
StarokolínsStarokolínskýký
zpravodajzpravodaj
Občasník             Ročník XI.            2022/číslo 2

Obecní dům
po celkové opravě

strana 2

strana 3

Pozemkové úpravy
strana 3

Za školou v přírodě
strana 4

Sousedský dýchánek
strana 5

Hasičská olympiáda
strana 7

Náměstí
po celkové
rekonstrukci



StarokolínsStarokolínský ký zpravodajzpravodaj 2022/číslo 2 2

Domov, příroda si zachovává svůj
věčný klid a neměnný rytmus. Přichází
jaro, pučícími větvemi stromů probles-
kují nedočkavé sluneční paprsky, ptáci
štěbetají od svítání do soumraku, roz-
kvétají první květiny, rodí se nový život
a nová naděje.

Věřím, že agresorovi, který rozpoutal
tento konflikt, brzy dojde dech a skončí
nesmyslné zabíjení nevinných lidí. Nikdo
z nás si vůbec nepomyslil, že něco ta-
kového může v 21. století, v době mo-
derních technologií, vůbec nastat.
Hodně z nás se spletlo v pohledu na

stát, který nás sice zásobuje ropou
a plynem, ale také umí vyprodukovat ší-
lence jako je Putin. Držím pěsti ukrajin-
ským vojákům a demokratickému světu,
aby se podařilo tuto agresi zastavit a dát
tím naději ukrajinskému lidu, aby mohl
co nejdříve začít s obnovou své země.
Všichni též víte, že i na našem území,
tedy území Starého Kolína, je ubytováno
několik desítek ukrajinských občanů.
Některé jsme i po dohodě s paní ředitel-
kou ZŠ a MŠ za-městnali jak ve škole,
tak i v obci, kde pracují na údržbě ze-
leně. 

Obnova centrálního náměstí

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,

i když se pozornost celého světa nyní
s napětím upírá především k válečnému
konfliktu na Ukrajině a k milionům lidí, kteří
byli nuceni za dramatických okolností
opustit svůj domov, příroda si zachovává
svůj věčný klid a neměnný rytmus. Při-
chází jaro, pučícími větvemi stromů pro-
bleskují nedočkavé sluneční paprsky,
ptáci štěbetají od svítání do soumraku,
rozkvétají první květiny, rodí se nový život
a novápracují na údržbě zeleně. Touto
cestou bych chtěl poděkovat všem, kteří
pomáháte a tvoříte tak příjemnější pro-
středí pro jejich pobyt u nás ve Starém
Kolíně.

Je tomu právě sedm let od vydání
prvního Starokolínského zpravodaje, kdy
jsme vtiskávali podobu tomuto plátku.
Hlavní myšlenkou bylo informovat občany
o tom, co připravuje OÚ, jaké projekty se
realizují a jaké se připravují. Ale také dát
prostor místním spolkům a institucím, aby
nás všechny infravuje OÚ, jaké projekty se
realizují a jaké se přip údržbě zeleně.
Touto cestou bych chtěl poděkovat
všem, kteří pomáháte a tvoříte tak příjem-
nější prostředí pro jejich pobyt u nás ve
Starém Kolíně.

Je tomu právě sedm let od vydání
prvního Starokolínského zpravodaje, kdy
jsme vtiskávali podobu tomuto plátku.
Hlavní myšlenkou bylo informovat občany
o tom, co připravuje OÚ, jaké projekt při-
pravují. Ale také dát prostor místní připra-
vuje OÚ, jaké projekty se realizují a jaké se
připravují. Ale také , kteří dávají vše do-
hromady, se to myslím daří. A proto bych
chtěl touto formou Vám všem moc podě-
kovat a věřím, že budeme i nadále smys-
luplně spolupracovat při tvorbě nových
stránek tohoto i příštích zpravodajů k co
nejširšímu informování našich občanů. 

Také nemohu zapomenout na to nej-
důležitější, co se právě děje. 

Váš starosta Luboš Železný

Domov, příroda si zachovává svůj
věčný klid a neměnný rytmus. Přichází
jaro, pučícími větvemi stromů probles-
kují nedočkavé sluneční paprsky, ptáci
štěbetají od svítání do soumraku, roz-
kvétají první květiny, rodí se nový život
a nová naděje.

Věřím, že agresorovi, který rozpoutal
tento konflikt, brzy dojde dech a skončí
nesmyslné zabíjení nevinných lidí. Nikdo
z nás si vůbec nepomyslil, že něco ta-
kového může v 21. století, v době mo-
derních technologií, vůbec nastat.
Hodně z nás se spletlo v pohledu na
stát, který nás sice zásobuje ropou
a plynem, ale také umí vyprodukovat ší-
lence jako je Putin. Držím pěsti ukrajin-
ským vojákům a demokratickému světu,
aby se podařilo tuto agresi zastavit a dát
tím naději ukrajinskému lidu, aby mohl
co nejdříve začít s obnovou své země.
Všichni též víte, že i na našem území,
tedy území Starého Kolína, je ubytováno
několik desítek ukrajinských.

Obecní dům
po celkové renonstrukci

Počet znaků

1736

Počet znaků

1013

Počet znaků

884
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Domov, příroda si zachovává svůj
věčný klid a neměnný rytmus. Přichází
jaro, pučícími větvemi stromů probles-
kují nedočkavé sluneční paprsky, ptáci
štěbetají od svítání do soumraku, roz-
kvétají první květiny, rodí se nový život
a nová naděje.

Věřím, že agresorovi, který rozpoutal
tento konflikt, brzy dojde dech a skončí
nesmyslné zabíjení nevinných lidí. Nikdo
z nás si vůbec nepomyslil, že něco ta-
kového může v 21. století, v době mo-
derních technologií, vůbec nastat.
Hodně z nás se spletlo v pohledu na
stát, který nás sice zásobuje ropou
a plynem, ale také umí vyprodukovat ší-
lence jako je Putin. Držím pěsti ukrajin-
ským vojákům a demokratickému světu,
aby se podařilo tuto agresi zastavit a dát
tím naději ukrajinskému lidu, aby mohl

co nejdříve začít s obnovou své země.
Všichni též víte, že i na našem území,
tedy území Starého Kolína, je ubytováno
několik desítek ukrajinských občanů.
Některé jsme i po dohodě s paní ředitel-
kou ZŠ a MŠ za-městnali jak ve škole,
tak i v obci,pracují na údržbě zeleně. 

Věřím, že agresorovi, který rozpoutal
tento konflikt, brzy dojde dech a skončí
nesmyslné zabíjení nevinných lidí. Nikdo
z nás si vůbec nepomyslil, že něco ta-
kového může v 21. století, v době mo-
derních technologií, vůbec nastat.
Hodně z nás se spletlo v pohledu na
stát, který nás sice zásobuje ropou
a plynem, ale také umí vyprodukovat ší-
lence jako je Putin. Držím pěsti ukrajin-
ským vojákům a demokratickému světu,
aby se podařilo tuto agresi zastavit a dát
tím naději ukrajinskému lidu.

Pozemkové úpravy

Domov, příroda si zachovává svůj
věčný klid a neměnný rytmus. Přichází
jaro, pučícími větvemi stromů probles-
kují nedočkavé sluneční paprsky, ptáci
štěbetají od svítání do soumraku, roz-
kvétají první květiny, rodí se nový život
a nová naděje.

Věřím, že agresorovi, který rozpoutal
tento konflikt, brzy dojde dech a skončí
nesmyslné zabíjení nevinných lidí. Nikdo
z nás si vůbec nepomyslil, že něco ta-
kového může v 21. století, v době mo-
derních technologií, vůbec nastat.
Hodně z nás se spletlo v pohledu na
stát, který nás sice zásobuje ropou
a plynem, ale také umí vyprodukovat ší-
lence jako je Putin. Držím pěsti ukrajin-
ským vojákům a demokratickému světu,
aby se podařilo tuto agresi zastavit a dát
tím naději ukrajinskému lidu.

Odpady ve Starém Kolíně v roce 2022

Druh odpadu Množství v tunách
2019 2020 2021 2021 kg/ob.

papír 28,8 33,6 30,2 18,3
sklo 19,3 25,1 25,4 15,4
plasty 22,9 26,7 29,4 17,8
nápojové kartony 1,4 1,2 1,4 0,9
kovy 15,6 18,9 15,8 9,6
komunální odpad (popelnice) 452,0 483,6 380,6 231,0
bioodpad 304,1 421,3 435,1 264,0
sběrný dvůr (objemný odpad) 177,2 200,7 146,0 64,4

Tab. 2

čtvrtletí 2020 2021 rozdíl v t
leden - březen 117,0 116,9 –0,1
duben - červen 122,7 91,0 –31,8
červenec - září 116,2 75,1 –41,0
říjen - prosinec 127,6 97,5 –30,1
Rok celkem 483,6 380,6 –103,0

Tab. 1: Porovnání množství (v tunách) SKO - 2020 / 2021 – čtrnáctidenní svoz

Krátké zprávy
• Utíkali jsme před válkou z Černi-

hivu – útulného, historicky starobylého
a krásného města Ukrajiny.

• Tak to bylo před válkou. A abych řekla
pravdu, bylo nám jedno, kam jít: jen aby
byl klid, aby nesvištěy bomby. Bylo ne-
snesitelně těžké žít s dětmi, manželem
a matkou v suterénu školy. Tato škola
byla mým domovem od dětství

• S manželem jsme na této škole studo-
vali a pak jsem tam měla pedagogickou
praxi, když jsem byla studentkou. Poz-
ději jsem pracovala na stejné škole, pro-
vázela jsem školní exkurze na školním
statku, seznamovala děti.

Počet znaků

1496

Počet znaků

552

Počet znaků

728
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Domov, příroda si zachovává svůj
věčný klid a neměnný rytmus. Přichází
jaro, pučícími větvemi stromů probles-
kují nedočkavé sluneční paprsky, ptáci
štěbetají od svítání do soumraku, roz-
kvétají první květiny, rodí se nový život
a nová naděje.

Věřím, že agresorovi, který rozpoutal
tento konflikt, brzy dojde dech a skončí
nesmyslné zabíjení nevinných lidí. Nikdo
z nás si vůbec nepomyslil, že něco ta-
kového může v 21. století, v době mo-
derních technologií, vůbec nastat.
Hodně z nás se spletlo v pohledu na

stát, který nás sice zásobuje ropou
a plynem, ale také umí vyprodukovat ší-
lence jako je Putin. Držím pěsti ukrajin-
ským vojákům a demokratickému světu,
aby se podařilo tuto agresi zastavit a dát
tím naději ukrajinskému lidu, aby mohl
co nejdříve začít s obnovou své země.
Všichni též víte, že i na našem území,
tedy území Starého Kolína, je ubytováno
několik desítek ukrajinských občanů.
Některé jsme i po dohodě s paní ředitel-
kou ZŠ a MŠ za-městnali jak ve škole,
tak i v obci, kde pracují na údržbě ze-
leně. 

Co je nového ve škole

Po dlouhé covidové přestávce jsme
v tomto školním roce opět navázali na
tradici Vítání jara a pořádání Veliko-
nočního jarmarku. Naši žáci se již delší
dobu na tyto akce pilně připravovali.
Všichni postupně tvořili výrobky na Veli-
konoční jarmark. Čtvrťáci a páťáci nacvi-
čovali ních veršů, vyráběli líto a strojili
Mořenu, kterou se chystali utopit. 

Věřím, že agresorovi, který rozpoutal
tento konflikt, brzy dojde dech a skončí
nesmyslné zabíjení nevinných lidí. Nikdo
z nás si vůbec nepomyslil, že něco ta-
kového může v 21. století, v době mo-
derních technologií, vůbec nastat.
Hodně z nás se spletlo v pohledu na
stát, který nás sice zásobuje ropou
a plynem, ale také umí vyprodukovat ší-
lence jako je Putin. Držím pěsti ukrajin-
ským vojákům a demokratickému světu,
aby se podařilo tuto agresi zastavit a dát
tím naději ukrajinskému lidu, aby mohl
co nejdříve začít s obnovou své země.
Všichni též víte, že i na našem území,

tedy území Starého Kolína, je ubytováno
několik desítek ukrajinských občanů.
Některé jsme i po dohodě s paní ředitel-
kou ZŠ a MŠ za-městnali jak ve škole,
tak i v obci, kde pracují na údržbě ze-
leně. 

Vítání jara

Domov, příroda si zachovává svůj
věčný klid a neměnný rytmus. Přichází
jaro, pučícími větvemi stromů probles-
kují nedočkavé sluneční paprsky, ptáci
štěbetají od svítání do soumraku, roz-
kvétají první květiny, rodí se nový život
a nová naděje.

Věřím, že agresorovi, který rozpoutal
tento konflikt, brzy dojde dech a skončí
nesmyslné zabíjení nevinných lidí. Nikdo
z nás si vůbec nepomyslil, že něco tako-
vého může v 21. století, v době moder-
ních technologií, vůbec nastat. Hodně
z nás se spletlo v na stát, který nás sice
zásobuje ropou a plynem, ale také umí
vyprodukovat šílence jako je Putin.
Držím pěsti ukrajinským vojákům a de-
mokratickému světu, aby se podařilo
tuto agresi zastavit a dát tím naději.

První třída na nečisto

Domov, příroda si zachovává svůj
věčný klid a neměnný rytmus. Přichází
jaro, pučícími větvemi stromů probles-
kují nedočkavé sluneční paprsky, ptáci
štěbetají od svítání do soumraku, roz-
kvétají první květiny, rodí se nový život
a nová naděje.

Věřím, že agresorovi, který rozpoutal
tento konflikt, brzy dojde dech a skončí
nesmyslné zabíjení nevinných lidí. Nikdo
z nás si vůbec nepomyslil, že něco tako-
vého může v 21. století, v době moder-
ních technologií, vůbec nastat. 

Parkur Day

Počet znaků

1013

Počet znaků

702

Počet znaků

469

Počet znaků

1120



StarokolínsStarokolínský ký zpravodajzpravodaj5 2022/číslo 2

Letošní jaro je plné překvapení. Po
dlouhé době je tu opravdu ono „aprí-
lové“ počasí. Člověk v jeden den zažije
zimu, jaro, léto a večer i trochu toho
podzimu. Tak snad nás jiná překvapení
nečekají a my se budeme moci těšit
a připravovat na dvě, dovolím si napsat,
tradiční a oblíbené akce.

V netradičním termínu se letos usku-
teční již posedmnácté pochodo-cyklo-
výlet Starokolínská 15 se zakončením
a zpíváním na loděnici vodáků u Labe.
Plakátek najdete zde ve zpravodaji, ale
již teď si pište – sobota 25. června.
Velmi se omlouváme za daný termín, ale
vzhledem k mnoha aktivitám členů or-
ganizačního výboru, vodáckým závo-
dům a jiným klůjklklk lkllklů akcím se
lepší termín nenašel. Pevně věříme, že
i tak opět bude účast hojná a nit tohoto

výšlapu nebude přetržena. Druhá akce
si za čtyři ročníky získává stále větší ob-
libu. A to nás velmi těší, protože je to
akce, na kterou se i my velmi těšíme.
Pro svou pohodovou atmosféru, skvělé
jídlo a pití, mezigenerační setkání,
a především pro stále se zvyšující úro-
veň lítých bojů turnaje v pétanque
O Bašteckou kouli na putovním po-
háru.

Opět turnaj spojíme s naším mini
trhem se sýry, jogurty, ciderem, kávou,
pivem a vínem, snad i medovinou
a medem.

Přesně tak, 5. ročník turnaje v pétan-
que nás čeká, již tradičně, první sobotu
v srpnu. Opět ve zpravodaji je zvadlo
a opět si již právě teď pište datum – so-
bota 6. srpna za kulturním domem.
Start tréninku za 3 – 2 – 1 

Naše akce v roce 2022

Na životě je krásné, že každý den 
je jiný. A tak i sezóny našeho oddílu 
za těch 46 let, co jsem jeho členem, 

byly dobré i špatné. Pamatuji rozkvět
a vlastní hernu na sále U Vomáčků, pa-
matuji i sezónu bez vlastních prostor
a tréninky na ulici před domem rodi-
čů zrovna když nefoukalo. Pamatuji 
i sezóny, kdy jsme se museli rozloučit
s Přemkem, Standou… Hrají tam nahoře
a sledují, jak to tady dole „plácáme“.

A že u té poslední jsme to „plácali“.
Oba týmy, vzhledem k přeskupení slo-
žení, si stanovily prostý cíl – nespadnout
ze svých soutěží. Povedlo se to na po-
slední chvíli pouze A týmu. 

Vítězný turnaj v tenisu

Na životě je krásné, že každý den 
je jiný. A tak i sezóny našeho oddílu 
za těch 46 let, co jsem jeho členem, 
byly dobré i špatné. Pamatuji rozkvět
a vlastní hernu na sále U Vomáčků, pa-
matuji i sezónu bez vlastních prostor
a tréninky na ulici před domem rodi-
čů zrovna když nefoukalo. Pamatuji 
i sezóny, kdy jsme se museli rozloučit
s Přemkem, Standou… Hrají tam nahoře
a sledují, jak to tady dole „plácáme“.

A že u té poslední jsme to „plácali“.
Oba týmy, vzhledem k přeskupení slo-
žení, si stanovily prostý cíl – nespadnout
ze svých soutěží. Povedlo se to na po-
slední chvíli pouze A týmu. 

A že u té poslední jsme to „plácali“.
Oba týmy, vzhledem k přeskupení slo-
žení, si stanovily prostý cíl – nespadnout

ze svých soutěží. Povedlo se to na po-
slední chvíli pouze A týmu. A že u té po-
slední jsme to „plácali“. Oba týmy,
vzhledem k přeskupení složení, si stano-
vily prostý cíl – nespadnout ze svých
soutěží. Povedlo se to na poslední chvíli
pouze A týmu. 

Ohlédnutí za uplynulým rokem

Domov, příroda si zachovává svůj
věčný klid a neměnný rytmus. Přichází
jaro, pučícími větvemi stromů probles-
kují nedočkavé sluneční paprsky, ptáci
štěbetají od svítání do soumraku, roz-
kvétají první květiny, rodí se nový život
a nová naděje.

Věřím, že agresorovi, který rozpoutal
tento konflikt, brzy dojde dech a skončí
nesmyslné zabíjení nevinných lidí. Nikdo
z nás si vůbec nepomyslil, že něco tako-
vého může v 21. století, v době moder-
ních technologií, vůbec nastat. 

Věřím, že agresorovi, který rozpoutal
tento konflikt, brzy dojde dech a skončí
nesmyslné zabíjení nevinných lidí. Nikdo
z nás si vůbec nepomyslil, že něco tako-
vého může v 21. století, v době moder-
ních technologií, vůbec nastat. 

Věřím, že agresorovi, který rozpoutal
tento konflikt, brzy dojde dech a skončí
nesmyslné zabíjení nevinných lidí. Nikdo
z nás si vůbec nepomyslil, že něco tako-
vého může v 21. století, v době moder-
ních technologií, vůbec nastat. 

Uklidíme Česko

Počet znaků

1411

Počet znaků

927

Počet znaků

588

Počet znaků

950
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Na životě je krásné, že každý den 
je jiný. A tak i sezóny našeho oddílu 
za těch 46 let, co jsem jeho členem, 
byly dobré i špatné. Pamatuji rozkvět
a vlastní hernu na sále U Vomáčků, pa-
matuji i sezónu bez vlastních prostor
a tréninky na ulici před domem rodi-
čů zrovna když nefoukalo. Pamatuji 
i sezóny, kdy jsme se museli rozloučit
s Přemkem, Standou… Hrají tam nahoře
a sledují, jak to tady dole „plácáme“.

Letošní start vodácké sezóny nepa-
tří, co si budeme povídat, k nejteplej-
ším. Ale voda nás tahala od bezpečně
uzavřeného praskajícího ohně v kachlo-
vých kamnech v loděnici už delší čas.
A tak jsme si ji 19. března, památečným

a letitým klíčem nalezeným v oharcích
staré klubovny, odemkli a poprvé se
svezli. Tradiční odemykání je vždy za-
čátkem tréninků dětí i naší jediné do-
spělácké posádky žen. Pánové sice
celou zimu u krbu plánovali „zmrt-
výchvstání“ chlapské posádky se silác-
kými řečmi „mladým to ještě uká-
žeme“, ale zatím kolena, kyčle,
nadváha, záda, dýchavičnost a vysoký
tlak v kombinaci se silně vyvinutou sla-
bou vůlí vyhrává. V nepěkném počasí
do dnešního dnAle vyjely děti i ženy. Ve
větru, v zimě i dešti. Trenéři jsou nelí-
tostní. Dokonce musí běhat, střílet také
a přes švihající provázky skákat. Pěkně
se na to z klubovny kouká.

Studený start vodácké sezóny

Velmi děkujeme všem „Bašťákům“
i „Starokolíňákům“ za železný příspěvek
na chod klubu v rámci železné soboty.
Velký dík patří i panu Bašemu za zapůj-
čení vozejku za našeho dědečka Zetora
a obci za poskytnutí řidiče a vozu
s rukou, která má, na rozdíl od těch na-
šich, stále síly dost a kotle dopravila na
korbu jako nic. Moc děkujeme.

Věřím, že agresorovi, který rozpoutal
tento konflikt, brzy dojde dech a skončí
nesmyslné za století, v době moderních
technologií, vůbec nastat. 

Věřím, že agresorovi, který rozpoutal
tento konflikt, brzy dnných lidí. Nikdo
z nás si vůbec nepomyslil, že něco tako-
vého může v 21. století, v době moder-
ních technologií, vůbec nastat.

Klub vodáků Starý Kolín 

Vodácké
poděkování

Na podzim byla zahájena revitali-
zace rybníčka na Baštách, která pro-
bíhala v několika etapách, které jsou
v tuto chvíli zdárně u konce. Po dohodě
s obcí Starý Kolín jsme si rybníček pro-
najali. A je na nás vrátit vše do původ-
ního stavu, co se týká fauny i flóry.

Prozatím, jak bylo psáno už na podzim,
je veden jako chovný rybník. 

Dále jsme dokončili na revíru Kame-
nec hráz, která nám umožňuje regulaci
hladiny vody z důvodů zatopení okol-
ních polí a remízků. Což bylo velmi dů-
ležité z dlouhodobého hlediska, ať už

sucha přes léto nebo při zaplavení
během jarního tání ěhu nebo vydatných
dešťů.

V únoru proběhla výroční členská
schůze, při které byl zvolen nový výbor
MO ČRS Starý Kolín. Tímto chci podě-
kovat bývalému výboru za jejich pečli-
vou a důslednou práci kolem našich
revírů i mimo ně.

V průběhu psaní tohoto článku probí-
hají přípravy rybářských závodů pro do-
spělé na našem revíru Kamenec, které
proběhnou na Velký pátek 15. 4. 2022.

Samozřejmě jsme nezaběhnou také na
našem revíru Kamenec, dne 4. 6. 2022.
Těšíme se!

Při této příležitosti chci velmi podě-
kovat našim dlouholetým sponzorům. u
Bryscejnovi (firma Geotek), Obecí hod-
notné ceny a kompletní servis. 

Za spolek MO ČRS Starý Kolín 
předseda Martin Kvak

Petrův Zda

Velmi zdařilá revitalizace rybníka na Baštách

Počet znaků

686

Počet znaků

1246

Počet znaků

1219
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Od minulého vydání zpravodaje
u nás došlo k několika změnám. V lednu
jsme se přestěhovaly do salonku v kul-
turním domě. Prostor je světlý a útulný,
vybavený kobercem. Ke stávajícímu vy-
bavení jsme dětem pořídily nové hračky.
Oblíbily si velmi zejména autodráhu
a kuchyňku. Jeden březnový čtvrtek
jsme se věnovaly tvoření dekorací na
jarní a velikonoční téma. V dubnu jsme
pro všechny děti z obce připravily hru
„Velikonoční pátračkvávaná vajíčka.   vzít
děti na koně, nebo se jet společně po-
dívat do zábavních parků.

Centrum setkání
maminek

Rádi bychom Vám v následujícím
článku přiblížili činnost našeho sboru od
září minulého roku.

Jako každý rok jsme na konci září vy-
razili na šedesátky do Uhlířských Ja-
novic. Loni se poprvé nekonaly na
státní svátek 28. září, ale už o dva dny
dříve. První závodila přípravka, kde jsme
měli hodně závodníků. V mladší pří-
pravce jsme vybojovali 1. (Šarlota Sla-
nařová) a 2. místo (Tereza Bukáčková).
Ve starší přípravce se nejlépe umístila
Karolína Bukáčková (2. místo). V mlad-

ších dívkách jsme měli jen dvě závod-
nice. Jednou z nich byla Johana Mušák,
která novým rekordem memoriál vy-
hrála. V mladších chlapcích závodili tři
zástupci našeho sboru. Ve starších dív-
kách nás reprezentovalo pět závodnic.
Nejlépe se umístila Adéla Šírková, která
novým rekordem memoriál v této kate-
gorii vyhrála.

První víkend v říjnu jsme trénovali na
blížící se branný závod. Při této příleži-
tosti jsme přespali v sokolovně ve Svaté
Kateřině.

V sobotu 9. října proběhl branný
závod v Zibohlavech. Za náš sbor bě-
želo celkem osm družstev. Mladší žáci
E se umístili na 17. místě, tým B na 11.,
tým D na 8., tým A na 4. a tým C na 1.
místě. Starší žáci C se umístili na 9.
místě, tým A na 3. a tým B na 1. místě.

V sobotu 23. října se konal podzimní
běh na rozhlednu Vysoká. Ráno závo-
dili dospělí a dorost. V kategorii žen se
naše účastnice podělily o první tři místa
– Adéla Šírková (3. místo), Hana Martín-
ková (2. místo) a Nela Bížová (1. místo).
V kategorii starších dětí jsme měli více
závodníků.

Podzimní závody hasičů: Běh na rozhlednu a šedesátka 

Ani koncem roku jsme rozhodně ne-
zaháleli. Společně s Centrem setkání
maminek jsme uspořádali lampionový
průvod. Průvodu se zúčastnilo přes 170
lidí, tedy především dětí. Společně jsme
se prošli za svitu lampionů. Ten, kdo
došel až do cíle, tak dostal za odměnu
medaili.

Další akcí pro obec byl druhý ročník
Mikulášské jízdy. Naší obcí projel ozdo-
bený pekelný vůz, na kterém jela čertov-
ská banda spolu s anděly a Mikulášem.
Po trase na tuto pekelnou bandu čekala

spousta dětí. Některé měly, především
z čertů, respekt. Nakonec vše dobře do-
padlo a nikoho si čerti s sebou neodnesli.
Naopak, děti doma našly balíčky od Mi-
kuláše.

Poslední akcí, kterou skauti pomohli
před koncem roku pro veřejnost připra-
vit, byl dětský vánoční stromeček.
Tento stromek stál opět u kapličky vedle
kostela. Děti na něj věšely krásné oz-
doby, které vyrobily doma s rodiči nebo
ve školce. Všechny ozdoby byly moc
povedené!   

Co se dělo u Českých skautů

Podzimní běh na rozhlednu Vysoká

Branný závod v Zibohlavech

Počet znaků

1465

Počet znaků

898

Počet znaků

514
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Rádi bychom Vám v následujícím
článku přiblížili činnost našeho sboru od
září minulého roku.

Jako každý rok jsme na konci září vy-
razili na šedesátky do Uhlířských Ja-
novic. Loni se poprvé nekonaly na
státní svátek 28. září, ale už o dva dny
dříve. První závodila přípravka, kde jsme
měli hodně závodníků. V mladší pří-
pravce jsme vybojovali 1. (Šarlota Sla-
nařová) a 2. místo (Tereza Bukáčková).
Ve starší přípravce se nejlépe umístila
Karolína Bukáčková (2. místo). V mlad-
ších dívkách jsme měli jen dvě závod-
nice. Jednou z nich byla Johana Mušák,

která novým rekordem memoriál vy-
hrála. V mladších chlapcích závodili tři
zástupci našeho sboru. Ve starších dív-
kách nás reprezentovalo pět závodnic.
Nejlépe se umístila Adéla Šírková, která
novým rekordem memoriál v této kate-
gorii vyhrála.

První víkend v říjnu jsme trénovali na
blížící se branný závod. Při této příleži-
tosti jsme přespali v sokolovně ve Svaté
Kateřině.

V sobotu 9. října proběhl branný
závod v Zibohlavech. Za náš sbor bě-
želo celkem osm družstev. Mladší žáci
E se umístili na 17. místě, tým B na 11.,

tým D na 8., tým A na 4. a tým C na 1.
místě. Starší žáci C se umístili na 9.
místě, tým A na 3. a tým B na 1. místě.

V sobotu 23. října se konal podzimní
běh na rozhlednu Vysoká. Ráno závo-
dili dospělí a dorost. V kategorii žen se
naše účastnice podělily o první tři místa
– Adéla Šírková (3. místo), Hana Martín-
ková (2. místo) a Nela Bížová (1. místo).
V kategorii starších dětí jsme měli více
závodníků.

Jako každý rok jsme na konci září vy-
razili na šedesátky do Uhlířských Ja-
novic. Loni se poprvé nekonaly na
státní svátek 28dila přípravka, kde jsme
měli hodně závodníků. V mladší pří-
pravce jsmvali 1. (Šarlota Slanařová) a 2.
místo (Tereza Bukáčková). 

Podzimní závody hasičů: Běh na rozhlednu a šedesátka 

Podzimní běh na rozhlednu Vysoká

Branný závod v Zibohlavech

Od minulého vydání zpravodaje u nás došlo k několika
změnám. V lednu jsme se přestěhovaly do salonku v kulturním
domě. Prostor je světlý a útulný, vybavený kobercem. Ke stá-
vajícímu vybavení jsme dětem pořídily nové hračky. Oblíbily si
velmi zejména autodráhu a kuchyňku. 

Jeden březnový čtvrtek jsme se věnovaly tvoření dekorací
na jarní a velikonoční téma. V dubnu jsme pro všechny děti
z obce připravily hru „Velikonočnelikonočnelikonočnelikonoč-
nelikonočnelikonoční pátračkvávaná vajíčka. vzít děti na koně,
nebo se jet společně podívat do zábavních parků.

Centrum setkání maminek

Počet znaků

1715

Počet znaků

557
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POZVÁNKY NA AKCE
Železničářská výstava a Jarní putování se sv. Jakubem

Zveme vás na Železničářskou výstavu ve Starém Kolíně,
která se bude konat dne 21. a 22. května v sále Kulturního
domu. V sobotu 21. května se akce koná v rámci Jarního
putování se sv. Jakubem, který pořádá partnerský spolek
v Hlízově. Více na starykolin.cz a hlizovskyspolek.cz.

Noc kostelů
Zveme vás srdečně na Noc kostelů, která se uskuteční 

10. června od 18 hodin. Na programu je přednáška
PhDr. Mirky Jouzové, PhD. a Blanky Lískové, hudební vystou-
pení a prohlídka věžního hodinové stroje s panem hodinářem
Janků.  

Pozvánka na výlet, aneb ze Sázavy do Bláta
Starokolínský okrašlovací spolek pořádá výlet určený

přednostně pro seniory a osoby se sníženou pohyblivostí
Termín: sobota 10. září 2022  
Trasa: město Sázava – farma Bláto u Uhlířských Janovic
Cena za dopravu a zároveň záloha na výlet: 150 Kč
Podrobnější informace a přihlášky: od ½  června 2022

Soutěž o posvícenský koláč
Starokolínský okrašlovací spolek vyhlašuje v rámci staro-

kolínského posvícení a odhalení nové informační tabule sou-
těž o posvícenský koláč.

Prosíme domácí pekařky o poskytnutí vzorku koláčů, aby
mohlo ochutnat alespoň 30 lidí. 

Domov, příroda si zachovává svůj
věčný klid a neměnný rytmus. Přichází
jaro, pučícími větvemi stromů probles-
kují nedočkavé sluneční paprsky, ptáci
štěbetají od svítání do soumraku, roz-
kvétají první květiny, rodí se nový život
a nová naděje.

Věřím, že agresorovi, který rozpoutal
tento konflikt, brzy dojde dech a skončí
nesmyslné zabíjení nevinných lidí. Nikdo
z nás si vůbec nepomyslil, že něco ta-

kového může v 21. století, v době mo-
derních technologií, vůbec nastat.
Hodně z nás se spletlo v pohledu na
stát, který nás sice zásobuje ropou
a plynem, ale také umí vyprodukovat ší-
lence jako je Putin. Držím pěsti ukrajin-
ským vojákům a demokratickému světu,
aby se podařilo tuto agresi zastavit a dát
tím naději ukrajinskému lidu, aby mohl
co nejdříve začít s obnovou své země.
Všichni též víte.

Co je nového ve škole

Domov, příroda si zachovává svůj
věčný klid a neměnný rytmus. Přichází
jaro, pučícími větvemi stromů probles-
kují nedočkavé sluneční paprsky, ptáci
štěbetají od svítání do soumraku, roz-
kvétají první květiny, rodí se nový život
a nová naděje.

Věřím, že agresorovi, který rozpoutal
tento konflikt, brzy dojde dech a skončí
nesmyslné zabíjení nevinných lidí. Nikdo
z nás si vůbec nepomyslil, že něco tako-
vého může v 21. století, v době moder-
ních technologií, vůbec nastat. Hodně
z nás se spletlo v na stát, který nás sice
zásobuje ropou a plynem, ale také umí
vyprodukovat šílence.

První třída na nečisto

Počet znaků

793

Počet znaků

577

Počet znaků

1173
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Starokolínsk˘ zpravodaj je periodický tisk územního samosprávného celku obce Starý Kolín
Vydavatel: Obec Starý Kolín, Náměstí 117, 281 23 Starý Kolín, IČ: 00235741, www.starykolin.eu. 
Vychází 2x ročně. Toto číslo vyšlo v květnu 2022. Registrováno MK ČR pod evidenčním číslem: MK ČR E 17889
Redakce: Pavel Horák, Naďa Kotková, Blanka Lísková, Marie Smutná, Luboš Železný, Petra Kubátová Krchová – redakce@starykolin.eu
Jazyková korektura: Marie Smutná, Naďa Kotková 
Roznos v obci: Blanka Lísková Distribuce: do domovních schránek zdarma, elektronicky na internetových stránkách obce
Redakce si vyhrazuje právo krátit a upravovat příspěvky po stylistické stránce, nepřijímáme anonymy, více na
http://www.starykolin.eu/obec/starokolinsky-zpravodaj/

Inzerce: Firmy a podnikatelé se sídlem mimo obec Starý Kolín: 200 Kč za každou ¼ A4, nepodnikatelské subjekty se sídlem mimo obec:
100 Kč za každou ¼ A4. Firmy a podnikatelé se sídlem v obci Starý Kolín: první ¼ A4 zdarma, 200 Kč za každou další ¼ A4, 
nepodnikatelské subjekty se sídlem v obci Starý Kolín zdarma.

Obecní úřad:
Tel.: 321 764 109
Email: obec@starykolin.eu

Možnosti platby: platební kartou nebo hotově
ID datové schránky: pwmbtvf
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kolín, 

číslo účtu: 4022151/0100

Kontakty:
Luboš Železný, starosta: tel.: 603 547 266, starosta@starykolin.eu
Darina Viktorová, evidence obyvatel, pokladna, poplatky 
a nájemné, tel.: 733 797 730, obec@starykolin.eu
Hana Černá, účetnictví obce, personální záležitosti, majetek obce,
tel.: 321 764 109, cerna@starykolin.eu
Daniel Tichý, vedoucí technického úseku, tel.: 602 332 132, 
ts@starykolin.eu
Jiří Mašín, vedoucí provozu ČOV, objednávky odpadních 
kontejnerů, tel.: 604 268 362
Vlastimil Bartůněk, technický pracovník, zeleň a sběrný dvůr 
tel.: 732 232 068
Servis a opravy kanalizace tel.:734 148 659
Informační servis: SMS zprávy: Přihlášení: STKOL REG ANO  
– tuto SMS odešlete na číslo: 736 301 599
Odhlášení a více na: www.starykolin.eu/informacni-servis



Sběrný dvůr a odpady
Provozní doba Sběrného dvora Starý Kolín
duben–září: středa 15:00 - 18:00

sobota 09:00 - 11:00
říjen–březen: středa 15:00 - 17:00

sobota 09:00 - 11:00
Sběrný dvůr se nachází v ulici Hlízovská 377
Objednávky kontejnerů nebo svozu: 604 268 362

Pošta Starý Kolín
Tel.: 954 228 123
OTEVÍRACÍ DOBA – ČESKÁ POŠTA STARÝ KOLÍN
Pondělí: 11:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Úterý: 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Středa: 11:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Čtvrtek: 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Pátek: 08:00 – 12:00, 13:00 – 15:00
Sobota: zavřeno
Neděle: zavřeno

Zásilkovna: Potraviny Martin Němec, Náměstí 339, 
Z-BOX v ulici U Sokolovny 152

Zdravotnictví:
Ordinace praktického lékaře: MUDr. Miroslav Blümel 
U pomníku padlých 85
Tel.: Lékař 724 227 432 Sestra: 774 202 426
Ordinační hodiny:
Pondělí 7:30 – 13:30
Úterý 7:30 – 13:30
Středa 7:30 – 13:30 (Záboří nad Labem)
Čtvrtek 12:00 – 17:00
Pátek 7:30 – 13:30
Zubní ordinace: MUDr. Markéta Fischerová
Tel.: 723 648 284

Základní a mateřská škola:
telefon ZŠ: 311 249 018
telefon jídelna: 311 249 019
telefon MŠ I. a II. odd.: 313 109 460; 777 756 119
telefon MŠ III. odd.: 777 701 120
telefon školní družina: 731 148 018

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA

Hlášení poruch
• Poruchy vodovodu – provozovatel vodovodu 
• Energie AG Kolín a.s. - 800 778 833
• Poruchy vodovodu – Obec Starý Kolín - 602 332 132
• Poruchy kanalizace – Obec Starý Kolín - 734 148 659
• Poruchy elektřiny – ČEZ distribuce, a.s. - 800 850 860
• Poruchy plynu – innogy (RWE) - 1239
• Problém s vývozem nebo poničením popelnice – 
SOP a.s., Přelouč 466 953 452

Tísňová volání
• Hasiči - 150
• Hasiči Starý Kolín – velitel jednotky Jiří Bernard - 777 289 223
• Policie - 158
• Policie Kolín - 321 720 113, 602 263 021
• Policie Týnec nad Labem - 321 781 114, 602 263 156
• Záchranná služba (tísňová linka) - 155
• Call centrum ZS Středočeského kraje - 800 888 155
• Evropská tísňová linka 112

(možno volat po celé EU, bezplatně a bez SIM karty)

⚠
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Kontakty a informační servis


