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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
také v roce 2021 se toho stalo docela

dost. Ale kromě pozitivních zjištění jsem
zaznamenal i něco, co neumím popsat.
Snad jen způsobem možná kostrbatým,
ale doufám, že srozumitelným. Když po-
minu šílenou situaci okolo COVIDU, poda-
řilo se nám dokončit i několik desítek
metrů komunikací a chodníků. Ale tak,
jak to přijali někteří lidé bydlící v bezpro-
středním okolí, a zároveň největší uživa-
telé, mě docela šokovalo. Za posledních
několik let, co jsem v úřadu, jsem se ještě
nesetkal s tím, aby mě někdo kritizoval za
to, že jsme mu opravili chodník nebo sil-
nici, vysadili stromy či zasázeli kytičky. No,
budeme si muset zvykat i na tyto případy.

Ovšem většina nás volila proto, aby-
chom naši obec dále zkrášlovali a zvele-
bovali. Vždyť je to tak trochu naše
povinnost. Nicméně to je jen jeden z na-
šich cílů, o dalších bych chtěl v krátkosti
napsat také pár řádků. A i tyto řádky
budou ve výsledku směřovat k Vám, ob-
čanům.

Dešťová kanalizace a lokalita V Dom-
kách, Přímá, Na Obci, Kateřinská. Máme
zde velký problém. Tímto se omlouvám

všem, kteří bydlí v této lokalitě za zdržení
s postupem prací. Důvodem je odstou-
pení od smlouvy se stávajícím zhotovite-
lem. Po dílčích opravách jsem se rozhodl
nechat vypracovat projekt, který by ob-
sáhl celou tuto lokalitu a navazoval na
celý systém dešťových stok. V příštím
roce bychom chtěli tuto část dokončit do
ulice Na Obci, včetně nových vpustí.

Začala námi již dlouho očekávaná re-
konstrukce kina. Vzhledem k tomu, že
se začalo bouráním starého přístavku
a osekáváním omítek, máme na obecním
úřadě nejen hluk od sbíječek a kladiv, ale
i spoustu prachu. Z toho tak moc nadšení
nejsme. Nicméně, konečně se dočkáme
nejen výtahu do prvního patra na OÚ, ale
také nového a věřím, že krásného pro-
storu nejen pro potřeby zastupitelstva
a obecního úřadu, ale i pro širší využití zá-
kladní školou, spolky a také pro setkávání
místních podnikatelů a firem.

V krátkosti bych chtěl upozornit
všechny občany na doplnění mobiliáře
na Náměstí. Ano, lavičky, odpadkové
koše, stojany na kola, vitríny a také če-
kárna na autobus. To vše bude, jen jsme
se zdrželi sháněním dotačních peněz na
pořízení těchto věci. Ještě dříve však
bude Náměstí osázeno zelení. Stromy,
keře a květiny. Už se těším na jaro, jak
se vše bude zelenat a kvést. Další do-

plnění máme také v plánu u rybníčka,
a to lavičky a stromy. Navíc doděláme na
delších stranách rybníčka schody, aby
hlavně bruslaři měli pohodlný vstup na
plochu (tedy pokud zamrzne). Asfalt na-
rušený při stavbě hráze opravíme až na
jaře. Je nutné, aby si povrch okolo hráze
sedl. Horší je to ale s nátokem. Ten máme
v havarijním stavu a horko těžko vše dá-
váme dohromady. Moc děkuji panu J.V.,
který nám se vším statečně pomáhá,
a hlavně nás trpí na svém pozemku. Díky,
Honzo.

Na závěr se chci zastavit u dopravy,
která nás nyní sužuje. A to hlavně v ulicích
Kolínské a Kateřinské.

Máme již připraven projekt pro obě
ulice, kde dojde k instalaci měřidel rych-
losti, aby neukáznění řidiči dostali jasný
signál, že pokud nebudou dodržovat sta-
novenou rychlost, budou platit.   

Pomalu, ale jistě kráčíme k cíli, ke
konci roku 2021. Pro někoho byl tento
rok úspěšný, pro někoho spíše stejný jako
předešlý a pro někoho horší. Já bych
chtěl Vám všem popřát klidný a bezpečný
postup do cílové rovinky a šťastné a spo-
kojené protnutí cílové pásky právě končí-
cího závodu 2021.

Vám všem, milí spoluobčané, přeji
hodně zdraví a štěstí do roku příštího,
roku 2022. Váš Luboš Železný

Vzkaz z BRITÁNIE
od VIRUSE 21
Nepíchejte do mě injekce,
nebo Vás postihne nová infekce.
Je to Covid dvacet jedna
a brzy nás z toho bude bolet bedna!
Velkou rychlostí se šíří,
není to však nemoc netopýří.
Znamená to pro lidstvo upozornění,
že se na zeměkouli něco mění.
Chcete-li tady ještě nějakou dobu žít,
je nutno chovat se slušně a pokorní být.
! LIDI !
Mějte se rádi a snažte se být s Covidem
kamarádi. 

Váš Kámoš COV 21.

Veselá mysl, polovina zdraví
Veselost je moje posedlost.
Někdy to přeháním
a někomu tím hrůzu naháním.
Ale vždyť humor je kořením života
a pro lidi by to měla být pozitivní dobrota.
Život je zkrátka takový.
Lepší, horší a někdy makový.

Příspěvky poslal starokolínský myslitel
a futurista JOSVOJ. 
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Slavnostní vítání nových občánků obce, dočasně zastavené v době covi-
dové, se opět uskutečnilo v sobotu 16. října 2021 v sále kulturního domu. Do-
stavilo se 18 z 21 pozvaných malých občánků a jejich rodičů. Předchozí vítání
v říjnu 2020 probíhalo tím způsobem, že vedení obce navštívilo danou rodinu
v místě jejich bydliště.

Dokončení úprav Náměstí 
Po rekonstrukci Kolínské ulice a Ná-

městí probíhá projekt na ozelenění
a dovybavení prostoru Náměstí. Pro-
stor bude upraven. Je požádáno o do-
taci na výsadbu stromů z Národního
programu životního prostředí MŽP.
Stromy budou vysazeny nejen na Ná-
městí, ale i na dalších místech obce. Ve
výrobě je také doplnění mobiliáře –
autobusová zastávka, odpadkové
koše, stojany pro kola a informační vý-
věsky. Probíhá také rekonstrukce nava-
zující části chodníku od Němců k ulici
U Pomníku padlých.

Sousedské dýchánky znovu
Po dlouhé pauze způsobené covi-

dem obnovujeme Sousedské dý-
chánky nejen pro seniory. Budou se
opět konat v koštovně Bašteckého pi-
vovaru. Ve středu 24. 11. můžete při-
pravit s Šárkou Vyšatovou vánoční
výzdobu na bránu k trhům a ve čtvrtek
16.12. na vás čeká beseda s kolínskou
spisovatelkou Irenou Fuchsovou. Vždy
od 17 hodin. Těšíme se na vás.

Příspěvek zřizovatele 
Základní škole a Mateřské
škole ve Starém Kolíně

Obec Starý Kolín, jako zřizovatel,
poskytuje příspěvek své příspěvkové
organizaci, Základní škole a Mateřská
škole Starý Kolín. Příspěvek slouží ke
krytí provozních nákladů. Základní
škola a Mateřská škola tvoří v naší
obci jeden celek základního vzdělá-
vání. V letošním roce byl škole vypla-
cen celkový příspěvek na provoz ve
výši 1 900 000 Kč (4 x 475 000 Kč).
V rámci oprav uhradila obec příspě-
vek 485 110,78 Kč na opravu sociál-
ního zařízení v budově mateřské školy
na Baštách. Oprava propadlého po-
vrchu za budovou ZŠ vyjde na cca
229 000 Kč. V rozpočtu obce pro le-
tošní rok je i částka 1 900 000 Kč na
projektovou dokumentaci pro „Sta-
vební úpravy a přístavbu ZŠ a MŠ ve
Starém Kolíně“.

Platba kartou na OÚ
Obecní úřad informuje občany

o možnosti provádět veškeré platby
v podatelně OÚ bezhotovostně, po-
mocí platební karty. Službu zajišťuje
platební terminál Komerční banky.

Dopravní měření proběhlo ve dnech 7. – 14. září 2021. 
Výsledek naleznete v následujících tabulkách:

Počet vozidel překračujících povolenou rychlost

Dopravní měření na Kolínské ulici

Datum měření osobní auta dodávky nákladní
nákladní
s vlekem

CELKEM

7. září 2021 1 311 11 14 4 1 340
8. září 2021 1 741 10 44 6 1 801
9. září 2021 1 656 22 44 9 1 731

10. září 2021 2 263 17 57 8 2 345
11. září 2021 1 443 3 5 1 1 452
12. září 2021 1 077 2 1 3 1 083
13. září 2021 2 064 26 52 7 2 149
14. září 2021 1 880 12 49 9 1 950
CELKEM 13 435 103 266 47 13 851

Rychlost (km/h) Počet vozidel Počet vozidel v %
> 0 13 851 100

58 – 68 136 0,9
68 – 78 18 0,1
78 – 88 0 0
88 – 98 0 0
98 – 108 0 0

108 – 118 0 0
> 118 0 0

Dopravní měření na Kolínské ulici – počty vozidel v obou směrech

Obnovená tradice vítání občánků
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Tabulka ukazuje, že díky zavede-
nému opatření došlo k významnému
snížení množství komunálního odpadu.
To je pozitivní zjištění, nicméně bude
třeba pokračovat v tomto trendu
i v příštích letech. Chceme, aby bylo
dosaženo dostatečné míry vytříděnosti
všech odpadů v naší obci, jak po nás

požaduje stát a Evropská unie. Vedení
obce navrhuje zastupitelstvu zachovat
částku na svoz odpadů pro příští rok
ve stejné výši (600 Kč na poplatníka)
jako v roce 2020. Množství odpadů
z popelnic sice pokleslo, ale poplatky,
které hradí obec za skládkování dále
porostou.

Upozornění a žádost pro občany, kteří odvážejí odpad na sběrný dvůr:
Zajistěte náklad vždy tak, aby se nepovaloval po vsi.

V září byla zahájena dlouho plánovaná
rekonstrukce budovy bývalého kina. Bu-
dova naváže na stávající prostory obec-
ního úřadu. Součástí rekonstrukce je
i výtah, který umožní snazší přístup pro
naše starší nebo hendikepované spolu-
občany do podatelny OÚ. Obec získá
druhý, menší sál pro nejrůznější kulturní

a spolkové užití. A to v době, kdy kapa-
cita kulturního domu je plně obsazena.
Rekonstrukce je rozdělena do dvou etap
a měla by skončit v srpnu příštího roku.
Celkové náklady na rekonstrukci a vyba-
vení jsou vyčísleny na cca 13 milionů
korun. Na druhou etapu nyní obec znovu
podává žádost o dotaci.

PID a zastávky autobusů
Od 1. 8. 2021 došlo k integraci 

dopravy na Kolínsku a Kutnohorsku do
Pražské integrované dopravy (PID).
V rámci této úpravy vznikly dvě linky
obsluhující autobusovou dopravu ve
Starém Kolíně, a to linka 707 Kolín –
Nové Dvory a linka 801 Bernardov –
Kutná Hora. Zatímco linka 707 pro-
jíždí celou obcí a může tak využívat
stávající autobusové zastávky na Ná-
městí a u školy, linka 801 do obce
pouze zajíždí po Kateřinské ulici a stej-
nou cestou se pak vrací zpět. Vznikl
tedy problém, kde se autobus bez-
pečně otočí. Bylo zvažováno využití
autobusové zastávky na Náměstí u ob-
chodu a odjezd autobusu ulicemi Ná-
dražní a U Sokolovny kolem kulturního
domu. To by ovšem znamenalo změnu
směru jednosměrky v této ulici. Toto
řešení bylo nakonec odmítnuto i sa-
motným dopravcem. Nakonec se uká-
zalo jako nejschůdnější nadále využívat
k zastavování autobusu provizorní za-
stávku U Pomníku padlých. Zastávka
bude doplněna příslušným dopravním
značením tak, aby autobus mohl bez-
pečně zastavit dveřmi u chodníku
a cestující nemuseli vystupovat do 
vozovky. Nebude tedy možné na
straně ulice u pomníku parkovat
osobními vozy. V rámci dalších úprav
bude provedeno kolmé značení parko-
vacích míst před knihovnou a ordinací.

Ukončení prodeje jízdenek
a režim čekárny

Obec obdržela sdělení dopravce,
České dráhy, o ukončení prodeje jíz-
denek a uzavření pokladny v objektu
železniční zastávky Starý Kolín od 
1. prosince 2021. Podle sdělení si ces-
tující zakoupí jízdenku ve vlaku u prů-
vodčího nebo prostřednictvím aplikace
pro chytré telefony. Obec vstoupila do
jednání s majitelem nádražní budovy, tj.
Správou železnic. A to konkrétně s Ob-
lastním ředitelstvím Správy železnic
Hradec Králové, kam naše zastávka
spadá. Bylo nám sděleno, že otevírání
čekárny a úklid bude od výše uvede-
ného data zajišťovat Správa železnic
prostřednictvím svého smluvního part-
nera. Otevírací doba čekárny bude
stejná jako doposud, tj. pondělí až
pátek od 5:00 do 17:15 hodin.

Průběžné srovnání SKO (popelnice) za období leden – září 2020 a 2021
rok 2020 (t) rok 2021 (t) rozdíl v tunách svoz

leden 34,26 34,45 0,19 týdenní
únor 33,46 32,86 -0,60 týdenní
březen 44,81 45,81 1,00 čtrnáctidenní
duben 36,32 22,81 -13,51 čtrnáctidenní
květen 38,80 37,44 -1,36 čtrnáctidenní
červen 42,66 22,51 -20,15 čtrnáctidenní
červenec 35,00 22,22 -12,78 čtrnáctidenní
srpen 42,55 22,14 -20,41 čtrnáctidenní
září 34,24 22,75 -11,49 čtrnáctidenní
celkem (t) 342,10 262,99 -79,11

Průběžný vývoj množství komunálního odpadu z popelnic:

Sběrný dvůr a odpady

Zahájena rekonstrukce bývalého kina
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Podzim ve škole
Letošní školní rok začal v podobném

duchu jako ten loňský. Prvňáčky jsme
přivítali společně se zástupci obce v kul-
turním domě, ostatní žáci se scházeli dle
daného rozpisu rovnou ve svých třídách
k povinnému testování na Covid 19.
Ocenili jsme, že řada rodičů využila mož-
nosti nechat své dítě očkovat proti to-
muto závažnému onemocnění. Testování
si žáci zopakovali ještě dvakrát. Naštěstí
pro nás byly výsledky testů negativní.

Dovolte mi krátké ohlédnutí za závě-
rem uplynulého školního roku. Všichni
žáci se popasovali s distanční výukou –
mladší za vydatné pomoci rodičů (podě-
kování za spolupráci a trpělivost). Vy-
učujícím se podařilo připravit naše
deváťáky na přijímací zkoušky, které
všichni zvládli a všichni se dostali na vy-
branou střední školu či učební obor. Za
zmínku stojí výsledky přijímacího řízení.
Děvčata z pátého ročníku se v porov-
nání se zbytkem škol v ČR dostala vy-
soko nad celostátní průměr v českém
jazyce i matematice. Žáci deváté třídy
převýšili v českém jazyce celostátní prů-
měr a v matematice dosáhli průměr-
ného výsledku jako jejich vrstevníci
v ČR. Na závěrečné pedagogické radě
jsme se všemi vyučujícími probírali do-
pady distanční výuky na žáky a rozebí-
rali strategie pomoci žákům, kteří ji
potřebují.

O prázdninách proběhl příměstský
tábor pro 40 žáků. Bylo velice milé, když
nám nabídly opět pomoc s organizací
a náplní dnů některé spolky v obci. Velice
si jejich pomoci, ochoty a trpělivosti vá-
žíme. Svůj čas a svou dovolenou věno-
vali našim žákům členové Svazarmu –
střelci a vodáci, SDH, myslivecký spolek
a kynologický spolek.  Je třeba poděko-
vat také Ing. Věře Stříbrské, která přivítala
děti na své zahradě v Hlízově, seznámila
je s bylinkovou zahrádkou, životem včel
a hospodářskými zvířaty.

Prázdniny utekly a jsme zpátky ve
škole – otestovaní a připravení na další
práci.  Škola se zapojila do „Národního
plánu podpory návratu do škol“. Ga-
rantem je Krajský úřad Středočeského
kraje a je zaměřen na žáky, kteří potře-
bují pomoc pro úspěšný návrat do běž-
ného vyučovacího procesu. V září se
také škole ohlásila vedoucí týmu České
školní inspekce s tím, že zahájí in-
spekční činnost 1. října 2021. Nepře-
kvapilo nás to, inspekce ve škole
naposledy proběhla v roce 2014, takže
to nebylo nic, co by nás zaskočilo. Vel-
kým překvapením však byla informace,
že hloubková kontrola přišla „na pod-
nět“. S kolegy jsme řešili, proč člověk,
který napsal anonymní „podnět“, nepři-
šel do školy a nezjistil si informace, které
potřeboval. Zahájení a ukončení kon-

troly ČŠI byla přítomna paní místosta-
rostka a členka školské rady. Podnět byl
vyhodnocen na základě předložených
dokumentů jako neopodstatněný. In-
spekce provedla kontrolu ve všech ob-
lastech – výchovně vzdělávací proces,
bezpečnost, školní jídelna, mateřská
škola, školní družina, zájmové útvary,
pracovněprávní vztahy, mimoškolní ak-
tivity. Vysoce hodnotila atmosféru v zá-
kladní i mateřské škole (na základě
anonymního dotazníkového šetření),
pracovní nasazení pedagogů, spolu-
práci se zřizovatelem a spolky v obci,
akce pro veřejnost. Závěrečnou zprávu
ČŠI obdržíme během měsíce října.

Co nás čeká v nejbližší době?
Předškoláčci už přivítali 16. října naše

nejmenší občánky v kulturním domě.
Letos nebyl na statku tradiční „Večer
dýní“. Na zahradě ZŠ jsme udělali jejich
výstavu, abychom měli alespoň trochu
hezký podzim. Odměnu dostal každý,
dýně se opravdu povedly. Děti z mateř-
ské školy začínají pilně cvičit koledy,
abychom mohli společně 28. listopadu,
v první adventní neděli, rozsvítit vánoční
strom. Tiše doufáme, že se podaří „Zpí-
vání v kostele“, kam bychom vás rádi
v předvánočním čase pozvali. Budeme
si přát, abychom ve zdraví strávili pěkný
podzim a vánoční svátky byly takové,
jaké si všichni přejeme.

Mgr. Irena Skřivánková 

Školní rok jsme slavnostně zahájili
v počtu 25 žáků, se kterými pracují
kromě třídní učitelky také 2 asistentky.
Bohužel ani tentokrát jsme nemohli po-
zvat rodiny našich prvňáčků do tříd
a umožnit jim sledovat jeden z nejdůle-
žitějších kroků jejich života. Přesto jsme
se sešli v kulturním domě a zde přivítali
nám známé tváře dětí a jejich rodičů. 

Druhého dne jsme navázali na
„Školičku nanečisto“, která i přes veš-
kerá epidemiologická opatření probí-
hala s drobnými úpravami pravidelně
každý týden. Tím, že jsme se nene-
chali odradit, byl počátek školní do-
cházky snazší pro všechny. Nemuseli
jsme budovat základní návyky a pře-
konávat obtíže spojené s přechodem
z MŠ na ZŠ.

Máme štěstí, že můžeme každý den
zasednout do lavic, nikoli pouze k mo-
nitorům počítačů. Vzájemně komuniku-
jeme, rozvíjíme pracovní návyky
a respektujeme jeden druhého. Učíme
se žít spolu, nejen vedle sebe. Atmos-
féra ve třídě je přátelská a dětem, které
přišly z jiné MŠ se snažíme pomáhat
překonat přechod z jiného kolektivu.
Domnívám se, že všichni si našli kama-
ráda, se kterým tráví volný čas o pře-
stávkách a spolupracují během výuky.

V úvodu školního roku byly dětem
nabídnuty zájmové kroužky, které žáci
využívají. I takto strávený čas může
ovlivnit vývoj dítěte do budoucna a po-
moci mu vybírat aktivity, kterým se
bude moci věnovat v průběhu života.

Mgr. Jitka Dočkalová

Prvňáčci ve škole

Letošní první třída v počtu 25 žáků



StarokolínsStarokolínskýký
zpravodajzpravodaj5 2021/číslo 2

                      a školky •  Informace ze školy a školky •  Informace ze školy a školky •  Informace 

Nový školní rok se rozběhl takřka
standardně. K úplnému návratu do sta-
rých kolejí nás limitují už jen některá,
avšak nezbytná opatření. Prožívat ho-
diny tělesné výchovy venku, to už patří
k jakési naší tradici a nepřízeň počasí
nás odkáže maximálně do prostor soko-
lovny. 

Zde však máme plně vyhovující spor-
tovní zázemí. Deficit pohybových
a sportovních aktivit je nad rámec hodin
tělesné výchovy kompenzován zejména
sportovními kroužky sdružovanými naší
školou. Nelze opomenout účast na
sportovních akcích nebo tematicky za-
měřené dny v rámci vzdělávacího pro-
gramu, kde pohybové aktivity rovněž
nechybí. Takovým dnem byl naposledy
8. říjen 2021, kdy se prostory naší školy
proměnily ve volební místnosti a branný
den byl pro školáky tím ideálním řeše-
ním. Představa školy se samotnou rea-
lizací zcela naplnila, zejména obrovským
úspěchem u dětí, proto je „laťka“ pro
další takový den dost vysoko a vize rea-
lizace stanovena. Sportovní akce pro
školy začaly ihned v září atletickým mí-
tinkem pořádaným Asociací školních
sportovních klubů ČR (AŠSK) Kolín, kde
se žáci naší školy rozhodně neztratili.
V silné konkurenci velkých a čistě spor-
tovně založených škol se statečně po-
prali s početným startovním polem.

Navíc přivezli bronzovou medaili z hodu
kriketovým míčkem v kategorii mladších
chlapců. Říjen patřil již tradičně přes-
polnímu běhu, na který se pořádajícímu
TJ Sokol Kolín hlásí vždy hojný počet
závodníku. Stejně tak tomu bylo i letos,
proto 10. místo v žákyních je v takto
silně  obsazeném závodě velký úspěch.
Ale ani ostatní umístění nebyla vůbec
špatná a jsou příslibem do budoucna.
Je před námi tedy poctivý trénink a chuť
se zlepšovat.

Snahou školy je i nadále vytvářet
a poskytovat příznivé podmínky ke
sportovnímu vyžití všech dětí bez roz-
dílu. Jediným limitem může být maxi-
málně kapacita sportovišť nebo časový
rozsah. Do budoucna by se měl na naší
škole nově objevit například kroužek
florbalu, který je vysloveným přáním
našich žáků a těm nelze nevyhovět.
Jeho aktivaci pro letošní rok zamezil

právě časový harmonogram. Konkrétně
zahájení Národního plánu doučování pro
žáky ZŠ, kterým je kompenzován deficit
v oblasti hlavních předmětů, jako je ma-
tematika, český a cizí jazyk. V tomto pří-
padě se jedná o zcela pochopitelný krok
v rámci komplexního vzdělávání.

Význam a předloha pohybových ak-
tivit byl na naší škole i oceněn, kon-
krétně finanční podporou v rámci
projektu Hýbejme se hezky česky, kte-
rého se zúčastnil náš cyklistický krou-
žek. Tento je zajímavý tím, že počtem
svých registrovaných členů není velký,
ale dokáže i mimo svou školní formu
strhnout četnou skupinu ostatních spor-
tovců ze školy, kteří se ve svém volnu
a neorganizovaně vydávají na celodenní
výlety.  Běžně se takto najede kolem
70ti kilometrů a peloton 20ti a více cy-
klistů už budí v našem regionu pozor-
nost. Mgr. Zdeněk Vítek

V pátek 8. října proběhl na naší škole
branný den. Všichni žáci se svými uči-
teli vyrazili okolo osmé hodiny ranní do
terénu. Čekalo na ně několik zajíma-
vých stanovišť a úkolů. Postupně se
všichni vystřídali ve zdravovědě, kde
se nejen dozvěděli základy první po-
moci, ale zkusili si i praktické doved-
nosti. Na střelnici je čekala opičí
dráha, přednáška o zbraních, a do-
konce si někteří mohli vyzkoušet i sa-
motnou střelbu. Poslední stanoviště
bylo na fotbalovém hřišti, kde už na
všechny čekaly různé sportovní dis-
ciplíny – hod do dálky, běh po kladině,
šplhání po laně, aj. Celý den bylo
pěkné počasí, všichni jsme si zaspor-

tovali, něco nového se dozvěděli, ale
hlavně si užili slunný den a spoustu le-
grace s ostatními spolužáky.

Mgr. Hana Doubravová

Moje oblíbená kniha - ilustrace
Během minulého školního roku se

naše škola zúčastnila soutěže „Moje
oblíbená kniha – ilustrace  úvodní
strany“. Žáci si vybrali oblíbenou
knihu a pokusili se navrhnout, jak by
mohla vypadat úvodní strana, pokud
by sami byli ilustrátory. Soutěž byla vy-
hlášena Střední odbornou školou sta-
vební v Kolíně. Všechny práce se
porotě líbily a nakonec vybrala ilu-
strace Veroniky Pokorné (1. místo), Ka-
teřiny Horynové (2. místo) a Pavla
Grölinga (3. místo). Slavnostní předá-
vání cen proběhlo v září na SOŠ sta-
vební v Kolíně a všichni ocenění si
odnesli pěkné dárky. Gratulujeme a tě-
šíme se na další soutěž!

Mgr. Hana Doubravová

Branný den

Se školou
do pohybu
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Příměstský tábor 2021
ZŠ a MŠ Starý Kolín uspořádala, jako

již tradičně, na začátku letních prázdnin
příměstský tábor. Opět se konal ve spo-
lupráci s místními spolky a zúčastnilo se
ho celkem 40 dětí.

Se členy Mysliveckého spolku děti
strávily den s přírodovědnou tématikou,
zasoutěžily si, vyrobily drobný dárek a při
procházce lesem si všichni odvážně vy-
lezli na posed.

Kynologický spolek přivítal děti ve
svém areálu, kde proběhla ukázka vý-
cviku psů.

Hasiči připravili program plný soutěží
a her. Děti si zopakovaly důležitá telefonní
čísla a měly rovněž možnost vyzkoušet
si hasičské oblečení a dýchací masky.

Na střelnici si díky Střeleckému
spolku všichni vyzkoušeli střelbu z luku
i různých typů zbraní.

Vodáci si ve svém areálu rozdělili děti
do družstev, která mezi sebou soutěžila

v úkolech s vodáckou tématikou. Za jejich
splnění děti obdržely mapu, podle které
si každé družstvo našlo svůj poklad.

V průběhu tábora děti navštívily i by-
linkovou zahrádku u paní Stříbrské v Hlí-
zově. Při prohlídce se seznámily
s bylinkami, připravily bylinkový čaj a na-
učily se vyrábět bylinkový repelent.

Proběhly rovněž kreativní dílničky.
Každé dítě si v průběhu dne dle své fan-
tazie ozdobilo keramický hrníček akrylo-
vými barvami. K dispozici byla i školní 3D
tiskárna. Děti se seznámily nejen s jejím
ovládáním, ale i s možnostmi tisku.

Z pozitivních reakcí dětí i rodičů sou-
díme, že se příměstský tábor vydařil. Dě-
kujeme tímto všem, kteří se na jeho
organizaci podíleli, a budeme se těšit na
další spolupráci.

Jak se chodí do školky
Na začátku září jsme se začali sezna-

movat s tím, jak to chodí ve školce.

V naší třídě se sešli úplně noví školkáčci,
děti ve věku 2 – 3 roky. Postupně jsme
se seznámili s kamarády, s paní učitel-
kami, s paní kuchařkou a uklízečkou.
A aby toho seznamování nebylo málo,
začali jsme si úplně všichni zvykat na
režim, který ve školce dodržujeme. 
Začátek se neobešel bez slziček, ale 
teď už chodíme všichni s úsměvem.
A užíváme si to! Dozvěděli jsme se, že
patříme všichni společně do třídy Koťá-
tek. Prozkoumali jsme už úplně všechny
hračky, stavebnice a skládačky. Už taky
vyrábíme, malujeme a kreslíme, to nás
moc baví. 

Pracujeme s modelínou, přírodními
materiály, hrajeme si venku a chodíme
na procházky. Cestou si i zpíváme, třeba
jste nás už slyšeli. Po obídku jsme se na-
učili odpočívat, hrajeme si s kamarády
ze třídy starších dětí. Zkrátka, zvládli
jsme toho hodně, jsme šikovná Koťátka.

Jana Čapková, Veronika Nekolová
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INFORMACE
ZKO STARÝ KOLÍN 

Zabýváme se sportovní kynologií
podle národního a mezinárodního zku-
šebního řádu. Pořádáme zkoušky
z výkonu a účastníme se národních
i mezinárodních soutěží. 

Za připomínku stojí účast členů na
Mezinárodním mistrovství republiky
MMRS, kde jsme se rozhodně ne-
ztratili. Alena Karbanová se umístila 
na 6. místě v kategorii IGP1, v IGP3
Zdena Marousková obsadila 11. místo
a Pavel Karban 18. místo. 

Přesto, že i naše možnosti v době
pandemie byly značně omezené, po
návratu do „normálního života“ se
nám podařilo během týdne naplnit
„Psí školičku“, kde nabízíme základní
ovladatelnost psa, výcvik štěňat
a mladých psů pod vedením zkuše-
ného instruktora, Laďky Kocourkové.
Školička je určena všem bez rozdílu,
a to v krátkodobých i dlouhodobých
kurzech, skupinově i zcela individu-
álně. Ve sportovní kynologii jsou tři od-
díly a to poslušnost, obrana a stopa.
Všemi těmito oddíly zájemce prove-
deme, aby byli připraveni na zkoušky
či závody. Neodmítneme žádného
psovoda s jakýmkoliv problémem či

dotazem. Psi, se kterými se pracuje,
nejsou agresivní, nebezpeční svému
okolí a ani sami sobě. Našimi členy
jsou nejen místní, ale i obyvatelé okol-
ních obcí a měst. 

Při své činnosti spolupracujeme
s ostatními subjekty obce. Za zmínku
stojí spolupráce s místními fotbalisty,
kdy na fotbalovém hřišti probíhají
ukázky i samotný výcvik, dále ukázky

pro základní a mateřskou školu, které
pravidelně pomáháme při organizaci
příměstských táborů. Nechybí účast
a prezentace na společenských
a sportovních akcích nejen v naší obci. 

Kynologům chybí v jejich řadách
zejména mládež, a to jakéhokoliv
věku. Rádi vás u nás na cvičišti přiví-
táme jako diváky nebo jako nové
členy. Pavel Karban
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Když jsme v roce 2018 přišli s nápa-
dem na uspořádání turnaje v této staro-
francouzské hře, při které se dají spojit
všechny generace hráčů, nečekali jsme,
že bude mít delšího trvání. O to více nás
to těší, že si turnaj „O Bašteckou kouli”
našel v naší vesničce své pevné místo
v kalendáři akcí – první srpnová sobota.
Letos už počtvrté.

Přestože ještě pár dní před dnem D
počasí strašilo, sobota byla parádní
a plná našeho polabského slunce s fran-
couzským nádechem. Letošního ročníku
se zúčastnilo 21 týmů. Skvělý počet!
A všem odvážným za to patří naše velké
poděkování. Boje to byly tuhé a rozjezd
turnaje nevídaný. První zápasy končily
s prohrou na nule a tak si na své přišla
i naše Fanny a její, řekněme slušně,
místo pod epesní sukýnkou. A zatímco
se sportovci všech věkových kategorií
utkávali v lítých bojích, diváci měli mož-
nost opět si užít našeho mini trhu. Velké
poděkování tak patří těm, kteří na tuto
malou, ale naši akci opět přijeli a zajistili
všechny ty lahodné pokrmy a nápoje –
Baštecký pivovar, Sýrárna Tonka, Mag-
netic Apple, Kávy Pitel.

Finálový zápas byl vyrovnaný a výsle-
dek 13:12 je toho důkazem.

A jak vše letos dopadlo? Putovní
pohár získal tým Svobodových ze Zá-
březí, a tak se po celý rok bude pohár
pohybovat mimo katastrální území Sta-
rého Kolína. Na druhém místě skončil
tým Baštecký mlátičky a bronz si odnesli
Dukelští hrdinové.

Nejstarším hrajícím účastníkem se
stal Josef Kačírek a nejmladší účastnicí
Ema Černá. Věkový rozdíl mezi nimi je
71 let. Není to skvělé? Kdy se v jednom
turnaji a sousedském setkání mohou
potkat generace?

Ještě si přát větší účast diváků po
celou dobu turnaje, až do finálových
soubojů, a bude to téměř dokonalé.

Poděkování patří všem, kteří s turna-
jem pomohli a přiložili ruce k dílu a taky
těm, díky jejichž vybavení by to nebylo
takové – obci Tupadly za stánky, obci
Starý Kolín za stoly, ceny do turnaje,
elektřinu zdarma a technickou pomoc,
vodákům a hasičům za zapůjčení
stanů. Děkujeme.

A nezapomeňte si  do svých diářů
zapsat termín 5. ročníku – 6. srpna
2022. 

Vašek Kahoun
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Vážení čtenáři Starokolínského zpra-
vodaje. Rád bych napsal pár řádek o li-
dech, kteří si každoročně huntují svá těla
na Nohejbalovém turnaji, který pořádá
Tenisový spolek LTC na svých kurtech.

Tento turnaj má, dovolím si říci, velice
dobrou úroveň a pořádá se již bezmála
20 let. Průkopníky tohoto sportu u nás
byli pan Libor Kedršt (starší), Honza
Řehák, Karel Paleček, a spol.

V nové době a po dostavbě dvou te-
nisových kurtů za kulturním domem, ob-
novili členové tenisového spolku LTC
tuto tradici a dnes mohu s uspokojením
říci, že to nebyla marná snaha. Každo-
ročně se na turnaji scházejí sportovci
z Kolína, Nymburka, Poděbrad a samo-

zřejmě také místní borci. A právě o nich
bych chtěl v krátkosti poinformovat.
A také jim velice poděkovat za pravidel-
nou účast a za jejich výkony.

Nejen těm mladším jako Láďa Folber-
ger, Libor Dvořák, Martin Halma nebo
Fanda Slepička, ale hlavně těm starším
pardálům – Jirkovi Doležalovi a Karlu
Horníčkovi. A to se oba jmenovaní 
pravidelně umísťují na stupních vítězů.
Prostě super výkony a klobouk dolů.
Díky borci!

V závěru bych chtěl moc poděkovat
hlavnímu sponzorovi, firmě KASI. Je
příjemné mít v zádech někoho, kdo žije
nohejbalem.

A na úplný závěr mi již nezbývá nic ji-
ného, nežli Vás pozvat na další ročník,
samozřejmě zase na posvícenskou so-
botu roku 2022. Sportu zdar a nohejbalu
zvlášť! Luboš Železný

STOLNÍ TENIS
V NOVÉ SEZÓNĚ

V jarním čísle jsme přinesli smutnou
zprávu o úmrtí našeho hráče Standy
Havránka. A tato smutná skutečnost
ovlivnila i nové složení našich družstev
při přihlašování do nové sezóny 2021
- 2022. Z B týmu se posunul do zá-
kladu A týmu Honza Musil. Bohužel,
tímto přesunem značně oslabil náš
tým startující v nižší soutěži. Stejně tak
herní jistota Standy Havránka bude
chybět v soutěži vyšší. Navíc v počtu
osmi lidí je vše velmi obtížné. Přede-
vším pro hráče B týmu to znamená ne-
marodit, protože nejsou náhradníci.
Ale nevzdáváme to! Jsme všichni roz-
hodnuti se poprat letos o udržení
v soutěžích, které již nějaký rok hra-
jeme – A tým v regionální soutěži
1. třídy a B tým v regionální soutěži 
2. třídy.

První zápasy máme za sebou,
i první získané body.

Nově jsme zázemí našli v prosto-
rách kulturního domu, kde nám obec
vylepšila i osvětlení, potřebné pro sou-
těžní zápasy. Děkujeme.

Pokud byste měl někdo zájem
vydat se na cestu hráče stolního 
tenisu a začít se připravovat i pro tyto
regionální soutěže, nebojte se ozvat
na telefon 602 227 610 nebo
vaclav.kahoun@gmail.com.

Tak nám držte palce. Nejen ať ne-
spadneme, ale hlavně ať se celá sou-
těž odehraje.

Vašek Kahoun

Ocelové koule počtvrté

Tenisový spolek LTC • Tenisový spolek LTC • Tenisový spolek LTC • Tenisový spolek LTC

Medailisté – trojice vlevo – Baštecký
mlátičky, trojice vpravo – Dukelští
hrdinové a vítězní Svobodovi ze
Zábřezí v pokleku
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V sobotu 19. června proběhlo Kraj-
ské kolo dorostu v Českém Brodě� .
Náš sbor reprezentovali dva dorostenci,
tři dorostenky a dva muži. Dopoledne
patřilo dorostenkám, které začínaly ve
dvojboji. Můžeme říct, že všem holkám
se dvojboj povedl výborně. Karina My-
kytyuk se umístila na 1. místě, Adéla Šír-
ková na 2. místě a Nela Bížová na 
3. místě. Po menší� pauze jsme se pře-
sunuli na běh na 100 m s př�ekáž�kami.
Karina skončila na 1. místě. Adéla si za-
běhla svůj osobá�k a s časem 19:11
skončila také na 1. místě. Nela s hezkým
časem 19:68 skončila na 3. místě. Testy
napsaly holky bez chyby a celkově se
umístily ve Středočeském kraji:
• Karina Mykytyuk 1. místo (mladší do-

rostenky) - postup na Mistrovství Č� R
• Adéla Šírková - 1. místo (střední do-

rostenky) - postup na Mistrovství Č� R
• Nela Bížová - 3. místo (starší doros-

tenky)

Po obědě�  přišli na řadu dorostenci
a muži. Martina Vokatého čekal jako
první� dvojboj, kde jsme ho velice dobře
podpořili a doběhl si pro 1. místo časem
15:32. Mezitím Jindřich Horyna měl
běžet 100 m s překážkami, ale bohužel
při doskoku z bariéry si poranil nohu
a nemohl dál běžet. Martin si na 100 m
s překážkami doběhl také�  pro 1. místo
časem 19:67. Testy oba kluci napsali
bez chyby. Celkové výsledky ve Středo-
českém kraji:
• Martin Vokatý�  - 1. místo (starší doros-

tenci) - postup na Mistrovství Č� R
• Jindřich Horyna - 5. místo (mladší do-

rostenci)
V kategorii muži běželi Vit Buchtík

a Tomáš Beneš. Na ně�  čekala jen disci-
plína běh na 100 m s překážkami. Vítek
skončil na 21. místě a Tomáš na 19. místě�
z celého Středočeského kraje.

Těsně před prázdninami uspořádal
náš sbor závody na 60 m s překážkami
na oválu za kulturním domem. Těchto
závodů se zúčastnilo celkem 76 závod-
níků z 5 sborů (SDH Kostelec nad Čer-
nými Lesy, SDH Starý Kolín, SDH
Uhlířské Janovice, SDH Záboří nad
Labem a SDH Zibohlavy).

Dne 2. července 2021 se náš sbor
podílel na příměstském táboru pro děti
z místní základní školy.

Po vydařeném Krajském kolu dorostu
v Českém Brodě se tři naši zástupci zú-
častnili Mistrovství České republiky
dorostu v Zábřehu na Moravě.

Karina Mykytyuk nezačala svůj první
pokus na 100 metrů moc dobře, po ne-
povedeném přeběhnutí kladiny zaběhla
první pokus s časem 22:88, při druhém
pokusu se jí nepovedl rozdělovač podle
jejích představ, ale i přesto si svůj čas
vylepšila a ze stovek brala 8. místo. Ve
dvojboji se jí dařilo lépe, v prvním po-
kusu zaběhla čas 19:99, ve druhém se
jí lépe povedlo okno a svůj čas vylepšila
na 19:95 a z dvojboje brala 7. místo.
Testy napsala bezchybně a celkově
z celé ČR se umístila ve své kategorii na
7. místě.

Adéla Šírková svůj první pokus na
100 metrů nezaběhla vůbec tak jak
chtěla, ale i po nepodařeném překonání
bariéry si zaběhla moc hezký čas, a to
19:25. Druhým pokusem čas nevylep-
šila a brala 3. místo za disciplínu běh na
100 m s překážkami. Ve dvojboji po
prvních pokusech časem 18:42 držela
prvenství, ve druhém pokusu čas ještě
vylepšila na 18:34 a vybojovala si 
1. místo. Testy napsala samozřejmě bez
chyby. Adéla si vybojovala titul Mistryně
ČR v disciplíně dvojboj a celkově z celé
ČR skončila na krásném 3. místě. 

Martin Vokatý začal velice ošklivě. Po
tom, co z 2metrové bariéry skočil šipku
po hlavě na zem, se zvedl a první pokus
doběhl s časem 23:96. Druhý pokus za-
běhl velice dobře a odnesl si ze stovek
svůj osobní rekord (19:04) a 5. místo.
Dvojboj si zaběhl s velice pěknými časy
17:32 a 16:89, ale konkurence v této ka-
tegorii je veliká. Umístil se na 7. místě.
Svoji poslední možnost závodit za do-
rost využil, jak mohl, a z Mistrovství ČR
si odváží krásné 5. místo.

Druhý týden v červenci jsme pořá-
dali soustředění. Již tradičně na cha-
tě Pod Smrkem v Rokytnici nad Jize-
rou. Soustředění se zúčastnilo celkem
36 dětí a 10 dospělých. Celý týden jsme
trénovali hru Plamen, dvakrát jsme byli
trénovat v Poniklé. Soustředění jsme ne-
trávili jen trénováním, ale také jsme tan-
covali, měli karneval a diskotéku, hráli
jsme hry a oslavili jsme dva svátky a na-
rozeniny. Po loňském propršeném týdnu
nám letos počasí vyšlo.

První den si čtyři kapitáni vylosovali
barvu triček, se kterými celý tým po
dobu soustředění soutěžil. Po odpo-
činku jsme vyrazili na tradiční cestu
okolo Rokytnice. Druhý den se jednot-
livé týmy připravovaly na závody ve šta-
fetě dvojic a štafetě 4x60 metrů. Třetí
den jsme podnikli výlet do infocentra
pro pohledy a vizitky. Po obědě týmy
trénovaly a poté se hrály hry. Další den
jsme psali pohledy a dopisy. Odpoledne
jsme trénovali na hasičském hřišti v Po-
niklé a večer jsme si užívali karneval.
Pátý den nám celé dopoledne pro-
pršelo, odpoledne jsme se připravovali
na požární útoky a běh na 60 m s pře-
kážkami. Šestý den jsme hráli hry

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

Činnost našeho sboru v pocovidovém období
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u chaty. Po obědě jsme vyrazili na tré-
nink do Poniklé a večer nás čekala dis-
kotéka. Poslední den jsme strávili
tréninkem na branný závod. Večer pro-
běhlo vyhlášení celkových výsledků
a předávání diplomů. K večeři jsme si
opekli buřty.

Poslední srpnovou neděli jsme uspo-
řádali druhý ročník závodů pro děti ze
Starého Kolína na 60 m s překážkami -
Starokolínská škvára. Těchto závodů
se zúčastnilo celkem 65 závodníků.

Dne 19. září proběhly TFA závody ve
Starém Kolíně. SDH Starý Kolín tyto zá-
vody pořádal s TFA Team Praha, při-
čemž se jednalo o 4. závod v rámci
Pražské a Středočeské TFA ligy. Co
to vlastně zkratka TFA znamená? TFA je
zkratka pro Toughest Firefighter Alive
(nejtvrdší hasič přežije). Jak již název 
napovídá, jedná se o opravdu těžké ha-
sičské závody, které mají svými pod-
mínkami simulovat práci hasiče při
zásahu.

V rámci těchto závodů musel každý
soutěžící splnit následující disciplíny:
• připojení a roztáhnutí hadic B
• smotání hadic B
• hammer box
• přenos a transport závaží tunelem
• transport figuríny (muži 86 kg, ženy

a dorost 47 kg)
• postavení žebříku
• vytažení břemene na laně
• převracení pneumatiky
• běh s hadicemi (100 m)
• překonání 3metrové bariéry (muži

a dorostenci s lanem, ženy a doros-
tenky s žebříkem)
I přesto, že první polovina roku byla

ovlivněna covidem, podařilo se nám zú-
častnit od konce května úspěšně více
než 20 závodů. Účast na Mistrovství
České republiky byla pro náš sbor his-
toricky první, poděkování patří závodní-
kům i jejich trenérům.

SDH Starý Kolín

Letos v červenci proběhl jako
každý rok skautský tábor v Kácově,
kdy jsme společně s Harry Potterem
navštívili bradavickou školu čar
a kouzel. Počasí nám po většinu akce
přálo. Málem došlo i na evakuaci,
když se Losinecký potok rozhodoval,
zda se podívá z koryta i na louku,
nebo ne. Naštěstí se rozhodl zůstat
mezi břehy, a tak jsme mohli v po-
klidu zůstat v táboře. Oproti loň-
skému roku došlo ke změně při
bourání tábora, kdy nám zůstalo po-
časí nakloněno, a balili jsme v suchu.

Na začátku září jsme opět mohli
zahájit naši činnost, prozatím alespoň
na pondělních schůzkách. V plánu
jsou samozřejmě každoroční akce,
tak jak jste zvyklí, počínaje lampióno-
vým průvodem, čertovskou jízdou
a dalšími. Letošní rok zkoušíme no-
vinku, a to celoroční hru na téma
Zlatá horečka. Finále hry, dovolí-li
nám to situace, proběhne opět na tá-
boře v Kácově. Milan Mejla Hutla

Český skaut Starý Kolín • Junák – Český skaut Starý Kolín

Centrum jsme otevřely v únoru 2020
a těšily se, jak ho budou maminky vy-
užívat. Bohužel doba nepřála vnitřním
aktivitám, a proto i naše Centrum po
většinu roku 2020 a dokonce i v první
polovině roku 2021 muselo zůstat za-
vřené. My jsme se ale nevzdaly a pořá-
daly s maminkami společné výlety do
přírody. S velkým nadšením jsme opět
otevřely v červenci 2021 a byly jsme
mile překvapené, že o Centrum byl
i přes léto zájem. Se začátkem školního
roku většina pravidelných dětských ná-
vštěvníků nastoupila poprvé do školky,
proto jsme se obávaly, abychom na-
plnily kapacitu Centra. Starosti ale ne-
byly na místě. Začaly chodit také nové
maminky, kterým mezitím v době covi-
dové dorostly děti do věku vhodného
pro návštěvu Centra. Převážně k nám
chodí maminky s dětmi od půl roku do
předškolního věku.

A co je u nás nového? I přes to, že
Centrum bylo po většinu času své exis-
tence zavřené, dostaly jsme od staro-
kolínských maminek spoustu hraček,
za což jim velmi děkujeme. Máme třeba
nový větší bazének s kuličkami a klou-
začkou, elektronický interaktivní panel,
kde se děti mohou učit barvy, tvary,

skládat puzzle nebo vymalovávat ob-
rázky. Také jsme dostaly mnoho krás-
ných knih a puzzle, které si můžete od
nás bezplatně zapůjčit domů.

V říjnu jsme uspořádaly podzimní
tvoření pro maminky a děti, v plánu
máme i zimní tvoření a další akce pro
rodiče a děti. Pokud se budete chtít při-
pojit, sledujte plakátky za okny Centra
nebo nás najdete na Facebooku - sku-
pinka Centrum setkání maminek.

Děkujeme všem, kdo k nám chodíte.
Pro maminky, ale i tatínky, kteří by nás
chtěli navštívit, sídlíme U Pomníku 
padlých č.p. 36 a otevřeno máme
každé úterý od 9:30 do 11:00 hodin
a ve čtvrtek od 15:30 do 17:30 hodin.

Tereza Jaklová 
a Alena Kolková Štálová

Centrum setkání maminek
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Zprovoznění věžních hodin kostela sv. Ondřeje
Věžní hodiny kostela sv. Ondřeje ve

Starém Kolíně znovu ukazují čas a od-
bíjejí. Oprava se mohla uskutečnit díky
dárcům (viz níže) a veřejné sbírce, do
které přispěli občané obce. Oprava 
probíhala od června do října 2021 a pro-
vedl ji kutnohorský hodinář Miroslav
Janků (firma Časo-Míra). Bylo prove-
deno kompletní vyčištění a seřízení ho-
dinového stroje a rozvodů k číselníkům
a ručkovým strojům. Byla opravena od-
bíjecí část stroje (odbíjí se na tzv. cymbál,
vždy každou čtvrthodinu. Celé hodiny
pak úderem na kostelní zvon podle počtu
hodin). Mechanické části hodin tedy zů-
staly původní, byly „jen” promazány

a seřízeny. Nahrazen byl původní rtuťový
spínač nátahu závaží za nový magne-
tický. Byla instalována nová elektroinsta-
lace včetně rozvaděče a rozvodů uvnitř
skříně hodin. Nakonec se také ukázalo,
že je třeba vyměnit i původní elektromo-
tor. Aby nebylo nutné hodiny seřizovat
ručně, byl přidán automatický systém
synchronizace kyvadla, umožňující přes-
ný chod hodinového stroje. 

Plánujeme prohlídku chodu hodin ve
věži kostela s výkladem. Již nyní můžete
posedět na lavičce před kostelem, od-
počinout si a zaposlouchat se do příjem-
ného zvuku odbíjení hodin.

Pavel Horák

Jak pokračuje
obnova kostela?

Třetím rokem pokračovala letos obnova
kostela sv. Ondřeje. Byla opravena další
část střechy, jak krovů, tak krytiny. V příš-
tím roce je plánováno dokončení obnovy
střechy lodi až k věži a také střechy sakris-
tie, a to až do výše dotace. Následovat
bude odvlhčení kostela a odvedení deš-
ťové vody mimo základové zdivo. V ná-
vaznosti na odvlhčení kostela bude
provedena oprava věže a fasády, nicméně
až s odstupem několika let. 

Adventní čas u sv. Ondřeje
Milí přátelé a sousedé. Tak jako v minulých letech jsou i letos naplánovány

v našem kostele ve vánočním čase krásné akce. Ovšem plánování je jedna věc,
ale jaká bude situace a zda nepřijdou opět nějaká nařízení a zákazy, zatím nevíme. 
Přesto doufáme, že se společně uvidíme:
11.12. - na koncertě Amálky Lacinové v 18:00
19.12. - si zazpíváme s Privatissimou a odneseme si Betlémské světlo, a to v 17:00
21.12. - se potěšíme při tradičním zpívání dětí naší školy od 17:00
24.12. - si prohlédneme betlémy a popřejeme krásné svátky od 13:00 do 15:00 
24.12. - ve 21:00 můžeme přijít poděkovat Ježíškovi za dárky  a zazpívat si koledy
26.12. - v 15:00 se uvidíme na sváteční bohoslužbě
Přejeme Vám co možná nejklidnější konec letošního roku, adventní čas plný Bo-
žího požehnání, kopec štěstí, horu lásky a velehory zdraví. Blanka Lísková

NA ZPROVOZNĚNÍ VĚŽNÍCH HODIN FINANČNĚ PŘISPĚLI:
• 25 000 Kč – GEOTEK, spol s r.o.
• 10 000 Kč – rodina Bryscejnova
• 15 056 Kč – dobrovolné vstupné návštěvníků výstavy „Řemesla a domácí výroba
ve Starém Kolíně“ a „Noci kostelů”, pořádané naším spolkem v květnu a červnu 2021
• 2 000 Kč – Baštecký pivovar
• 2 000 Kč – Luboš Železný
• 2000 Kč – Jan Mančal Všem dárcům děkujeme.
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O posvícenské neděli, 5. září 2021, byla slavnostně otevřena naučná stezka
„V Souškách“, která provede zájemce Bašteckým lesem a jeho okolím.

Na počátku stál nápad Václava Horáka věnovat další ze série informačních ta-
bulí, které spolek postupně zřizuje v obci a jejím okolí, právě Bašteckému lesu.
Prvotní nápad dokázala Jana Maršálová rozpracovat do pěti tabulí a naučné stezky
se samostatným turistickým značením a odbočkou k prastaré dubové aleji vysa-
zené poblíž Labe.

Součástí naučné stezky se především díky nasazení Nadi Kotkové stal i den-
drofon a postupně přibude i tzv. ptačí strom. Časem budou přibývat i další herní
prvky, lavička apod.

Jedná se o zatím největší ucelenou akci spolku realizovanou během jednoho
roku. Příprava byla náročná, vyžadovala zapojení mnoha lidí z obce, spolku i mimo
spolek. Všem patří velké poděkování. Věříme, že stezka tu bude sloužit k poučení
malých i velkých řadu let a obrátí pozornost na významnou lokalitu lužního lesa,
který potřebuje pomoc a ohleduplnost nás všech. Marie Smutná

Otevření naučné stezky V Souškách

• Janě Maršálové za celkový koncept
stezky, obsah jednotlivých tabulí
a koordinaci celé akce a práci na
stezce
• Nadě Kotkové za spoluorganizaci
celé akce, zajištění financí a pořízení
dendrofonu a práci na stezce
• Starostovi obce, Luboši Železnému,
za celkovou podporu akce i za pomoc
s finančním zajištěním
• Danielovi Tichému a Vlastimilu Bar-
tůňkovi za montáž tabulí a jejich zasa-
zení v lese a okolí
• Marcele Horákové za informační ta-
bulky umístěné u stezky a za pomoc se
značením stezky

• Grafikovi Tomáši Hrnčířikovi, autorovi
tabulí
• Vítkovi Pánkovi za krásné obrázky,
které jsou na tabulích, a za pomoc
s dendrofonem
• Lubomírovi Bervidovi za dřevěné
stojny tabulí a dendrofonu
• Ctiradovi Melenovi za pomoc s den-
drofonem a značením stezky
• Janě Melenové za pomoc se znače-
ním stezky
• Ivě Mrázkové za pomoc se značením
stezky a zajištěním sousedského set-
kání k jejímu otevření
• Správcům lesa – pánům Sahulovi
a Peroutkovi

• Tomáši Jarému za rybáře za poskyt-
nutí prostoru pro informační tabule na
Haldách
• Starostům Veletova a Konárovic za
umožnění umístění tabulí na území
v majetku jejich obcí
• Irče Pánkové za práci s dětmi a spo-
lupráci na otevření stezky
• Šárce Vyšatové za spolupráci na ote-
vření stezky
• Firmě Geodézie Kolín s.r.o. za spon-
zoring a Kolínské lesní společnosti,
provozovně Hlízov za bezplatné po-
skytnutí ukázek dřeva na dendrofon
• Václavu Horákovi za fotodokumentaci
celé slavnosti

CHTĚLI BYCHOM TEDY PODĚKOVAT:

Výzva k výstavě s železničářskou tématikou
Starokolínský okrašlovací spolek

(SOS) ve spolupráci s obcí Starý Kolín
připravuje výstavu s železničářskou té-
matikou.

Výstavu plánujeme na sobotu a ne-
děli 4. a 5. prosince 2021 v KD od
10:00 do 14:00 hodin.

Na přípravu výstavy potřebujeme do-
statek času nejen my, ale i vy, kteří nám
můžete zapůjčit předměty, které rádi vy-
stavíme.

Chtěli bychom vás proto požádat
o pomoc při hledání a zapůjčení vhod-
ných exponátů. Můžou to být předměty
z vlaků i nádraží, oblečení, vybavení za-
městnanců, nářadí, jízdní řády, plakáty,
cedule, jízdenky, knihy, kalendáře, hry,
fotky, atd. Vše, co se týká železnice.

Druhou část výstavy bychom chtěli
věnovat nejen malým, ale i „dospělým“
dětem. Vláčky, i nepojízdné, posta-

vené železniční tratě. Zapátrejte tedy,
jestli máte doma modely vláčků z ja-
kékoliv doby, koleje, modely nádraží
a další věci, které patří k trati. Tratě
a vláčky nemusí být úplné a funkční.

Předměty budeme vybírat v kulturním
domě od pondělí 29. listopadu do
čtvrtka 2. prosince. V pátek 3. prosince
budeme výstavu instalovat. Majitelé že-
lezničních modelů si svoje trati připraví
sami v průběhu celého pátku a v sobotu
maximálně do 8:30 hodin. Byli bychom
rádi, kdyby po dobu výstavy u svých
modelů podávali informace a měli trati
v provozu.

Přineste s sebou nečíslovaný seznam
půjčovaných věcí. S každým půjčovate-
lem sepíšeme smlouvu o výpůjčce. Celá
výstava bude hlídaná. 

Přesnější informace o časech vybírání
budou ve vitrínách spolku, na webových

stránkách spolku a obce a budou vyhlá-
šeny místním rozhlasem.

Těšíme se na již 4. výstavu, kterou po-
řádáme. Věříme, že s vaší pomocí bude
opět zajímavá a pestrá.

Za SOS Naďa Kotková

ZMĚNY VE VÝLETECH
se Starokolínským

okrašlovacím spolkem
Od roku 2022 chystáme při pořá-

dání výletů novinku:
Autobusový výlet bychom pořádali

přednostně pro seniory a občany se
sníženou pohyblivostí. Výlet by nebyl
náročný na čas a pěší procházky by
byly především v rovinatém terénu.

Poznávací výlet vlakem by byl
určen všem, kteří rádi poznávají a ob-
jevují a nemají problém s turistikou.

Naďa Kotková
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Kalendář 2022
Starokolínský okrašlovací spolek při-

pravuje nový stolní kalendář pro rok
2022 na téma „Starokolínský místopis
a příroda“.

Na základě naší veřejné výzvy o za-
půjčení fotografií a sdílení vzpomínek na
různá místa v nejbližším okolí Starého
Kolína jsme nebyli moc úspěšní. Teprve
oslovení konkrétních lidí a osobní
schůzky s nimi nám přinesly podklady

k nově vznikajícímu kalendáři. Nakonec
s námi spolupracovalo přes třicet lidí.
Jejich jména budou uvedena na strán-
kách jednotlivých týdnů kalendáře.

Vážení a milí spolutvůrci kalendáře,
velmi si vážíme vaší vstřícnosti a času,
který jste nám i komentářům věnovali.
Spolupráce s vámi byla úžasná, dozvě-
děli jsme se zase mnoho nových infor-
mací a připomněli zapomenuté. Bohužel
u některých lokalit už vzpomínky scházejí.

Děkujeme všem, kteří nám svou vstříc-

ností pomohli s přípravou. Přejeme si, aby
vás všechny nový kalendář potěšil a při-
pomněl vám tentokrát přírodu a místní
názvy v nejbližším okolí Starého Kolína. 

Všechny fotky v kalendáři nafotil pan
Václav Horák, kterého můžete často
potkávat při jeho toulkách s foťákem.

Nový kalendář začneme prodávat na
vánočním trhu dne 4. prosince, případně
na výstavě 5. prosince 2021. Kalendáře
budou též k dispozici v podatelně OÚ.

Naďa Kotková

Můj tatínek Jan Děkanovský byl včelař. Včeličky miloval,
měl k nim úctu a učil to i nás děti. Dbal na to, aby měly vše
v pořádku a dopřával jim. Tedy i tím, že stěhoval včelí úly do
míst, kde byla pro ně dobrá pastva. Tak tedy v době květu
akátů se včeličky vezly na valníku do Akátnice. Víme, jak umí
včelky bodat, když se brání. A protože můj otec byl krejčí, ušil
si na ochranu kombinézu z maskáčové celtoviny.

Jednou mu kdosi přišel říci, že se mu v Akátnici rojí včely.
Otec vystartoval na kole ke včelkám vybaven kuklou, rojáč-
kem, dýmáčkem a v kombinéze. Kuklu měl na hlavě, aby
všechno pobral a co nejrychleji jel za ves.

Bylo kolem poledne a jedna žena, co pracovala na poli, šla
domů na oběd. Jak už z dálky viděla tátu, jak jede zakuklený
na kole, strašně se polekala. Zahodila z ruky košík a začala
utíkat. Po vsi křičela: „Už jsou tady … asi Amíci, bude zase
válka ... jednoho jsem viděla, jak jede na kole.“ Nakonec se
vše vysvětlilo, paní se uklidnila a pak se všichni smáli. Ovšem,
když se řekne Akátnice, vždy si na tento příběh vzpomenu.

Marie Bervidová

Můj muž, Josef Veselý, mnohdy vyprávěl příhodu z dětství.
Poslední dny 2. světové války byly kruté. Němci utíkali skrz naši
ves a stříleli při tom. Lidé se schovávali do krytů a rodina mého
muže se šla schovat do Šífovky za vsí. Na samém konci války
jel od Záboří nad Labem pancéřový vlak. Co nebo koho vezl
můj muž nevěděl, ale je jisté, že z něj měli místní velký strach.
Dráhu mezi Starým Kolínem a Zábořím někdo sabotoval a vlak
tedy nemohl projet dál. Německá posádka vlaku začala vyhro-
žovat lidem, že pokud se k sabotáži nikdo nepřihlásí, tak vypálí
a vyvraždí Záboří i se Starým Kolínem. 8.5. nebo 9.5. se Anto-
nie Veselá, matka mého muže, rozhodla, že vezme své dva
syny do bezpečí, do Šífovky. Josefa, kterému tehdy bylo
zhruba šest let a mladšího Slávka, kterého musela ještě vozit
v kočárku. V domě zůstal jen strýc mého muže, aby dával
pozor, kdyby začalo hořet nebo se pokusil domluvit s Němci,
kdyby skutečně přišli (uměl z rodiny nejlépe německy). V úkrytu
sečkali nějakou dobu, načež si všimli, že po státní silnici už po-
chodují sovětská vojska. Zdálo se tedy, že nebezpečí již po-
minulo, a mohli se vrátit domů. Ve chvíli, kdy už ale šli domů,
začal na ně kdosi střílet. Můj muž vyprávěl, že to byl německý
voják, možná člen SS, který se schoval na Kaňku a střílel do
lidí. Antonie Veselá začala utíkat s kočárkem, kde ležel Josefův
bratr zpátky k Šífovce, kde se opět všichni schovali. Tak tedy
prožívala rodina Veselých konec války. Iva Veselá

Soutěž o posvícenský koláč
Spolu s otevřením naučné stezky jsme letos vyhlásili také

první ročník soutěže „O  starokolínský posvícenský koláč”.
A nutno konstatovat, že výsledek překonal naše očekávání –
do soutěže se přihlásilo 14 pekařek a pekařů! Z tolika dobrot
bylo těžké vybírat. Hodnotit mohl anonymně každý účastník
otevření stezky a zde je nakonec vítězné pořadí prvních pěti:
1. Růženka Pechmanová, 2. Marcela Horáková, 3. Marie
Pacáková, 4. Natálie Folbergerová 5. Marie Bervidová.

Vítězkám srdečně gratulujeme, všem zúčastněným velice dě-
kujeme a intenzivně promýšlíme úpravu pravidel pro příští rok. 

Z veřejné sbírky se v letošním roce podařilo financovat
opravu věžních hodin. V příštím roce bychom se chtěli zaměřit
na restaurování medailonku sv. Ondřeje nad bočním jižním
vchodem do kostela. Podle předběžné kalkulace vyjde res-
taurování na přibližnou částku 40 000 Kč.

Na co zaměříme veřejnou
sbírku v roce 2022

Příběhy, které se nevešly
do kalendáře

• Starokolínský okrašlovací spolek • Starokolínský okrašlovací spolek • Starokolínský



Dozvuky proticovidových opatření se
promítly i do letošní vodácké sezóny.

Z plánovaných závodů pramic P5 se
pro započítání do letošní sezóny 2021
uskutečnily pouze dva závody.

Ten první jsme pořádali na naší lodě-
nici. Po dlouhé době se jel Baštecký
náhon a znalost tratě byla znát. Pro naše
posádky byl tento první, a zároveň před-
poslední závod letošní sezóny, velmi
úspěšný. Muži první místo, ženy první
místo, mladší žáci první místo a starší
žáci druhé místo. Všechny naše po-
sádky jsme tak viděli na pomyslném
stupni vítězů.

Druhým závodem pak bylo rovnou
Mistrovství ČR, které pořádal oddíl KV
Rajhrad a tak se naše stará dobrá Ka-
rosa vydala na cestu na Moravu. A i zde,
v ukrutném vedru, se nám dařilo.

Ženy si odvezly titul Mistryně ČR
2021. Mladší žáci – posádka našeho vo-
dáckého, ženského potěru jedoucí pod

názvem Dračice, si skvělou jízdou ve
sjezdu a bezchybnou střelbou dojela pro
druhé místo a titul vicemistryň. Starší
žáci makali a třetí místo bylo zaslouže-
nou odměnou i pro ně. Posádka mužů
se bohužel nedala dohromady, ale i pře-
sto tři naši chlapi pomohli alespoň k dru-
hému místu kamarádům z KV Náchod.

V září se pak uskutečnil první závod
započítávaný již do sezóny 2022. Ten-
tokrát stačilo naší Karose dojet k souse-
dům na Sandberk. V rámci těchto
závodů se věkem posádka mladších
žáků posunula do kategorie starších
žáků a starší žáci už nastoupili v kategorii
juniorů. Rostou nám před očima. Tento
přechod a první sezóny jsou vždy těžké.
Soupeřící posádky jsou starší, zkuše-
nější. Ale i přes tuto novou zkušenost se
náš vodácký potěr neztratil. Dračicím
uteklo třetí místo poprvé v kategorii star-
ších žáků o pouhých 5 bodů, junioři pak
obsadili místo třetí a ženy, tradičně,

ovládly závod žen. Posádka mužů ze
zdravotních důvodů nejela.

Těšíme se na jaro 2022, kdy budeme,
doufáme, pokračovat dalšími závody
a po roční pauze tak bude sezóna kom-
pletní a budou se vyhlašovat i vítězové
celého poháru.
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Stranu připravil Vašek Kahoun

Krátká, ale úspěšná sezóna 2021 i vstup do nové sezóny 2022

Titulek mluví jasně. A platí to i pro
naše členy. A tak se není čemu divit, že
jsme i v letošním roce vyslali naše zá-
stupce na Tupadlympiádu - recesistický
závod pořádaný naším spřáteleným
obecním úřadem Tupadly. Tentokrát se
naše dvě  družstva účastnila náročných
soutěží: Svobodný národ Baštecký,
který obsadil krásné čtvrté místo a pak

družstvo našich mladých pokračovatelů
s prostým, ale výstižným názvem Vo-
dáci, kteří převzali medailové ambice
Starých Baštů a vybojovali bronz.

Ale ono o umístění nejde. Důležité je,
že se lidé sejdou a díky skvěle připrave-
ným a humorným soutěžím se společně
zasmějí. Nicméně, příští rok chceme
medaile dvě! 

Vodácké maratony 2021
Stejně jako v předchozích letech

jsme se i letos zúčastnili vodáckých
maratonů. Pravda, ve velmi omeze-
ném počtu, ale i tak to opět stálo za to.

Prvním z nich byl v září Východo-
český maraton. Jel se z Týniště nad
Orlicí přes Hradec Králové až do Par-
dubic. Dokonce vznikl krásný doku-
ment, který je k dispozici v archivu
České televize – sport v regionech ze
dne 9. 9. 2021 (pokud zadáte na strán-
kách České televize „východočeský
maraton“, najde vám to).  Letos jsme
měli na startu zástupce v kategorii 
seakajak – Vaška Kahouna a v katego-
rii kánoe C2 turist posádku Lukáš Me-
lichar a Fanda Ručka. Trať dlouhá
60 km vede po Orlici, Labi a Chru-
dimce, na které se jedou poslední
3 km proti proudu. Po 57 km je to pa-
rádní zážitek, především pokud je zvý-
šený průtok. Ten naštěstí na nás letos
v této části nečekal. V kategorii C2 tu-
rist si kluci časem 6 hodin a 33 minuty
dojeli pro čtvrté místo a v kategorii 
seakajak to byla také bramborová me-
daile za čas 6 hodin a 53 minuty.
A protože heslo tohoto závodu je „jed-
nou a navždy“, tak zase za rok.

Druhým maratonem je Krumlovský
vodácký maraton na 36 km, který se
uskutečnil začátkem října. Na něj se
letos vypravil pouze jediný člen na-
šeho klubu – Fanda Ručka. Ten si,
společně s Milanem Chybou z čeláko-
vického klubu, dojel v čase 3 hodiny
a 21 minuta pro pěkné 6. místo. Gra-
tulace.

Mistryně ČR 2021
na jízku na Baštách

Posádka Dračice 
na sjezdu

Posádka Vorvani při sprintu

Nejen vodou živ je vodák
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Poklad ze Starého Kolína představuje
největší dochovaný nález keltských
mincí na území ČR. Knižně se mu nej-
zevrubněji věnovala Zdenka Nemeška-
lová-Jiroudková v publikaci „Keltský
poklad ze Starého Kolína”, kde do-
podrobna rozebrala numismatickou
stránku nalezených duhovek, které čí-
taly 197 statérů a 107 třetinek statérů.
Účelem tohoto článku ale není rekapitu-
lace již známých skutečností ohledně
numismatického výzkumu, ani speku-
lace nad neméně zajímavými, ale dosud
neznámými okolnostmi ukrytí pokladu
kdysi v 2. až 1. století před Kristem.
Jako autor tohoto článku si beru za úkol
objasnit mnohem prozaičtější mezery
v příběhu starokolínského pokladu, kte-
rou je samotný objev pokladu ve třicá-
tých letech minulého století.

Stalo se to zhruba takhle. Můj pra-
děda Josef Veselý starší, který bydlel
v ulici Kolínská č.p. 67, se jednoho lis-
topadového dne, nejspíše v roce 1932,
vrátil navečer po sklizni řepy z pole
a rozhodl se vykopat tzv. krecht, aby
měl řepu kde uskladnit. Čistě pro úpl-
nost, krecht je jáma určená pro úschovu
zeleniny, která se po uskladnění opatří
světlíkem a povrch zasype zeminou.
S výkopem jámy byl hotov až za tmy.
Druhý den zrána přistoupil ke krechtu
a nemohl se vynadivit, co v něm našel.
 V jámě a kolem ní se v ranním slunci
třpytily malé zlaté mince, kterých si
předešlé noci za tmy nevšiml. Mince ale
byly dosti drobné a po sesbírání již vy-
kopaných duhovek se Josef Veselý roz-

hodl, že zeminu protáhne mlátičkou,
kterou vybavil vhodným sítem. Metoda
to byla vskutku důmyslná a po nějaké
době tímto způsobem místo nálezu
zcela prosel a nalezl v něm další mince,
kterých už nyní měl pěknou spoustu.

Nalézt poklad ale nebylo jen tak.
Poté, co novinu oznámil manželce, se
Josef začal bát, aby se novina neroz-
křikla, a aby se někdo pokladu v jeho
domě nepokusil násilně zmocnit. Konec-
konců bylo také zvláštní, proč u Veselů
v listopadu hučí mlátička, nad čímž se
tehdy nejspíš pozastavil nejeden sou-

sed. Veselovi se tak rozhodli kontaktovat
svého obvodního lékaře MUDr. Františka
Dvořáka, který současně vedl archeolo-
gické sbírky kolínského muzea. Doktor
Dvořák do Starého Kolína přijel automo-
bilem, což tehdy na českém venkově
bylo něco stále ještě vzácného a způso-
bilo rozruch a údiv u sousedů. Potom, co
mu Veselovi ukázali nález, se doktor
Dvořák rozhodl, že jej od nich koupí, ale
jen za podmínky, že mu předají celý
nález a nic si z něj pro sebe nenechají.
Kolik peněz tehdy Veselovi za poklad
obdrželi, už nevíme, ale moc to asi ne-
bylo... Nicméně, reálná historická cena
pokladu je nevyčíslitelná. Co se dělo
s pokladem potom, je už trochu záha-
dou. František Dvořák byl v roce 1943
popraven nacisty a poklad se jako by vy-
pařil z povrchu zemského. Dle vyprávění
mého dědy jej opět nalezl až jeho strýc,
Jaroslav Veselý, který po pokladu začal
v šedesátých letech opět pátrat a nalezl
jej uložen ve Státní bance českosloven-
ské. Od dědiců Františka Dvořáka poté
poklad zakoupilo Národní muzeum, kde
je uložen do dnešních dní.

Jakákoliv zásluha na předání tohoto
příběhu náleží mému dědovi, Josefu Ve-
selému mladšímu, který mi o „našem“
pokladu mnohokrát rád vyprávěl.

Mgr. Tomáš Veselý

• Historické okénko • Historické okénko • Historické okénko • Historické okénko  • Historic                 

Kterak Veselovi poklad našli

Místo nálezu pokladu (Reprodukce z publikace „Keltský poklad ze Starého Kolína“, str. 14.)

Poklad ze Starého Kolína, který byl k vidění na výstavě „Keltové“ v nové budově
Národního muzea v roce 2018
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Pro poddané byla myslivost jenom 
přítěží. Součástí roboty byla i povinnost
pomáhat vrchnosti při lovu. Zejména 
v 17. a 18. století, v době největšího roz-
machu štvanic, jako typického způsobu
lovu šlechty, trpěla políčky prostého lidu.
Přes ně se bezohledně hnali jezdci, kteří za-
dupávali a ničili úrodu. Bez náhrady. Prostý
lid směl hubit jen dravou zvěř – medvědy,
vlky a rysy. Kožešiny však museli odevzdá-
vat svému pánovi. Nelze se proto divit, že
se jako důsledek sociálního útisku začalo
rozmáhat pytláctví. Tím poddaní v touze po
odvetě alespoň tajně škodili utiskovatelům.
Přitom svou nenávist obraceli proti před-
mětu myslivosti – zvěři. Za pytláctví by-
ly ukládány kruté tresty. A tak mezi 
myslivci, kteří měli střežit vrchnostenský
majetek, a prostým venkovským obyvatel-
stvem nekvetlo žádné zvláštní přátelství.

Myslivci své řemeslo museli dokonale
ovládat. Nároky, které byly na ně kladeny,
byly velmi vysoké. Myslivec musel do
učení, stejně jako každý jiný řemeslník. Po
zkoušce před svým učitelem a svědky ob-
držel výuční list. Myslivci byli odváděni
k vojenské službě stejně jako ostatní ven-
kovští poddaní. Jejich výhodou byla doko-
nalá orientace v přírodě a vesměs to byli
vynikající střelci. Není bez zajímavosti, že
z myslivců se rekrutovaly některé celé pěší
jednotky. Nesly název Myslivci a byly na-
sazovány v bojích v nepřehledných a kop-
covitých terénech.

Prvním skutečným sdružením myslivců
od vzniku účelových osad bylo Lovecké
bratrstvo na schwarzenberském panství
se sídlem v Hosíně, nedaleko zámku Hlu-
boká. Bylo založeno 11. 12. 1699. Mysli-
vost se stala součástí zájmu i nejstaršího
zemědělského a lesnického spolku, který
byl založen v roce 1769 dvorním dekretem
císařovny Marie Terezie.

Do dalšího vývoje českého národa, zej-
ména do výsad, které vyplývaly z vlastnic-
kých vztahů v zemědělství, zasáhlo lidové
revoluční hnutí za zrušení roboty. Pomohla
tomu revoluce ve Francii  a její heslo Rov-
nost – volnost – bratrství se nepřímo dotkly
tehdejšího Rakouska. A tím také myslivosti.
Pokrokoví myslivci svolali v květnu 1848
poradu, na které přednesl lesmistr Smoler
program spolkové činnosti. Zdůrazňoval
nabývání teoretických znalostí jako před-
pokladu úspěšné praktické práce. Výsled-
kem tohoto snažení bylo založení Spolku
českých myslivců v roce 1848.

Císařský patent ze 7. března 1849 ur-
čoval, že vlastník 115 ha souvislých po-
zemků může na nich samostatně
provozovat myslivost. Obdobně přešlo
právo myslivosti na pozemky občanů
sdružených na území jedné katastrální
obce. To byl základ společenských honi-
teb. Tímto byl učiněn částečný průlom do
feudálních výsad. Feudální společnost,
kterou reprezentovali statkáři Schwarzen-
bergů, Clam-Gallasů, Lobkoviců, Fürsten-
bergů a dalších rodů, držela stále ještě
obrovské části území a prakticky mohla
diktovat celému dalšímu vývoji myslivosti.
Zde je však třeba přiznat, že snad právě
tato okolnost (nedokonalé vítězství bur-
žoazie) pomohla zachovat tehdejší mysli-
vost na jejím vysokém stupni.

Ve druhé polovině 19. století se velmi
zasloužil o rozvoj vzdělanosti na úseku
myslivosti, mimo dalších pokrokových les-
níků, František Špatný. Vydal již v roce
1843 v českém jazyce Hospodářský
sborník a v letech 1856 až 1859 nepravi-
delně časopis Zábavy myslivecké. Pro
poučení výkonných myslivců, na základě
vydání nového honebního zákona, vychá-
zely v redakci lesmistra Ludvíka Smidla
v roce 1866 Lesní a lovčí kalendáře. V roce
1886 byla vydána na úseku myslivecké
kynologie Česká kmenorodá kniha psů.
Od té doby je tato kniha dodnes vedena.
Rozvoj spolkového života kolem roku
1900 vedl u nás k zakládání řady spolků,

např. Lovecký klub v Plzni, Lovecký spo-
lek pro Olomouc a okolí a další. Všechny
tyto spolky sdružovaly české i německé
myslivce. Skutečně ryze českým my-
sliveckým spolkem byl od roku 1904 Lo-
vecký klub v Litovli. Stanovy byly schvá-
leny v roce 1905 a členové mohli nosit
odznak, který byl povolen zvláštním výno-
sem c. k. hejtmanství. V Praze byl založen
v roce 1910 spolek Huberus. Vyvrchole-
ním bylo založení Československé mys-
livecké jednoty v roce 1923.

Tím byla uzavřena jedna epocha ve
sdružování myslivců. Při hodnocení této
epochy je třeba přihlížet ne k jednotlivým
epizodám mysliveckých dějin, ale k hlav-
ním rysům celé epochy.

Vážení čtenáři, v dalším pokračování se
budu zabývat obdobím od konce 1. svě-
tové války do roku 1948. Zde se dotknu
i myslivecké činnosti v naší obci. Je
možné, že se setkáte se jmény svých sou-
sedů, dědů i otců. Samozřejmě se zmíním
i o způsobech pytlačení v našem i okolním
revíru.

Luděk Kedršt

Poznámka redakce: Tento příspěvek na-
vazuje na článek, který byl uveřejněn ve
Starokolínském zpravodaji v květnu
2008 na stranách 7 a 8. Všechna vydaná
čísla Starokolínkého zpravodaje jsou
k dispozici na webových stránkách
obce: www.starkolin.eu

Ohlédnutí za naší činností
Naštěstí nám pandemická situace do-

volila uspořádat alespoň dětské rybář-
ské závody. Uskutečnily se 5. června
2021 nově na Kamenci, protože na ryb-
níčku na Baštách se prováděla celková
revitalizace. Přišlo celkem 31 dětí, počasí
nám oproti loňskému roku přálo a děti si
užily příjemné dopoledne. Jako vždy bylo
připravené bohaté občerstvení pro
všechny startující. Každé dítě si odneslo
krásnou cenu dle vlastního výběru. Pan
Sladký zhotovil fotografie z průběhu celé
soutěže a akce se ke spokojenosti všech
vydařila. Naše poděkování patří tradič-
ním sponzorům, zejména OÚ Starý Kolín
a hlavnímu sponzorovi panu Jiřímu Brys-
cejnovi (firma Geotek), který nám zajistil
kompletní servis, včetně zajištění hod-
notných cen.

Jak víte, rybníček na Baštách prošel
kompletní revitalizací. Bylo domluveno
s OÚ Starý Kolín, že bude sloužit jako
rybník chovný s tím, že na něm bude
veškerý rybolov zakázán. Z těchto dů-
vodů se budou konat další dětské zá-
vody na Kamenci.

Závěrem bych chtěl našim členům
poděkovat za spolupráci v průběhu celé
sezóny a popřát všem hlavně pevné
zdraví.

Petrův zdar, Tomáš Jarý 

• MO Českého rybářského svazu Starý Kolín • 

Myslivost za feudalismu (Historie myslivosti - 2. část)
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Vánoční slovo
Izrael, Jeruzalém, zhruba 2000 let na-

zpět v čase. Židovský rabín Nikodém, člen
vrcholného náboženského orgánu, si do-
mluví schůzku s rabínem Ješuou. Rabi
Ješua uzdravuje nemocné, vymítá dé-
mony, křísí mrtvé a chodí po vodě. Mluví
o Božím království jako by v něm byl
doma. Nikodém ale musí být opatrný
a nedat v sázku svoji pověst a bezpeč-
nost, proto schůzka probíhá v noci. Rabi
Ješua je totiž „kontroverzní“ a je k nábo-
ženským představitelům a jejich pojetí víry
velmi kritický. Oni mu za to na oplátku
strojí léčky a dokonce se ozývají hlasy, že
by měl být sprovozen ze světa. Avšak ne-
pokojná a vzrušující zvědavost Nikodéma
pudí k tomu, aby si věc vyjasnil, aby se
Ješuy napřímo zeptal kdo tedy je, jestli je
to ON na kterého čekají. Ješua vchází

v noci tajně do otevřených Nikodémových
dveří a dává mu odpověď: „Bůh tak milo-
val svět, že poslal svého jediného Syna,
aby žádný kdo v něho věří, nezahynul, ale
měl život věčný.“ 

Ještě o třicet let dříve Boží Syn zaklepal
na dveře mladé dívky a ta mu otevřela
dveře celé svojí bytosti a on vešel a narodil
se z ní jako pravý člověk a pravý Bůh. Na-
plnil svoji touhu přebývat nejen mezi lidmi,
ale dokonce v lidech, v nás. Řekl: „Hle sto-
jím před dveřmi a tluču, kdo mi otevře,
k tomu vejdu a budu večeřet s ním a on se
mnou.“  Budu s ním jako přítel s přítelem
už teď večeřet nový, věčný život, život plný
vnitřního pokoje, uzdravení těla, duše
i ducha, vztahů a všech záležitostí.

Na moje dveře Ježíš zaklepal o váno-
cích 1989, bylo mi osmnáct let a nevěděl
jsem o duchovních věcech nic, ale když
jsme poprvé svobodně navštívili půlnoční

bohoslužbu, při cestě domů se ve mně
v mrazivém prosincovém večeru rozsvítilo
podivuhodné vnitřní světlo. Ježíš zaklepal
na moje dveře a já ho pozval dál. A nikdy
jsem toho nelitoval.

Vánoce jsou časem, kdy se může Boží
Syn narodit nejen jako figurka do jesliček,
ale může se narodit v každém z nás, stačí,
když mu otevřeme dveře. A jak? Třeba
tajně a v noci jako Nikodém - až budete
mít rozdané dárky a nastane štědrovečerní
poklid nebo pokud půjdete na bohoslužbu
nebo se podívat na jesličky, na procházku
anebo klidně i teď hned můžete říci: „Pane
Ježíši Kriste, otevírám ti dveře svého srdce
a svého života, prosím vejdi ke mně a zůs-
taň se mnou napořád.“  A on naprosto
jistě přijde. 

Blanka Antošová, Jiří Arnet
Poznámka redakce: tento text nepro-
šel jazykovou korekturou

Hle stojím přede dveřmi a tluču….
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