 45 dětí,
které statečně do lesa vyběhly a úkoly
splnily. Počasí se umoudřilo kolem jede-
nácté hodiny, takže opékání buřtů už
proběhlo v pohodě. Všichni si odnesli
drobné ceny, vítězové medaile, na nichž
byl kromě obrázků volně žijících zvířat
také obrázek sladkovodních ryb. Deštivý
den skončil dobře a pohled na spoko-
jené děti stál za to.

Příští rok se bude konat „Myslivecká
stezka“ zase začátkem září. Protože
spolupráce s rybáři přinesla vítanou
změnu, mohou se všichni těšit na no-
vinky, které společně pro děti nachystají.

Josef Skřivánek

Vánoce u svatého Ondřeje

Podzim u myslivců

15.12. – vystoupením dívčího sborečku
Amálky Lacinové
19.12. – vystoupením školních dětí
22.12. – vystoupením dospěláckého
sboru, betlémky a Betlémským světlem
24.12. – výstavou betlémků a Štědrove-
černí hodinkou
26.12. se koná sváteční Mše svatá
v 15:00 hod.

Krásné, klidné a požehnané svátky
všem lidem dobré vůle.

Kostel Sv. Ondřeje
v adventní čas ožije
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Ve dnech 17. 5. 2019 až 19. 5. 2019
proběhlo na našem povodí soustředění
mladých rybářů jako příprava na start
mistrovství Evropy v lovu ryb, které se
konalo ve Francii. Junioři, kteří se
u nás připravovali, se umístili na stup-
ních vítězů, a jsme velmi potěšeni, že
jsme k tomuto velkému úspěchu mohli
také přispět. Tato akce proběhla pod
záštitou pana Karla Nikla, který měl pro
naši místní organizaci pouze slova
chvály v návaznosti na připravený revír,
včetně zázemí k celodennímu i večer-
nímu lovu, aby si mladí rybáři mohli vy-

zkoušet veškeré potřebné techniky
lovu. Přikládáme fotografií, jak se jim
dařilo…

Také letos, 8. 6. 2019, se uskutečnily
dětské rybářské závody tradičně na baš-
teckém rybníčku. Účast byla již stan-
dardně vysoká, počasí opět vyšlo, takže
nic nebránilo plně se věnovat závodům.
Pro děti bylo připraveno bohaté občer-
stvení. Každé dítě si odneslo vybranou
cenu, nikdo neodešel s prázdnou. Jak
už je také zvykem, každé z dětí si od-
neslo společnou fotografii závodníků,
kterou na počkání připravil pan Sladký.
Naše poděkování patří tradičním spon-
zorům a zejména OÚ Starý Kolín a hlav-
nímu sponzorovi panu Bryscejnovi
(Geotek), který nám zajistil kompletní
servis v podobě hygienického zázemí
a tvorbu cen.  

Nyní ještě poznámka k samotnému
bašteckému rybníčku, který máme
v pronájmu od OÚ Starý Kolín. Rybníček
primárně slouží k tomu, aby si děti, malé
děti s doprovodem, mohly zkusit první
rybářské krůčky v praxi bez nutnosti 
vlastnit rybářský lístek s tím, že se ryba
vrací vodě. K jiným než zde uvedeným

účelům sloužit nebude. Děkujeme za
pochopení.

Stalo se již příjemnou tradicí, že jsme
byli požádáni místním spolkem myslivců
o spolupráci na akci „Myslivecká stezka“,
kterou jsme s potěšením přijali. Zajistili
jsme několik disciplín na stanovištích jak
s tématikou vyloženě rybářskou, tak také
zahrnující ochranu přírody. Počasí sice
nebylo úplně vlídné, ale náladu si nene-
chal nikdo zkazit a účast byla obdivu-
hodná. Podrobněji se určitě dočtete
v příspěvku samotných myslivců. 

Budeme se těšit na další společná
setkání.

Petrův zdar
Tomáš Jarý  

• Místní organizace Českého rybářského svazu Starý Kolín • 

• ZKO Starý Kolín • 

Naše organizace jako každý
rok pořádala troje zkoušky z vý-
konu. Naši členové byli 100%
úspěšní. Účastníme se i výběro-
vých soutěží stopařů, kde Pavel
Karban skončil na krásném 
3. místě a také na mistrovství
republiky, které se zúročilo 
25. místem našeho člena Stani-
slava Rohli. Úspěšně nás repre-
zentovaly i naše členky na
prestižních závodech se zadá-
ním titulu CACT v Kardašově
Řečici a Roudnici nad Labem,
kde vybojovaly vynikající třetí
místo. Naši členové rovněž pro-
vádí ukázky z výcviku v rámci
oslav dětského dne nebo ozbro-
jených složek.

Našimi členy jsou nejen
místní obyvatelé, ale i občané
okolních obcí, nejen civilisté, ale
i příslušníci ozbrojených složek.
Čtyřnohými parťáky jsou ně-
mečtí ovčáci, belgičtí ovčáci,
RTW, border kolie, šeltie a další
společenská plemena.

Zejména příslušníci ozbroje-
ných složek často využívají pro-

stor pro výcvik služebních psů.
A to zejména všestranných spe-
cialistů např. speciálně na vyhle-
dávání omamných a psycho-
tropních látek, výbušnin a akce-
lerantů. Jsou to právě psi našich
členů, kteří díky prováděnému
výcviku jsou ukáznění, ovlada-
telní a v žádném případě ne-
ohrožují své okolí.

Rádi Vás přivítáme jako nové
členy, nebo jen i jako diváky
u nás na cvičišti.

Pavel Karban
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Několik posledních let se hráči oddílu
stolního tenisu při TJ SOKOL Starý Kolín
účastní Letní ligy pořádané Sokolem 
Písková Lhota. Letošního ročníků se 
účastnilo celkem 12 týmů. Po šesti z ko-
línského a nymburského okresu. Tato
soutěž nám vyplní pauzu před naší ofici-
ální soutěží Okresního přeboru I. třídy
a pomáhá udržet se v herní pohodě a zá-
roveň přináší srovnání s hráči ze soused-
ního okresu vč. několika hráčů krajských
soutěží. V letošním roce jsme hráli ve slo-
žení Kahoun, Havránek, Salák, Dolejš
(hostování z kolínského oddílu), Liška
(hostování z oddílu z Močovic).

Podařilo se nám probojovat do finálo-
vého turnaje a obsadit celkově pěkné
třetí místo. Vítězi se stali hráči Sokola
Velký Osek. Na druhém místě pak byli
hráči Lysé nad Labem.

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

Havránka, Lojzy Saláka a Luboše Bajt-
lera na turnaji veteránů pořádaných také
Sokolem Písková Lhota. Stejně jako
v loňském roce při vyhlašování zaznělo
jméno naší obce, a to hned dvakrát –
Lojza Salák se stal vítězem turnaje
a Standa Havránek obsadil třetí místo.

První ročník turnaje v roce 2018 jsme
považovali za úspěšný. Spokojení jsme
byli s počtem družstev, atmosférou, poč-
tem diváků, dobrým jídlem a pitím.
Odezvy byly ve skrze kladné. Nepočí-
tám počasí – teploty nad 35 °C ve stínu
byly trošku nad plánovanou objednávku.

Co tedy napsat o druhém ročníku?

Těžko se hledají vhodná slova. Snad
jedno spojení – zaskočili jste nás. V dob-
rém slova smyslu. A pokud použiji jed-
noslovné vyjádření, musím použít –
NESKUTEČNÉ. Opravdu ani v těch nej-
optimističtějších snech jsme si nemys-
leli, že už druhý rok zažijeme takové
překvapení. Z 12 týmů v roce 2018 jsme
se katapultovali na 27!!!

Ano, kdo nebyl, neuvěří, kdo tam byl,
ví. Za to prostě DÍKY. Ne, OBROVSKÉ
DÍKY.

Druhé OBROVSKÉ DÍKY za trpělivost
a výdrž hráčů, diváků i prodejců. Byl to
dlouhý den. Velmi dlouhý den. Ale užili
jsme si to. A klobouk dolů, že jste přečkali
jednu bouřku i druhý deštík. Díky vaší vý-
drži se turnaj dohrál a na putovním po-
háru se tak bude moci objevit druhá
tabulka – letos to byl tým s názvem PO-
ČERŇÁCI, který prošel celým turnajem
pouze s jednou prohrou a hrál ve složení
Josef Vojáček, Anička Havlíková a Ondra
Havlík. Zasloužené vítězství. O to cen-
nější, že Aničce je 11 a Ondrovi 13 let.

A kdo byl nejstarším účastníkem?
O pár měsíců Jiří Lesan Líska ročník
1944 z týmu Dědci kůrovci. Tomuto týmu
bylo v součtu neuvěřitelných 221 let
(ročníky 1944, 1944, 1948).

Proti tomu nejmladšímu týmu Gu-
mídků bylo v součtu pouze 28 let (2010,
2010, 2009).

Nejmladším hráčem byl Víťa Pánek ml.
ve svých 7 letech. No není to skvělá hra?
Generace se potkaly na jednom místě.

A vydržely spolu celý den. Z toho jsme
měli obrovskou radost.

A velký dík patří stánkařům – Baštec-
kému pivovaru, Magnetic Apple Cideru,
mlékárně Tonka, včelaři Petrovi Herma-
novi, Blance Lískové a oplatkám, Irče
Pánkové a jejím výrobkům. Poděkování
pak také obecnímu úřadu za ceny, stoly
z kulturního domu a podporu, hasičům
Starý Kolín za zapůjčení stanů, obec-
nímu úřadu Tupadly za zapůjčení
stánků, Františkovi Vejtrubovi za hlavní
rozhodování. Díky patří fotografům Vaš-
kovi Horákovi a Oldovi Půlpitlovi  a všem
lidičkám, co pomohli tento turnaj opět
uspořádat. Bez nich by to nešlo.

Dovolte mi pak za pořadatele oficiální
omluvu za skutečnost, že průběh turnaje
drhnul a bylo to dlouhé. Připraveni jsme
byli tak na 15 týmů maximálně. Na příští
rok se připravíme.

A letos si pořádně užila i Fany – od-
měna pro tým, který v zápase neuhrál
ani bod. 

Termín třetího ročníku bude s největší
pravděpodobností 1. srpna 2020.

Stolní tenis
v Letní lize 2019

F
o

to
: 

Ja
n

 C
h

la
d

F
o

to
: 

V
ác

la
v 

H
o

rá
k

STAROKOLÍNSKÁ
PATNÁCTKA

letos blízko blizoučko
magické hranici 200

Těšili jsme se všichni. Napětí a očeká-
vání z dosažení magické hranice dvou
stovek startujících se přeneslo z pořada-
telů i na účastníky. Dotazy: „Tak kolik už?“
se ozývaly jak na startu a na kontrolách,
tak především v cíli. Kde po dotazu: „Pivo
se točí kde?“, to byl druhý nejčastější
dotaz. A odpověď? Letos jsme se zasta-
vili na čísle 198 oficiálně startujících –
těch, co si na startu vyzvedli lístek. Bylo
to o fous, že? Nesmutnili jsme. Naopak.
Posedělo se v areálu loděnice, hořel
oheň, zpívalo se. Byl to krásný den.

A tu hranici jsme si prostě schovali na
překonání v datu, který se bude dobře
pamatovat a pamětníci budou mladým
vyprávět – „ta dvoustovka se překonala,
chlapče, při 15. ročníku v roce 2020“.

Ale bez Vás to, sousedé, nepůjde. Po-
čítejte s tím, že po letošní generální
zkoušce to příští rok už prostě klapne.

Pétanque podruhé, aneb jak jsme se lekli

• Informace ze Sokola • Informace ze Sokola • Informace ze Sokola • Informace ze Sokola  • 
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Fotbalový klub se letos na podzim na-
plno rozjel. K žákům se přidalo i druž-
stvo dospělých a oba dva týmy zahájily
své soutěže. Tým dospělých po tříleté
pauze nastoupil do 4.
třídy skupiny A, starší
žáci hrají okresní přebor
7+1.

Starší žáci se zhruba
v polovině sezony na-
chází na posledním
místě tabulky. Dětí není
moc, navíc je v týmu
hodně hráčů, kteří svým
věkem ještě nepatří do
starších žáků. Nastupují
tedy proti nim starší děti a na hřišti je to
znát. Každopádně věříme, že to pro tým
do budoucna může být výhoda, když už
teď čelí věkově starším týmům.

A mužstvo se v polovině sezony po-
hybuje v popředí tabulky. V týmu působí
hodně starokolíňáků, kteří jsou vhodně
doplněni „přespolními“ hráči, a mužstvo

šlape velmi dobře. Za celý A tým máme
velkou radost, že fotbal v obci vzbudil
velký zájem a zápasy mají slušnou ná-
vštěvnost. Výjimkou nejsou ani venkovní

zápasy, na které vždy ze
Starého Kolína dorazí
velký počet lidí, a máme
velkou radost, že jsme je
až na jeden zápas vždy
potěšili výhrou. Bude-li
sezóna takto pokračovat
dál a na jejím konci by-
chom měli postoupit do
vyšší soutěže, tak se
tomu bránit nebudeme.

Závěrem článku bych
chtěl ještě děkovat. Děkuji obci, která
nám pomohla. Děkuji všem lidem, kteří
se aktivně podílí na bezproblémovém
chodu klubu. Děkuji všem lidem ze Sta-
rého Kolína, kteří nám fandí a chodí nás
podporovat.

Eduard Mráček
vedoucí A mužstva

STAROKOLÍNŠTÍ
VODÁCI OPĚT ÚSPĚŠNĚ

Letošní vodácký rok v našem oddíle
jsme strávili více s lopatou a kladivem
než s pádlem. Na tréninky moc času
nezbývalo, ale vynechat závodní se-
zonu nepřipadalo vůbec v úvahu. A tak
i letos naše posádky žen, mužů, junio-
rek a mladších žáků účastnily celého
seriálu závodů na pramicích P5, který
vrcholí Mistrovstvím České republiky.
Závodí se na pramicích v disciplínách
slalom, sprint, sjezd s vloženou střelbou
ze vzduchových pušek a plavání.

Letos nám to medailově cinklo něko-
likrát. Posádka žen získala double –
staly se nejen vítězkami Českého Po-
háru P5 pro rok 2019, ale i Mistryněmi
České republiky pro rok 2019.

Posádka mužů (nastupující mládež-
nici nahradili staré matadory) se stala
celkovým vítězem Poháru 2019 a na Mi-
strovství ČR obsadili třetí místo.

Mladší žáčci nám v seriálu závodů
obsadili pěkné třetí místo a juniorky
letos získaly onu bramborovou medaili.

Jako v loňském roce se někteří z nás
i letos vypravili na vodácké maratony. Ob-
líbené máme dva – Východočeský vo-
dácký maraton, kteří pořádají kamarádi
z pardubického oddílu, a mezinárodní
Krumlovský vodácký maraton, který je
vyvrcholením vodácké sezony a jakousi
třešničkou na dortu vodáckého roku.

Na ten do Pardubic, již 50!!! ročník, se
letos na trať dlouhou 60 km vypravila
manželská posádka Melicharových.
V celodenním dešti a teplotě těsně nad
10 °C projela trať na turistické kánoi Ha-
fuše v čase 8 hodin a 19 minut a obsa-
dila druhé místo.

Na 12 km trati jsme pak měli zastou-
pení v podobě posádky Slavíková –Jan-
ková, které obsadily místo šesté.

V pramicích na stejně dlouhé trati, tj.
12 km se posádka našich žen umístila

na prvním místě a posádka mužů na
místě druhém.

Proti tomu Krumlovský maraton je pro
nás symbolem spíše krásného svezení
v probarveném podzimním období, kdy
Vltava teče průtokem kolem 20 m3/s
a trať z Vyššího Brodu do Českého
Krumlova měří 37 km.

Letošního ročníku se zúčastnilo cel-
kem 740 startujících plavidel (jak na trati
z Vyššího Brodu, tak i na kratších tratích
z Rožmberka (25 km) či od kempu Pís-
kárna (12 km).

Zastoupení jsme měli v kategoriích
startujících z Vyššího Brodu – kánoe

C2mix (manželé Melicharovi), kánoe C2
(Ručka F., Bouma O.) a seakajaku (Ka-
houn).

V čase 3 hodiny 21 minut se první
v cíli objevili kluci Fanda Ručka s On-
drou Boumou, o tři minuty po nich do-
razila Monika s Lukášem na C2
a o další 4 minuty pak Vašek na seaka-
jaku.

V celkovém pořadí bez rozdílu typu
lodě z celkového počtu 382 startujících
z Vyššího Brodu jsme obsadili 269., 280.
a 288. místo. Ale o umístění to není. Je to
o atmosféře a krásné řece.

Václav Kahoun

Vodácké maratony i letos s naší účastí

Úspěšná sezóna láká diváky
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Duben 2019
Již v dubnu pro nás začala soutěžní

sezóna. Začátkem dubna jsme se zúčast-
nili jarního běhu na rozhlednu Vysoká,
kde jsme měli 17 zástupců v každé ka-
tegorii. Nejlépe se umístila Karina My-
kytyuk (2. místo v kategorii mladší žáci),
následovala ji Anežka Kratochvílová 
(3. místo). V kategorii ženy obhájila ví-
tězství Hana Martínková.

20. dubna soutěžily děti v požárních
útocích na závodech Kostelecké útoky
a 27. dubna v Klučově v běhu na 60 a 100
metrů s překážkami. Na těchto závodech
jsme měli 35 zástupců a soutěžili jsme ve
všech kategoriích. Největších úspěchů
dosáhli Sofie Tyšerová (3. místo), Karina
Mykytyuk (1. místo mladší dívky), Natálie
Loudová (3. místo), Natálie Tyšerová 
(2. místo), Agáta Katreniak (2. místo), Filip
Šmajda (1. místo přípravka), Nela Bížo-
vá (1. místo starší dívky), Nela Bížová 
(2. místo dorostenky), Hana Martínková
(3. místo ženy).

Poslední den v dubnu jsme uspořá-
dali pálení čarodějnic. Pálení proběhlo
na pozemku u fotbalového hřiště. Děti si
mohly zasoutěžit v řadě disciplín, které
jsme si spolu s fotbalisty připravili. Sou-

těží se zúčastnilo 96 dětí. Pro návštěv-
níky bylo připraveno bohaté občerstvení
i oheň na opékání buřtů. Všem návštěv-
níkům a soutěžícím děkujeme za ná-
vštěvu. Již nyní se těšíme na příští rok!

Květen 2019
Měsíc květen byl pro náš sbor spor-

tovně velmi aktivní.
4. května jsme se zúčastnili první-

ho kola Polabské ligy v požárních útocích
a 11. května druhého kola této soutěže.

5. května jsme se s 6 závodnicemi vy-
dali na závody v běhu na 60 metrů s pře-

kážkami do Skutče. Zde si Karina Myky-
tyuk vybojovala 2. místo (mladší dívky),
a Nela Bížová 2. místo (starší dívky).

Mladší a starší děti se zúčastnily dne
18. května hlavních závodů sezóny, a to
Okresního kola hry Plamen. Za náš sbor
se na start postavila celkem 4 družstva
mladších žáků a 1 družstvo starších
žáků – celkem 27 dětí. Na těchto závo-
dech mladší žáci plnili celkem 4 disci-
plíny: štafetu dvojic, štafetu 4 x 60 metrů,
požární útok a branný závod, starší žáci
k tomu navíc absolvovali štafetu CTIF
a požární útok CTIF. Mladší žáci D se

umístili na 15. místě, mladší žáci B na 
14. místě, mladší žáci C na 3. místě,
mladší žáci A svou kategorii vyhráli.
Starší žáci mají svou soutěž rozdělenou
na nepostupovou, kde se umístili na 
4. místě, a postupovou, kde vybojovali 
2. místo. 

19. května měli své hlavní závody se-
zóny dorostenci, dorostenky, muži a ženy.
Smíšený dorost si vyběhal 1. místo, ženy
skončily na 2. místě a jen o vlásek jim
unikl postup do krajského kola. V jednot-
livcích se v kategorii mladší dorostenky
nejvíce dařilo, vyhrála a vybojovala si tak
právo reprezentovat náš okres na kraj-
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Půlrok
u hasičů
Chtěli bychom Vám přiblížit život
a události za posledního půl roku
u Sboru dobrovolných hasičů ve Sta-
rém Kolíně. Půlrok u nás byl velice
akční, plný nejen sportu a soutěží, ale
i kulturních akcí pro veřejnost.

Duben 2019, začátek soutěžní sezóny

Květen, vítězný tým mladších žáků A v Okresním kole hry Plamen

Květen, 3. kolo Polabské ligy v požárních útocík



ském kole v Mladé Boleslavi Adéla Šír-
ková. V kategorii střední dorostenky vy-
hrála a právo reprezentovat okres na
krajské soutěži získala Natálie Tyšerová.
V jednotlivcích se dařilo i Pavlovi Morav-
covi, který skončil na 1. místě.

25. května proběhlo 3. kolo Polabské
ligy v požárních útocích.  Mladší žáci si
vybojovali 3. místo, starší žáci 3. místo,
ženy 3. místo a muži 7. místo.

Červen 2019
1. června jsme uspořádali na hřišti za

kulturním domem dětský den. Připravili
jsme společně se Starokolínským okra-
šlovacím spolkem řadu soutěží pro děti.
V průběhu akce jsme zajišťovali občer-
stvení a na závěr velmi oblíbenou pěnu
pro děti. 

V polovině června jsme se postupně
se všemi dětmi vydali na cyklovýlet do
Svaté Kateřiny, kde jsme si pochutnali
na zmrzlině.

Ve dnech 21. – 23. června se konalo
krajské kolo hry Plamen a dorostu
v Mladé Boleslavi. Náš sbor zde repre-
zentovaly dvě zástupkyně Adéla Šírková
a Natálie Tyšerová. Adéla v kategorii
mladší dorostenky obsadila 3. místo
v celém Středočeském kraji. Natálie ne-
zůstala pozadu a v kategorii střední do-
rostenky si vybojovala rovněž 3. místo
v celém Středočeském kraji.

Na konci června jsme se rozloučili se
sezonou.  Opékali jsme buřty, hráli hry,
promítali si fotky a ti nejodvážnější i sta-
novali na pozemku u fotbalového hřiště.

Červenec 2019
Druhý týden v červenci jsme už tra-

dičně odjeli na letní soustředění do Ro-
kytnice nad Jizerou. Tentokrát se
zúčastnilo 30 dětí a 8 dospělých. Zamě-
řili jsme se především na trénink na
branný závod, běh s překážkami a šta-

fetu. Pro děti jsme měli letos připravenou
i řadu výletů. Navštívili jsme rozhlednu
Štěpánka, zoologickou zahradu v Liberci
a aquapark v Jičíně.

Srpen 2019
10. srpna jsme se vydali na poslední

kolo Polabské ligy v požárních útocích.
Vzhledem k tomu, že se jednalo o po-

slední kolo, proběhlo i celkové vyhlášení
10. ročníku Polabské ligy. Mladší žáci C si
vyběhali 6. místo, mladší žáci B 4. místo
a mladší žáci A svoji kategorii vyhráli,
a potvrdili tak své výkony z okresního kola.
Starší žáci skončili na 3. místě, muži na 
7. místě a ženy svou kategorii vyhrály.

Na konci srpna proběhl v Ovčárech
„Železný hasič“. Za naše SDH závodili 
4 členové. Nejlépe si vedli Tomáš Boura
(2. místo) a Hana Martínková (1. místo).

Září 2019
1. září jsme soutěžili v Klučově, kde

probíhala soutěž – O pohár starostky
OSH Kolín. Měli jsme zde dvě družstva
(muži a ženy). Oba týmy se umístily na
konečném 2. místě.

7. září se osm našich členů zúčastnilo
Polabských šedesátek v Pískové Lhotě.
Nejlépe si vedli Karina Mykytyuk - 3. místo
(mladší dívky) a Filip Šmajda - 3. místo
(přípravka).

8. září se dalších osm zástupců na-
šeho SDH zúčastnilo Polabské stovky
v Pískové Lhotě. Nejlépe si vedla Adéla
Šírková (5. místo).

8. září také proběhlo setkání přípra-
vek nejen okresu Kolín v Českém Brodě.
Na tyto závody se vypravila dvě druž-
stva z našeho sboru. Tým B se umístil
na 3. místě a tým A na 2. místě.

14. září jsme se vypravili na soutěž
v požárním útoku ve Žlebech. Soutěžilo
jedno družstvo mladších žáků (2. místo)
a jedno družstvo starších žáků (3. místo).

15. září se uskutečnilo v Libiši (okres
Mělník) Krajské setkání přípravek. Náš
sbor zde reprezentovali Radek Lunga,
Zuzka Vydrová, Natálie Loudová, Nina
Teichmanová a Eliška Kubátová. Náš
tým suverénně zvítězil a odvezl si z kraj-
ské soutěže 1. místo.

15. září se 30 našich závodníků zúča-
stnilo Vítězovské stovky, závodu na 100
a 60 metrů s překážkami. Nejlépe si
vedly Natálie Tyšerová (2. místo), Adéla
Šírková (1. místo starší dívky), Anežka
Kratochvílová (3. místo), Karina Myky-
tyuk (1. místo mladší dívky)

28. září proběhl závod na 60 metrů
s překážkami v Uhlířských Janovicích.
Zde jsme měli dvacet zástupců. Nejlépe
si vedly Sofie Lungová (3. místo starší
přípravka), Sofie Tyšerová (3. místo),
Karina Mykytyuk (1. místo mladší dívky),
Nela Bížová (2. místo starší dívky).

29. září jelo 7 zástupkyň reprezento-
vat náš sbor na závod 100 metrů s pře-
kážkami ve Skutči. Nejlépe se umístila
Adéla Šírková, které obsadila 10. místo.

Více o konaných akcích a závodech
(včetně umístění družstev a jednotlivců)
si můžete přečíst na našich webových
stránkách www.hasicistarykolin.cz

Vladimír Klejzar, SDH Starý Kolín
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Červenec, soustředění v Rokytnici nad Jizerou



StarokolínsStarokolínskýký
zpravodajzpravodaj 2019/číslo 2 14

Stejně jako v minulých letech, tak
i letos se mezi Starým Kolínem a Svatou
Kateřinou konala Starokolínská brázda.
Předposlední zářijová sobota 21.9. se
nesla v duchu babího léta, kdy počasí
bylo doslova na koupání, a panovala
dobrá nálada. Na místo se tak sjelo
mnoho traktorů z širého okolí. Byla před-
vedena jejich výstava a orba, kromě
traktorů nechyběla ani další zemědělská
technika a ukázka stabilních motorů
v chodu, ke kterým majitel, pan Růžička,
poskytl zajímavé vyprávění.

Akci pořádal místní spolek AVZO
TSČ Svazarm Starý Kolín, klub Trakto-
rářů za podpory ZOS Kačina.  K vidění
byly jak naše traktory, zejména dominu-
jící značky Zetor a Svoboda, tak zahra-
niční značky, například Kubota, John
Deere, Eicher, Normag, Winea, Bolgar
a Kirovec. Nechyběly ani traktory do-
mácí výroby.  Ten, kdo byl na akci i v mi-
nulých letech, mohl poznávat stroje,
známé z předchozích ročníků, a rovnou
si k nim přiřadit tváře jejich majitelů.  Ně-
kteří z nich poznali i mě a povyprávěli mi
o svých strojích a také o chystaných no-
vinkách.  Akci tradičně poutavě modero-
val pan Roman Krch. V závěru majitelé

strojů předvedli své cenné zkušenosti
v orbě. Díky pěknému počasí a suchu
bylo velmi prašno, sem tam projel hasicí
vůz a pole zkropil. Pod stany bylo zajiš-
těno občerstvení a nechyběla ani ka-
pela. Simona Albrechtová

Tradiční zářijová traktoriáda

Pan Antonín Fiala předvedl Deutz
z roku 1940. Stroj vynikal netra-
diční peprmintovou barvou. Spo-
lečnost Deutz stála v čele výrobců
vznětových motorů pro zeměděl-
ské účely.

▲ Na fotografii je sběratel Petr Růžička,
který vlastní sbírku čítající více než 60
funkčních stabilních motorů. Z českých
výrobců například značky IG Lorenc,
L. Benz & spol. či Wichterle a Kovářík a.s.
Ze zahraničních například Klökner-Hum-
boldt-Deutz AG, Ralister Co. Ltd,  Zájem-
cům k nim rád poskytne zajímavý výklad,
provádí rovněž opravy a renovace mo-
torů a veškeré zámečnické práce.

▲ Většina traktorů přijela po své ose.
Typickým představitelem je Zetor pana
Havelky, který bez problémů dojel až do
Polska, k moři či do Alp. Jiné stroje byly
přivezeny, stejně jako sbírka staré ze-
mědělské techniky, která byla součástí
výstavy lemující prostor, kde byly vy-
staveny traktory.

▲ Nechybělo ani DT 54 z roku 1959, stroj,
který zvládl neuvěřitelný objem práce,
díky čemuž získal uznání, zahrál si i ve
filmech a je součástí desítek pomníků na
území Ruska. Zemědělci jej používali
hlavně s pluhy, kultivátory, bránami, vý-
borně se uplatnil v zakládání nové orné
půdy. Jeho konstrukce je tak jednodu-
chá, že o něm koluje žert, že jednodušší
už je jen lopata.

▼ Majitelé traktorů divákům ukázali, že
v orbě mají bohaté zkušenosti, a před-
vedli řádky rovné téměř jako podle pra-
vítka.
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Někteří účastníci se na akci vezli ve velkém stylu, na gauči
ve valníku, jež zdobily nápisy se zemědělskou tématikou.

Akce byla jako vždy skvěle zorga-
nizována a poutavě moderována.

▲   Pan Podlešák nám předvedl svoji
novinku, kterou byl čerstvě zrenovo-
vaný Zetor 25, kterého renovoval pět
let. Loni to však tajil, což komentuje
slovy: ,,Je to horká novinka, letos
jsem jej dokončil a všichni samo-
zřejmě zírali.“  Vyzvídala jsem, na
který ze svých traktorů je nejpyšnější.
Odpovědí byl Lanz Buldog 45 AP. ,,Je
to větší dominanta a má komíny jako
lokomotiva.“ Pan Podlešák vlastní
i menší model a zmíněného většího
Lanz Buldoga, který prý dříve tahal
houfnice teď nově renovuje. Můžeme
se na něj těšit už příští rok.

▼V Zetoru 7211 se projížděl pan Vlk,
dvojnásobný mistr České republiky
a mistr Československa v soutěži
zručnosti traktoristů. Prozradil, že
v okresních soutěžích byl vždy na
prvním místě, a má tak za celý život
velkou hromadu ocenění v podobě
věnců. Postěžoval si, že některé věnce
uschoval do pytlů od brambor a myši
mu u nich okousaly mašle. Má jak
tvrdí, zájem o všechny stroje, kromě
traktorů se zajímá také o sklizňové
stroje a stroje na přípravu půdy.

◀   K vidění byl také bagr žluté barvy
značky Belarus. Vyrábělo jej sdru-
žení minských závodů, nejdůleži-
tější traktorový závod bývalé
sovětské republiky Bělorusko, které
bylo založeno 29. 5. 1946. Svého
času to bývalo jedno z největších
světových výrobních zařízení, kdy
zaměstnávalo téměř 20 000 pracov-
níků. Hned vedle bagru stál nakla-
dač značky Fortschritt.

▶ Tradičně byly k vidění i ná-
řaďové (lidově traverzové)
traktory RS 09. Tyto roztomilé
stroje vyráběl od poloviny pa-
desátých let minulého století
německý traktorářský výrobní
závod VEB Traktorenwerk.
Od roku 1961 se vyrobilo
12000 kusů, které někde do-
dnes pomáhají.  V Německu
se jim přezdívalo krtek
a u nás získaly pojmenování
merkur či splašená traverza.
Na fotografii je RS z roku 1965
tradiční červené barvy.

▲ 1.  Pozvání přijal i konstruktér domácích trak-
torů pan Pazdera, který prozradil něco o svém
minitraktoru Hatz 1B 20 z roku 2004. Traktor má
motor z elektrocentrály v Alpách, který se panu
Pazderovi osvědčil jako nejúspěšnější malý
dieslový motor. ,,Na litr to honí až 12 hodin na
volnoběh", pochvaluje si. Převodovka je z Aera
Minor. Na tomto minitraktoru se prý občas
sveze do hospody, ale zpátky už ne. Se slovy
,,Už tomu neutečete," mě vyzval, ať se také pro-
jedu. Nejdřív jsem se zdráhala, ale nakonec šlo
o zajímavý zážitek. Další Pazderův model se
pyšní převodovkou z trabantu a diferenciálem
ze Škody 100, je u něj výhoda volnoběžky.

Dalším představi-
telem pásové ze-
mědělské techniky
byl Bolgar.
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KALENDÁRIUM název akce pořadatel kde
listopad Vánoční tvoření Zahrádkáři Starý Kolín ZŠ
30.11. 10:00 - 14:00 Vánoční trhy Starokolínský okrašlovací spolek (SOS) náměstí
30.11. 10:00 - 14:00 Výstava s promítáním SOS kino
30.11. 10:00 - 14:00 Tvůrčí dílna pro děti Obecní knihovna Starý Kolín knihovna
30.11. 15:00 - 16:00 Divadlo pro děti Obec + SOS kultruní dům
01.12. 10:00 - 14:00 Výstava s promítáním SOS kino
01.12. 17:00 Rozsvícení vánočního stromu Obec Starý Kolín náměstí
01.12. 17:00 Zpívání u vánočního stromu ZŠ a MŠ Starý Kolín náměstí
05.12. 17:00 Mikulášská Skauti Starý Kolín kulturní dům
07.12. 10:00 - 14:00 Výstava s promítáním SOS kino
08.12. 10:00 - 14:00 Výstava s promítáním SOS kino
15.12. 17:00 Zpívání v kostele Amálie Lacinová a děti kostel sv. Ondřeje
17.12. 10:00 Vánoční zpívání pro babičky a dědečky ZŠ a MŠ Starý Kolín ZŠ
18.12. 16:30 - 18:30 Předvánoční sousedský dýchánek u cukroví Obec Starý Kolín Baštecký pivovar
19.12. 17:00 Zpívání v kostele ZŠ a MŠ Starý Kolín kostel sv. Ondřeje
22.12. 14:00 Vyśtava betlémů Blanka Lísková kostel sv. Ondřeje
22.12. 14:00 Betlémské světlo Skauti Starý Kolín kostel sv. Ondřeje
22.12. 14:00 Charitativní vánoční vystoupení Pěvecký sbor Privatissima kostel sv. Ondřeje
24.12. 13:00 - 15:00 Výstava betlémů Blanka Lísková kostel sv. Ondřeje
24.12. 21:00 - 22:00 Štědrovečerní hodinka v kostele SOS kostel sv. Ondřeje
26.12. 15:00 Mše svatá Římskokatolická farnost Kolín kostel sv. Ondřeje
26.12. 9:00 Turnaj v ping-pongu Obec Starý Kolín kulturní dům

Podrobnosti o jednotlivych akcích se dozvíte postupně z hlášení obecního rozhlasu, na plakátech, na webovych stránkách
jednotlivych pořadatelů nebo na facebooku Máme rádi Starý Kolín.
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