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Slovo starosty
Milí spoluobčané,
nemohu začít jinak, než abych Vám vysekl hlubokou poklonu. Ano, za to, jak se
chováte při rekonstrukci hlavní ulice. Vím,
že pro řadu z Vás je to výrazná komplikace. O to více si cením Vaší trpělivosti
a pochopení. Ve Starém Kolíně právě
probíhá nejhorší a nejrozsáhlejší dopravní omezení za posledních osmdesát let.
A to před osmdesáti lety jezdilo jen pár
automobilů. Zato nyní se to týká skoro
každého z nás.
Vítání jara odložím na jindy, jelikož tyto
řádky píšu zrovna v době, kdy jsou venku
+2 °C, vítr a zima. Takže na polovinu
dubna trochu tristní, nemyslíte? Jaro ne
a ne se ukázat v té své krásnější a laskavější podobě.
Jinak pro Vás mám samé dobré
zprávy. Tou první je, že již zmiňovaná rekonstrukce potrvá jen do konce července
2021. Ta druhá dobrá zpráva je, že letos
už se žádná uzavírka na katastru obce
konat nebude. I když přeci jen je tu jedna
možnost, a to rekonstrukce mostku pod
hřbitovem, ale ta nás po této zatěžkávací
zkoušce už přece nerozhází. Ono to
stejně vypadá s realizací na příští rok.
A tak Vás prosím, vydržme ještě pár
týdnů.
Jinak bych chtěl touto cestou poděkovat místnímu spolku rybářů a hasičů, kteří
nám pomohli s přípravou rybníčka na
Baštách pro revitalizaci. Samotné práce
tady začnou na začátku května.

EKOLOGIE!
Co ta naše lidská společnost?
Vůči přírodě si vypracovala netečnost.
Bez pochyb se nadělalo mnoho chyb.
Jeden druhého obvinil, co asi
v přírodě zavinil?
Je vlastností hlupáků, vidět cizí chyby
a na své vlastní zapomínat.
Zničená krajina, mrtví ptáci a ryby,
nám tuto zkázu budou navždy
připomínat.
Je to skoro jako nekrolog, vyjádřil by
se patolog.
Esej od starokolínského
rodáka Josefa Vojáčka

Během rekonstrukce se změní podoba náměstí a přístup k poště
a obecnímu úřadu bude pro pěší i řidiče bezpečnější

Již tradiční akce „Ukliďme Česko”,
v našich končinách „Ukliďme Starý
Kolín“, přinesla, hlavně pro mě, příjemné
zjištění v podobě Vaší účasti. I při drsných
pandemických opatřeních jste úklid
zvládli skvěle, bez nákazy. Samosprávné
území obce Starý Kolín všem účastníkům
srdečně děkuje, že jste nás zbavili několika tun odpadků.
Přece jen mi to nedá a musím těm
několika nepřizpůsobivým v naší obci
připomenout, že na silnicích a místních
komunikacích máme dopravní značení,
které je nutné dodržovat. Na Baštách
není, a tak zde všichni musíme jezdit
30 km/hod. Máme hustou síť košů na
psí EX, které spousta z Vás nepoužívá
a zbytky necháváte na našich pracovnících. ALE ti psi jsou přece Vaši!!! Parkování na obecním pozemku se brzy
změní na placené parkování. A parkování na zeleni je vůbec odsouzeníhodné.
Chodníky, jak již název signalizuje, se
budují výhradně pro zvýšení bezpeč-

nosti chodců, nikoliv pro stání Vašich
miláčků. Toto jednání je přestupkem
podle zákona a majiteli vozidla hrozí vysoká pokuta. Životní prostředí je pro některé z Vás asi také tabu, spousta
kouřících a zapáchajících komínů nám
zde vytváří podhoubí pro různé zdravotní komplikace. Takže Vás všechny,
kteří nerespektujete zásady společného
soužití, upozorňuji, vezměte si mé varování k srdci, jinak Vás to přinejmenším
bude stát peníze. I vy přece chcete mít
Starý Kolín čistý a krásný.
Když jsem začal psát tyto řádky, měl
jsem v hlavě spoustu věcí, ale připadaly
mi fádní a smutné. A já chtěl psát něco
pozitivního. A skutečně nyní zjišťuji, že
vlastně vše, co popisuji, je přece pozitivní, až na to počasí. Ale to se, předpokládám, vylepší a až budete číst nový
zpravodaj, určitě bude 30 °C ve stínu.
Na závěr přeji všem hodně zdraví a ať
brzy nalezneme cestu k normálnosti.
Váš Luboš Železný
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Ukazatel rychlosti v Kateřinské ulici
Ukazatel
rychlosti
v Kateřinské ulici je instalován více než rok.
Měří projíždějící vozidla
směrem do obce. Za rok
2020 projelo v obou směrech 273 460
vozidel, změřeno bylo 133 400 vozidel
ve směru do obce. Průměrná rychlost
všech změřených vozidel v roce 2020
byla 39,4 km/h. Průměrný rozestup
mezi vozidly je 245,9 sekund, tedy
jedno vozidlo každé cca 4 minuty.
Následující tabulka ukazuje chování
řidičů ve vzdálenosti 70 metrů (5 sekund) před zařízením a chování řidičů
těsně před zařízením (tj. do 10 metrů
v čase 0 sekund).
Do statistiky jsou zahrnuta všechna
vozidla (překračující i nepřekračující

rychlost). Výklad statistiky je takový,
že ve vzdálenosti 70 metrů před ukazatelem jelo 42 129 vozidel rychlostí
překračující 50 km/h. Ve vzdálenosti
cca 10 metrů před ukazatelem jelo
15 312 vozidel více než 50 km/h.
Celkem zpomalilo na dovolenou rychlost před zařízením 26 817 vozidel,
RYCHLOST
km/h
0 až 40
40,1 až 50
50,1 až 55
55,1 až 60
60,1 až 70
70,1 až 80
80,1 až 90
90,1 a více

tj jedná se o snížení rychlosti u 63,65%
vozidel.
Policie může do těchto dat v konkrétních případech nahlížet. Apelujeme na
řidiče, aby dodržovali povolenou
rychlost v obci. Zároveň zastupitelstvo obce diskutuje změnu dopravní situace po rekonstrukci Kolínské ulice.

POČTY VOZIDEL
SNÍŽENÍ POČTU VOZIDEL O
5 s před zaříz.
0 s před zaříz.
31 975
59 639
– 27 664
59 296
58 449
847
21 375
8 515
12 860
10 524
3 766
6 758
7 596
2 280
5 316
2 143
613
1 530
413
105
308
78
33
45

Sbírka použitého ošacení

Ukliďme
Česko
„Ukliďme Česko“ je akce konaná po celém území naší
republiky, do které se již několik let zapojují i dobrovolníci
ze Starého Kolína. Letos připadl hlavní úklidový den na
27. března 2021.
V současné, dost složité době, byla organizace úklidu
trochu neosobní. Do-brovolníci v menších – rodinných skupinkách, od osmé do asi jedenácté hodiny dopolední přicházeli do kulturního domu, kde jim byly vydávány pracovní
rukavice a pytle na odpadky. Současně zde sdělovali místa,
kam kdo půjde uklízet a kde asi budou ponechávat nasbíraný odpad. Pan starosta s obecním autem pak všechny
cesty a ulice jednu po druhé projel, jednotlivá místa navštívil
a veškerý napytlovaný odpad odvozil do připraveného kontejneru.
Všem dobrovolníkům se sluší vyslovit velkou pochvalu
za to, že celé věci věnovali několik hodin osobního času. Je
pěkné vidět to, že lidé mají zájem o své okolí a že jim záleží
na tom, jak vypadají veřejná místa, zákoutí uvnitř obce
i v blízké přírodě. A velmi hezká byla i ta skutečnost, že i přesto, že jednotlivé skupinky uklízejících dobrovolníků spolu
téměř nepřišly do kontaktu, krásně spolupracovaly – sběrači
úplně přirozeně pokryli všechna místa vytipovaná k úklidu.
Dobrá práce.
Ctirad Melena

Již čtvrtým rokem se obec Starý Kolín zapojuje do sbírky
pro Diakonii Broumov, sociální družstvo. Diakonie realizuje
myšlenku pomoci sociálně potřebným lidem již 28 let. Hlavním prostředkem k uskutečnění tohoto cíle jsou právě organizované sbírky použitého ošacení a dalších věcí. Každým
rokem se jich účastní více než 2 000 měst a obcí v České
republice, včetně té naší. K dispozici je také kontejner na
textil pískově žluté barvy, umístěný vedle kulturního domu,
při vstupu na dětské hřiště.
Dva kontejnery na sběr textilu, obuvi a hraček máme
u rybníčku na Baštách, patří firmě TextilEco a.s., která díky
těmto sběrným kontejnerům pomáhá podporovat lokální
neziskové organizace.
A do léta přibude další takový kontejner, tentokrát od
charitativně ekologického spolku Help tex, z.s., který taktéž provozuje sběrné kontejnery na použitý textil a obuv. Za
uplynulých 5 let pomohli necelými dvěma miliony korun na
školní a mimoškolní aktivity ohroženým dětem. Tento kontejner bude umístěn na sběrném místě u nadjezdu na Bašta.
Sběr použitého šatstva a dalších drobných věcí z domácností současně výrazně ovlivňuje životní prostředí, jako
prevence vzniku odpadů.
Děkujeme Vám, že nám pomáháte pomáhat.
Petra Kubátová Krchová
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Odpady
Podrobné výsledky odpadového
hospodářství obce za rok 2020 a srovnání s předchozími lety naleznete na
webu obce na stránce:

www.starykolin.eu/odpady
I když za třídění plastů, skla, papíru
a dalších složek obec nezískává žádné
peníze (kromě odměny EKO-KOM), je
důležité nepřestávat třídit, neboť
každé odklonění odpadů od jejich uložení na skládku směsného odpadu šetří
peníze. Zvažte prosím, zda je nutné vše
vyhazovat do popelnic na komunální
odpad, zda není možné odpad vytřídit,
buď do sběrných nádob v obci, v rámci
bioodpadu nebo jej odvézt na sběrný
dvůr. Bohužel náklady na skládkování
se budou i v příštích letech dále zvyšovat, a tím nový odpadový zákon nutí
obce k ještě větší míře třídění než doposud.
Pavel Horák

MNOŽSTVÍ ODPADŮ VYPRODUKOVANÝCH V OBCI V ROCE 2020:

Druh odpadu
komunální odpad
papír
sklo
plasty
nápojové kartony
kovy
bioodpad
sběrný dvůr

množství (v tunách)
483,6
33,62
25,15
26,66
1,16
18,98
421,3
200,7

kg/obyv.
295,0
20,5
15,3
16,3
0,71
11,21
257,0
89,0

NÁKLADY A PŘÍJMY NA SVOZ A ODSTRANĚNÍ ODPADŮ V ROCE 2020:

Druh odpadu
komunální odpad
papír
sklo
plasty
nápojové kartony
kovy
bioodpad
sběrný dvůr (objemný odpad)
sběrný dvůr (elektrozařízení)
odměna EKO-KM za třídění
místní poplatek
CELKEM
*)

výdaje (Kč)
1 418 909,97 783,24 416,118 647,20 135,-

příjmy (Kč)

54 083,221 393,314 095,-

2 215 378,-

12 010,255 898,1 015 702,1 337 693,-

Kč/obyv.
866,59,6
14,9
72,4
12,3
+33,135,169,6
+7,3
+156,1
+600,*) 533,4

Pokud by odpadové hospodaření obce mělo být finančně vyrovnané,
musel by každý občan k poplatku 600 Kč přidat dalších cca 533 Kč.

V minulém čísle jsme sestavili desatero
správného Starokolíňáka, nyní upozorňujeme na přetrvávající neduhy:
Z důvodu rozmáhajícího se parkování aut na veřejné zeleni v naší obci, Výbor
pro majetek a životní prostředí obce Starý Kolín inicioval požadavek na vydání
obecně závazné vyhlášky (OZV) k zajištění udržování a ochraně veřejné zeleně na území obce. Tato OZV bude v nejbližší době připravena ke schválení
do Zastupitelstva obce Starý Kolín. Zároveň se předpokládá úprava obecně
závazné vyhlášky č. 02/2003, o poplatku za užívání veřejného prostranství, a to
v čl. 6 sazby poplatků.
Od září 2022 používat
výhradně kotel na tuhá
paliva, který splňuje
minimálně 3. emisní třídu.

Odpady patří do kontejneru,
do popelnice nebo na sběrný dvůr

Neparkovat na chodnících a veřejné zeleni.
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Zase zpátky do školy
Konečně jsme se všichni dočkali. Po
dlouhé době se může alespoň část dětí
vrátit do lavic. Když jsme si v prosinci popřáli pěkné Vánoce, do nového roku
hlavně zdraví, tušili jsme, že epidemiologická situace je stále horší a horší. Kdyby
nám někdo řekl, že budeme o Velikonocích s napětím čekat, jestli se vůbec
školy otevřou, úplně bychom mu nevěřili.
V týdnu od 6. dubna jsme čekali na
výsledky jednání vlády a na podmínky
návratu žáků do školy a předškoláků do
MŠ. Zvládli jsme požadavky, které nám
ukládalo mimořádné opatření, včetně
tolik diskutovaného testování dětí a žáků.
Snažili jsme se rodiče seznámit s pravidly, která určují účast jejich dětí na
výuce. Chápali jsme obavy plynoucí
z nové, nezvyklé situace. Čtyři dny jsme
měli na to, abychom zorganizovali výuku,
stravování, školní družinu, mateřskou
školu, vyzvedli testy, proškolili personál,
zajistili materiálně všechno k bezpečnému pobytu a pohybu všech ve školním
prostředí a trpělivě odpovídali na dotazy
rodičů.

12. 4. jsme se těšili na návrat dětí
a žáků. Musím konstatovat, že děti v MŠ
byly velice statečné, testování společně
s rodiči zvládly na jedničku. Také žáci
1. a 3. třídy mohli využít asistenci svých
rodičů. Testování přítomných žáků proběhlo v klidu, rodiče si většinou počkali
15 minut na výsledek testu a po rozloučení odcházeli. Třídní učitelky si došly pro
své žáčky, prvňáčci se dotestovali v testovací místnosti a třeťáci to zvládli ve
třídě naprosto skvělým způsobem. Další
týden nastoupil 2., 4. a 5. ročník.
Ráda bych poděkovala rodičům za spolupráci a přístup. Nejen za to, jak zvládli se
svými dětmi testování, ale především za jejich nasazení během distanční výuky.
Hlavně u menších dětí to je velice náročné.
I když musím konstatovat, že úroveň odučených hodin byla na velice dobré úrovni.
Zpětná vazba od rodičů, kteří měli možnost
porovnání s jinými základními školami, byla
povzbuzující. Kladně hodnotili počet vyučovacích hodin, kontakt žáků s učitelem,
obsah učiva a jeho zprostředkování prostřednictvím online hodiny.

Ušli jsme společně dlouhou a nelehkou cestu, velká část školního roku uplynula bez přítomnosti žáků ve škole.
Přesto jsem přesvědčená, že jsme
všichni udělali maximum pro to, aby děti
měly mezery ve vzdělání co nejmenší.
Učitelky jsou připravené podat pomocnou ruku všem, kteří se nám tak trochu
ztratili. Věřím, že zbytek školního roku
proběhne bez větších otřesů a postupně
se budou vracet do školy také žáci druhého stupně. Přeji nám všem hezké jaro
s žáky ve školních lavicích.
Mgr. Irena Skřivánková

Distanční výuka ve škole
Všemi příspěvky do Starokolínského
zpravodaje se táhnou jako červená nit
slova „distanční výuka“. Naše škola k ní
přistoupila velice zodpovědně. Požádala
jsem kolegyně o příspěvek, v kterém by
„svoji“ výuku představily.

První ročník
Prvňáčkové se do výuky zapojili bez
problémů. Někteří seděli u počítače
a pracovali úplně sami, někde po celou
dobu asistovali rodiče a pomáhali při zapínání mikrofonu a kamery. Spíše dětem
vadily technické problémy – výpadky obrazu, zvuku, sekání obrazu. Také jim vadilo, že se všichni nevídají, chyběly jim
veškeré výchovy a určitě osobní kontakt
s paní učitelkou.
Děti určitě ocenily, že ve většině případů s nimi byli doma rodiče a sourozenci.
Dobrý byl i nápad individuální výuky
u žáka s IVP pod vedením paní asistentky
Holečkové.
Největší radost ale byla, když se opět
po distanční výuce mohli prvňáčkové sejít
ve škole, společně svačit, hrát si a učit se.
Mgr. Marcela Auersvaldová

Distanční výuka a příprava
k přijímacím zkouškám
Od září minulého roku probíhá v naší
9. třídě intenzivní příprava k přijímacím
zkouškám na střední školy. 12 žáků se
bude snažit dostat na různé školy v okolí
Kolína, Kutné Hory, ale třeba i Čáslavi.
Žáci si vybrali gymnázia, obchodní akademie, střední školy strojírenské, chemické, zdravotní aj. Zkoušky se jim blíží.
Ačkoli byly vinou pandemie časově posunuty, i tak už jsou „téměř za dveřmi",
a proto se studenti pilně připravují hlavně
z matematiky a českého jazyka. Na přípravu a konzultace chodili prezenčně,
poté distančně, pak jim byly umožněny
individuální konzultace s učitelem a nyní
pokračujeme opět ve výuce distanční.
Chtěli bychom je pochválit za snahu
a píli, která je neopustila, ani když doba
byla pro ně hodně zvláštní a neobvyklá.
Ale zvykli si, zabrali a myslíme, že vše
dobře dopadne. Budeme jim všem držet
palce, aby se na svoji vysněnou školu dostali a časem mohli ve svém životě dělat
to, co je baví a naplňuje. Těšíme se, že
snad deváťáci již společně oslaví konec

školního roku a důstojně se rozloučí se
školou, učiteli i kamarády.
Mgr. Hana Doubravová,
Mgr. Květoslava Marklová

Distanční výuka ve druhé třídě
Do výuky na dálku jsme všichni vpadli
doslova ze dne na den. Učili jsme se za
pochodu. Žáci druhé třídy však byli
úžasní. Všichni si okamžitě zajistili technické vybavení, jen jeden žák využil možnost zapůjčit si školní tablet. Velké díky
patří hlavně rodičům, kteří byli ochotni
vše dětem obstarat a také v co nejkratším
čase. Před výukou jsme si udělali jeden
rychlý kurz (rodiče + děti), abychom se
seznámili s ovládáním počítače a naučili
se přihlašovat na výuku. Pro některé žáky
to bylo náročnější, protože výuka informatiky začíná až v 5. ročníku. Naštěstí
jsou děti zběhlé v používání tabletů a mobilních telefonů z domova, takže se dokázaly velmi rychle přizpůsobit nové
formě vyučování. Zpočátku byly ostýchavé a nejisté při svých krátkých prezentacích. Dnes již používají všechna
tlačítka automaticky, odpovídají s jistotou,
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nebojí se přihlásit a odpovídat i několikrát
za hodinu. Přihlášení na hodinu se pro
nás stalo již rutinou, nezabere více než 5
minut. Naučili jsme se nachystat se na
hodinu o něco dříve, než začne vyučování, abychom druhé nezdržovali a mohli
začít s výukou včas podle domluveného
harmonogramu. Zvyk je železná košile.
Zvykli jsme si všichni a při pravidelném
používání se stále zdokonalujeme. Nic by
se nemělo přehánět, tedy i používání počítačů – uvědomujeme si riziko spojené
s nesprávným sezením a dlouhým vysedáváním před obrazovkou, nebezpečím
je i ztuhlost krční páteře a ostré světlo
z monitoru, které nám může pokazit oči.
Máme 7–8 hodin online výuky týdně.
Myslím si, že nám to takto dostatečně vyhovuje. Vysvětlíme si, co je potřeba
ohledně výuky a nového učiva, pochlubíme se, jaké výrobky či obrázky jsme
sami vytvořili. Na začátku týdne si vždy
uděláme čas na krátké povídání a vypravování, co je u nás doma nového, co hezkého jsme minulý týden a také o víkendu
zažili. Na konci výuky si někteří domlouvají, co se dá odpoledne podniknout.
Průběžně si ukazujeme naše domácí
mazlíčky, jak nám zase povyrostli. Jen se
nemůžeme vidět naživo, to už nám všem
hodně chybí. Po společném kontaktu
„živém“ se nám již stýská .
Mgr. Martina Horynová

Distanční výuka v cizích jazycích
Ve výuce cizích jazyků se primárně
soustředíme na mluvený projev. Myslím

si, že výuka angličtiny a němčiny v době
distanční výuky dostala velký zásah. Žáci
přestali komunikovat, slovní zásoba a dosavadní znalosti se vytrácejí. Proto se
během online hodin zaměřujeme na mluvení. Využíváme různé obrázky, videa
a poslechová cvičení, které mají žáci v interaktivním pracovním sešitě. Pro zpestření výuky nám slouží aplikace
wocabee. Zde si žáci trénují slovní zásobu, kterou jim zadávám. V online hodinách zde můžeme hrát hry a procvičit si
slovíčka hravou formou. Během domácí
přípravy využívají žáci interaktivní pracovní sešit, který je výbornou zpětnou
vazbou. Trénují zde poslech, který jim
může nahradit chybějící mluvený projev
učitele a můžou si všechna cvičení okamžitě zkontrolovat a zjistit, kde chybovali.
Mgr. Kateřina Málková

Distanční výuka 5. ročník
Vzdělávání probíhá v pravidelných
intervalech a snahou je dodržet harmonogram rozvrhu hodin. Naukové předměty vlastivěda a přírodověda jsou
rovnoměrně rozloženy v týdenním časovém harmonogramu. Snahou zůstává
plnění ŠVP dle jednotlivých tematických
plánů.
Výklad nového učiva probíhá zejména formou zpracovaných prezentací,
které pomáhají dětem pochopit probíraná témata a daný obsah procvičovat.
Preferujeme zejména názor a snažíme
se ho skloubit se zrakovým a sluchovým
vjemem. Průběžně využíváme mediál-

ních odkazů, webových stránek, kterými
opakujeme učivo z různých zdrojů.
V poslední době se poměrně často přesouváme virtuálně do kmenové učebny
a využíváme standartní nástroje, kterými
jsou tabule, křída a rýsovací náčiní. Díky
tomu se děti vrací do svých tříd a zcela
hlasitě prezentují své nadšení. Vyučování se dá nahradit, sociální kontakt
bohužel ne. Vidím to zejména při náhodném setkání s žáky a vnímám jejich potřebu sounáležitosti, která je v daném
období omezena na úzký okruh rodiny.
Pravdou ovšem zůstává, že tento
způsob výuky je vyčerpávající pro obě
strany, posluchače i vyučující. Distanční
výuky se poměrně pravidelně účastní
80 % až 90 % žáků, bohužel aktivita
klesá i na 70%. Z tohoto důvodu bylo
třeba zařadit více samostatné práce.
Jeden den v týdnu žáci obdrží elektronicky zadané úkoly, některé vypracují do
svých pracovních sešitů a část z nich
vyhotoví ve formuláři Googlu, který
velmi důsledně eviduje plnění úkolů
a žáci využívají svých znalostí informatiky. I hodnocení tohoto předmětu je
propojené s plněním zadaného a děti
jsou schopné operativně řešit obtíže,
případně se je snažíme odstranit v následujících online hodinách.
Dvě žákyně se hlásí na osmiletá gymnázia, proto věnujeme čas konzultacím
a online přípravě k přijímacím zkouškám. Věřím, že i takto omezená příprava
pozitivně ovlivní výsledek přijímacího řízení.
Jitka Dočkalová

Obnovení prezenční výuky na naší škole
Dlouho očekávané rozvolnění epidemiologických opatření se k obecné spokojenosti týkalo i školy v naší obci. Od
12. dubna 2021 se mohl na naší základní škole vrátit (rotačním způsobem)
celý 1. stupeň. Na skupinové konzultace pak žáci 2. stupně s ohroženým
školním prospěchem a žáci 9. třídy. Ti
podle jejich potřeby, vyhodnocené školou v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky (v nejvyšším počtu 6 žáků
v jedné skupině). Do mateřské školy se
mohly prozatím vrátit děti, které mají
povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximálně 15 dětí. K těmto skupinám se mohou k výuce přidat i děti
a žáci rodičů rizikových povolání (IZS,
zdravotnických a pečovatelských služeb, apod.). K již zavedeným hygienic-

kým požadavkům spojených s ochranou dýchacích cest přibyla povinnost
testování žáků a dětí neinvazními testy
před nastoupením k samotné výuce.
Právě samotestování byla novinka,
která zejména ve vztahu k těm nejmenším strhla pomyslnou lavinu všemožných diskusí, které doslova zaplavily
sociální sítě. Samotný test, na naší
škole LEPU medical SARS CoV-2 Antigen rapid (neinvazní na kraj nosu), nebyl
testem jediným. Hlavním byla souhra
obou týmů v samotném finále, které se
odehrálo ve výše uvedený den ráno. Na
jedné straně připravený pedagogický
sbor školy, včetně všech zaměstnanců,
na straně druhé děti a žáci školy, převážně v doprovodu svých rodičů. Přes
nejrůznější obavy vše proběhlo zcela

hladce. Zafungovalo totiž to hlavní, lidskost, rozum, porozumění a vzájemná
spolupráce. Nelze opomenout ani příkladné respektování nařízených opatření všemi zúčastněnými a dále
samotná připravenost hlavních aktérů,
tedy našich dětí. Ty byly na samotné
provádění testů z domova řádně a pečlivě připraveny. Vydržme, prosím, i nadále na této pohodové vlně vzájemného
respektu a přispějme k poklidné atmosféře. Společným zájmem je samotné
vzdělávání dětí.
Bližší informace k testování a otevření škol od 12. dubna 2021 najdete na
webu školy:
www.zsstarykolin.cz nebo na
www.msmt.cz a www.mzcr.cz
Mgr. Zdeněk Vítek
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Distanční výuka v mateřské škole
Distanční výuka v MŠ v oddělení
Berušek
Z důvodu epidemiologické situace
covid-19, bylo v březnu vládou nařízeno
plošné uzavření všech mateřských škol.
Přestože je distanční výuka povinná
pouze pro předškolní děti, zapojily jsme
s kolegyní i naše nejmenší děti z Berušek
do možnosti vzdělávání se různými pracovními aktivitami. Přes školní webový
portál Bakaláře jsme rodičům zasílaly
různé aktivity k rozvoji logického myšlení,
rozvoji řeči, grafomotoriky, výtvarných
činností a pracovních listů. Kromě těchto
aktivit jsme distanční výuku zpestřily
i plněním různých úkolů, např. focení domácího mazlíčka, různé hádanky a úkoly
na téma jarní květiny umístěné na venkovním plotě naší mateřské školy.
V zaslaných týdenních projektových
tématech – Kniha, Domácí zvířátka,
Svátky jara, měly děti možnost rozvíjet
své schopnosti a dovednosti v učení
různými říkankami na dané téma, stimulačním leporelem, lepily, stříhaly, malovaly, obkreslovaly, skládaly puzzle,
tiskaly bramborou, rozvíjely haptiku pomocí modelíny. V pracovních listech
jsme děti vedly k rozvoji grafomotoriky,
dokreslení „bílého místa“ a různých logických spojovaček. Před Velikonocemi
jsme zaslaly různé fotografické náměty
na barvení vajíček, velikonočních zápichů a děti si s rodiči mohly zasít řeřichu
nebo provést jarní osetí do květináče.
Nedílnou součástí Velikonoc byla i klasická koleda: „Hody, hody, doprovody,
dejte vejce malovaný“.
V naší třídě máme vytvořenou uzavřenou facebookovou skupinu. Rodiče nám
zpětnou vazbou fotili své děti se splněnými úkoly či hotovými výrobky, ze kterých měly děti ohromnou radost. Všechny
děti jsme moc pochválily za jejich šikovnost.
Spolupráce s rodiči byla k oboustranné spokojenosti s cílem zabavit děti
a hravou formou je i nadále vzdělávat
a zdokonalovat v různých činnostech.
Bc. Dana Kočíková, Jindra Kociánová

Distanční výuka v MŠ oddělení
Koťátek
I když naše Koťátka jsou ještě malá,
aby měla povinnou „výuku“, tak ani ona
v čase zavřených škol a školek rozhodně
nezahálela.

Každý týden dostávala do počítače
čerstvou dávku práce, činností, aktivit
i zábavných úkolů a dokonce domácí bojovku. Paní učitelky se snažily připravit
aktivity, které nebudou náročné pro rodiče na přípravu a pomůcky. A tak děti
doma pomáhaly, vyráběly, malovaly, trénovaly pusinky i uvolňovaly paže a ruce.
Také muzicírovaly, cvičily i tančily. Taky
plnily úkoly venku v přírodě a pracovaly
s pohádkami.
A aby toho nebylo málo, tak každý
týden měly připravené úkoly na plotě naší
školky. Nejdříve hádanky s jarními květinami, potom zvuky zvířátek a teď i Králíčkovy úkoly. Dětem jsme tak ozvláštnily
vycházky po naší vesnici.
Podle ohlasů dětí i rodičů víme, že se
tato výuka dětem líbí a baví je. Ale stejně
se už všichni moc těšíme, až se sejdeme
v naší třídě! Tam je to přece jen lepší.
Jana Čapková, Veronika Nekolová

Distanční výuka v MŠ u Sluníček
Vzhledem k uzavření MŠ jsme připravily výukový materiál pro děti. Věřily jsme,
že si z vybraných činností vyberou a společně s rodiči stráví příjemný čas. Materiály byly určené pro děti s povinnou
školní docházkou, tzv. předškoláky. Inspirace, nápady a materiály měli každý
týden rodiče k dispozici na školních Bakalářích. Stejně tak byly rodičům poskytnuty výtvarné pomůcky, např. čtvrtky,
barevné papíry, lepidla, vodové barvy.
Činnosti a úkoly byly směřovány podle
RVP na rozvoj hrubé a jemné motoriky,
rozvoj a užívání všech smyslů.
První týden jsme se seznamovali s knihou. Rozvíjeli jsme fantazii a představivost pomocí příběhů a pohádek.
Pracovali jsme s knihou nebo časopisem.
Děti měly vyslechnout a vyprávět pohádku nebo ji zahrát jako divadelní představení. Vyrobili jsme si záložku do knížky,
obal na knihu. Seznámili jsme se s některými pohádkami.
Druhý týden jsme si hráli s barvami. Dívali jsme se kolem sebe, pozorovali a zjišťovali, jak je svět krásně barevný. Vybrali
jsme si čtyři základní barvy a každý den
jsme se sladili do stejné. Děti měly zapojit
svou fantazii a vymyslet, co všechno
v barvičce najdou. Zpětná vazba, na naše
fotografie v dané barvě, byla na fb skupině. Děti zasílaly fotografie se svými nápady. Krásně tvořily duhu, motýly, šašky,

květinky. Bylo vidět, že děti mají rády barevný svět.
Třetí týden jsme vítali jaro. Úkolem bylo
naučit se básničku Sněženka nebo pohybovou básničku Vítáme jaro, natočit se
a poslat na fb skupinu. Děti s rodiči aktivně zasílaly svoje přednesy, dokonce
zapojily i své mladší sourozence. Poznávali jsme stromy, keře, květiny. Rozeznávali jsme narozená mláďata, přiřazovali je
do rodin. Vyráběli jsme spoustu jarních
kytiček i čtyřlístek pro štěstí. Procvičovali
jsme jazýček v logopedických cvičeních
a ruku v grafomotorických uvolňovacích
cvičeních, např. klubíčko.
Odchází zima, přichází jaro. Morana.
Svátek, který mnohé dnešní děti již neznají. Tak proč se s ním neseznámit? Seznámili jsme se s tradicí Morany, vyprávěli
si o postních nedělích, o příchodu jara.
Vyrobili jsme si malou Moranu z proutí.
Vytleskávali jarní slovíčka, názvy květin,
zvířátek. Zaměřili jsme se na rozvoj komunikativních a řečových dovedností
a schopností. Na správnou výslovnost.
Děti svoje Moranky vyfotily a zpětně poslaly na fb stránky, aby se podělily s ostatními.
S jarem přichází očekávané Velikonoce. Než začneme barvit vajíčka, tak si
společně zacvičíme. Podle Jogínků se
děti naučily, jak pozdravit sluníčko. Naučily se jarní rozcvičku. Koledníkům se
hodila koleda. Děti vyráběly výrobky s velikonočním tématem – kohoutka, zajíčka,
tiskly vajíčko. Pracovní listy zaměřené na
sluchový, a zrakový rozvoj dětí byly s velikonočními tématy. Bylo milé, když na fb
stránky děti natočily velikonoční pozdravy
a přání a chlapci připojili koledu. Veselé
Velikonoce!
Hola, hola, škola volá! Čeká nás zápis
do školy. Tento týden jsme se zaměřili na
opakování všeho, co by měl umět předškolák k zápisu do školy. Děti si spolu
s rodiči zopakovaly tvary, barvy, písmenka, čísla. Prostorovou a časovou orientaci. Na krátkých básničkách
vyzkoušely, jak jim pracuje jazýček a pusinka. Při stříhání a lepení zkontrolovaly
prstíky. Všichni se snažili pojmenovat vše,
čím jsou obklopeni. Cílem bylo vést děti
k samostatnosti, trpělivosti a důslednosti.
Distanční výuka byla pro děti a hlavně
pro rodiče náročná, ale všichni ji s velkou
trpělivostí zvládli.
Darja Plechatová, Tereza Ludrová

Starokolíns
Starokolínský
ký
zpravodaj

7

2021/číslo 1

Junák – Český skaut Starý Kolín • Junák – Český skaut Starý Kolín • Junák – Český skaut

Mikulášská jízda obcí
Akce, která měla dle účasti a ohlasů
úspěch. Dlouho jsme si lámali hlavy, jak
v této době připravit našim dětem Mikulášskou nadílku. Bylo jasné, že tradiční
nadílka v kulturním domě se nebude
moci uskutečnit. Padla tedy volba na
netradiční pojetí.
Moc děkujeme všem, kteří nás podpořili. Hlavní dík patří především partě
lidí ze skautu a kamarádům, kteří mi pomohli tento nápad zrealizovat.
Myslím, že i v letošním roce opět zapřáhneme pekelný vůz a vyjedeme do
starokolínských ulic.

Vánoční stromeček
pro děti
V době adventu se v blízkosti kapličky u kostela objevil malý stromek. Na
něm postupně přibývaly ozdoby, které
tvořily děti ve školce nebo doma s rodinou.
Chtěla bych poděkovat panu Husovi
a panu Bourkovi za věnování a dovoz
tohoto stromku.

Betlémské světlo
Již tradiční akcí před vánočními
svátky je rozdávání Betlémského světla.
Skauti každoročně dovezou tento plamínek, který je mimo jiné poselstvím
světla, které překonává tmu. Dále i naděje, kterou plamínek přináší, což je
v této době více aktuálnější než jindy.
Těší nás, že je o tento novodobý
předvánoční zvyk v naší obci zájem.
Rádi rozdáváme do vašich domovů
spolu s plamínkem i trochu sváteční atmosféry.
Více se o Betlémském světle můžete
dozvědět na www.betlemskesvetlo.cz

Výzva „Pojďte s námi
hledat medvědy“
Na internetu se objevila výzva k akci,
kterou pořádal Dům dětí a mládeže Cvikováček a postupně se do ní zapojovaly
obce napříč celou republikou. Podstata
byla jednoduchá, stačilo umístit plyšového medvěda kamkoliv na viditelné
místo, a tím potěšit kolemjdoucí.
V naší obci měla tato výzva dobré
ohlasy. Medvědů po obci přibývalo,
a tak jsme se při procházkách v zimním
chmurném počasí měli alespoň čím potěšit. Někteří medvědi sedí ve svých oknech do dnešních dnů.
Děkuji všem, kteří se do výzvy zapojili
a tím zpříjemnili procházky malým dětem,
ale věřím, že i mnohým dospělým.

Velikonoční kraslicovník
V týdnu před Velikonocemi jsme na
náměstí již tradičně ozdobili velikonoční kraslicovník. Situace nám stejně
jako v loňském roce neumožnila hromadné zdobení. Přesto se na stromě
během svátků objevila nově pověšená
vajíčka. Děkujeme všem, kteří vajíčka
na strom přidali, byla opravdu povedená. Vajíčka jsou uschována v krabici
a objeví se na kraslicovníku zase příští
rok.

Velikonoční výzva
Poslední akcí, která zatím proběhla
v režii skautů, byla Velikonoční výzva,
kterou pořádalo středisko volného času
Hořovice.
Úkolem bylo vyrobit alespoň jedno
vajíčko o velikosti minimálně 30 cm. To
se poté mělo viditelně umístit a fotografii
s ním zaslat, pro dokumentaci, na uvedený email.
Za naši obec se do soutěže přihlásilo
28 vajíček a umístili jsme se na 110. místě
ze 156 přihlášených obcí!
Co dodat na závěr? Snad jen ještě
jednou poděkovat všem, kteří se zúčastnili jakékoliv akce, nejen těchto
v naší obci. V dnešní době je důležité
umět se radovat i z maličkostí.
A krátký výhled do budoucna – co
nás skauty čeká? Těšíme se, až budeme
moci obnovit naši běžnou každotýdenní
činnost s dětmi, vyjet zase alespoň na
jednodenní výpravu do přírody. A moc si
přejeme, aby se mohl uskutečnit náš
tradiční letní stanový tábor!
Alena Kolková Štálová

Starokolíns
Starokolínský
ký
zpravodaj 2021/číslo 1

8

SDH Starý Kolín informuje • SDH Starý Kolín informuje • SDH Starý Kolín informuje

Hasiči v době covidové
Pandemie covid-19 bohužel měla
dopad i na tréninky mladých hasičů, které
se od října 2020 nekonají.
Na začátku listopadu 2020 si vedoucí
připravili pro mladé hasiče Hasičskou
stezku v Kačinském lese, kam za normálních okolností chodíme trénovat na
branný závod. Stezka měla 10 zastávek
s úkoly, které měly prověřit jejich vědomosti. Odměnou pro mladé hasiče, kteří
stezku absolvovali, bylo hasičské pexeso
z covidové sezóny 2020.
9. listopadu 2020 se uskutečnila hasičská výzva „Běh 2020”, kdy jsme za
11 dní naběhali celkem 1 261,18 km.
Výzvy se zúčastnilo 57 běžců, díky kterým se podařilo uběhnout vzdálenost,
která odpovídá trase Starý Kolín – Kyjev.

Odměnou pro běžce byly perníkové medaile. Pro družstvo (Johana, Karolína,
Petra, Filip, Sofie a Zuzana), které předběhlo oba týmy vedoucích, byla připravena speciální odměna ve formě poukazu
na plavecký stadion.
21. listopadu 2020 proběhla Adventní
stezka po Starém Kolíně. Tato stezka
byla zpestřena tradičními lidovými postavami a provázela nás předvánočním
časem. Za odměnu děti získaly speciální
vzpomínkový adventní kalendář.
V polovině prosince jsme uspořádali
další online aktivitu, a to „Procházku do
Paříže”. Společně, i když každý sám,
jsme došli až do Paříže, takže jsme překonali vzdálenost 1 111 km. V rámci procházky jsme uklízeli nepořádek po
Starém Kolíně. Této výzvy se celkem zúčastnilo 48 hasičů.
V předvánočním čase se také uskutečnila první akce naší skupiny sborů,
kterou tvoří SDH Lžovice, SDH Krakovany a SDH Starý Kolín. Jednalo se o Adventní běh, kdy se běžela trasa o délce
11 km. Za náš sbor se běhu zúčastnili
Ctirad Melena, Petr Miksa a Tomáš Tyšer.
Protože epidemická situace stále nedovolovala, aby probíhaly tréninky standardní cestou, rozhodli jsme se od ledna
2021 rozjet online tréninky pro mladé
hasiče.

VÝSLEDKY SOUTĚŽE „POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ”
Kategorie M1

Kategorie ZŠ2

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo

Anička Kozlíková
Klárka Teichmanová
Terka Bukáčková
Tamarka Psotná
Šarlotka Slanařová
Verča Hoskovcová
Anička Valčík

Kája Horáková
Sára Melenová
Péťa Šolarová
Johanka Mušák
Pepa Spitzer
Maruška Spitzerová
Filda Šmajda
Sofča Lungová

Kategorie M2

Kategorie ZŠ3

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo

Elinka Morongová
Jonáš Šmajda
Viki Lajková
Tom Hoskovec

Kategorie ZŠ1
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo

Míša Šedo
Kája Bukáčková
Zuzka Vydrová
Nelča Dubská
Týna Vlasáková

Věrka Kuberová
Eliška Kuberová
Bára Martínková
Róza Mrkvička Paličková
Anežka Kratochvílová
Karin Viltová

Kategorie ZŠ4
1. místo Pavel Moravec

Kategorie digitální technologie
1. místo Sofča Tyšerová

16. ledna 2021 jsme uspořádali výzvu
„Chytrý hasič”. Každý den po dobu
sedmi dnů vedoucí nahrávali na facebookové stránky úkoly a hlavolamy pro
mladé hasiče, kteří je vyplnili a odeslali
zpět. Za splnění získali hru Černý Petr.
V únoru si vedoucí připravili další online aktivitu pro členy s názvem „Únorová
hasičská výzva 2021”. Jednalo se o 15
úkolů. Podmínkou pro splnění výzvy bylo
za týden splnit alespoň 7 úkolů. Odměnou za splnění výzvy byla limonáda.
V této nelehké době také proběhla literární a výtvarná soutěž „Požární
ochrana očima dětí”, letos na téma Železniční nehody. Děti měly za úkol nakreslit obrázek, kde hasiči jakkoliv pomáhají u železniční nehody (srážka s autem,
stromem, zvířata na kolejích, povodně,
požár vlaku...), starší děti mohly vytvořit
prezentaci na počítači. Vedoucí a členové
SDH anonymně hlasovali a vybrali
v každé kategorii 3 nejlepší obrázky, které
budou zaslány na OSH a mají možnost
bojovat o umístění v okresním, krajském
i celorepublikovém kole.
Od středy 10. března se konalo čerpání rybníčku na Baštách z důvodu jeho
rekonstrukce. Čerpání probíhalo do soboty, kdy současně proběhl výlov rybníčku. Na jeho vypuštění se podíleli
členové SDH Starý Kolín. Voda se čerpala
do výpusti do náhona. Každý den se střídali dva členové, kteří zajišťovali čerpání.
Obědy připravovala Hana Martínková
a vždy ve 12 hodin je dopravila na místo.
Vzhledem k tomu, že voda stále přitéká,
v čerpání jsme pokračovali i po Velikonocích. Čerpání rybníčku se za sbor zúčastnili Tomáš Boura, Pavel Chovančík,
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Vladimír Klejzar, Pavel Ludra, Tereza Ludrová, Hana Martínková, Ctirad Melena,
Petr Miksa, Ondřej Spitzer, Lukáš Thürich
a Martin Vokatý.
I v březnu byla pro mladé hasiče připravena další výzva, tentokrát „Virtuální
běh s Florianem”. Jednalo se o běžeckou výzvu. V rámci této výzvy bylo připraveno 5 vzdáleností, na každém ze
zúčastněných bylo, aby si vybral vzdálenost, čas běhu a frekvenci běhu. Pro
běžce jsou připraveny medaile a diplomy.
27. března jsme se zapojili do
„Ukliďme Česko - Starý Kolín”. I když
tentokrát každý zvlášť jen se svojí rodinou. Také v této době jsme pomohli uklidit Starý Kolín a okolí.
Na začátku dubna jsme si připravili
„Velikonoční pohádkovou stezku”, což
byla již druhá velmi oblíbená stezka doplněná pohádkovými postavami. U každé
postavy děti odpovídaly na otázky z pohádek. Na konci stezky byla truhla, do
které se děti dostaly po vyřešení šifry.
V truhle čekal sešit plný omalovánek a sádrový odlitek.
SDH Starý Kolín

2021/číslo 1

• MO Českého rybářského svazu Starý Kolín •
Bohužel jsme ani letos nemohli
uskutečnit rybářské závody pro širokou
veřejnost z důvodu pandemické situace, které by se jinak konaly na Velký
pátek. Doufejme, že se situace do budoucna zlepší a budeme moci uskutečnit alespoň závody pro děti.
Obec Starý Kolín bude realizovat veřejnou zakázku malého rozsahu na rekonstrukci rybníčka na Baštách, kdy
dojde k opravě čelní zdi, zpevnění břehů
a celkovému odbahnění rybníka. Aby se
tato plánovaná rekonstrukce mohla uskutečnit, musel se rybníček ve spolupráci pana starosty a místních hasičů
vyčerpat, abychom mohli provést samotný výlov. Výlov jsme provedli v sobotu 13. 3. 2021 a měli jsme štěstí i na
počasí. Situace ohledně výlovu byla
velmi komplikovaná, protože vzhledem
k letitému nánosu bahna a jiných nečistot nešla síť uspokojivě zatáhnout, a tak
jsme museli akci několikrát opakovat.
Nakonec se nám podařilo všechny ryby
vylovit. Pro zajímavost, byl vyloven například sumec o délce 160 cm a další
běžná rybí obsádka jako amur, kapr,
candát, bílá ryba. Pan Sladký celý průběh výlovu fotografoval, některé fotografie přikládám k článku. Tímto bych
chtěl všem zúčastněným, kteří se na

této akci podíleli, velmi poděkovat za
skvělou práci.
Jak jsem již předeslal v úvodu, pokud
situace dovolí, určitě bychom udělali oblíbené dětské rybářské závody. Závody
by se uskutečnily na Kamenci, protože
rybníček bude stále v rekonstrukci, jak
bylo popsáno. Určitě budete o plánované akci včas informováni.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří
přes složitou situaci nepřestali pracovat
pro naše členy, ryby a revíry. Děkuji
a přeji vám všem pevné zdraví.
Petrův zdar
Tomáš Jarý

• Klub vodáků Starý Kolín • Klub vodáků Starý Kolín •
Počasí každým dnem víc a víc tahá
nás, vodáky, ze suchých domovů na
řeky. A my si nepřejeme víc, než až budeme moci opět trénovat a připravovat
se na letošní sezónu. Zda se uskuteční
a v jaké podobě, to už tak úplně nezáleží
na nás. Přesto jsou termíny závodů
v rámci Českého poháru pramic P5 pro
letošní rok vypsány následovně:
15. – 16. května, Sandberk Kolín
29. – 31. května, Řevnice
12. – 13. června, Starý Kolín

19. – 20. června, Mistrovstvím ČR
Rajhrad
Z maratonů bychom rádi své zástupce viděli 4. září na Východočeském
vodáckém maratonu a 10. října na
Krumlovském vodáckém maratonu.
Mimo tréninky a soutěže nás pak čekají brigády v areálu, kde je potřeba, po
období stavění nové loděnice, zaměřit
pozornost na údržbu a opravu stávajících staveb.
Václav Kahoun
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Opravy kostela a márnice
Už třetím rokem probíhají opravy
kostelní střechy. Je to díky další dotaci
z Programu záchrany architektonického
dědictví Ministerstva kultury, kterou
s podporou Starokolínského okrašlovacího spolku získala Římskokatolická
farnost v Kolíně. Letos činí výška dotace 1 400 000 Kč. Se spolufinancováním od obce ve výši 100 000 Kč a od
farnosti půjde o celkovou částku cca
1 600 000 Kč. Plánované opravy by
měly zrenovovat další část střechy kostela, viz přiložený plánek.
Díky přispění obce, ale i veřejné
sbírce podpořené především vašimi
dary, se dokončí také oprava koruny
zdiva márnice a provizorní zastřešení
zbývajících dvou zdí.
Veřejná sbírka stále pokračuje a v letošním roce bychom se chtěli zaměřit na opravu kostelních hodin.

Noc kostelů 2021

Nová turistická vizitka obce bude ke koupi na všech našich akcích.

V pátek 28. května proběhne letošní
ročník Noci kostelů. Chystáme pro vás
dvě atraktivní akce: přednášku Miroslavy Jouzové nazvanou „Vodní mlýny
v Čechách – přiblížení jejich vzniku,
funkce a činnosti na příkladu bašteckého mlýna od středověku do 20. století” a pěvecké vystoupení Amálky
Lacinové. Vše se pokusíme přizpůsobit
aktuální situaci a připravit pro vás program, který by po dlouhém kulturním
a společenském půstu vnesl trochu radosti do každodenního dění.

ŽELEZNIČÁŘSKÝ PROJEKT

JARNÍ PUTOVÁNÍ SE SV. JAKUBEM (6. ROČNÍK)

Víte, že se v nádražní budově ve Starém
Kolíně narodil pravděpodobně nejslavnější
starokolínský rodák? Zajímá vás železniční
tématika? Stáli byste o to, aby to v podchodu vypadalo přitažlivěji? Starokolínský
okrašlovací spolek chystá nový železničářský projekt („Podchod jako spojnice”),
v jehož rámci dojde i na slibovanou výmalbu
podchodu. O podporu žádáme Nadaci Via
v programu Živá komunita. Sledujte informace na webu www.starykolin.cz, fb stránce
spolku i naše vývěsky. Postupně budeme
přidávat informace.
Za SOS Marie Smutná

Ve spolupráci s Hlízovským unikátním spolkem připravujeme 6. ročník populárního putování, tentokrát v komornější podobě. V sobotu 5. června 2021
se turisté v rámci putování zastaví ve Starém Kolíně u pamětní desky
T.G. Masaryka, kterou roku 2018 zhotovila sochařka MgA. Vlasta Samohrdová. Ta je také autorkou pamětní desky „Putování”, která bude slavnostně
odhalena v Hlízově na začátku letošního ročníku. U nás si budete moci prohlédnout také další výstavu ze zápůjček od obyvatel obce, tentokrát na téma
„Řemesla a domácí výroba ve Starém Kolíně“, která proběhne tradičně v budově bývalého kina. Taktéž si můžete prohlédnout kostel sv. Ondřeje s výkladem Blanky Lískové a občerstvit se v Bašteckém pivovaru. Hlízovský
spolek vydává u příležitosti letošního putování publikaci, která bude obsahovat i část věnovanou Starému Kolínu. Více informací a aktualit o akci naleznete na webu hlizovskyspolek.cz.
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Naučná stezka v Souškách
Všichni určitě dobře znáte Baštecký
les, Halda a okolí. My jsme považovali
tuto oblast za samozřejmou krásu, která
patří ke Starému Kolínu. Díky častějším
procházkám těmito místy jsme si ale začali všímat, že lužní les není v nejlepší
kondici. Stromy jsou nemocné, v lese se
hodně kácí. Jasany trpí novou houbovou chorobou, která pochází z Asie,
a proto na ni neumí místní jasany obranně reagovat. Za čas odumírají, vyvrací je vítr a jsou z lesa odtěženy. Zdá
se, že většina jasanů nepřežije. Ubývají
staré stromy s dutinami (doupné
stromy), které poskytují domov a obživu
mnoha druhům ptáků, hmyzu a drobných savců.
Rozhodli jsme se proto přiblížit přírodní bohatství lesa a okolí a vytvořit
3,5 km dlouhý okruh naučné stezky.
Stezka vás provede oblastí, kterou
mnozí dobře znáte, ale budeme doufat,
že si na trase najdete nějakou další zajímavost. A pokud už víte o oblasti úplně
vše, máme přece jen v rukávu eso v podobě úžasných kreseb našeho vrchního
ilustrátora Vítka Pánka. Každou tabuli
obsadí jedna z postav ze světa přírody
a fantazie a doufáme, že vylákají na procházku i děti. Plánujeme na stezku postupně přidávat jednoduché přírodní
herní prvky pro děti.
Rádi bychom Vám pomocí stezky přiblížili krásu a výjimečnost této oblasti.
V budoucnu bychom chtěli věnovat více
pozornosti záchraně lesa. Plánujeme
například výpomoc při výsadbě nových
stromů, ornitologové nabídli zmapování
doupných stromů, apod.
Stezka bude mít pět zastavení s tématy lužního lesa, mokřadů, oblasti
V Souškách, ptáků a doupných stromů.

Krátká odbočka vás zavede do staré
dubové aleje na břehu Labe.
Děkujeme obci, která zajistí a upevní
stojany na infotabule a také všem spolupracovníkům, kteří nám pomáhají
s tvorbou stezky s nadšením a dobrovolnicky nebo za velmi symbolický honorář. Velké díky patří především Vítku
Pánkovi za ilustrace a Tomáši Hrnčiříkovi za grafické zpracování. Děkujeme
také Geodézii Kolín s.r.o. Díky jejich
sponzorskému daru můžeme zprovoznit

naučnou stezku již letos a nemusíme ji
rozfázovat do několika let, jak bylo původně v plánu.
O přesném datu otevření stezky vás
budeme informovat a budeme se moc
těšit na vaše komentáře a případné nápady, jak pomoci zachovat lužní les i pro
naše děti.
Přidáváme malou vábničku v podobě
ilustrace lesního muže, kterou naleznete
na tabuli s tématem lužního lesa.
Jana Maršálová

ZÁJEZD DO MĚLNÍKA A OKOLÍ

Týdenní kalendář na rok 2022

Informace pro přihlášené účastníky

Kozák, Na Hornické, Modřinky, Palouček a jiné. Víte, kde byste našli tato místa
a proč se tak jmenují? Příští stolní kalendář bychom rádi věnovali tématu „Starokolínský místopis a příroda“. Potřebujeme však vaši pomoc: vzpomenete si na
různé místní lokality a jejich názvy? Nejde jen o části obce, ale také o pole, ulice,
části lesa, plácky a určitě mnohé další. Tedy nejen názvy uváděné v mapách, ale
i místně zažitá pojmenování, např. podle stromů, statků, hanlivé, směšné, obecně
uznávané, byť již dnes často nepoužívané.
Pokud tedy máte nějaké nápady, znáte historii nějakého názvu, máte fotografie,
plánky atd., kontaktujte nás. Děkujeme předem za vaši pomoc.
(nadakotkova@centrum.cz nebo pavel.horak@gmail.com)

Zájezd se uskuteční (doufáme, že ano)
v novém termínu, v sobotu 11. 9. 2021.
Plánovaný program si potvrdíme po
otevření všech památek a měl by zůstat v platnosti. Bližší podrobnosti obdržíte osobně během prázdnin.
Informace budou zveřejněny také na
spolkovém webu (www.starykolin.cz)
nebo ve vitrínách spolku u obchodu na
Náměstí a u nádraží na Baštách.
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Vánoční příběh aneb Jak je důležité míti kliku
Vánoční výstava betlémů proběhla
i přes všemožná opatření a zákazy.
Ráda bych poděkovala všem návštěvníkům, kteří přišli, byli opatrní a dodržovali nařízení, i těm, kteří zapůjčili své
domácí andílky na výstavu.
Když jsem po výstavě uklízela a připravovala kostel na sváteční bohoslužbu na sv. Štěpána, dostala jsem se
do sakristie zrovna ve chvíli, kdy se
zvenčí ozval povyk: „Maminkooo!“
a někdo se pověsil na kliku. V předtuše,
že jsem se zdržela víc, než bylo v plánu,
že rodina za mnou vyrazila a že klikou
lomcuje Kubík, křičím ven: „Už běžím,
broučku, vydrž.“ Opřu se do dveří, jdou
ztuha, musí se do nich trošku vrazit.
Dveře se rozletí a za nimi malý, vykulený
trpaslíček, úplně cizí chlapeček, asi tříletý. V zimní kombinéze, kulíšku s bambulí a zavázaným okem. Oba tam
stojíme a nevíme, co se děje, zatímco
k nám dobíhá jeho maminka se slovy:
„Probůh, kam's to zase vlezl?“
„Na správné místo“, povídám.
„Chceš se podívat dovnitř? Máme tam

jesličky, spoustu andílků a taky stromeček a dárky.“
Zatímco si chlapeček prohlíží stromek a pokukuje po dárcích, které pod

VÝSTAVĚ V KINĚ - OPAKOVANÁ VÝZVA
Starokolínský okrašlovací spolek ve
spolupráci s obcí Starý Kolín připravuje
výstavu „Řemesla a domácí výroba
ve Starém Kolíně“.
Nabízíme nový termín výstavy, která
měla být původně v prosinci 2020. Výstavu plánujeme na víkendy 5., 6., 12.
a 13. června 2021, vždy od 10:00 do
14:00 hodin. Pokud budou výstavy povoleny, budeme respektovat platná hygienická opatření.
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 z generace na generaci, 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, stavebnicové modely,
a další).
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 „Zmizelý Starý Kolín“.
Děkujeme za spolupráci a těšíme se,
že výstava proběhne bez komplikací.
Budova kina se bude rekonstruovat,
takže je možné, že v roce 2022 už budeme využívat nový prostor. Plány na
rekonstrukci kina budou k nahlédnutí
na výstavě.
Naďa Kotková

ním zbyly od Štědrého dne, vysvětluje
mi jeho maminka, že si malý letošních
Vánoc moc neužil. Byl na operaci očička
a poté v léčebně. Ve Starém Kolíně se
ocitli naprostou náhodou, když je manžel vysadil u kostela, než si cosi vyřídí.
Ponoukám trpaslíčka, ať si vybere nějaký dárek, jenže se nemůže rozhodnout, který vybrat.
„A tak víš co? Vezmi si všechny.
Naše starokolínské děti už tu byly,
Štědrý den už taky byl, takže tyhle
všechny tu zbyly na tebe.“ Maličký
neví, kouká, co maminka na to, a zda
si třeba nedělám legraci. Znovu opakuji, že jsou dárky všechny jeho, načež
uvěří, a začne je tlačit do batůžku. Ve
zdravém, vykuleném očku se zračí
nadšení. Chvíli ještě s maminkou povídáme o kostele, Vánocích, načež se
loučíme a maminka děkuje. JÁ děkuji.
Za krásný den. Byl to pro mě možná
větší zážitek, než pro onoho chlapečka.
Ta dokonalá souhra náhod, osud, či
Boží vůle, že jsme se ocitli každý na
jedné straně dveří ve stejný okamžik.
A že maličký ve správnou chvíli vzal za
kliku.
Přeji Vám všem za sebe i za všechny od sv. Ondřeje, abyste v tomto
zvláštním roce a nejisté době vždy
vzali za tu správnou kliku a otevřeli ty
pravé dveře.
Krásné jaro.
Blanka Lísková
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Pozvánka
na chystané akce
Přestože nevíme, co bude a zda bude, termíny dvou
našich akcí jsme určili a pokud situace dovolí, uskuteční se.
Jako první nás čeká „Starokolínská patnáctka”,
kterou pořádáme spolu s Klubem vodáků Starý Kolín
a AVZO Svazarmem Starý Kolín. Loňského ročníku,
v pořadí patnáctého, se zúčastnil pouze jakýsi covid.
Jediný to účastník, o to houževnatější. Letos, u toho
šestnáctého ročníku uvidíme. A pokud to půjde, opět
Vás rádi uvidíme na startu a ještě raději v cíli při příjemném sousedském posezení u dobrého pití a jídla, popovídání a zazpívání. Termín je na plakátku zde ve
zpravodaji.
Druhou akcí je čtvrtý ročník turnaje v pétanque
„O Bašteckou kouli“. Ten nás čeká tradičně první sobotu v srpnu a věříme, že to okolnosti dovolí. V minulém roce to byla jedna z mála akcí, která proběhla.
Opět se plánuje tradiční francouzský mini trh a přejme
si, aby svou účast opět potvrdili stálí a čím dál více oblíbení prodejci: Sýrárna Tonka, Magnetic Apple a jejich
cider, Baštecký pivovar, vinařství Žáček, pražírna Kávy
Pitel a třeba i někdo další. Loňské zápasy měly vysokou úroveň, a tak i letos se dá očekávat turnaj plný zábavy, příjemné sousedské atmosféry, dobrého jídla
a pití.
Vašek Kahoun

SMUTNÁ ZPRÁVA
Jsou zprávy, které by člověk nejraději nepsal. Zprávy, které přináší život
sám. Na druhém konci těch veselých
jsou ty smutné. Zcela nečekaně, v nedožitých 73 letech, tento svět, svou
rodinu i náš oddíl opustil v březnu
2021 pan Standa Havránek z Rohozce. Reprezentoval Sokol Starý
Kolín a naši obec dlouhých osmnáct
let. Odehrál mnoho zápasů a mnoho
z nich vítězně. Absolvoval většinu zápasů okresních soutěží, účastnil se
turnajů, soutěže letní ligy a v posledních letech i úspěšně turnajů veteránů. Poslední zápasy odehrál v rámci
druhého kola sezóny 2020–2021 dne
5. října 2020 proti Sokolu Zásmuky,
kdy svými třemi body a vítěznou čtyřhrou pomohl k našemu vítězství 15:3.
Další kola pak již hrána nebyla a celá
sezona byla zrušena.
Nezkazil žádnou legraci a jeho talent
pro vyprávění bude při našich oddílových posezeních chybět. Staníku, ať je

Ping-pongáři ze Staráku
Kompletní družstvo v roce 2017 při závěrečném turnaji play off, kde jsme získali
3. místo. Zprava: Přemek Lauterbach (opustil nás v roce 2019), Standa Havránek
(opustil nás v březnu 2021), Lojza Salák, Luboš Bajtler a Václav Kahoun.

ti tam nahoře hezky. A doufáme, že už
zase s Přemkem Lauterbachem, který
naše řady opustil v roce 2019, tvoříš tu
skvělou a vítěznou dvojici ve čtyřhrách
tak, jak jste byli známí v odborové sou-

těži, ze které jsi k nám přišel. Chybíte
nám oba dva. Tak ať ti to tam padá.
A když budeš mít chvilku, koukni se, jak
to tady plácáme. Bez tebe to bude
těžké.
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Flight sergeant Ladislav Černohorský
Na 10. březen 2021 připadá 102. výročí narození pana Ladislava Černohorského (* 10. 3. 1919 ✝ 18. 11. 1943),
jehož jméno je uvedeno na pomníku
padlých.
Pan Černohorský se narodil na
Kaňku, ale mládí až do svého odchodu
do zahraničního odboje prožil ve Starém
Kolíně. Bydlel na adrese Starý Kolín Bašta č.p. 12, kterou mapy.cz kladou do
dnešní ulice Aloise Jiráska. Povoláním
byl strojní mechanik. Na začátku okupace byl vyslán na práci do Říše (datum
odchodu z Protektorátu v jeho letecké
kartě je 5. 5. 1939), odkud uprchl a dostal se k našim zahraničním jednotkám.
Dne 26. 9. 1939 byl prezentován
u naší vojenské jednotky v Agde ve
Francii v hodnosti vojín. V Agde prodělal
radiotelegrafní kurz a poddůstojnickou
školu. 23. 5. 1940 byl přidělen na základnu v Bordeaux jako mechanik. Po
pádu Francie se dostal do Casablanky,
ze které odplul 28. 6. 1940 s transportem na lodi „Gib-el-Dersa“ do Gibraltaru. A odtud dne 5. 7. 1940 na lodi
„Cidonia“ do Anglie. V Liverpoolu přistál
16. 7. 1940.
Do stavu RAF byl přijat 26. 7. 1940,
byl přidělen k 311. čs. bombardovací
peruti. Osobní číslo pana Černohorského bylo 787565. Ke kvalifikaci radiotelegafisty si „přidal“ ještě palubního
střelce. Dosáhl hodnosti F/Sgt (Flight
Sergeant - odpovídá naší hodnosti rotného). Na většině fotografií je v nižší
hodnosti Sgt - Sergeant = četař.

Beaulieu, červen 1943, No.1(C) OTU, Liberator GRIIIA „12“ (I.V.343), radiolokátor ASV Mk III.
Skupina před letounem, zleva – Sgt Ivan Schwarz, Sgt Hanuš Polák, Sgt Karel Jiří Meizl,
Sgt Eduard Blaháček, Sgt Stanislav Duba, Sgt Heinz Lothar Hahn, Sgt Ladislav Černohorský,
W/O Ludvík Košek

Stručné informace o jeho osudech se
mi povedlo dohledat až od podzimu
1942, kdy prodělal výcvik u No. 1492
COTF (Czechoslovak Operation Training
Flight - Československá operační výcviková letka) a vrátil se zpět k 311. peruti.
Do té doby jsem o něm nenašel zmínku
o zařazení v létajícím personálu.
Třistajedenáctka v té době létala
v rámci Coastal Command RAF (Pobřežního velitelství) protiponorkové a protilodní patroly nad Biskajským zálivem.
Stále používala bombardéry Vickers
Wellington, se kterými od září 1940 do
května 1942 prováděla bombardovací
nálety na Německo a okupovaná území.
Ladislav Černohorský na Wellingtonu
absolvoval od února do června 1943 několik operačních letů.
Dne 26. 7. 1943 byl u příležitosti tří let
odsloužených u RAF vyznamenán 1st
Good Conduct Badge - medaile (stuha)
za dobré služby.
V červnu 1943 byla 311. peruť přezbrojena na čtyřmotorové letouny Liberator GR Mk.V a Mk.VI a personál prošel
přeškolením u No.1 (C)OTU (Czechoslovak Operation Training Unit). Operačně
s Liberatory naši letci začali létat od
srpna 1943. Ztráty se naší jednotce opět
nevyhýbaly. Jedna z hlídek se bohužel

stala osudnou i F/Sgt Ladislavu Černohorskému.
Dne 18. 11. 1943 odletěl na operační
let v posádce F/Lt Metoděje Šebely s letounem Liberator GR Mk.V (BZ872, imatrikulace „E“). Po zhruba jedenácti
hodinách letu byla od jednoho z palubních radiotelegrafistů zachycena zpráva
o problémech s motory. O několik desítek minut později hlásili nutnost nouzového přistání na moři, několik stovek
kilometrů jihovýchodně od souostroví
Scilly. Zpráva o napadení nepřátelskými
letouny nebyla zachycena (pokud to
okolnosti dovolily, v případě souboje
s nepřátelskými stíhači měly posádky neprodleně vyslat informaci, včetně polohy
letounu). Nicméně toho dne si dva němečtí piloti nárokovali sestřel Liberatoru
západně od Brestu, čili v oblasti, kde se
náš Liberator „E“ nacházel. Vyhlášená
pátrací akce neměla úspěch. Po delší
době byly vyplaveny pozůstatky jednoho
z letců (Sgt Linhart Fajt) na pobřeží Normandie. Byl pohřben na hřbitově v Bayeux. Zbylých osm členů posádky moře
nevydalo. Jejich jména jsou uvedena
v britském památníku Runnymede (pan
Černohorský na panelu č. 135).
Čest jeho památce.
Lukáš Doubrava
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Útok na vlak
v dubnu 1945
Dne 1. dubna 1945 se ve Starém Kolíně udál tzv. hloubkový útok na vlak.
Účelem těchto útoků bylo napadání vojenských cílů a dopravní infrastruktury
v Protektorátu Čechy a Morava (cílem
byly nejen vlaky, ale i vozidla, koňské
potahy a pěší útvary). Bohužel docházelo i k napadání cílů civilních.
U kilometrovníku 341.5 (na úrovni
tehdejšího Procházkova statku, dnes

Strojírny Svoboda) byla
zasažena lokomotiva č. 434.2203 nákladního vlaku č. 8612. Při události
bohužel utrpěli opařeniny 3. stupně
strojvedoucí Karel Líbal a topič Josef
Propš. Lehce zraněn byl rovněž průvodčí Ladislav Reimil.
Další škody vznikly na nemovitostech, ležících ve směru útoku – v Kostelní ulici byl zapálen dům č.p. 206,
Lokomotiva řady 434.2 - stejného typu,
jaká byla zasažena ve Starém Kolíně

Letoun North
American P-51D Mustang
4. perutě 52. stíhací skupiny.
Letouny 2. perutě se lišily trupovým
označením "QP" místo
zobrazeného "WD".

zasažena střecha domu č.p. 60 a zeď
farní stodoly. Dále byla zasažena střecha dnes již neexistující stodoly u č.p.
45 v Kolínské ulici.
Letouny P-51D Mustang, které útočily ve Starém Kolíně, byly ze stavu
americké 2. stíhací perutě 52. stíhací
skupiny (52nd Flying Group / 2nd Flying
Squadron). Tou dobou sídlily na letišti
Madna, jihozápadně od obce Campomarino ve střední Itálii. Pro letouny této
jednotky bylo charakteristické žluté
zbarvení ocasních částí trupu.
Lukáš Doubrava
Poznámka redakce: autor článku
uvádí, že text je doplněním ke
článku pana Josefa Vopeláka „Vzpomínka na hloubkaře” ze Starokolínského zpravodaje 1/2017.

O h l é d nu t í z a Starokolínskou brázdou 2020
Přípravy 7. ročníku Starokolínské
brázdy se nesly v duchu neustálého sledování měnících se vládních nařízení,
které usměrňovaly konání venkovních
akcí. Nakonec se však Brázda k radosti
všech mohla uskutečnit. A to v sobotu
19. 9. 2020 opět na polích zapůjčených
ZOS Kačina mezi Starým Kolínem
a Svatou Kateřinou.
Slunečné počasí přálo všem účastníkům, kteří si mohli prohlédnout zhruba
105 historických a současných traktorů,
zemědělské techniky, strojů, stabilních
motorů a přibližně 40 historických vozidel a motocyklů.
Starokolínská brázda byla oficiálně zahájena úvodním slovem jednoho z pořa-

datelů. Následovala přehlídka vystavovaných strojů s podrobným komentářem
uznávaného a znalého traktoristy, který je
také známý tím, že objel Evropu na Zetoru
25, Martina Havelky. Mezi vystavovateli
byli nejen zástupci ze Starého Kolína, ale
také traktoristé ze širokého okolí.
Po loňském úspěchu byla i tentokrát
vrcholem Starokolínské brázdy soutěž
v orbě historickými i současnými traktory, kterou kompletně zajistil účastník
celostátních soutěží v orbě Jan Dlabal
mladší z Hlízova.
Na místě nechybělo občerstvení,
které bylo pojato ve vojenském stylu.

Veškeré pochutiny vznikaly na místě
v polní kuchyni, kterou si všichni účastníci nemohli vynachválit. Celá atmosféra
akce byla podtrhnuta živou hudbou.
Že je Starokolínská brázda velmi oblíbenou akcí, svědčí nejen spokojenost
vystavovatelů, ale také veřejnosti.
Na závěr patří poděkování všem, kteří
se jakýmkoliv způsobem podíleli na realizaci Starokolínské brázdy, zejména OÚ
Starý Kolín, ZOS Kačina, Janu Dlabalovi
z Hlízova, Strojírnám Svoboda, Ivanu
Vopelákovi a dalším.
Traktoráři AVZO TSČ
Svazarm Starý Kolín
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Stará rybárna v Polabí
Na soutoku Labe a Klejnárky stávala
stará rybárna, která patřila ke konárovickému panství. Poblíž se nachází hájovna,
která je dodnes obydlena, i když hajný už
tam není řadu let ustanoven.
V rybárně po několik generací provozoval rybařinu rod Malých. Nejen rybařili na Labi, ale také vybírali mýto na
mostě přes Klejnárku směrem na Kolín
a přes Labe ke Třem Dvorům. Zde se
narodil můj otec Josef Malý jako jedno
z pěti dětí (tři chlapci, dvě děvčata)
manželům Vincenci (*1869) a Marii
(*1870) Malých. Dědeček Vincenc se ve
Vídni vyučil řezníkem (pouze v zimě
dělal zabíjačky). Od mého pradědečka
se naučil rybařině, od vorařů, kteří tehdy
ještě plavili po Labi vory z Krkonoš, pochytil něco z tesařiny. Babička Marie
pravidelně každý rok 1. ledna oblékla
sváteční oblečení a šla na zámek v Konárovicích odevzdat vybrané mýtné
a pachtovné z rybárny.
Čtyři sourozenci mého otce postupně
odešli do okolních vesnic, otec zůstal
v rybárně. Rybařil. Od svého otce se naučil plést veškeré potřebné rybářské náčiní včetně soukání šňůr a šňůrek k sítím,
měchům, čeřenům, odlévání olůvek a výroby korků k sítím ze silné topolové kůry.
V říjnu 1928 zemřel můj dědeček Vincenc
a v prosinci 1928 si do rybárny můj otec
Josef (*1903) přivedl manželku Boženu
(*1904) z Týnce.
Prostor rybárny byl velice prostý. Malá
předsíňka, vlevo vchod do komůrky
s malým okénkem, proti vchodu obytná
místnost s kachlovým sporákem na kovových nožkách, s jedním okénkem na
Klejnárku a druhým na Labe. Na levé
straně od vchodu byl k domku přilepen
chlívek pro krávu.
Proč tento prostor popisuji tak podrobně? V roce 1952 nebo 1953 mě maminka vzala na procházku po Souškách.
Tehdy tam neobydlená rybárna ještě
stála. Vešly jsme i dovnitř. O prázdnou rybárnu projevil zájem jeden kožešník z Ko-

lína a chtěl ji využívat jako chatu. Ale JZD
ji zabralo a několik let tu měli sklad pytlovaných hnojiv. Rybárnu nikdo neopravoval, a tak ji čekal nemilý osud. Když jsme
tutéž procházku podnikli s manželem po
dvaceti letech, byla z rybárny jen hromada suti.
Život v rybárně nebyl žádná velká
radost. Tenkrát ještě neregulované
Labe několikrát do roka odřízlo cesty
kolem dokola. Svítilo se petrolejkou,
podlaha ve světnici byla prkenná
a v komůrce jen udusaná hlína. V roce
1930 se zde narodila moje sestra Věra,
v listopadu 1932 můj bratr Josef. Ale to
už byly poslední dny, kdy moji rodiče
s babičkou a oběma dětmi v rybárně
bydleli. Moje maminka byla rázná žena,
a když zjistila, že se v komůrce, kde
spali, občas prohánějí potkani, rozhodla, že tam bydlet nebude. S otcem
se dohodli, že koupí ve Starém Kolíně
parcelu a postaví domek. Tehdejší pan
starosta Bílek tatínka znal a věděl, že je
rybář. Doporučil mu poslední parcelu
Na Strži, která tehdy byla houpavým
močálem, ale pro rozeného rybáře
rájem. Na začátku prosince 1932 rybárna na Souškách osiřela a nový nájemce už nenastoupil.

Do školy chodily děti ze Soušek pěšky
do Veletova celých osm let. Na měšťanku
nebyly peníze. Pro ryby do rybárny chodili lidé z Kolína a okolních obcí. Pravidelně se ryby dodávaly na konárovický
zámek. Občas babička naložila na záda
nůši s rybami proloženými kopřivami
a pěšky je nesla do Kutné Hory. Pravidelně docházeli židé z Kolína, kteří požadovali ryby pouze živé a nikdy nechtěli
štiku. Maminka mi vysvětlila a na uvařené
štičí hlavě ukázala, že obsahuje kosti,
které připomínají pomůcky (předměty),
které posloužily při ukřižování Ježíše
Krista.
Rád tento kout navštěvoval kolínský
rodák, malíř Václav Radimský. Namaloval
nejen rybárnu na Souškách, ale také ulici
Na Strži, kde tenkrát byly jen čtyři přízemní domky, a náhon u hospody Bašta.
V roce 1968 se u nás objevil inženýr
z jižních Čech, který sháněl informace
a materiál o posledních rybářích na Labi.
Do současnosti je v muzeu Ohrada u Hluboké nad Vltavou (Muzeum lesnictví,
myslivosti a rybářství) zmínka o panu Hulíkovi z Kolína, Adamcovi z Týnce nad
Labem a mém otci Josefu Malém i s fotografiemi.
Růžena Pechmanová
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