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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
pomalu končí rok 2020, na který nebudeme všichni vzpomínat úplně v dobrém.
Charakterizoval bych ho jako rok šílený.
Bohužel u nás i v celém světě vládne
covid-19. A nikdo si s ním zatím neví rady.
Kde je tedy pravda? Ještě lépe, kde je
cesta z tohoto marasmu? Pořád nám
někdo něco zakazuje, přikazuje a nařizuje. Co s tím? A co bude dál? Další vlna
pandemie? Asi ano, no a co? Přestaneme pracovat, povídat si, sportovat, nakupovat, stěžovat si, přátelit se, milovat
se? Určitě ne! Všechno jednou skončí
a já věřím, že se zase brzy budeme scházet na našich tradičních akcích, bavit se,
ale hlavně ŽÍT. Už se na Vás těším.
Ale šup do reality. My všichni, občané
Starého Kolína, budeme vzpomínat na
tento rok také jako na rok revoluční
změny. Ano, myslím rekonstrukci Kolínské
ulice. Nebudu se dlouze rozepisovat, vše
podstatné se Vám snažíme podávat prostřednictvím obecních komunikačních kanálů, a tak věřím, že vše funguje, jak má.
Ale pár informací určitě přidám. Třeba
místní rozhlas. Staré ampliony jsme museli vyměnit za nové, abyste i vy, kteří rozhlas rádi posloucháte, měli lepší poslech.
Kdepak, stáří nezastavíš. Určitě jste si
všimli také nové znělky a doufám, že se
Vám bude líbit. Myslím, že nastal čas na
změnu i v této oblasti.
Až vyjde tento zpravodaj, bude již ulice
Kolínská průjezdná v obou směrech, a to
po celou zimu. Nicméně, moc se neradujte, na jaře vše začne nanovo. A k tomu
ještě přibude revitalizace rybníčku na
Baštách. Vím, že nás všechny tíží především doprava, přesto Vás prosím, vydržte
ještě pár měsíců. Bude to stát opravdu
Za celý rok dala země lidem
hodně darů a teď usíná.
Na střechy sníh položil se s klidem,
vlhký u teplého komína.
Ve stavení život neustává,
všechno se tu chystá na hody,
voní jehličí i kamna žhavá,
je to vůně míru, pohody.
František Hrubín

Rekonstrukce Kolínské ulice bude pokračovat na jaře

za to a bude klid na další desítky let. Společně s firmou, která realizuje rekonstrukci, se snažíme udržet některé místní
objížďky v pojízdném stavu. Ale počasí
nám často zasadí nějakou tu ranku a my,
popravdě, nechceme moc vyhazovat finance na tyto cesty, nejsou to opravdu
jen drobné. Ale o malé zlepšení se přece
jen pokusíme ve směru Ke Kamenci. Většinu z Vás nemusíme nikterak upozorňovat či dlouze vysvětlovat problémy, které
na takové velké stavbě mohou nastat.
A za to Vám moc děkuji.
Také bych rád využil této příležitosti
a poděkoval paní Křivohlavé, panu Svobodovi a panu Bašemu, kteří nás pustili
na svoje pozemky, abychom mohli stavbu
objíždět. Harmonogram prací, které nás
čekají v příštím roce 2021, naleznete na
webových stránkách obce.
Pořád se nemohu rozhodnout, jak popsat určité nešvary v naší obci. A proto
jsme s kolegou Pavlem Horákem po
dlouhém přemýšlení a hledání, vymysleli
tak zvané DESATERO, které směřuje
právě do řad těch, kteří nám v obci
a okolí páchají tyto nepřístojnosti. Inspiraci jsme našli v jedné obci nedaleko
Prahy. K přečtení na straně 3.

Ještě bych chtěl pár větami shrnout
další akci, která tady probíhá, a to pozemkové úpravy. Tušil jsem, že naše
staré podklady budou špatné, ale že až
takto, to jsem opravdu nečekal. A tak vyměřujeme a vyměřujeme a jen díky velké
toleranci a spolupráci Vás, vlastníků pozemků, i navzdory situaci, která panuje
v celém státě v souvislostí s epidemií, se
pomalu posouváme k cíli celé této anabáze. Chtěl bych využít této příležitosti
a poděkovat pracovnicím Katastrálního
úřadu v Kolíně, které mají tuto záležitost
u nás ve Starém Kolíně na starosti.
V potu tváře obcházejí a vyměřují naše
nemovitosti. Není to ovšem všechno. Po
nich přijdou na řadu geodeti a jejich přípravu převedou do digitální podoby. Tak
se na to, prosím, připravte. Věřím, že budete nápomocni stejně jako v předchozím případě. Již nyní se zde pohybují dvě
dámy z firmy GK TRIO Čelákovice, které
mají v tuto chvíli za úkol i měření sporných hranic ve vlastnictví obce.
Vzhledem k tomu, že se blíží konec
roku 2020, dovolte mi popřát Vám krásné
Vánoce, hodně štěstí, pohody, radosti,
ale hlavně pevné zdraví.
Váš Luboš Železný
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Informace o odpadech
Vážení čtenáři, přinášíme přehled odpadového hospodářství obce v letech
2018, 2019 a 2020 (k třetímu čtvrtletí).

Množství odpadů
V tabulce 1 naleznete množství vyprodukovaných odpadů v naší obci
a srovnání s průměrnými celostátními
hodnotami na obyvatele. Co se týká
směsného komunálního odpadu (svoz
popelnic), dosáhlo množství v roce 2019
celkem 452 tun, což činí průměrně
284 kg na obyvatele. U tříděných složek
využitelných odpadů (papír, plasty, sklo,
nápojové kartony a kov) bylo v roce 2019
celkem vytříděno 88 tun, tj. 55,2 kg
na obyvatele, což je mírně nad celostátním průměrem. Každý vytříděný kilogram snižuje množství mnohem dražšího směsného komunálního odpadu,
proto, prosíme, třiďte vše, co je možné.
Na webu obce naleznete odkazy, jak
správně třídit. U bioodpadu došlo v letech 2018–2019 ke skokovému nárůstu
celkového množství vyvezeného biologicky rozložitelného odpadu a v letošním
roce bude hodnota opět nad celkovým

množstvím 300 tun. Na sběrném dvoře
také postupně roste množství odevzdaného odpadu. Největší položkou je tzv.
objemný odpad, který je vyvážen na
skládku (ten je uveden v tabulkách); nicméně na sběrném dvoře lze odevzdávat
i další druhy odpadů, jako je nebezpečný
odpad, kovy, oleje a pneumatiky, vysloužilá elektrozařízení. V případě většího
množství odpadů je však třeba objednat
přistavení kontejneru.

Náklady na odstranění odpadů
Celkové náklady na odstranění komunálního odpadu činily v roce 2019
1 302 466 Kč. Příjmy z poplatku dosáhly
851 124 Kč (z toho bylo uhrazeno
790 000 Kč firmou rekonstruující most).
U tříděných složek došlo v posledních letech ke zhoršení situace v tom smyslu,
že za většinu vytříděného využitelného
odpadu již obec nezískává odměnu.
U plastů a u papíru je naopak nutné za
jeho likvidaci platit, u skla a nápojových
kartonů nezískává obec nic. Posledním
odpadem s určitým ziskem jsou tak kovy
(viz tabulka 2). Ty odevzdávejte na sběr-

MNOŽSTVÍ ODPADŮ (tabulka 1)

Druh odpadu
papír
sklo
plasty
nápojové kartony
kovy
komunální odpad (popelnice)
bioodpad
sběrný dvůr (objemný odpad)

2018
26,5
25,57
24,52
1,34
11
449
195,4
162,53

Množství v tunách
2019
2020*) kg/ob**) ČR – kg/ob
28,8
25,74
18,2
22
19,28
18,3
12,2
14
22,9
19,84
14,5
15,1
1,44
0,98
0,91
0,5
15,61
10,25
9,8
13,9
452
356
284
192,5
304,1
317,6
191,1
177,17 121,2
81,6
39,4
*)

3 čtvrtletí 2020

**)

kg na obyvatele v roce 2019

ném dvoře, jeden kontejner na drobný
kov a např. hliník je na sběrném místě
u nadjezdu. Nicméně díky třídění má
obec příjem v podobě odměny ze systému EKO-KOM. V následující tabulce 2
naleznete hodnoty výdajů a příjmů odpadů a jejich přepočet na obyvatele.

Kompostéry
O odběr zahradního kompostéru projevilo v dotazníku v minulém čísle Zpravodaje zájem 125 domácností v naší
obci. Na základě toho hledá vedení obce
pro příští rok možnou dotaci. Domácí
kompostování je vhodným opatřením
pro snižování produkce odpadů.

Výhled
Nové odpadové zákony, které mají
platit již od ledna příštího roku, jsou aktuálně stále v legislativním procesu. Nové
zákony mají postupně omezovat likvidaci
odpadů formou skládkování, a to až
k jeho úplnému zákazu v roce 2030. Poplatek za skládkování má růst od současných 500 Kč/t až k částce 1 850 Kč/t
v roce 2030. Obce, které budou více třídit
a snižovat množství komunálního odpadu, můžou dosáhnout na tzv. recyklační slevu, proto je v našem zájmu
množství odpadů snižovat. Jinak by muselo zákonitě dojít k růstu poplatku pro
občany za provoz systému shromažďování sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování odpadů. Vzhledem k nejasnosti legislativy bude zachována výše
poplatku pro rok 2021 na částce 600 Kč
na poplatníka. Nicméně k určitým změnám zřejmě v četnosti svozu komunálního odpadu v příštím roce pravděpodobně dojde.
Pavel Horák

NÁKLADY NA SVOZ A ODSTRANĚNÍ ODPADU V ROCE 2019 (tabulka 2)

Druh odpadu
papír
sklo
plasty
nápojové kartony
kovy
bioodpad
komunální odpad (popelnice)
sběrný dvůr (objemný odpad)
sběrný dvůr (elektrozařízení)
odměna EKO-KOM za třídění

Výdaje
96 367,33 915,130 218,27 194,13 963,181 356,1 302 466,334 919,-

Příjmy
0
0
0
0
44 480,0
851 124,0
27 718,212 454,-

Kč/ob
60,5
21,3
81,8
17
+19,1
113,9
818,1
154,3
+12,8
+133,5
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Buďte v obraze
Pomozte starším občanům a všem,
kteří nemají k dispozici internet, být
v obraze.

NOVÁ ALEJ U HŘBITOVA
Naše obec je opět o něco zelenější, pro tentokrát se jedná
o lokalitu u hřbitova, kde jsme vysadili zcela novou alej. K výsadbě jsme vybrali javory, na které obci v rámci grantu „Stromy
2020“ přispěla Nadace ČEZ částkou 83 198 Kč. Grant Stromy
Nadace ČEZ pomáhá zkrášlovat českou krajinu. Alej byla vysazena podél hřbitovní zdi, pohledově od příjezdu z obce směrem na Hlízov. Měli jsme snahu zlepšit estetickou stránku
tohoto pietního místa. Přemýšleli jsme o variantě, že do výsadby zapojíme i veřejnost, ale současná situace ovlivněná
pandemií nás od toho odradila. S výsadbou nám nakonec pomohla firma Schuch – Okrasná školka Zdechovice, která pro
obec zajišťuje odbornou pomoc při výsadbě a údržbě zeleně.
Petra Kubátová Krchová

Přihlaste je pomocí SMS nebo na webových stránkách obce do informačního
servisu a budou do svých telefonů dostávat SMS zprávy z obce, které jim pomohou orientovat se ve změnách
(odložení svozu bioodpadu, zavřený
nebo otevřený sběrný dvůr, oprava komunikací a další). Ne vždycky máme na
dosah místní rozhlas, ale telefon je vždy
po ruce.
Přihlášení: Jednoduše odešlete SMS
z mobilního telefonu ve tvaru: STKOL
REG ANO – tuto SMS odešlete na číslo:
736 301 599. Více o SMS a o možnosti
odhlášení na www.starykolin.eu – užitečné informace – informační servis.

Desatero správného Starokolíňáka
1. Dodržuj povolenou rychlost v obci,
jakož i ostatní dopravní předpisy. Neparkuj na místech, kde to není dovoleno,
nebo kde by tvůj plechový miláček překážel ostatním. Zejména na chodnících
nebo v blízkosti křižovatek. Buď ohleduplný a tolerantní k chodcům a cyklistům. Chovej se za volantem slušně.

2.

Uklízej po svém psovi. Všude
a za každého počasí (i za deště a ve
sněhu). Po obci jej voď na vodítku. Nenechávej svého psa pobíhat bez dozoru.
Je to v zájmu bezpečnosti jeho i nás ostatních (pokud tedy nechceš mít jeho
fotku na facebooku).

3. Neodhazuj na ulicích odpadky –
papírky, PET lahve, nedopalky cigaret,
použité sáčky ze svačiny a další nepořádek. K tomu veď i své děti a známé.

4. Třiď odpad. Ale správně! Házej do
barevných kontejnerů správné věci.

Šetři místem a rozměrné papírové
bedny nejprve rozlož, PET lahve a nápojové kartony sešlápni. Když je kontejner plný, vyhledej jiný. Po obci je jich
dost a další přibývají. Nevytvářej
drobné skládky vedle popelnic a kontejnerů. Doma to vedle odpadkového koše
taky neděláš. Nezakládej černé skládky
v okolí obce.

5. Neruš sousedy, nehulákej, dodržuj
noční klid a snaž se k tomu přimět i své
děti. Pokud je to možné, vyhni se sekání
trávy, všem hlučnějším domácím a stavebním pracím ve večerních časech (po
osmé hodině) a také brzy ráno – zejména o víkendech. Zachovej úplný klid
alespoň v neděli ráno – do desáté hodiny. Top v kotli tak, abys nesuploval
uhelnou elektrárnu.

když ho tam nějaký pobuda odhodí.
Starej se o vzhled svého obydlí a své
zahrady.

7.

Zapojuj se do aktivit místních
spolků, účastni se obecních akcí a podporuj obecní kulturní, společenský a sportovní život.

8.

Pokud je to možné, podporuj
místní podnikatele. Nakupuj v obci, dej
si pivo v místní hospodě, nech si udělat
stůl u místního truhláře.

9. Plať včas obecní poplatky.
10. Sleduj aktuální dění v obci na

6. Snaž se přispět k lepšímu vzhle-

www.starykolin.eu, zajdi na schůzi zastupitelstva a čti Starokolínský zpravodaj
(což jsi ostatně dokázal už tím, že jsi dočetl Desatero až sem). Zkrátka, buď
v obraze.

du své obce a bezprostředního okolí.
Posekej trávu i před svým plotem,
vysaď tam květinu, seber sám papírek,

Chovej se slušně, zodpovědně a ohleduplně. A dobře se nám povede!

✄
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Škola v době covidu
V březnu se naši žáci těšili na jarní
prázdniny. Většina z nich netušila, že se
jim protáhnou až do června. Přesto jsme
společně dokázali připravit žáky 9. ročníku na přijímací zkoušky a nutno podotknout, že velmi dobře. Všichni přijímací zkoušky zvládli a v září nastupovali
tam, kam si podali přihlášku. Žáci
prvního stupně se výuky ve škole účastnili na základě dobrovolnosti a individuálních konzultací. Protože jsme věděli,
že návrat rodičů po koronavirové pauze
do zaměstnání je nevyhnutelný a potíže
s hlídáním dětí jsou realita, přistoupili
jsme k rozšířenému fungování mateřské
školy až do 14. srpna. Pro školní děti
jsme ve spolupráci s obecním úřadem
zorganizovali příměstský tábor. Hlavní
myšlenkou bylo vytvořit zajímavou náplň
a finančně vykalkulovat tak, aby byl dostupný pro všechny zájemce. Výsledkem byl příměstský tábor, který předčil
všechna očekávání. Zástupci spolků
zpracovali velice kvalitní, pro děti přitažlivý program a nabídli jim kvalitní prožití
prázdninových dní. Pochvala zazněla
nejen od samotných dětí, ale také ze
strany spokojených rodičů.
Díky zájmovým organizacím a spolkům se na příměstském táboře, který
trval pět týdnů, vystřídalo 77 dětí. 26 členům ochotných věnovat svůj čas a volno
našim dětem pomáhalo 11 pedagogických pracovníků. O kompletní stravování včetně pitného režimu se staraly
paní kuchařky ze školy. Pro zdar akce
všichni zúčastnění udělali maximum.

Naši prvňáci

Na organizaci příměstského tábora se
podílely tyto spolky: Svazarm – střelci
Starý Kolín, Český rybářský svaz Starý
Kolín, Český kynologický svaz Starý
Kolín, Junák středisko Starý Kolín, Klub
vodáků Starý Kolín, LTC Starý Kolín, Myslivecké sdružení Starý Kolín, TJ Sokol
Starý Kolín, Sbor dobrovolných hasičů.
Začátek školního roku už probíhal
pod vlivem nařízení MŠMT a MZ. Zpracovali jsme manuál pro základní i mateřskou školu, který vycházel z našich
potřeb a možností. Předpokládáme, že
díky našemu rozhodnutí nosit roušky
v šatnách, striktně oddělit první a druhý
stupeň, vymezit čas na obědy pro jednotlivé třídy se nám podařilo zamezit šíření nákazy a udržet školu v téměř
běžném režimu. Dětem jsme dokázali

nabídnout i zájmové kroužky při dodržení všech hygienických nařízení. Ne
všechna naše opatření se setkala s pochopením rodičů, většina je však přijala
bez problémů. V době redakční uzávěrky Zpravodaje je celá škola v režimu
distančního studia. Dětem, které neměly
potřebné technické vybavení, byly nabídnuty tablety. Tuto možnost využilo 30
žáků.
Nejsložitější situace je u našich
prvňáčků. Už přivítání nebylo tak slavnostní, jak jsme byli zvyklí v minulých letech. Abychom předešli možné nákaze
a přenosu virů, byl upraven kulturní dům
a společně s představiteli obce jsme
naše nejmenší školáky vítali tam. Celé
září probíhala výuka standardním způsobem. V okamžiku, kdy jsme dostali
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nařízení o střídání tříd na druhém stupni
a nástupu do režimu distančního studia,
jsme jen tiše doufali, že se výuka na
prvním stupni udrží. V tento okamžik
jsme na online výuce už úplně všichni
a čekáme, co se bude dít dál.
Chci poděkovat vyučujícím, kteří
vedou výuku přes počítače, připravují
se na živé vstupy, komunikují s dětmi,
s rodiči, předávají si mezi sebou informace, rady a materiály. Snaží se zabezpečit, aby se neztratila kontinuita,
žáci rozuměli látce, a zároveň aby nestresovali ani děti ani rodiče. Učitelé
pracují s plným nasazením, někteří si
rozdělili třídy na menší skupinky. Mají
tak lepší přehled o aktivitě svých svěřenců.
Chci poděkovat rodičům. Velice si
vážím jejich práce s dětmi. Vím, že děti
prvního stupně potřebují u počítače
pomoc a podporu. Není lehké se jim věnovat a současně pečovat o domácnost,
o mladší děti a ještě pracovat z domova.
Situace je velice náročná pro všechny,
nikdo z nás na tom není lépe. Setkáváme
se i s negativními reakcemi, problémy
a potížemi. Co lze vyřešit, vyřešíme, pomůžeme. Musím poznamenat, že jich naštěstí není mnoho. Radost nám udělá
pochvala, poděkování a ocenění naší
práce. Se souhlasem rodičů uvádím několik reakcí na distanční výuku a práci
učitelů.
Ráda bych vám popřála krásný podzim a pozvala vás na rozsvěcení stromu,
ale vzhledem k těžké situaci, ve které se
celá země nachází, vám přeji jen hodně
zdraví.
Mgr. Irena Skřivánková

ON-LINE VÝUKA – NÁZORY RODIČŮ
„Dobrý den, paní učitelko, děkujeme
za zaslání informací ohledně organizace příštího týdne. Rovněž děkujeme
za perfektně zvládnutou online výuku.
Nechápejte to prosím tak, že Vaše hodiny posloucháme, naopak, během
výuky máme do pokojů dětí vstup zakázán . Ale líbí se nám, že trávíte
denně čas s dětmi a probíráte vzájemně nové učivo. Pro děti je to velmi
prospěšné. Online výuka je pro učitele
mnohem náročnější, o to víc si toho ceníme. Přejeme Vám také hezké
a klidné podzimní prázdniny.”
„Paní učitelko, velké díky za online
výuku. Klobouk dolů, máte můj obdiv.
Ušetřila jste mi kus psychického zdraví.
Protože učit XY je pro mě životní

trauma. Ona nechce, mnohému v matematice nerozumí, a to mohu dělat
stojky a nepochopí. Takže díky!”
„Dobrý den paní učitelko, moc děkuji
za zprávu ohledně obědů (využívat nebudeme) a zároveň chci poděkovat za
moc hezkou pochvalu dětí, myslím, že
v téhle době je to muselo potěšit. Co se
týká úkolů, tak posílat nepotřebujeme,
dcera si to ohlídá a my jen kontrolujeme,
takže to snad bude v pořádku. Jinak já
bych zase chtěla na oplátku pochválit
vás, pedagogy, jelikož jste měli vše perfektně připravené a zorganizované. Moc
děkuji. Přeji pevné nervy a doufám, že
se vše brzo vrátí do normálu . Mějte
se moc krásně a přeji alespoň trošku
klidný a odpočinkový víkend.”

Tělesná výchova
omezením navzdory
Tělesná výchova představuje v rámcovém vzdělávacím programu pro základní školy tu část vzdělávací nabídky,
která by měla rozvíjet vztah žáků
ke zdraví, upevňovat jejich vztah k pohybu a rozvoj tělesné zdatnosti. Rovněž
tak posilovat další související praktické
dovednosti vedoucí k podpoře jejich
zdraví, volně usměrňovat jejich začlenění do kolektivu v podobě her a týmových soutěží nebo naopak vyniknout
individuálně v široké škále sportovních
disciplín. A to nejen v průběhu školní
docházky na 1. a 2. stupni základní
školy, ale i v dalším životě. V systému
základního vzdělávání je tělesná výchova zařazena jako povinná součást
vzdělávání ve všech ročnících, tedy
od 1. do 9. třídy. Nelze pominout její význam, neboť je pojetím ucelené aktivní
podpory života a zdraví. Rovněž její význam spočívá v tom, že směřuje k utváření dlouhodobých postojů k pohybu i ke
každodenním praktickým návykům zařazovat pohyb do denního režimu
ve škole i mimo školu. Pohybové aktivity dětí se v současné době značně
omezily a přirozený pohyb venku v přírodě nebo například při pomocných pracích v domácnosti, na zahradě apod.,
často jen pouze nahrazují tzv. umělým

pohybovým vyžitím v podobě jednostranně zaměřeného sportu. V praxi to
znamená, že se děti věnují třeba jen fotbalu nebo florbalu. Tento sport však
zpravidla nebývá vyvážen jinou sportovní nebo pohybovou činností, nejlépe
relaxačního charakteru. Tento účel by
měla alespoň částečně nahradit tělesná
výchova a svou pestrostí být takovou alternativou. Současné období ukázalo,
alespoň v rámci možností, flexibilitu tohoto předmětu, kdy bylo dětem umožněno sportovat netradičně a zážitkově.
Tělesná výchova se přesunula primárně
nejen na venkovní sportovní plochy, kterých máme v obci dostatek a běžně je
využíváme při standardních hodinách,
ale i dále do okolní přírody, která nám
poskytla alternativu např. plaveckého
bazénu v podobě dosažitelných vodních
ploch a toků, nebo jsme měli možnost
v sedle jízdního kola zavítat i dále od
naší obce, do měst a míst vzdálených
řádově 30 až 40 km. Opatřením nařízené vycházky jsme trávili aktivně
a cestou jsme využívali rozmanitosti terénu. Věříme, že současná opatření
brzy pominou, neboť distanční výuka
zrovna tomuto předmětu nesedí, a opět
navážeme na naše sportovní činnosti.
Mgr. Zdeněk Vítek
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Co nového u hasičů?
Červen
Po ukončení nouzového stavu jsme
opět začali s tréninky a závody. 20. června se uskutečnil běh na rozhlednu Vysoká.
V pátek 26. června jsme se zúčastnili
prvních závodů v požárních útocích.
Jednalo se o noční závody ve Vrdech.
Na start se připravilo družstvo mužů
i žen. Muži se umístili na 9. místě a ženy
obsadily 3. místo.
V sobotu 27. června jsme uspořádali
Den s hasiči, který byl náhradou za neuskutečněné akce, jako měly být čarodějnice a dětský den. Den začal soutěžemi
pro děti. Odpoledne proběhl křest nové
motorové stříkačky našeho SDH. Postupně se vystřídala všechna družstva na
předvedení požárních útoků. Od šestnácté hodiny začala rozlučka se sezonou
mladých hasičů. Postavili jsme stany, zapálili oheň na buřty, hráli hry a večer
došlo i na stezku odvahy. Den jsme si
moc užili a už se těšíme na další sezonu,
která bude, doufejme, plná závodů a nových zážitků.

Červenec
V pondělí 6. července jsme vyrazili
na soustředění mladých hasičů do Rokytnice nad Jizerou. Soustředění se
zúčastnilo celkem 36 dětí a 10 dospělých. Po celou dobu soustředění jsme
dbali na přípravu na podzimní kolo hry
Plamen a ostatní disciplíny Plamenu.
Zaměřili jsme se na fyzickou přípravu
a posilování. Ve volných chvílích jsme
hráli hry a oslavili pět svátků. Začali jsme
Velikonocemi, pokračovali čarodějnicemi, dušičkami, Vánocemi a vše zakončili Silvestrem a oslavou Nového roku.
V pátek jsme se vydali na výlet na vyhlídku Strážník. Soustředění se nám
moc líbilo a už se těšíme na příští rok.
V sobotu 18. července jsme vyrazili na
závody do okresu Praha – západ. Jednalo se o první kolo Vltavsko-Brdských
šedesátek. Náš sbor reprezentovaly
za mladší žákyně Nela Dubská (8. místo), za starší žákyně Sofie Tyšerová
(8. místo), Karina Mykytyuk (4. místo)
a Adéla Šírková (2. místo).

Srpen
V sobotu 8. srpna jsme vyrazili na
druhé kolo Vltavsko-Brdských šedesátek
do Pasek. Náš sbor reprezentovali Michal

Šedo (5. místo) v přípravce, Nela Dubská
(28. místo) a Karin Viltová (6. místo) v kategorii mladší dívky. Za starší dívky běhaly Karina Mykytyuk (22. místo), Sofie
Tyšerová (7. místo), Sabina Benešová
(3. místo) a Adéla Šírková (1. místo).
V neděli 9. srpna jsme vyrazili na třetí
kolo Vltavsko-Brdských šedesátek do
Počepic. Náš sbor reprezentovali Michal
Šedo (1. místo) v přípravce, Nela Dubská (19. místo) a Karin Viltová (7. místo)
v kategorii mladší dívky. Za starší dívky
běhaly Karina Mykytyuk (6. místo), Sofie
Tyšerová (4. místo), Sabina Benešová
(8. místo) a Adéla Šírková (5. místo).
Tímto závodem jsme zakončili naši víkendovou cestu za závody.
V sobotu 22. srpna jsme se zúčastnili
memoriálu pana Zatloukala v Býchorech.
Jednalo se o závod v požárním útoku.
Byl to trochu netradiční závod, protože
se neběhalo s platem. Hadice a všechny
armatury byly připraveny u mašiny. Vše
se spojovalo a rozhazovalo za běhu. Za
náš sbor se zúčastnilo družstvo žen
(1. místo) a mužů (3. místo).
V neděli 23. srpna proběhl mokrý trénink přípravky, která se připravovala na
útoky v Českém Brodě. Dále trénovali
i starší žáci, ženy a muži.
V sobotu 29. srpna se konala Starokolínská škvára a loučení s létem. Jednalo se o závod pro starokolínské
hasičské děti. Disciplínu požárního
sportu si mohla vyzkoušet i veřejnost.
Akce odstartovala ve 13 hodin a celkem
si závod zaběhlo 66 závodníků. Měli
jsme celkem 5 kategorií. V kategorii pří-

pravka dívky se na 3. místě umístila Loudová Natálie, na 2. místě Katreniak
Agáta a na 1. místě Vydrová Zuzana
z 16 děvčat. V kategorii přípravka chlapci
se na 3. místě umístil Šedo Michal, na
2. místě Šmajda Filip a na prvním místě
Nekola Alex ze 7 chlapců. V kategorii přípravka veřejnost se na 3. místě umístila
Čmejrková Emma, na 2. místě Kostlánová Stella a na prvním místě Melena
Jan z 6 závodníků. V kategorii mladší
dívky se na 3. místě umístila Mušák Johana, na 2. místě Viltová Karin a na
1. místě Kuberová Eliška z 9 závodnic.
V kategorii starší dívky se na 3. místě
umístila Benešová Sabina, na 2. místě
Šírková Adéla a na 1. místě Martínková
Hana z 12 závodnic. V kategorii starší
chlapci se na 3. místě umístil Miksa Petr,
na 2. místě Moravec Pavel a na 1. místě
Vokatý Martin z 12 závodníků. V kategorii starší žáci veřejnost se na 3. místě
umístil Valčík Jan, na 2. místě Dočárová
Kateřina a na 1. místě Melena Ctirad
z 5 závodníků. Po doběhnutí závodu přišlo na řadu vyhlášení výsledků a po nich
tvoření pro děti v kulturním domě. Poté
následovala diskotéka.

Září
V sobotu 5. září se dvě družstva starších žáků zúčastnila Soptíka ve Žlebech.
Z důvodu přerušené sezony jsme požární útok moc netrénovali, a tak ještě
ani nebylo pevně dané, kdo co poběží.
Někteří si odeběhli premiéru za starší
žáky, ale i přesto se s tím všichni poprali
krásně.
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V neděli 6. září se družstva mužů
a žen zúčastnila poháru starostky OSH
Kolín, který v letošním roce proběhl
v Sendražicích na fotbalovém hřišti. Obě
družstva běhala v kategorii s nižším obsahem stříkačky. Družstvo mužů obsadilo konečné 3. místo z 5 týmů. Družstvo
žen svoji kategorii vyhrálo.
V neděli 6. září od 13 hodin se konalo
setkání přípravek nejen kolínského
okresu na hřišti v Českém Brodě. Náš
sbor zde reprezentovala dvě družstva
přípravky. Jeden tým skončil na 6. místě
a druhý tým na bramborovém 4. místě.
V sobotu 12. září jsme se zúčastnili
Vítězovské stovky. Jednalo se o závod
v běhu na 60 a 100 metrů. V závodě na
60 metrů závodilo za náš sbor 16 reprezentantů. V závodě na 100 metrů jsme
měli 8 závodníků a v neděli 13. září jsme
se se třemi závodnicemi zúčastnili běhu
na 100 metrů s překážkami.
V pátek 25. září jsme se sešli u kulturního domu, abychom začali naši přípravu na branný závod dětí. V pátek
jsme procvičovali vše potřebné a večer
jsme si vyrazili opékat buřty na pozemek
na hřiště. V sobotu ráno jsme po snídani
zopakovali vše potřebné a vyrazili do

lesa, kde jsme si vyzkoušeli branný
závod. Po obědě jsme se vydali znovu
do lesa, kde jsme si branný závod vyzkoušeli znovu. Potom jsme se vrátili
zpět a hráli různé hry. V 19:00 jsme se
rozešli domů.
V neděli 20. září jsme jeli s družstvem přípravky na Krajské setkání pří-

pravek do Bojanovic. Soutěžili jsme ve
čtyřech disciplínách. Dětem se v některých soutěžích dařilo dobře a skončily
na 10. místě z 27 týmů z celého Středočeského kraje.
V neděli 20. září jsme se vydali na
soutěž v běhu na 60 a 100 metrů do Českého Brodu. V kategorii mladší chlapci
jsme měli jednoho zástupce – Filipa
Šmajdu (6. místo). V kategorii starší dívky
– Bára Martínková (12. místo), Eliška Kuberová (10. místo), Karina Mykytyuk
(7. místo) a Adéla Šírková (1. místo).
V kategorii mladší dorostenky – Adéla
Šírková (1. místo). V kategorii střední dorost – Nela Bížová a v kategorii ženy –
Hana Martínková (4. místo).

Dotace od obce
V letošním roce přispěla Obec Starý
Kolín na činnost SDH Starý Kolín částkou
42 000 Kč. Z této dotace bylo pořízeno
10 reflexních vest, 4 savice, 9 víček, 1 nástavec, gril. Z dotace byl uhrazen také
pronájem sálu kulturního domu a školní
tělocvičny pro potřeby tréninků dětí
a mládeže.
Za tuto podporu děkujeme.
SDH Starý Kolín

KRÁTKÉ ZPRÁVY ZE STŘELNICE
Kvůli nouzovému stavu byly na jaře zrušeny dva neveřejné
závody. Náhradní závod byl zorganizován po uvolnění opatření
v termínu 13. 6. 2020. Střílely se tradiční disciplíny: malorážná
puška 2 x 10 ran, malorážná pistole 20 ran a velkorážná pistole
nebo revolver 20 ran. Dle posledního vývoje bude muset být
zrušen i minimálně jeden z podzimních závodů.
Na základě žádosti Základní a mateřské školy ve Starém
Kolíně proběhl na střelnici v termínu 29. 6. – 3. 7. 2020 příměstský tábor pro žáky 1. stupně. Kromě seznámení se se
sportovními zbraněmi si děti mohly osahat i znehodnocené
originální vojenské zbraně a výstroj. Úspěch měly zejména

helmy a plynové masky. Děti si zastřílely z celé řady zbraní,
od luků přes vzduchovky a airsoftky, až po sportovní malorážky. Jeden den ochutnaly i jídlo z vojenské polní kuchyně
a mohly si prolézt vojenskou Pragu V3S. Připravena byla
„opičí dráha“ a různé soutěže.
Díky poskytnuté dotaci jsme v září mohli provést kompletní obměnu střechy nad 50 metrovým střelištěm. Střecha
byla dlouhodobě v neutěšeném stavu a za nepříznivého
(deštivého) počasí nebylo možno většinu z dvanácti stavů
používat. Nyní je, kromě plechové střechy, z vnitřní strany
i dřevěný rošt, od kterého si slibujeme snížení hlučnosti při
střelbě. Současně s výměnou střechy proběhla i rekonstrukce části oplocení. Po dobu prací byl na střelnici pozastaven provoz. Z tohoto důvodu neproběhl ani tradiční
veřejný závod „O pohár starosty“.
Lukáš Doubrava
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Rekonstrukce kostela sv. Ondřeje
24. června 2020 započala letošní
část oprav kostela. V návaznosti na loňské opravy měla být letos revitalizována
sanktusníková věž a další část střechy
nad presbytářem kostela. V červenci
byla snesena k renovaci horní části
sanktusníku – kříž a makovice. Kříž
bude renovován a pozlacen, makovice
bude vyrobena nová. Při této příležitosti
byl odhalen nápis na trámu ze sanktusníku: „Pracoval na této věži Václav Dobiáš z Ovčár. Dne 28. září roku 1874.“

Listina nalezená
v báni sanktusníku

VÁNOČNÍ TRHY
Vážení sousedé, velice rádi bychom
i v letošních nestandardních podmínkách zorganizovali vánoční trhy v plánovaném termínu, tj. 5. 12. 2020, pokud
to bude jen trochu možné. Pokud bude
v platnosti vládní nařízení, které konání
trhů zakazuje konat, je rozhodnuto. Ale
pokud budou trhy povoleny, bude to za
dodržení řady podmínek (rozestupy
mezi stánky větší, potřeba dodržovat
rozestupy mezi lidmi, mít roušky, atp.).
Chtěli bychom vás poprosit o toleranci
a spolupráci, protože bez zodpovědného chování nás všech to nezvládneme. Na přípravě trhů pracujeme již
několik měsíců a těší se na vás řada
prodejců ze Starého Kolína i z dalekého
okolí. Velkým úsilím Zuzany Veselé se
podařilo sehnat trdelník, dále na vás
čeká vepřová kýta, zabijačková polévka, novinkou budou palačinky z Palačinkového stánku, pekařka z Kaňku
a řada krásných řemeslných výrobků,
včetně keramiky a drátenických výrobků. Začneme zde prodávat nový
stolní kalendář na rok 2021. Předem
vám děkujeme.

22. září 2020 umístil jeřáb nové pětiboké stojny sanktusníku

V báni sanktusníku byla nalezena vložená listina, informující o jejím zhotovení
v roce 1931: „Tato báň byla zhotovena
dne 4. 7. r. 1931 v dílně pana Františka
Rosy Ovčáry, klempíře. Báň zhotovoval
dělník Antonín Suchý, narozen 2. 5. 1902,
Ovčáry, Karel Podnecký, Ovčáry, narozen
dne 18. 3. 1910. Firma František Rosa,
Ovčáry“.
S ohledem na větší rozsah napadení
tesařských konstrukcí sanktusníku bylo
nutné práce přerušit a zhotovit nové
stojky. Ty byly za použití jeřábu přemístěny na střechu kostela 22. září 2020. Na
kontrolním dnu 13. 10. 2020 byl domluven další plán oprav: na sanktusníku
budou provedeny klempířské práce jako
kopie původního oplechování podle požadavků Národního památkového ústavu a bude provedena montáž lešení
k pokračování opravy střech podél
příčné lodi na jižní straně.

V září byla kolínskou farností podána
žádost u Ministerstva kultury na další
dotaci v roce 2021.
A ještě jedna věc se podařila: diecézním organologem Štěpánem Svobodou
z pražského arcibiskupství byly před
časem vybrány k opravám kostelní varhany. Jedná se totiž o významné dílo
kutnohorského varhanáře Jana Tučka
a po zvukové, konstrukční i technické
stránce jsou to jeho nejlepší varhany,
které se zachovaly. Objednavatelem varhan byl tehdejší majitel kolínského panství, kam Starý Kolín farností patřil –
kníže a dědičný bavorský princ Filip
Arnošt z Hohenlohe-Schillingfürstu
(1853–1915). Po dodání si nechal funkčnost nástroje ještě zkontrolovat. Prohlédl
je roku 1902 P. Altan, podpřevor pražského kláštera v Emauzích, zkonstatoval,
že jsou v pořádku a odevzdal je k užívání. Za první světové války nebyly odvezeny píšťaly z varhan, jako se to stalo
u některých jiných kostelů. Současné
opravy provedl varhanář Václav Vála
z Prahy, který o opravách sepsal rozsáhlou zprávu (brzy uveřejníme na
www.starykolin.cz). Při opravách byla
provedena kompletní dokumentace nástroje a nahrány zvuky jednotlivých kláves, čímž byla vytvořena „zvuková
konzerva“.
Za SOS Marie Smutná
a Miroslava Jouzová
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Putování se sv. Jakubem, informační tabule o Klejnárce a Festival ptactva
Starokolínský okrašlovací spolek ve
spolupráci s obecním úřadem nainstaloval začátkem září 2020 již pátou informační tabuli. Tabule je umístěná proti
ČOV u odbočky k Mladému Hlízovu a je
věnována Klejnárce a jejímu nejbližšímu
okolí. Z nové tabule se například dozvíte,
kde Klejnárka pramení, kudy teče, a které
rostliny a živočichové žijí v její blízkosti.
Také zde najdete informaci o plavebním
kanálu Šífovka. U tabule vzniklo rovněž
odpočinkové místo s lavičkou a stojanem

na kola. Za krásného počasí zde můžete
posedět a užít si výhled na Kaňk a přilehlé okolí. Tabuli si mohli prohlédnout
účastníci přesunutého Jarního putování
se sv. Jakubem, které již pátým rokem
pořádal sousední Hlízovský unikátní spolek s podporou našeho spolku a řady dalších organizací v okolí. Letošního ročníku
se 5. září i přes situaci kolem koronaviru
účastnilo 484 účastníků. Ve Starém Kolíně si mohli prohlédnout kostel a v bývalém kině byla připravena projekce

VÝSTAVA BETLÉMŮ A BETLÉMSKÉ SVĚTLO 2020
Milí přátelé a příznivci vánočních tradic, čas velmi rychle utíká a opět se nám
blíží nejkrásnější svátky roku spolu se
svými zvyky. Jak moc je budeme muset
letos upravit, či pozměnit, nevíme. Každopádně nerezignujeme předem –
a plánujeme. Ono ani to Betlémské
světlo není úplně snadná záležitost.
Pokud bude trvat zákaz shromažďování
a veřejných akcí, bude se bez slavnostní
ceremonie předávat takřka z ruky do
ruky na hranicích státu, v povoleném
počtu dvou lidí. Alespoň tak zatím vypadají nouzové plány. Jisté nejsou ani koncerty. Sbory se nemohou stýkat, ba ani

zpívat, což je dost podstatné, že? Každopádně výstava betlémů v kostele
sv. Ondřeje bude. A jelikož jste loni
ochotně půjčovali do kostela své betlémky, mnohdy rodinné poklady, chci
Vás letos opět požádat o pomoc. Tentokrát andělskou. Máte-li doma cokoliv
s motivem andílka – ať je to obrázek,
soška, svíčka, hrneček, či talířek – a jste
ochotni tuto věc zapůjčit, ozvěte se mi.
Vytvoříme společně „Andělský koutek“.
Protože andělů kolem nás není nikdy
dost, zvlášť v dnešní době. Nechť má
každý z Vás toho svého nablízku. Těším
se na Vás.
Blanka Lísková

Plánujeme otevření kostela pro tyto akce:
22.12. od 17:00 do 19:00 výstava betlémů + Betlémské světlo
24.12. od 13:00 do 15:00 výstava betlémů
24.12. od 21:00 do 22:00 štědrovečerní hodinka v kostele

Výstava v kině
Starokolínský okrašlovací spolek ve
spolupráci s Obcí Starý Kolín připravuje
výstavu „Řemesla a domácí výroba ve
Starém Kolíně“.
Vzhledem k prodloužení nouzového
stavu a zpřísnění podmínek shromažďování lidí zrealizujeme výstavu až v jarním
termínu v roce 2021. Na přípravu výstavy potřebujeme dostatek času nejen
my, ale i vy, kteří nám můžete zapůjčit
předměty, které rádi vystavíme. Chtěli
bychom vás proto požádat o pomoc při
hledání a zapůjčení vhodných exponátů.
Můžou to být například stroje, přístroje,
nářadí, materiály, polotovary i hotové výrobky, návody, recepty, technická dokumentace, rozkreslené nebo rozepsané
pracovní postupy, fotky, speciální terminologie daného řemesla, atd. Zajímají
nás nejen řemesla, která se dědí po generace, ale také činnosti, které vyplňují

váš volný čas (pletení, drhání, háčkování, šití, batika, vaření, drátkování, lepení modelů, výroba hraček, vázání
knih, květinové vazby, výroba šperků,
svíček a keramiky, dekorativní předměty,
vánoční a velikonoční dekorace, vytváření zázraků v dílně – mužské kutilství,
různé domácí „vychytávky“, fotografování, práce na PC...). Rádi se seznámíme nejen se starými řemesly, ale také
se současnými trendy. Termíny, kdy budeme v kině vybírat předměty, a další aktuální informace najdete na webových
stránkách spolku (www.starykolin.cz),
obce (www.starykolin.eu), ve vývěskách
spolku a také je necháme vyhlásit místním rozhlasem. Při výstavě budeme
promítat fotky, které se nevešly do kalendáře na rok 2021. Děkujeme za spolupráci a těšíme se, že výstava proběhne
bez komplikací.
Naďa Kotková

krátkých filmů. K vidění byly také plány
na rekonstrukci kostela, márnice a kina.
Další ročník putování se uskuteční kvůli
potřebné délce příprav až na jaře 2022
a bude se na co těšit. Více informací na
https://hlizovskyspolek.cz/. A ještě do
jedné akce hlízovského spolku jsme se
zapojili, a sice do Festivalu ptactva, který
se konal na louce u Klejnárky 2. října.
Na něm Kateřina Sosnovcová, doktorandka Přírodovědecké fakulty UK Praha
a členka Kroužkovací stanice Národního
muzea v Praze, ukazovala návštěvníkům, jak probíhá odchyt a kroužkování
ptáků. Za Starokolínský okrašlovací spolek představila Tereza Jaklová novou informační tabuli.
Tereza Jaklová a Marie Smutná

PODCHOD
Jak jste si jistě všimli, není podchod
pod drahou nejmalebnějším místem ve
Starém Kolíně. A je na čase to změnit.
Spolu se zastupitelstvem obce bychom
rádi iniciovali debatu o výtvarném ztvárnění výmalby podchodu a inspirovali šikovné kreslíře, ale i sprejery mezi vámi,
aby se do debat o budoucí podobě podchodu, a poté i do realizace, zapojili.
Rýsuje se řada možností, jak podobu
podchodu pojmout – například rozdělit
podchod na přibližně tři části a každou
řešit jiným způsobem, ideálně zapojit
dětské malíře ve spolupráci se ZŠ a MŠ
Starý Kolín, dále zapojit nadané výtvarníky z řad veřejnosti a část podchodu
realizovat jako street art. Budeme velmi
rádi za náměty, inspirace i za osobní
zapojení. Zatím tedy promýšlejte, případně sbírejte inspiraci z jiných měst
a obcí. Jakmile to situace dovolí, svolali
bychom veřejnou debatu k tomuto námětu, kde bychom o různých nápadech
debatovali. Fotografie z míst, která vás
zaujala, případně vaše různé nápady,
můžete posílat na e-mail marieza@seznam.cz (Marie Smutná).
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VÝZVA
k Tříkrálové sbírce 2021

Kalendář 2021

staňte se koledníčky a přispějte
na dobrou věc
Hledáme koledníčky, kteří by se zúčastnili Tříkrálové sbírky v lednu 2021 (pravděpodobně v sobotu 9. 1. 2021), kterou
organizuje Farní charita Kolín. Každá
družinka se skládá ze tří koledníků –
možné dvě děti s dospělým doprovodem,
nebo tři děti a dospělý doprovod jde
s nimi. Vše bude zajištěno – převleky,
koruna, zapečetěná kasička, drobné odměny pro dárce, křída/samolepky. Podařilo
se obnovit krásnou tradici, kterou bychom
rádi zachovali, ale dosavadní koledníčci
pomalu odrůstají a je potřeba je doplnit.
Pro děti je to vždycky velmi pěkný zážitek!
Tříkrálovou sbírku pořádá v naší obci
Blanka Lísková s podporou Starokolínského okrašlovacího spolku a Junákaskauta Starý Kolín. V případě zájmu se
hlaste Blance Lískové (tel.: 604 857 780).
Pokud chcete, aby k vám koledníčci určitě
dorazili, také se nahlašujte. Děkujeme.

Starokolínský okrašlovací spolek připravuje nový stolní kalendář na téma „Zmizelý
Starý Kolín“. Na základě naší veřejné výzvy o zapůjčení fotografií a sdílení vzpomínek
s námi spolupracovalo velké množství lidí, kteří jsou nejen pamětníky, ale znají dobře
také starokolínské reálie. Shromáždili jsme několik set fotek různého stáří a kvality, k většině z nich máme i komentáře. V kalendáři bude zveřejněna jen část z nich, zbytek promítneme v rámci plánované výstavy v kině. Nový kalendář začneme prodávat na
vánočním trhu dne 5. prosince 2020 od 10:00 do 14:00 hodin. Pokud by se trhy nemohly
konat, budeme kalendář prodávat v sobotu 5. prosince v budově kina od 9:00 do 12:00
hodin. Děkujeme všem, kteří nám svou vstřícností pomohli s přípravou. Přejeme si, aby
vás nový vzpomínkový kalendář potěšil a připomněl vám změny, kterými naše obec
v průběhu času prošla.
Naďa Kotková a Pavel Horák

Místní organizace Českého rybářského svazu Starý Kolín

Starokolínští rybáři informují
I letos se 20. 6. 2020 uskutečnily dětské rybářské závody tradičně na bašteckém rybníčku. Účast předčila naše
očekávání, protože přišlo přes 40 soutěžících dětí, a když si vzpomenu, že skutečně vydatně pršelo celý den, musíme
před dětmi smeknout pomyslný klobouk.
Téměř všechny děti vydržely chytat až do
konce, byť většina byla promočená. Nadšení a radost ze společného setkání jim
vydržela celé závody. Pro děti bylo připraveno jako vždy bohaté občerstvení.
Každé dítě si odneslo vybranou cenu,
nikdo neodešel s prázdnou. Jak už je
také zvykem, celý průběh závodů dokumentuje na fotografiích pan Sladký. Naše

poděkování patří tradičním sponzorům,
zejména OÚ Starý Kolín a hlavnímu
sponzorovi panu Jiřímu Bryscejnovi
(firma Geotek), který nám zajistil kompletní servis v podobě hygienického zázemí a zajištění hodnotných cen.
Ve dnech 9. 7. 2020 až 12. 7. 2020
proběhlo na našem povodí Haldy soustředění mladých rybářů jako příprava na
budoucí mistrovské závody. Tato akce
proběhla pod záštitou pana Karla Nikla,
který si pochvaloval připravený revír
včetně zázemí k celodennímu i večernímu lovu, aby si mladí rybáři mohli vyzkoušet veškeré potřebné techniky lovu.
Přikládám fotografii, jak se jim dařilo.

V návaznosti na žádost ZŠ a MŠ
Starý Kolín ve spolupráci s OÚ Starý
Kolín jsme byli jako místní spolek rybářů
požádáni o spolupráci spočívající v organizaci příměstského prázdninového
tábora. Tuto žádost jsme přijali a rádi
jsme se podíleli na tomto velice prospěšném projektu. Myslivecký spolek
nám laskavě zapůjčil jejich prostory
v podobě hájovny a v perfektní spolupráci s Mgr. Irenou Skřivánkovou jsme
zrealizovali připravený program pro děti,
který spočíval jak v pobytu v přírodě, tak
ve všemožných soutěžích na základně.
Děti si vyzkoušely samotné chytání ryb,
dozvěděly se něco o naší fauně a flóře
a také zbyl prostor na soutěžní hry mezi
jednotlivými skupinami dětí. Z ohlasu
dětí bylo patrné, že se jim tento nevšední způsob trávení volného času líbil.
Budeme se těšit na další spolupráci.
Petrův zdar Tomáš Jarý,
MO ČRS Starý Kolín, z. s.
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SKAUTI
v době
covidové
Loňský skautský rok byl tak jako vše
poznamenán covidovou pandemií. Bohužel i my jsme byli nuceni přerušit naši
činnost. O letní stanový tábor jsme ale
nepřišli. Zvýšené hygienické nároky pro
nás nebyly překážkou, ale spíše velkou
výzvou. Na kácovskou louku jsme se
všichni moc těšili po jaru, kdy jsme se
nemohli scházet. Letos byl tábor výjimečný i v tom, že s námi 14-denní dobrodružství strávil i chlapecký oddíl
skautů z Plaňan. Téma tábora bylo inspirováno knihami o Zaklínači. Přenesli
jsme se do „výcvikového“ tábora. Naučili jsme se vařit kouzelné lektvary, poznávat v přírodě rostliny i stopy zvířat.
Vyvrcholením celé táborové hry bylo
složení zkoušky ze všech znalostí, které
si každý během tábora osvojil (takže
vlastně jako ve škole). Pro všechny to
bylo krásné rozptýlení po jaru, kdy jsme
byli všichni zavření doma. Září jsme netrpělivě vyhlíželi, bohužel jsme si mohli
dopřát jen pár schůzek, než nám byla
opětovně pozastavena činnost. Doufáme, že bude vše už jen lepší a lepší
a my budeme brzy zase vyrážet na víkendové akce.
Tereza „Veverka“ Hutlová

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA 2020
Milí kamarádi a všichni naši skautští
příznivci, máme za sebou náročný rok
a před sebou jeho nejkrásnější období.
Tedy většinou. Mikuláš, adventní čas,
Vánoce – i to všechno bude letos zřejmě
poznamenáno různými omezeními. Již
dnes víme, že naše tradiční Mikulášská
nadílka, která se již mnoho let konala
v kulturním domě v podobě pohádky
a následné nadílky, letos nebude. Nesmíme se stýkat, tudíž ani zkoušet, a nevíme, zda budou vnitřní akce povolené.
Ale nezoufejte. Rozhodli jsme se, že
i kdyby se spojily mocnosti pekelné,
naše starokolínské děti o nadílku nepřipravíme. Připravujeme pro vás Čertovskou jízdu obcí. I s nadílkou. Sledujte
webovou stránku uvedenou na plakátku.
Těšíme se na Vás.
Alena Kolková Štálová
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Turnaj v pétanque potřetí
Již potřetí se první srpnovou sobotu
uskutečnil turnaj ve hře pétanque „O Bašteckou kouli”. Letos se do turnaje přihlásilo celkem 18 tříčlenných týmů (v roce
2018 to bylo 12, v roce 2019 rekordních
27). Opět se hrálo systémem bojů ve čtyřech skupinách s postupem osmi nejlepších týmů do vyřazovacího pavouka.
Z něj pak vzešlo pořadí na prvních třech
místech. Na této hře je krásné, že ji
opravdu může hrát kdokoliv. Jen chtít.
A tak na jedné straně byl tým, jehož věkový součet byl 31 let, a na straně druhé
tým s věkovým součtem 224. Letošní ročník pak ukázal, že nejen věk není překážkou a pokud se chce a je vůle, lze hrát
i na vozíku. Klobouk dolů před účastí Václava Kahouna staršího.
Od prvního ročníku je turnaj spojen
s malým trhem regionálních potravin.
Stejně tak i letos tu nechyběly stánky
a přilákaly mnoho lidí nejen z naší obce
nakoupit si kvalitní víno, sýry, kávu,
med, pivo, cider a další ověřené produkty malých výrobců. Turnajem se linuly příjemné tóny francouzských
šansonů a s postupujícím turnajem
rostlo i napětí, bojovnost, fandění a vyostřené situace. Úroveň hry byla opět
o kousek výše, a tak bylo na co koukat.
A jak to dopadlo? Vítězem se stal tým
startující pod názvem Slamáci ve slo-

Nejlepší týmy 3. ročníku

žení Václav Hnulík, Petr Doležal a Zdeněk Černohlávek. Na druhém místě pak
skončil tým LTC ve složení Luboš Železný, Jaromír Miškovský a Jirka Kubát.
Třetí místo obsadil tým Dukelští hrdinové
ve složení Roman Rozenský, František
Kupka, Ondra Kupka. Nejmladším účastníkem byl vyhlášen Jeník Melena.
Nejstarším účastníkem, po dohodě
s jeho o pár měsíců starším parťákem
v týmu Jirkou Lískou, jsme vyhlásili
Vaška Kahouna staršího, který byl i ne-

STOLNÍ TENIS V PODIVNÉ SEZÓNĚ
Stejně jako celého světa, i nás se
dotýká covidové období. Soutěžní sezóna 2019–2020 nebyla dohrána
a ukončena byla tři kola před koncem.
O konečném pořadí tak v regionální
soutěži 1. třídy nerozhodovalo tradiční
play off, ale pořadí po odehraných zápasech. Stejně tak tomu bylo v soutěži
2. třídy, kde máme tým B. I přes tuto nepříjemnost je třeba otevřeně říci, že sezóna od začátku nepatřila k nejlepším.
Tým A skončil na šestém místě ve své
soutěži a tým B pak v té své na místě
devátém.
Zrušena byla i Letní liga, kterou pravidelně hrajeme a na kterou jsme se po
nevydařené sezóně těšili.
Od března jsme tak prakticky nehráli.
Příprava na novou sezónu začala začátkem září stěhováním stolů z tělo-

cvičny základní školy do kulturního
domu. Důvodem byla opět malá breberka a vyhlášený stop stav využívání
tělocvičny. Na nové prostory si zvykáme a děkujeme obci, že našla pro
nás prostor a snaží se nám pomoci.
Doufáme, že se vše brzy vrátí do normálu a my se vrátíme zpět, do prostor,
které nám postačují.
Nová sezóna se rozběhla začátkem
října. Zda se dohraje, těžko odhadovat.
Určitě bude ovlivněna karanténami
hráčů či oddílů, jak se již ukázalo hned
v prvním kole soutěží. Stejně tak nevíme, zda se můžeme těšit na tradiční
Ježíškův memoriál v Přelouči. Uvidíme.
Každopádně i letos bude těžké udělat
dobrý výsledek. Snahou obou týmů je
každopádně vylepšení loňských výsledků. Držte nám palce.

korunovaným hrdinou letošního ročníku
pro jeho velkou vůli.
Pochvalu od hlavního rozhodčího,
kterým byl opět František Vejtruba, získal za nejlépe prováděný házecí styl
Ondra Kupka.
Velké poděkování patří všem, kteří
pomohli s přípravou turnaje, obci Tupadly za zapůjčení stánků, hasičům
Starý Kolín za stany a Obecnímu úřadu
Starý Kolín a starostovi Lubošovi Železnému za pomoc při přípravě.
A pochopitelně Vám všem, účastníkům i obecenstvu, za příjemné sousedské setkání, zábavu, pohodu a humor,
který se nesl celým turnajem. To je ten
hlavní cíl této akce. Díky. A pro ročník
následující bylo již stanoveno datum –
7. srpna 2021. Možná to překvapí, ale je
to zase sobota.
Foto: Oldřich Půlpitel

Letos si Fany opravdu užila
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Stavba nové loděnice
vice, kolečka, některý materiál. To vše
nám hrozně moc pomohlo.
Stavební povolení na stavbu nabylo
právní moci v říjnu 2018. Již v létě 2018
byly provedeny přípravné práce, osazení
žumpy, které se muselo provést před samotnou stavbou. Hrubá stavba loděnice,
vč. krovů a provedení pokládky střechy,
byla dokončena 21. 12. 2018, kdy jsme na
střechu položili poslední panel. Ano, tři
dny před Štědrým dnem se konala poslední brigáda, a my si tak nadělili pod
stromeček hrubou stavbu. Dali do ní stromek, ozdobili ho a 22. 12. 2018 na naší
vánoční besídce si u něj a už v „nové“ loděnici zazpívali vánoční koledy. Chvilku,
profukovalo tam dost.
Stavba byla z 95% hotová do konce
září 2019. Poslední zářijový víkend jsme
totiž pořádali tradiční vodácké závody pro
veteránské závodníky a v rámci těchto závodů proběhla jakási „předkolaudace“
s vodáckými kamarády z ostatních klubů.
Nestačili se divit, co jsme za rok zvládli.
Přes zimu 2019 až do března 2020
jsme dokončovali drobnosti a připravovali vše k podání žádosti o kolaudaci.
Žádost byla podána v únoru 2020.
Covid-19 nám pak místní kolaudační
šetření odložil až na 11. června. To byl
pro nás den D, kdy se nám kolaudační
řízení povedlo a 17. června 2020 nám
byl vydán kolaudační souhlas.
Téměř čtyři roky od vyhoření, kdy
stavba jako taková nám trvala půldruhého
roku. Ostatní čas byla úředničina a čekání
a doufání.
Během tohoto jeden a půl roku stavby
jsme prakticky neměli volné víkendy
a všechen čas trávili na loděnici v průměrném počtu kolem 10 až 15 lidí. Když bylo
potřeba, tak i více.
Odpracováno bylo moc hodin (pokud
vezmu odhadem a hrubým průměrem 77 víkendů x 2 dny x 9 hodin/den x 12
lidí/den, jsem na čísle 16 632 odpracovaných hodin). Díky tomuto přístupu jsme
vše zvládli finančně dokončit. Pokud by to
měla stavět firma, nová loděnice by nevznikla. Každý se naučil něco nového
v rámci stavby. Nebyl prostor na to říkat,
že něco neumíme. Museli jsme hledat řešení, jak to udělat.
Specialisté z cizích řad byli povoláni
pouze na hrubé zemní práce pro usazení
žumpy, položení panelů Spiroll na podlahy

Loděnice,
srpen 2016

Loděnice 2.–21. 12. 2018
– pokládka posledního
panelu na střechu

Loděnice, červen 2019

klubovny, dodávku a montáž oken, provedení litých betonů, pokládku vinylové krytiny na podlahu. Vše ostatní jsme dělali
svépomocí, s pomocí kamarádů, známých
a všech, kteří chtěli pomoci. Seznam by
byl dlouhý, bylo jich skoro k sedmdesáti.
Jmenovat nebudu, abych na někoho nezapomněl.
Stará klubovna měla své kouzlo. Bylo
v ní uloženo mnoho vzpomínek, mnoho
dárků od kamarádů, kteří nám je přivezli
v rámci všech ročníků závodů Veteránů.
Byly v ní všechny poháry posbírané za tu
dlouhou řadu let. Naše lodě, vybavení. To
vše bylo během pár hodin a šikovnosti plamenů pryč.
Díky nadšení a skvělé vodácké partě
vznikla klubovna nová. Je jiná. Jestli lepší?
Takto otázku stavět nemůžeme. Prostě
jiná. Ale od samého začátku stavby ji
máme rádi. Je nám v ní už teď dobře. A to
se bude opět plnit vzpomínkami, smíchem,
muzikou, zpěvem, vyhranými poháry. Na
starou klubovnu vzpomínáme a bude v našich vzpomínkách asi navždy. Pro každého člena klubu je to vlastně druhý
domov a vodácký klub druhá rodina. Tak
už to prostě mezi vodáky bylo, je a bude.
Dvoustranu připravil Vašek Kahoun

Foto: KV Starý Kolín

Stará loděnice lehla popelem chvilku
po třetí hodině ranní 9. srpna 2016.
Úmyslné zapálení, pachatel neznámý. Tak
bylo ukončeno vyšetřování, které trvalo
poměrně dlouho, protože se čekalo na vyjádření hasičů, hledaly se stopy atd. Po
ukončení policejního šetření přišlo na řadu
šetření pojišťovny, které trvalo taky poměrně dlouho.
Komplikovala to skutečnost, že stavba
(a to jak stará loděnice, tak i nově vzniklá
loděnice) i celý pozemek je majetkem
AVZO TSČ ČR, Svazarmu Starý Kolín,
který byl také stavebníkem nové klubovny.
A věci v objektu byly majetkem Klubu vodáků Starý Kolín, který daný objekt využívá. To jen pro upřesnění tohoto detailu.
Plánování nové podoby loděnice jsme
mohli zahájit až poté, co jsme věděli, kolik
nám pojišťovna vyplatí ze sjednaných pojistných smluv.
Nicméně, už od chvíle, kdy dohořívala
stará loděnice, padlo od všech členů jasné
stanovisko – postavíme si novou. Ani
chvilku jsme si nepohrávali s myšlenkou,
že novou loděnici stavět nebudeme.
Všichni měli obrovský smutek a zároveň
obrovské odhodlání ke stavbě.
První rozhodnutí bylo, že stavět budeme svépomocí, jen na specializované
práce budeme povolávat firmy. Pomoc
nabídli kamarádi vodáci, vodácké kluby,
obec. Každý přiloží ruku k dílu. Peníze
budou jen na materiál, aby se ušetřilo.
Ono to ani jinak nešlo.
A druhé zásadní rozhodnutí, které by
asi v mnoha jiných klubech či oddílech nebylo možné, bylo, že o podobě klubovny
budeme od samého začátku rozhodovat
všichni. Každý vždy k danému tématu
sdělí svůj názor nebo předloží jiný návrh,
bude se hlasovat a tato rozhodnutí budou
akceptována i těmi, kteří budou přehlasováni. Ano, někdy to byly dlouhé debaty,
hledání variant, ale jen tak můžeme dnes
říci, že je to stavba opravdu nás všech.
A na to jsme patřičně hrdí.
Projekt se tak mohl začít tvořit dle našich představ a návrhů až v průběhu jara
2018, kdy konečně byl jasný verdikt pojišťovny, a my věděli, s jakou finanční částkou můžeme počítat. Část peněz nám
posílali všichni, kteří s námi soucítili, znali
starou klubovnu, chtěli pomoci. Formou
darů se sešla další část finančních prostředků. Stejně tak věcné dary jako ruka-
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Ani našemu sportu a oddílu se v letošním roce nevyhnula všechna opatření
a omezení. Odemykání řeky na jaře proběhlo v duchu maximálně komorním.
Vašek s Lukášem dva metry od sebe
a s rouškami odemkli klíčem řeku Labe.
Nasedli na své lodě a ve vzájemné vzdálenosti dvou metrů se vydali směrem
ke Kolínu a zpět. Kolaudace se nám
z očekávaného března posunula na červen a sportovní sezóna probíhala v posunutém rozpisu.
O prázdninách jsme zvládli uspořádat
a účastnit se týdenního letního soustředění na Sázavě a první víkend v září stihli
účast na Východočeském maratonu
v Pardubicích, dlouhém 60 km. Ten se
stal pro náš oddíl úspěšným. Posádka
Melichar-Ručka v hlavní kategorii turistická kánoe obsadila díky času 6 hodin
a 30 minut skvělé druhé místo. A navíc
v tombole se na ně usmálo štěstí a vyhráli
plastovou loď. Ta jim byla obratem zabavena ve prospěch našeho klubu. Třetím
účastníkem za náš oddíl pak byl Vašek
Inzerce

Kahoun, který si na seakajaku dojel
včetně jednoho vykrysení z lodi v čase
7 hodin a 1 minuta pro místo osmé.
O týden později jsme u nás uspořádali Mistrovství České republiky v pramicích, které se stalo vyvrcholením letošní
zkrácené soutěžní sezóny. Přestože na
nás dopadla zrovna vyhlášená opatření
– žádní lidé ve vnitřních prostorách
apod., tak jsme se s pořadatelstvím poprali statečně a díky počasí se všem
u nás venku líbilo. Improvizovat jsme
museli v otázce plavání, což je jedna
z povinných disciplín při Mistrovství. Odhlasována byla neúčast v kutnohorském
bazénu, a tak se plavání odehrálo na
Haldách. Plavání v přírodních podmínkách, bez čar na dně pro rovné plavání,
bylo pro všechny zážitkem, a to včetně
teploty vody.
Díky posádce žen jsme rozšířili nově
tvořenou sbírku pohárů – holky vybojovaly jak mistrovský titul, tak se staly opět
i celkovými vítězkami Poháru (součet
všech závodů v daném roce).

Foto: KV Starý Kolín

VODÁCI OPĚT ÚSPĚŠNÍ

Vítězná posádka žen (zleva: Iva Šolarová,
Irča Pánková, Míša Kupková, Klára
Ručková, Monika Melicharová)

Posádka mužů měla bohužel dva
členy v karanténě, a tak se mistrovství neúčastnila. Nicméně chlapi obsadili krásné
pohárové třetí místo.
Radost máme i z našeho vodáckého
potěru – posádka mladších žáků si dojela
pro druhé místo a stejné umístění jim patří
i v Poháru. Juniorky obsadily v Poháru
místo šesté a starší žáci místo deváté.
Koncem září se měl konat tradiční
závod veteránů alias Setkání Baštů se
spřátelenými národy. Bohužel vzhledem
k vyhlášeným opatřením jsme tyto závody
zrušili. Stalo se tak od roku 1994, kdy tyto
závody začaly, poprvé. Nezastavil nás ani
požár v roce 2016. Zastavila nás malá
breberka a vyhlášená opatření.
Druhý vodácký maraton, na který pravidelně jezdíme – Krumlovský, byl pro
letošní rok také zrušen.
Do konce roku nás čeká ještě zamykání a vánoční besídka. Uvidíme, zda tyto
dvě akce se uskuteční. A pak už jen
klidné večery v klubovně při praskajícím
ohni v kamnech, čaji a kytarách, při kterých budeme plánovat vodáckou sezónu
2021. A budeme si přát, aby byla pohodovější než ta letošní. Protože pohoda
prostě k vodákům patří. Vašek Kahoun
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