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Občasník
Vážení spoluobčané,
v každém jarním čísle začínám svým
oblíbeným rčením, že stromy pučí
a ptáčkové zpívají. Letos to však není
pouhé emotivní vyjádření radosti z období, které mám nejraději, ale určitá víra
v něco, co bych chtěl, aby bylo zachováno. A netýká se to jen počasí. To něco
by mělo být skutečným jarem, kdy nabíráme energii po dlouhé a třeskuté zimě
a plní elánu se vrháme do práce.
Zima roku 2019–2020 nebyla třeskutá, ale přelila se v něco, co nám všem
vyrazilo dech.
Řekl bych svými slovy, blbá zima
a ještě blbější jaro přineslo pro nás pro
všechny strach a nejistotu z toho, co
bude, jaký bude vývoj, jestli budeme nakaženi a kdy to skončí. Život v našich
obcích a městech se na krátkou dobu
zastavil. Čas ubíhal a my jsme začali být
čím dál více nervózními.
I když se úplně nezbavíme strachu
z nákazy, je moc dobře, že se vše již
uvolňuje a my se vracíme do „normálu“.
A najednou zjišťujeme, o co jsme to
vlastně přicházeli jedním nařízením za
druhým. Z úst vládních úředníků navíc
často zaznívaly zmatečné informace.
A takto se lehce přichází o těžce nabytou svobodu. Osobně si myslím, že některá opatření byla nutná a určitý čas se
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dala vydržet. Nic však nesmí trvat příliš
dlouho. Podobná krizová období (nouzových stavů) jsou hnízdištěm pro
ptáčky, kteří to s námi nemyslí až tak
dobře. A my si na ně musíme dávat
velký pozor, jinak nám svoboda proklouzne mezi prsty.
Dovolte mi, prosím, uvést zde na pravou míru některé informace, které se
v době nouzového stavu šířily různými
kanály, hlavně z úst zástupců vládnoucí
garnitury (z vlády či kraje).
Není pravdou, že nás krajský úřad zásobuje dezinfekčními prostředky v plné
míře, jak se prezentuje. Ano, obdrželi
jsem několik litrů dezinfekce, roušky,
brýle a ochranný oblek. Celkem jsme ke
dni 27. 5. 2020 obdrželi z osobních
ochranných pomůcek (OOP) toto: dezinfekce COV19 – 15ks 5-litrových kanystrů,
93 ks roušek, 29 ks respirátorů, rukavice M – 15 ks, brýle – 2 ks, oblek – 1 ks.
Zbytek jsme nakoupili z vlastních zdrojů,
protože čekat, až nám někdo laskavě poskytne vše potřebné, by byla sebevražda.
Převážnou část toho, co jsme dostali,
bylo použito pro naše zaměstnance
(ČOV a kanalizace), JSDH, ZŠ a MŠ,
část byla také předána našemu panu

doktorovi, ani on do dnešního dne nemá
potřebné OOP pro svou činnost. Ano, situace se postupně zlepšuje, ale hlavně
díky českým dodavatelům OOP.
Obec Starý Kolín zakoupila ze svých
prostředků cca 900 ks roušek a 1000
litrů dezinfekce, kterou jsme distribuovali
Vám, občanům, na výdejním místě
U Sokolovny č. p. 152 v kulturním domě.
Na závěr bych chtěl konstatovat, že
v této chvíli, těžké pro nás pro všechny,
jsme si dokázali pomoci sami, a za to
děkuji především všem zaměstnancům
obce a také pánům, kteří nabídli pomoc:
Zdeňkovi Č., Bohuslavu P., Petrovi L.
a členům SDH. A Vám, občanům Starého Kolína, děkuji za pochopení, ale
hlavně za vzorné dodržování všech nařízení, která v průběhu vývoje pandemie
přicházela.
Ještě si neodpustím vyjádřit hlubokou poklonu zdravotníkům a složkám
IZS za jejich hrdinství při výkonech
svých povolání.
Začne nutné uvolňování všech nařízení, buďme prosím trpěliví a solidární, ne
každý z nás prošel touto zkouškou bez
úhony. Přeji všem hodně štěstí a pevné
zdraví!
Váš Luboš Železný

Starokolínský
Starokolínský
zpravodaj 2020/číslo 1

2

Informace obecního úřadu • Informace obecního úřadu • Informace obecního úřadu

Protest samospráv

Zasedání zastupitelstva v době koronakrize

Vedení obce se připojilo k protestu samospráv symbolickým vyvěšením černé
vlajky. Tím města a obce protestovaly
proti záměru vlády, aby se spolupodílely
na kompenzacích pro podnikatele. Podpora ohrožených OSVČ, společníků malých firem a rodinných firem je správné
rozhodnutí. Ovšem dopad zákona
o kompenzačním bonusu jen na rozpočty
obcí dosáhne až -12 mld. Kč, navíc nad
očekávaný propad sdílených daní. Myslíme si, že tyto kompenzace mají být hrazeny ze státního rozpočtu nástroji mimo
dopad na rozpočty obcí. Vláda nakonec
zmíněný zákon ve Sněmovně prosadila.
Nyní je ve hře buď jednorázová nároková

dotace ve výši minimálně 1000 Kč na
obyvatele, jak navrhují svazy samospráv
a některé opoziční strany, nebo systém
dotací navrhovaný ministerstvem financí.
Víme ovšem, jak bývá někdy složité
o dotace žádat a dosáhnout na ně.
Pro naši obec může tento výpadek ve
financování znamenat až 6 miliónový výpadek ve financování plus další výpadek
způsobený recesí ekonomiky po koronavirové krizi. Takový výpadek může mít
za následek odložení nebo zrušení probíhajících investičních akcí, jako je například rekonstrukce Kolínské ulice nebo
rekonstrukce ulice Pod Drahou či revitalizace rybníčku na Baštách.

Okrasná zeleň ve Sportovní ulici

V nejbližší době bude zahájena
stavba přechodu pro chodce
v ulici Kateřinská. Prosíme, dejte
pozor na drobná dopravní
omezení s tím související.

Položením dlažby bylo dokončeno
sběrné místo u nadjezdu, zřízené již
v minulém roce.
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Nová odpadová legislativa
Parlament aktuálně projednává novou podobu odpadové legislativy pro
Českou republiku. Jde o změnu zákona
o odpadech, zákona o výrobcích s ukončenou životností, zákona o obalech
a tzv. změnového zákona. Návrh těchto
zákonů je dlouhodobě kritizován ze
strany měst a obcí a jejich odpadových
firem, a to zejména pro chybějící podporu recyklace, posílení podpory spaloven, vysoký skládkový poplatek
a nefunkční třídící slevu. Novela stanovuje růst poplatku za skládkování (poplatek, který hradí obec za odvoz 1t
komunálního odpadu na skládku) a to ze
současných 500 Kč až na výsledných
1850 Kč za tunu v roce 2030 a dále.
Mnozí v tomto spatřují podporu spíše
spaloven (byť moderních tzv. zařízení
ZEVO), jejichž investoři avizovali nutnost výše poplatku minimálně 1500 Kč
pro návratnost investic. Přitom Evropská
unie podporuje jednoznačně recyklaci
odpadů proti jejich spalování. Je stanoven cíl vytřídit v roce 2030 recyklací alespoň 60% odpadů a zákaz skládkování.
V současné době se uvádí pro ČR číslo
38% vytříděnosti. Nová legislativa stanovuje i tzv. třídící slevu, po jejímž do-

sažení mají obce a města získat slevu
ze skládkovacího poplatku. Nicméně
sleva stanovuje, že už v roce 2021 by
musela města a obce vytřídit už 55% komunálního odpadu. Je tedy kritizováno,
že většina měst nemá šanci na takové
číslo dosáhnout a třídící sleva se jich tak
týkat nebude. Je jasné, že nová odpa-

dová legislativa, která by měla být
účinná od roku 2021, bude mít vliv na
výši poplatku pro občany. Výhled není
příliš optimistický vzhledem k avizovanému růstu skládkovacího poplatku, nicméně obecní svazy podaly množství
pozměňovacích návrhů ve prospěch
obcí a jejich občanů.
V každém případě by mělo dojít k co
největší redukci komunálního odpadu
vyprodukovaného v naší obci, zejména
co největším využitím třídění odpadů do
barevných kontejnerů na sběrných místech. Občané by také měli zvážit vhazování biologicky odbouratelného odpadu
(např. biologických zbytků z kuchyně) do
černých popelnic na komunální odpad
a řešit to např. kompostováním. Ne
všude je to samozřejmě možné. Cílem
by mělo být co nejnižší množství komunálního odpadu, a tím udržení rozumné
ceny poplatku pro občany. Každý z nás
má tak možnost ovlivnit částku, kterou
budeme muset v budoucnu hradit.
Obecní úřad aktuálně zjišťuje zájem
občanů o zajištění zahradního kompostéru zdarma občanům. Vyplněný anketní
lístek odevzdejte na obecním úřadě.
Pavel Horák

ANKETA
zahradní kompostéry zdarma

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY
Naše místní organizace Českého rybářského svazu
Starý Kolín, z.s. bude pořádat dětské rybářské závody na
rybníčku v části obce Bašta. Tato akce se uskuteční v sobotu 20. 6. 2020, prezentace účastníků začne v 6:30 a začátek závodu od 7,00 hodin.
Jsme velice rádi, že můžeme alespoň tuto akci pro děti udělat v reakci na epidemiologický průběh nemoci COVID - 19.
Doufejme, že se nám vše vydaří, bude příznivé počasí a sejdeme se v hojném počtu jako každý rok.
Petrův zdar
Tomáš Jarý, MO ČRS Starý Kolín, z.s.

Vážení spoluobčané, uvažujeme o zajištění zahradních
kompostérů pro obyvatele obce Starý Kolín z dotací EU.
V podmínkách dotace je dosažení určitého finančního limitu
a také, že kompostér bude určitý počet let sloužit na pozemku v k.ú. Starý Kolín, proto zjišťujeme Váš zájem.
Vyplněný anketní lístek odstřihněte a odevzdejte do
31. 7. 2020 na obecním úřad.

Mám zájem o kompostér:
ANO

NE

(Nehodící se škrtněte)

Jméno a příjmení zájemce:
..............................................................................................
Adresa:
..............................................................................................
Datum: .................................................................................

✄
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Škola v době koronaviru
V březnu se naše republika dostala
do situace, kterou si nikdo předtím neprožil a valná většina obyvatel ani neuměla představit. V rámci preventivních
opatření se téměř zastavil život po celé
zemi a všichni se museli vyrovnávat
s vyhlášeným nouzovým stavem. Do oblasti zasažené opatřeními, která do té
doby neměla obdoby, patřilo školství.
V naší škole v té době probíhaly jarní
prázdniny a děti netušily, že řada z nich
se do školy do konce školního roku už
nepodívá. Zkraje to vypadalo jako báječné prodloužení prázdnin, ale co
dlouho trvá, není hezké, a tak už po měsíci by většina vyměnila domácí výuku
s rodiči za školu a ani by nezaváhala.
Pro učitele nastala náročná práce.

Ze dne na den museli upravit výuku,
spojit se s rodiči a s dětmi nastavit distanční vyučování podle pokynů MŠMT.
Lehké to nebylo, naši učitelé to zvládli.
Ve spojení byli s žáky, rodiči přes webové rozhraní, maily, mobilní telefony.
Využívali každý možný komunikační
kanál, který byl zároveň přístupný i rodičům. Uběhly dlouhé dva měsíce a začalo se proslýchat, že děti do školy
půjdou. A opravdu 11. května nastoupili
deváťáci, aby začali finišovat s přípravou
na přijímací zkoušky. Že tomu předcházela dezinfekce třídy, chodeb, rozmístění lavic, nebudu ani zmiňovat.
Překvapením pro nás byl jejich počet.
Nastoupili všichni! 25. května se otevřela
škola žákům prvního stupně, dětem
z mateřské školy a také občanům, kterým se stýská po naší výborné kuchyni.
Nastavili jsme harmonogram pohybu
všech zúčastněných zabezpečující dodržení všech hygienicko-epidemiologických nařízení. Za pomoci obce máme
dostatek dezinfekce, roušek. Zakoupili
jsme parní čističe pro dezinfekci povrchů, bezdotykové teploměry, dezinfekční rohože. Jako sponzorský dar
jsme dostali štíty. Máme zabezpečeno
vše nutné a budeme si přát, aby nastavený režim fungoval a nic zlého se nepřihodilo.
V současné době už zajišťujeme
prázdninový provoz. Vzhledem k tomu,
že se rodiče budou vracet do zamě-

stnání, je nutné udržet v provozu školku
i školní družinu. Protože nemáme personální zabezpečení na tak dlouhou dobu,
zahájili jsme jednání s vedením obce
a představiteli jednotlivých spolků na vytvoření podmínek pro příměstský tábor.
Pokud se jeho realizace podaří, bude
přínosem pro rodiče, ale především pro
děti. Po dobu prázdnin se budou seznamovat s činností jednotlivých spolků, poznají lépe svou obec, projdou si její okolí
a myslím, že se dostanou do takových
koutů, kde nikdy nebyly. Všichni si budeme přát, abychom to nejtěžší měli za
sebou a 1. září se sešli tak, jak jsme
zvyklí.
Mgr. Irena Skřivánková

Centrum setkání maminek
Protože je v obci hodně maminek na rodičovské dovolené,
rozhodly jsme se, že by bylo dobré zařídit místo, kde by se
nejen maminky mohly scházet. Proto jsme 5. 2. 2020 ve Starém Kolíně otevřely Centrum setkání maminek. Obecní úřad
nám poskytl prostory po bývalé prodejně luků, a tak jsme za
podpory SRPŠ při Základní a mateřské škole Starý Kolín
v únoru mohly přivítat první návštěvníky. Centrum má sloužit
jako místo, kde si maminky rády popovídají s ostatními,
mohou si dát kávu nebo čaj a jejich děti si mezitím mohou
pohrát s hračkami, které nám věnovaly jiné maminky. Tímto
jim děkujeme. Za první měsíc nás navštívilo 20 maminek s 27
dětmi, velká většina chodila opakovaně. Pro velký zájem
jsme rozšířily otevírací dobu na dva dny v týdnu. V březnu
jsme ale bohužel kvůli pandemii musely Centrum uzavřít. Od
června budeme opět otevírat, i když v omezené míře, a to
vzhledem k tomu, že v létě většina z nás bude trávit čas spíše
venku. Od září ale bude Centrum fungovat pravidelně a chystáme i nějaké novinky, nechte se překvapit.

Na závěr bychom rády poděkovaly všem, kteří nám jakkoliv pomohli Centrum zprovoznit a maminkám za to, že se
k nám rády vrací. To nás moc těší.
Najdete nás na Facebooku - skupinka Centrum setkání
maminek a ještě raději budeme, když nás přijdete osobně navštívit. Sídlíme u Pomníku padlých č.p. 36.
Za Centrum setkání maminek,
Tereza Jaklová a Alena Kolková Štálová
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Přípravy na letní
tábor vrcholí
Tak jako v ostatních spolcích i činnost Junáka –
českého skauta, z.s. byla ovlivněna vyhlášením nouzového stavu. I přesto, že byla pozastavena činnost
organizace, naši vedoucí nezaháleli a pilně připravovali program pro nadcházející letní tábor. Tábor se
opět uskuteční na „naší“ louce poblíž městyse
Kácov. Zúčastní se ho většina dětí z naší organizace. Dva týdny v přírodě, spaní ve stanech a hlavně
parta bezva kamarádů! To je to, na co se nyní děti
po dlouhém odloučení od kamarádů těší.
Zákaz pořádání veřejných akcí nám bohužel překazil oslavy 30 let od obnovy našeho skautského střediska ve Starém Kolíně. Tyto oslavy měly proběhnou
přesně v době, kdy uplynulo 30 let od první družinové
schůzky dětí, ta se konala 26. 3. 1990. Již ale od počátku onoho roku 1990 probíhaly přípravy, aby se tato
první schůzka a mnoho následujících schůzek mohlo
uskutečnit. Zde patří velký dík prvním iniciátorům obnovy Junáka v naší obci, a to panu Miroslavu Žahourovi (skautskou přezdívkou Taťka) a panu Jiřímu
Váchovi (skautskou přezdívkou Kolumbus) a jejich
pozdějšímu týmu, kterému se podařilo obnovit středisko, které funguje až do dnešních dní.
Během nouzového stavu jsme se také zúčastnili celorepublikové výzvy, která se konala 24. 4., na svátek
sv. Jiří, patrona skautů. Jednalo se o sestavení koláže
z fotek členů, kteří měli na obličeji roušku.
Za skauty si Vám dovoluji popřát klidné prožití letních prázdnin a především hodně zdraví.
Alena Kolková Štálová

Svatý Ondřej děkuje i běduje
Jako v loňském roce i letos chci moc
poděkovat všem zahradnicím, které věnovaly přebytky svých zahrádek na rozzáření okolí našeho kostela. Moc děkuji
hlavně Ivě Doležalové, která darovala
téměř veškeré rostlinky ze zahrádky po
paní Krejčíkové z Písků. Snad je jí tam
někde nahoře alespoň trošku milo, že je
o ně postaráno a dělají radost. Spoustu
sazeniček máme také od paní Tučkové,
Breberové, Doubravové z Bašet, od
„sousedů“ z pivovaru a krásnou ozdobnou vrbičku darovali Svobodovi od
hřiště. Všechny tyto květinové dárky
krášlí okolí kostela uvnitř areálu i v okolí
kapliček. Díky usazeným lavičkám, které
darovala obec, vzniká krásné a klidné
místo k odpočinku a rozjímání.
Bohužel, a toto se mi píše hodně
smutně a nerado, se mezi námi stále nachází lidé ducha mdlého, kteří mají potřebu krást a devastovat. V minulém

týdnu kdosi prorazil díru v pletivu u vrat
na farní dvůr a oním otvorem procpal
odpad v podobě uschlých keřů buxusu.
Nechápete a nevíte, zda se nad ubohostí dotyčného smát či plakat. Dnes,
v době odvozu bioodpadu i dřevoodpadu zdarma, v době sběrného dvora.
Nevím, co dotyčnému vzkázat – snad

jen, zda je spokojen, když se ráno podívá do zrcadla. Nebo člověk, který
každý rok doslova orve veškeré květiny
od kapličky s Ježíškem. Loni vzaly za
své všechny nádherné lilie, letos celý
obrovský ostrůvek modrých kosatců.
Nejhorší je, když přijdete na to, kdo to
udělal. Dotyčného potkáváte na ulici,
zdraví vás jakoby nic a přitom vám za
zády krade a ničí vaši práci. Desítky
hodin ohnutého hřbetu, stovky odtahaných konví v parných dnech, aby byl
kousek obce hezčí – a vše pryč v pár
vteřinách. Hlavou se vám prožene tisíce
myšlenek jako roj meteoritů, od vzteku,
bezmoci, chuti se na všechno vykašlat,
až po odhodlání se zlem bojovat a nevzdat to. Takže zatím nevzdávám.
Nevzdávejte se ani vy, v posledních
týdnech jsme si všichni užili až až.
Krásné léto všem lidem dobré vůle.
Blanka Lísková
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Pétanque
s francouzským
trhem potřetí
Třetí ročník turnaje i malého francouzského trhu je plánován na sobotu
1. srpna. A zatím s ním počítáme. Je to
ještě přeci jen daleko, a tak pečlivě sledujeme vývoj současné situace. Finální
rozhodnutí, zda se uskuteční či zda ten
třetí ročník vyhraje tým s názvem
COVID 19, padne dle aktuální situace
a podmínek na větší akce. Stejně jako
o pochodu i tato akce je o pohodě.
A druhý ročník ukázal, že se na turnaji
sejdou vždy skvělí lidé. Vždyť počet startujících v loňském, teprve druhém ročníku, byl fantastický, vydrželi jste několik
přeháněk, vracející se bouřku a ustáli
časově náročný průběh. Pokud by před-

ZKRÁCENÁ SEZÓNA
pro oddíl stolního tenisu
Starokolínský oddíl stolního tenisu
má za sebou nejkratší sezónu v historii. Tři kola před koncem hlavní části
nám jí, stejně jako vše ostatní, zastavila ta malá copatá breberka. A tak se
konečné pořadí určilo bez odehrání
těchto posledních tří kol a závěrečného play-off v soutěži 1. třídy.
Nutno sportovně přiznat, že to byla
výsledkově i sezóna nejhorší. Tým
A skončil na 6. místě a tým B na 9.
místě. Někdy to prostě nevyjde a o to
větší chuť bude zlepšit opět výsledky
v následujícím ročníku.
Zároveň jsme z důvodů uzavření
školy museli přerušit i tréninky.
Situace ovlivnila i zrušení naší oblíbené Letní ligy, kterou pořádají hráči
z TJ SOKOL Písková Lhota a které se
již několik posledních let pravidelně
účastníme.
Václav Kahoun

pisy a nařízení na akci této velikosti
a spojení se stánky s jídlem a konzumací měli tuto atmosféru ovlivnit, tak
i tento ročník nebude uspořádán. Pevně
ale věříme, že se vše povede. I na letošek máme totiž potvrzeny prodejce

Plán a cíl pro konání 15. ročníku tradičního pochodu po trase v okolí naší obce
byl jasný – překonání účasti 200 startujících a příjemné posezení a muzika v prostorách zkolaudované nové loděnice.
Vzhledem k aktuální situaci a rozhodnutí pořadatelů jsme letošní ročník zrušili bez náhrady. Jsme si vědomi, že
spousta z Vás si řekne, že v aktuálních
předpisech to šlo uspořádat. Asi ano, ale
my jsme se na celou věc podívali z jiné
stránky.
Akce, které pořádáme, si vždy přejeme mít především pohodové. Setkání
lidí, uvolněná atmosféra. Tak, jak tomu
bylo poslední roky a kdy jsme sousedsky poseděli, hrálo se na kytary, zpívalo,
povídalo. A to by letos na pochodu chybělo. Chybělo by to i při tomto posezení
v areálu loděnice (ta na kolaudaci stále
čeká – viz článek vodáků, a tak ani tento
cíl by nevyšel). Držet stoly dva metry od
sebe, roušky v kapse, dodržovat předpisy a mít za uchem případné kontroly.
To vše by se na akci negativně promítlo.
Netruchlíme a ten 15. ročník přesuneme na rok 2021. A pevně věříme, že
i vy nám udržíte svou přízeň a objevíte
se na startu po ročním výpadku. A to by
bylo, abychom tu 200 nepřekonali.
Václav Kahoun

z minulých ročníků – Vinařství
Žáček z Kutné
Hory, sýrárnu Tonka, jablečný
cider Apple Magnetic, Baštecký pivovar.
Václav Kahoun
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Tak jako všech, i nás se dotkla
všechna nařízení. A to jak na poli sportovním, tak i na poli stavebním. Začnu
tím sportovním – letošní odemykání řeky
se uskutečnilo dle aktuálně povolených
pravidel pouze ve dvou členech, kteří vyrazili na vodu s rouškami na obličeji. Na
řece se pak na svých lodích drželi dva
metry od sebe a dva metry od břehu.
Projížďka k Sandberku a zpět byla sice
po zimní pauze příjemná, ale přeci jen
chyběli ostatní kamarádi a opékání buřtů
po cestě.
Stejně tak vodácká sezóna v závodech pramic P5 doznala pro letošek
omezení a úprav reagujících na aktuální
předpisy a nařízení. Úvodní závody byly
zrušeny, a tak se vše upravilo, posunulo.
Poprvé tak odstartujeme na závodech
v Rajhradě 6. června a do prázdnin se
ještě 20. června stihnout závody u kamarádů na Sandberku, kdy jsme měli
u nás pořádat finálový závod – mistrovství ČR. Ten je tak přesunut na začátek
září. V průběhu prázdnin nás pak bude
čekat možná ještě jeden závod.
Aktuálně díky uvolnění již opět poctivě trénujeme. Především naše dětské
posádky pod vedením Fandy Ručky
a Lukáše Melichara na sobě tvrdě dřou
a učí se ovládat pramici, pádlovat a zlepšují svou fyzičku.
Na poli stavebním jsme do vyhlášení
nouzového stavu nestihli zkolaudovat loděnici. Celou zimu a první měsíce roku
jsme finišovali nejen z hlediska dokončení loděnice po stránce stavební, ale
i po stránce legislativní a papírové. Žádost o kolaudaci byla podána a těšili
jsme se, jak v březnu bude tato etapa
oddílu za námi. Bohužel se místní šetření neuskutečnilo, a tak v tuto chvíli
naše žádost leží na stavebním úřadě
a čekáme, kdy se místní šetření vypíše
a proběhne zdárná kolaudace.
O stavbě loděnice a jejím průběhu
pak chystáme článek do dalšího čísla
zpravodaje.
Václav Kahoun

2020/číslo 1

Týdenní kalendář na rok 2021

„Zmizelý Starý Kolín“
Chtěli bychom zase na konci roku vydat stolní kalendář na téma „Zmizelý Starý
Kolín“. Zde bychom vás rádi požádali o vaši pomoc a spolupráci.
Prosíme, projděte domácí archivy, fotoalba, zasunuté spisy po rodičích a prarodičích. Pusťte se do toho a třeba objevíte nějaké poklady, které by nám pomohly naplnit jednotlivé týdny kalendáře.
V obci byly různé hospody, obchody, mlékárna, zahradnictví,
trafiky, kovárny, drogerie, Respo, Zempro, papírnictví, řezníci,
cukrárny, klempířství, Baťa, mandl, modiství, holičství, sedlářství, pekaři, obecní pastouška, bývalé objekty
knihovny, kino, sokolovna, statky, stromy,
pole, lesy, háj... a určitě mnohé další zajímavosti.
Pokud tedy někde existují fotografie,
plánky, ale i dnešní podoba objektů
nebo krajinných úseků, tak nás prosím
kontaktujte (pavel.horak@gmail.com;
nadakotkova@centrum.cz).
Bereme jakoukoli kvalitu, určitě si
vybereme.
Děkujeme za pomoc při tvorbě
nového kalendáře.
Za SOS Naďa Kotková

Provizorní zastřešení zdiva márnice
a pokračování oprav kostela sv. Ondřeje
V dubnu 2020 byla u barokní márnice
u kostela sv. Ondřeje vyspravena koruna zdiva a část jejích zdí byla provizorně zastřešena. Mělo by se zamezit
dalšímu drolení zdiva a celkové degradaci. Je to malý krok na dlouhé cestě,
kterou jsme si vytyčili již v roce 2014,
kdy se konaly první brigády na záchranu
této unikátní stavby. Oprava se koná za
podpory Římskokatolické farnosti Kolín,
majitele památky, a za dohledu památkářů. Akce se mohla uskutečnit díky finančnímu příspěvku britské nadace The
Friends of Czech Heritage, kterou jsme
před dvěma lety požádali o grant, ale
také z peněžních prostředků získaných
spolkem během akcí v obci (zejména
výstava v kině v roce 2018 a 2019), tzn.
příspěvků vás, Starokolíňáků. Možná
zní trochu morbidně, že zachraňujeme
márnici, ale považujeme ji za nedílnou
součást historického bohatství obce
a hlavně jsme stále vedeni myšlenkou
na malé muzeum, které v ní jednou určitě vznikne.
A krásnou zprávou je, že z dotačního programu Program záchrany kulturního dědictví byl již druhým rokem
podpořen náš kostel, tentokrát částkou

dvojnásobně vyšší, než loni: dotace
činí 1 500 000 Kč. Spolu s nutným spolufinancováním se tak cena letošních
prací bude pohybovat okolo 1,7 mil Kč.
Za to se sice střechy nedodělají, ale výrazně se v opravách posuneme, mimochodem bude opravena věžička zvaná
sanktusník. Žadatelem je Farnost Kolín
s podporou Starokolínského okrašlovacího spolku a obce Starý Kolín.
Je vidět, že společné snažení má
smysl. Děkujeme vám všem, kteří nám
pomáháte a podporujete, případně naší
činnosti fandíte!
Marie Smutná,
Starokolínský okrašlovací spolek
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Půlrok
u hasičů
Říjen 2019
5. října 2019 se uskutečnil hlavní
závod podzimní sezóny – branný závod
mladších a starších žáků. Tentokrát se
běželo na Červeném Hrádku za velmi
deštivého počasí, což závod velmi ztěžovalo. I přesto jsme vypravili čtyři pětičlenné hlídky mladších žáků a dvě
pětičlenné hlídky starších žáků. Závod
požárnické všestrannosti se skládá ze
stanovišť a běhu na 3 kilometry. Mezi
stanoviště patří střelba ze vzduchovky,
topografie, uzlování, zdravověda, požární ochrana a šplh po laně.
Všechny týmy předvedly výborné výkony. Mladší žáci C ve složení Honza Ticháček, Jonášek Šmajda, Štěpánka
Nováková, Janička Bučánková a Vládik
Slabý se umístili na 19. místě, mladší žáci
D složeni z Sofči Lungové, Rádi Lungy,
Elišky Kubátové, Ninky Teichmanové
a Zuzky Vydrové se umístili na 13. místě.
Mladší žáci B, kteří běželi ve složení Filda
Šmajda, Agi Katreniak, Filda Soukup,
Vojta Slabý a Ella Nováková se umístili
na 3. místě, mladší žáci A ve složení Kája
Horáková, Sára Melenová, Johanka
Mušák, Karin Viltová a Péťa Šolarová navázali na předchozí dva branné závody
a svoji kategorii vyhráli. Za povšimnutí
stojí, že toto družstvo celý závod absolvovalo jen se dvěma trestnými minutami
a to pouze za dva nesestřelené terče.
Starší žáci B ve složení Jindra Horyna, Eliška a Věrka Kuberovi, Áďa Horáková a Anežka Kratochvílová se
umístili na 17. místě a starší žáci A ve
složení Sabča Benešová, Áďa Šírková,
Kačka Horynová, Bára Martínková

a Sofča Tyšerová se umístili na 3. místě.
6. října jsme se vydali na závody do
Pardubického kraje k hasičům z Hlinska.
Výprava našeho SDH byla méně početná, protože se jednalo jich o druhé
závody v jednom víkendu. Přesto, že
nás nejelo mnoho, velmi se zadařilo Karině a svou kategorii vyhrála.
V neděli 13. října se po několika letech znovu uskutečnil branný závod dorostu a dospělých. Náš sbor zde
reprezentovalo celkem 11 zástupců ve
všech kategoriích. Jako první na trať vybíhali dorostenci, po nich následovaly
dorostenky. Muži a ženy běželi následně. V kategorii střední dorostenci
náš sbor reprezentoval Vít Buchtík (4.
místo), v kategorii starší dorostenci běželi Tomáš Beneš (3. místo) a Martin Vokatý (1. místo). V kategorii mladší
dorostenky Sabča Benešová (4. místo)
a Áďa Šírková (3. místo). V kategorii
střední dorostenky Naty Tyšerová (8.
místo) a Nela Bížová (3. místo). V kategorii muži běžel Karel Šejna (8. místo)
a Petr Miksa (4. místo). V kategorii žen
Aneta Chuchvalcová (5. místo) a Hanča
Martínková (3. místo).

Listopad 2019
V sobotu 2. listopadu jsme se vydali
na 3. kolo Českého poháru se staršími
žáky. Náš sbor reprezentovaly 3 starší
žákyně. Naty T., po nevydařených obou
pokusech na svých posledních šedesátkách, skončila na 107. místě. Sabča B.
si zaběhla své dva první třináctkové
časy a umístila se na 50. místě. Nela B.
skončila na 38. místě. Starších dívek se
na start postavilo 311.
V sobotu 2. listopadu proběhl závod
v běhu na rozhlednu Vysoká v kategorii
muži (od 15 let) a v kategorii ženy (od 15
let). V mužích bez DT jsme měli dva do-

rostence a 1 vedoucího. Karel Š. skončil
na 24. místě, Tomáš Beneš na 14. místě
a Martin Vokatý na 11. místě z celkového
počtu 27 závodníků. Za muže s dýchací
technikou nás reprezentoval Tomáš
Boura a skončil na 5. místě. Za ženy jsme
měli 2 závodnice. Anet Ch. skončila na
10. místě a Hanka na 1. místě z celkového počtu 12 závodnic.
V neděli 3. listopadu jsme se vydali na
3. kolo Českého poháru s mladšími žáky.
Náš sbor v Praze reprezentovalo 6 děvčat a 1 chlapec. Děvčatům se vedlo velice dobře, padlo několik osobních
rekordů, ale přišlo i jedno zranění. Eliška
K. po pádu při tréninku zaběhla jen druhý
pokus, který měla bohužel neplatný
a skončila na 227. místě. Sára M. (19:79)
skončila na 135. místě, Áďa H. (17:70)
skončila na 78. místě, Sofča T. si svojí poslední šedesátku zaběhla za krásných
15:81 a skončila na 31. místě. Anežka
(15:28), si po nepovedených závodech
v Jablonci vylepšila svůj nejlepší čas
a skončila na 12. místě a Karina posunula hranici svého nejlepšího času na
14:68 a získala krásné 8. místo. Na startu
bylo celkem 283 závodnic z celé ČR.
Filda Š. měl jedny z prvních závodů
za mladší žáky a s časem 24:02 se
umístil na 186. místě z 284 závodníků,
což je velice dobrý výkon.
V pátek 22. listopadu jsme se vydali na
závody v běhu na 60 metrů s překážkami
do Ostravy. Ve13:46 jsme se vydali na
cestu do Ostravy. V Ostravě jsme byli
okolo 18 hodiny. Po procházce městem
jsme si šli odpočinout před sobotními závody. V sobotu jsme vstávali brzy, protože
děvčatům začínaly tréninky již v 7 hodin.
Jako první se na start postavily mladší
dívky, kde náš sbor měl nejvíce zástupkyň. Jako první se na start postavila Áďa
Horáková, která se s časem 17,77 umís-
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ková, po prvním neplatném pokusu, zaběhla druhý pokus bez problémů
a s časem 13,19 se umístila na 39.
místě. Celkem závodilo 212 dívek.
Závody se všem vydařily a již nyní se
všichni těšíme na novou sezónu.

Prosinec 2019
tila na 75. místě, Anežka Kratochvílová
s časem 15,69 se umístila na 20. místě,
Karina Mykytyuk s časem 15,08 se umístila na 10. místě, Róza Paličková s časem
16,36 na 39. místě, Sára Melenová
s časem 20,68 na 132. místě, Karin Viltová s časem 20,37 na 129. místě, Kája
Horáková s časem 20,84 na 135. místě
a Johanka Mušák s časem 18,30 na 85.
místě. Celkem závodilo 182 dívek.
Po děvčatech běhali mladší chlapci,
kde jsme měli jediného zástupce a to

Fildu Šmajdu, který se s časem 21,52
umístil na 135. místě ze 174 závodníků.
Pro nás závěrečnou kategorií byla kategorie starších dívek. Jako první se na
start postavila Nela Bížová, která
s časem 12,87 pokořila svůj osobní rekord, ten už nevylepší, protože to pro ni
byly poslední závody na 60 metrů s překážkami, umístila se na 26. místě.
Sabča Benešová se dvěma nevydařenými pokusy doběhla s časem 16,11
a umístila se na 160. místě. Áďa Šír-

Mikulášské schůzky
Stejně jako každý rok, ani letos nás
nezapomněl na trénincích navštívit Mikuláš, čert a anděl. Protože máme
hodné děti, zůstali jsme opět všichni
a čerti si nikoho neodnesli.
3. a 15. prosince jsme vyrazili na výlety. První výlet byl za profesionálními
hasiči z TPCA Kolín a poté do aquaparku. Druhý výlet byl do vánočních Pardubic a do kina.

Leden 2020
Druhý týdnu v lednu jsme začali trénovat ve škole a v kulturním domě.
24. ledna sbor uspořádal hasičský
ples v kulturním domě.

Únor 2020
16. února jsme si uspořádali víkendový trénink v kulturním domě.
29. února jsme vyrazili na venkovní
trénink do Pardubic, kde jsme trénovali
výstup na věž a běh na 60 a 100 metrů
s překážkami.

Březen 2020
1. března jsme vycestovali na první
závody sezóny do Příbrami. O pár dnů
později jsme zjistili, že to byly zároveň
i poslední závody první poloviny sezóny.
26. a 31. března se sbor podílel na
roznosu roušek a informativních letáků
pro seniory v naší obci.

Květen 2020
Po konci nouzového stavu, který vyhlásila vláda ČR, jsme dne 19. května
opět začali trénovat a připravovat se na
zbytek sezóny.
Kolektiv vedoucích
SDH Starý Kolín
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Inzerce z programu: Výzva pro místní živnostníky a podnikatele inzerce zdarma ve Starokolínském zpravodaji

Pro pevné zdraví
Vašich ryb!
Výprodej skladu dekorací a dárkových předmětů
(aromalampy, vonné tyčinky, hrnky, svíčky,...).
Předání zboží ve Starém Kolíně a okolí zdarma.

Nabízíme profesionální německá krmiva, přírodní produkty a mnoho dalších vychytávek pro zkušené i začínající akvaristy! Předání zboží ve Starém Kolíně,
Kolíně, Kutné Hoře a Praze po odmluvě zdarma. Více
informací o nás a naší chovatelské práci naleznete
přímo na webu www.nanofish.cz.

Webové stránky: www.nanofish.cz
Facebook: www.facebook.com/Nanofish.cz
E-mailová adresa: nanofish.cz@gmail.com
Telefon: 704 170 447

Adresa provozovny: Zahradní 264, 281 23 Starý Kolín
Webové stránky: www.lepidolit.cz
E-mailová adresa: lepidolit@email.cz
Telefon: 605 538 698

Přehled akcí spolků
konaných v naší obci:
Sobota 20. června

Dětské rybářské závody
na rybníčku na Baštách

Neděle 21. června

Letní snídaně v trávě ve Višničkách

Sobota 1. srpna

Turnaj v Pétanque
s francouzským trhem

Sobota 5. září

Prohlídka kostela a promítání v kině
Posvícenský nohejbalový turnaj

Neděle 6. září

Slavnostní odhalení
nové informační tabule

Sobota 19. září

Starokolínská brázda

Sobota 3. října

Poznávací a turistický
autobusový zájezd

Sobota 5. prosince Vánoční trhy
Víkendy 5. – 6. a 12. – 13. prosince

Výstava v kině

Jsme chemická čistírna a prádelna
v Kolíně se sbernou ve Starém Kolíně. Čistíme a pereme veškeré
oděvy, textil (potahy, deky), velury,
kůže, kožešiny. Pereme a mandlujeme pro domácnosti i firmy. Pereme pracovní oděvy, divadelní
kostýmy, uniformy, svatební šaty.
Provádíme impregnaci, mokré čištění a jiné služby.

Provozovna: Plynárenská 63, Kolín 4
Webové stránky: cistirna-monte.cz
E-mailová adresa:
filipova@cistirna-monte.cz
Telefon: 773 803 423
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