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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo Starokolínského zpravodaje.
Hned v úvodu musím poděkovat všem těm, kteří se aktivně
podíleli na jeho vzniku. Pevně věřím, že napsání a sestavení
dalších čísel bude vždy o něco snadnější. Cílem tohoto
zpravodaje je poskytovat informace o dění v obci i o činnosti
jednotlivých spolků působících v naší obci. Zpravodaj bude
dalším informačním zdrojem společně s internetovými stránkami
obce (www.starykolin.eu). Rozsah i obsahová náplň zpravodaje
se bude zpočátku zcela jistě měnit v závislosti na tom, jak se
budou scházet požadavky a náměty od Vás čtenářů.
Jak již jistě víte, v první polovině září došlo ke změně ve vedení
obce. Nejedná se o žádný dramatický čin, jak bylo okamžitě
některými občany po obci šířeno. Na běžný chod obce to nemělo
žádný podstatný vliv ba naopak. Proč k této změně došlo? Bývalá
starostka paní Klejzarová se rozhodla odstoupit z osobních,
rodinných a hlavně zdravotních důvodů. Zároveň se nabídla, že
bude ráda vykonávat pozici místostarostky obce, pokud jí
zastupitelstvo tuto důvěru dá. Bývalý místostarosta pan Železný
odstoupil z osobních důvodů, protože jeho soukromé pracovní
vytížení v kombinaci s rostoucími požadavky na pozici
neuvolněného místostarosty obce se již začalo stávat neúnosné.
Proto se rozhodl odstoupit a nadále pracovat jako aktivní
zastupitel. Dále k 30. září 2007 požádala z osobních důvodů o
uvolnění z funkce zastupitelky paní Boušková, kterou v této
funkci nahradila paní Hana Černá.
Vzhledem k tomu, že mnozí z Vás mě ještě neznají, rád Vám o
sobě sdělím alespoň základní informace. Je mi 30 let, jsem
ženatý, prozatím bezdětný. Vzdělání mám úplné střední, které
jsem získal na SPŠ Letohrad v letech 1992-1996. Od ukončení
studia jsem pracoval na různých pozicích v oblasti železniční
dopravy. Ve Starém Kolíně žijeme společně s manželkou 5 let.
Bez určení pořadí jsou mými hlavními zájmy vysokohorská
turistika, jízda na kole, plavání, informační technologie a
literatura faktu. Budu velice rád, když se nebudete bát diskutovat
o svých problémech a navrhovat možná řešení a své nápady na

Laďka Helerová

zlepšení našeho soužití v obci. Vždyť obec je společenství lidí
v ní žijících. Je však ale nutné dbát na plné oddělení věcné roviny
problému od roviny osobní. K uvedenému přikládám jeden moc
pěkný příklad ze zlatého fondu české kinematografie. Podle
námětu Václava Wassermana natočil režisér Jan Sviták roku 1941
film Přednosta stanice. V tomto filmu je scéna, kdy generální
inspektor drah Kokrhel (Jaroslav Marvan) nařizuje černému
pasažéru panu Ťopkovi, v té chvíli převlečeného za přednostu
stanice (Vlasta Burian), aby odpověděl na příchozí telegram.
Vlasta Burian odmítá s odůvodněním, „Já s ním nemluvím,... von
mě sem poslal jednou, ve středu odpoledne to bylo, vobráceně
lokomotivu s uhlím napřed. A to se nedělá.“
Závěrem děkuji všem, kteří se aktivně podílíte na zvelebení naší
obce, a nemusí to být hned nějakým výrazným počinem.
Mnohým z Vás není nikterak lhostejné, jak to například vypadá
před vaším domem, a svědomitě se staráte o pořádek a vzhled
těchto veřejných prostor.
Pro nadcházející období adventu a konce roku bych Vám všem
chtěl popřát zejména pohodu v kruhu svých nejbližších, příjemné
a klidné prožití vánočních svátků, dětem bohatou nadílku
pod stromečkem a pravé zimní počasí během prázdnin, aby si
mohly užívat zimních radovánek. Těším se na setkávání s Vámi
nejen na zasedáních našeho zastupitelstva. Pevné zdraví po celý
příští rok 2008.
Jaroslav Flegl
starosta obce

Dne 3. října 2007 proběhl ve škole sběr papíru.

Třídíme odpad
sbíráme víčka od PET lahví
3. října jsme odevzdali 121,3 kg víček

Žáci s podporou veřejnosti odevzdali:
celkem 7 017 kg
průměr na žáka školy byl 63,83 kg
1) 5. ročník
2) 2. ročník
3) 3. ročník
www.starykolin.eu

Nejlepší průměr měli žáci:
101,41 kg/žáka
77,84 kg/žáka
73,90 kg/žáka

1)
2)
3)
4)
5)

2. + 4. ročník
8. ročník
7. ročník
9. ročník
učitelé

Nejvíce přinesli:
47,8 kg
13,8 kg
13,4 kg
12,9 kg
10,0 kg
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4. středisko Junák Starý Kolín
Ku příležitosti 100. výročí založení světového
skautingu bychom Vám rádi představili skautské
středisko působící v naší obci.
4. středisko Junáka Starý Kolín se skládá ze tří
oddílů. Dívčího oddílu Luny – pod vedením
Aleny Štálové – Pú, chlapeckého oddílu Lišáci –
pod vedením Zdeňka Čiháka – Bufa a kmene
skautů starších 18-ti let aktivně nepůsobících ve
středisku. Vůdcem celého střediska je Jana
Pokorná – Ročky. Středisko v současné době
navštěvuje 46 skautíků od 6 let. A to nejen děti ze
Starého Kolína, ale i děti ze Záboří nad Labem a z
Kolína. V současné době se vytváří skautské
družiny na Kaňku.
Podle věkových kategorií jsou děti rozděleny do družin. Družiny se
schází jedenkrát týdně, za náplň schůzek odpovídá její rádce –
vedoucí. Vedoucí dětí prochází řadou odborných školení a zkoušek,
které ho opravňují k práci s dětmi.
Scházíme se v naší klubovně, která sídlí v ulici Pod Drahou.
Kromě pravidelných týdenních družinových schůzek pořádáme
nepravidelně pro děti různorodé výpravy, ať již za kulturou nebo do
přírody. Pravidelně se také účastníme četných skautských nebo
jiných dětských závodů s úspěchy na předních místech.
Každoročním zakončením naší činnosti je 14-ti denní stanový tábor
– letos jsme ho spolu s dětmi strávili v lesích u města Kácova.
Táborový program se skládá z mnoha her, které jsou vzájemně
propojeny tématem celotáborové hry. Celotáborová hra je
vedoucími družin připravována v průběhu

Anna Vokounová

celého roku a je tvořena s důrazem na rozvoj dovedností a
vědomostí našich dětí.
Jednou z velkých akcí letošního roku byla naše účast na třídenní
akci – „Praha šátková metropole 2007“, které se zúčastnily
skautské oddíly nejen z ČR, ale i ze zahraničí.
Pro veřejnost pravidelně v naší obci pořádáme dětský maškarní
bál a Mikulášskou nadílku.
Družinové schůzky
Já patřím do družiny Slunečnic. Scházíme se jednou týdně, vždy
v pondělí od 16:30 hod do 18:30 hodin. Chodím ještě se třemi
kamarádkami, které jsou stejně staré jako já. Vede nás Pú.
Náš pokřik je:
„V pohodě i v nesnází
přátelství nás provází
pohody i přírody více
našim znakem slunečnice.“
Náplní schůzek jsou různé hry. Má oblíbená hra je „zvracečka“.
Je to obdoba hry všichni proti všem, jen ten, kdo je vybitý, čeká,
až vybijou toho, kdo ho trefil, a poté se vrací opět do hry. Hra se
původně jmenovala vracečka, ale my si název upravili. :-)
www.starykolin.eu

Naopak nemám ráda hry, u kterých musím moc přemýšlet. V létě
se chodíme o schůzkách koupat, v zimě se koulujeme, stavíme
sněhuláky a bruslíme. Jindy jedeme místo schůzky třeba do kina.
Jsme dobrá parta a to je nejdůležitější!
Lucka Říhová – Řízek
Výpravy
Mimo družinové schůzky jezdíme také na výpravy. Výprava je
takový výlet – může být jednodenní i vícedenní. Jezdíme buď
po družinách – každý se svým vedoucím, anebo všichni
dohromady – od prvňáčků až po dospěláky.
O plánované výpravě se vždy dozvíme pomocí informačních
lístečků, které dostaneme na schůzce, nebo od někoho ze starších
spolužáků ve škole. Na takovém lístečku je vždy napsáno: kam a
kdy se jede, návrat, informace o tom, kde budeme ubytováni, co
bude náplní výpravy, důležitá je i informace co s sebou, k tomu
nám slouží i naše pomůcka, tzv. výstroje A, B nebo C.
Výstroj A – je soupis věcí potřebný na jednodenní výpravu
Výstroj B – jsou věci na přespání v budově na vícedenní akci
Výstroj C – je seznam pro spaní pod širákem
Vše si vždy sbalíme do velkých batohů – krosen.
Jezdíme nejen do přírody, ale navštěvujeme i různé památky,
např. hrady, zámky a pod.
Jednodenní výpravy jsou většinou zaměřené na kulturu – kino,
výstavy, zoo, ..
Spíme většinou v klubovnách ostatních skautů po celé republice,
ale i ve stanech, nebo jen tak pod širákem.
Je to vždy velká legrace – rozděláme si ohýnek, opečeme buřtíky
a chleba – pobavíme se.
Vždy se těšíme na další výpravu.
Verča Kotěrová – Kotě
Tábor
Na tábor jezdíme každý rok, vždy prvních čtrnáct dní o
prázdninách. Jezdíme do přírody, na krásnou louku, kde
společnými silami vybudujeme dřevěný srub – kuchyň,
postavíme pec na vaření, velký hangár – který slouží jako jídelna
a sušárna za špatného počasí, latríny – WC, máme i luxusní
dřevěnou koupelnu. A hlavně si každý postaví svůj stan. Spíme
ve stanech s dřevěnými podsadami, v každém stanu jsou dvě
postele.
Na táboře hrajeme spoustu her. Jsme rozděleni do skupinek a
v nich mezi sebou bojujeme – nakonec zvítězí stejně všichni.
Dodržujeme tradici, každé ráno a večer máme slavnostní nástup.
Což znamená, že se vždy oblečeme do skautských krojů a ráno za
zpěvu skautské hymny vztyčujeme státní vlajku, která vlaje nad
táborem až do večera, kdy ji opět slavnostně za zpěvu druhé
sloky hymny sejmeme dolů. Takto žijeme pospolu čtrnáct dní bez
všech moderních vymožeností – jako je elektřina, televize,
mobilní telefony a pod. A věřte, dá se bez toho žít!!
Terezka Novotná – Veverka
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.... Junák Starý Kolín
Ještě bychom vás chtěli pozvat na:
Mikulášskou nadílku
Opět se uskuteční v místním kulturním domě. A kdy? No přece
na Mikuláše. Čeká na vás opět krátký pohádkový příběh, který
pro vás ztvární starší skautíci a nakonec přijdou i čerti
s Mikulášem a přinesou vám opět spoustu dárků – tak buďte
hodní!
Dětský maškarní bál
Bude se konat opět jako již každým rokem na jaře. Přesné datum
se dozvíte na straně 6. Tak neváhejte a přijďte se pobavit, ať jste
jakéhokoliv věku.
MOC SE NA VÁS TĚŠÍME - VAŠI SKAUTI!

Linda Rejfková

Pokud Vás naše středisko zaujalo, můžete se o něm a jeho
činnostech více dozvědět na www.junak-starykolin.cz

Český zahrádkářský svaz

Ze školní kuchyně

Český zahrádkářský svaz je dobrovolné nepolitické sdružení
zájemců o zahrádkářskou činnost.
Svaz má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí svou
činnost v souladu se stanovami a obecně právními předpisy.
Český zahrádkářský svaz je členem Mezinárodní organizace
evropských zahrádkářů a v letošním roce oslaví 50. výročí
svého založení. Základní organizace ve Starém Kolíně byla
založena v roce 1963.
Posláním zahrádkářů je podporovat a rozvíjet odbornou
zahrádkářskou činnost, uspokojovat a hájit zájmy členů, podílet
se svou činností na tvorbě a ochraně životního prostředí a
vytvářet svým členům podmínky pro aktivní odpočinek,
vytvářet podmínky pro pěstování ovoce, zeleniny, vinné révy,
květin a dalších rostlin, včetně jejich zpracování a úpravy. Za
tím účelem se svaz i základní organizace zaměřuje na:
Poskytování odborných i organizačních rad prostřednictvím
odborných instruktorů.
Pořádá a organizuje odborné přednášky, školení, výstavy,
soutěže, zájezdy, kulturní a jiné společenské akce.
Spolupracuje se školami a vytváří zájmové kroužky mládeže a
soutěže.
Ústřední svaz vydává časopis „Zahrádkář“ a další odbornou
literaturu.
Chce tímto širokým zaměřením upoutat mladší občany a získat
je za členy ČZS.
Základní organizace ČZS ve Starém Kolíně má přes 70 členů
vyššího věku. Na své výroční schůzi si pro rok 2007 stanovila
tyto úkoly:
Podílet se na úpravě zeleně v mateřské školce – již bylo
splněno.
Podílet se na úpravě zeleně kolem ZŠ – již bylo odpracováno
25 hodin.
Zapěstovat javory vysazené na hřbitově, některé svou výškou i
tvarem koruny by mohly zůstat v tomto stavu.
Připravit zájezd se zahrádkářskou tematikou – první část se
uskutečnila 25. dubna.
Připravit buď samotnou výstavu ovoce, zeleniny, květin a
žákovských prací, nebo se účastnit výstavy v jiné základní
organizaci.
Připravit pro potřeby členů i nečlenů nákup průmyslových
hnojiv a substrátů. I tento úkol byl splněn.
Uvažovat o obnově plesů, zatím jich bylo uspořádáno 38.
Získat mladší zájemce o zahrádkářskou činnost z řad občanů
Starého Kolína. Dále byly stanoveny úkoly pro zahrádkářskou
osadu.
Věříme, že se nám podaří splnit nejen všechny úkoly usnesení,
ale tímto článkem získáme zájemce o zahrádkářskou činnost a
zkrášlení obce.
Václav Lacina

•
•

Dodržovat energetickou a biologickou hodnotu stravy.
Rozlišovat pokrmy vhodné pro věkové kategorie
stravovaných (děti MŠ, žáci ZŠ, dospělí).
• Využít sezónní potraviny dle ročního období.
• Dbát na různorodost pokrmů ohledně konzistence, barevnosti
(světlé omáčky, červené omáčky, hnědé šťávy) a chuti
• Využívat různé úpravy (pečení, dušení, zapékání, smažení –
omezovat).
• Nekombinovat jen syté pokrmy, hlavní jídla odlehčit
čerstvou zeleninou a ovocem, mléčným dezertem,
vitaminovým nápojem.
• Zařazovat ryby, zeleninu, luštěniny, mléčné výrobky.
• Používat pouze základní koření. Nesmí se např. pepř, kari a
polévkové koření.
• Používat minimálně uzené maso – nahrazujeme ho
šunkovým salámem.
• Pro děti v MŠ hlavně zelenina, ovoce, mléčné výrobky,
luštěniny a ryby.
• Dbát o co největší pestrost ve výběru potravin, aby strávník
měl dostatečný přísun živin, vitamínů a minerálních látek.
• V jídelním lístku je vždy první jídlo pro MŠ, druhé jídlo je
na výběr pro ZŠ a veřejnost.
O dodržování těchto zásad se snažíme, ale jsme omezeni finanční
normou na potraviny, do které se musíme vejít, abychom
nemuseli často zdražovat.
V naší školní jídelně nabízíme denně 2 druhy jídel, proto je
měsíční frekvence podávaných pokrmů častější než v následující
tabulce.
Marie Malimánková
vedoucí školní kuchyně
podle hlavního jídla zahuštěné nebo s vložkou
Polévky:
určitě 1x drožďová a 2 – 3x luštěninová
Hlavní jídla: 4x bezmasé jídlo (2x slané, 2x sladké)
2x rybí filé, 1x drůbež
4x hovězí maso
2x luštěniny
7x dle možností (preferovat drůbež, bílá masa,
ryby)
7x brambory, 2x bramborová kaše
Příkrmy:
2x těstoviny, 2x rýže
2x houskové a 1x bramborové knedlíky
2x luštěniny
2x sladké jídlo
Podávají se denně podle chuti hlavního jídla.
Přílohy:
zeleninové a ovocné saláty, ovoce – hlavně jižní
www.starykolin.eu
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Nejprve – asi týden před přednáškou – jsme si v hodině zeměpisu
pustili kazetu, ze které jsme se dozvěděli něco víc o Jihoafrické
republice. Později jsme se dozvěděli i odpovědi na otázky.
Africký den byl součástí výuky. Začali jsme besedou, kdy se
každý mohl zeptat na to, co ho zajímalo. Následoval vědomostní
kvíz ve znalostech Jihoafrické republiky. Odměnou za správné
odpovědi byly náhrdelníky a náramky dovezené z Afriky.
Ale nejvíce žáky zaujala výuka písní a hraní na bubny.
Bubnovalo se tak, že se otřásala celá škola. A když se potom
k bubnování přidal i zpěv, tak žáci nechtěli přestat.
Africkým dnem nás provázeli Kelta Mamadouba, který, jak jsme
se dozvěděli, byl z Guinee, a Antóneo Flávio z Angoly. Oba
studovali a žijí v Praze. Z celého pořadu jsme si odnesli mnoho
zážitků a poznatků o Africe.
Tereza Miksová, IX. třída

Český rybářský svaz

Žáci píší
Den draka a 8. ročník Drakiády:
Koncem října se v ZŠ ve Starém Kolíně konají pravidelně
slavnosti draka. V úterý 23.10.2007 proběhl již 8. ročník
Drakiády. Jde vlastně o projektový „Den draka“, kdy do školy
zavítají i děti z mateřských škol a „drakem“ žije celá škola.
Děti draky tvoří, malují, s draky si hrají a také o nich píší
pohádky.
Začtěte se i vy do nových pohádek o drakovi:
Vejce
Jednou se mi zdálo, že jsem ve stodole, v tom harampádí
v koutě, našel vejce. Bylo velké a bílé. Vzal jsem ho domů a
položil vedle kamen. Po chvíli začalo vejce praskat a vyklubalo
se z něj dračí škvrně. Přiběhlo ke mně, asi si myslelo, že jsem
jeho máma. Začal jsem mu dávat jídlo z lednice. Snědlo kuře,
salám, mléko a rostlo a rostlo. Sežralo celou lednici, potom
televizi, stůl, celý barák. Potom se drak podíval na mě. Líbil
jsem se mu. Začal mě honit po zahradě. Běžel jsem k řece.
Drak zakopl a most spadl do vody. Začal ji pít. Najednou to
bouchlo. Po drakovi ani památka.
Už jsem si odechl, že mám pokoj, a šel jsem domů. Najednou
mě obklíčila stovka malých dráčků. Sápali se po mně a utíkali
za mnou. Zakopl jsem. Vtom jsem se probudil. Šel jsem se
podívat do stodoly, jestli tam najdu vejce.
Strnul jsem. ONO TAM BYLO.
Petr Obešlo, VIII. třída
Drak a řezník Svátek
Byl jednou jeden drak a byl velký jako mrak. Jedl vše, co našel,
ale nejraději měl párek. A tak chodil každý pátek k řezníkovi
jménem Svátek, aby mu dal párek.

Místní organizace rybářů ve Starém Kolíně je zájmovou
organizací sdružující 82 členů. Složení organizace je následující:
62 dospělých, 5 do 18-ti let a 15 do 15-ti let. Zvláště jsme rádi, že
se nám vcelku daří práce s mládeží, samozřejmě díky obětavosti
vedoucích mládeže.
Co se týká naší práce pro veřejnost, pořádáme každý rok
začátkem dubna rybářské závody na Kamenci. V roce 2008 se
budou konat již 10-té. Díky práci výboru místní organizace a
dalších členů se nám je daří udržet, myslíme si, na velmi slušné
úrovni a také díky sponzorům, kteří jsou z 90% občany Starého
Kolíne nebo zde podnikají.
V období Mezinárodního dne dětí se pořádají dětské rybářské
závody na obecním rybníčku na Baštách, který má naše
organizace pronajatý od obce. Díky přirozenému výtěru
z vysazených ryb, byly děti, jichž se zúčastnilo 25, velmi
spokojeny.
Také tato akce se zajišťuje za vydatné pomoci sponzorů a
obecního úřadu. Naše organizace hospodaří na dvou povodích –
Halda a Kamenec, o které se snažíme starat co nejlépe.
Naše starost o povodí se projevuje, jak se domníváme, také
spokojeností našich členů a hodnotnými, leckdy trofejními
úlovky. Letošní největší úlovky jsou sumci o těchto mírách –
226cm 70kg a 195cm 45kg ulovených na Kamenci.
Naše hlavní starost spočívá v řádném zarybnění povodí, kde
hlavní rybou je kapr, kterého vysazujeme každý rok zhruba 20q v
ceně okolo 100000,- Kč. I proto se domníváme, že jsou naši
členové spokojeni. Doufáme, že v této naší nelehké práci budeme
dále pokračovat.
S pozdravem Petrův zdar, za výbor organizace
Petr Kulhavý

Ale řezník mu řekl: „Párek není dárek a ty musíš platit!“ „Já
platit nebudu,“ křičel drak. Brečel, zuřil, plival oheň, až málem
vyhasl. Svátkovi ho bylo líto. Co s drakem, který nemá oheň?
A tak se řezník smiloval a dal mu ten nejlepší, nejhezčí a
největší dárek. Nejkrásnější a nejsilnější párek.
Lucie Veselá, VIII. třída
Africký den ve škole
25. září 2007 proběhl ve zdejší školní tělocvičně „Africký
den“. Konal se díky společnosti Humanitas – cz, která škole
nabízela seznámení s africkou kulturou, životem, s problémy
rasismu. Africký den se skládal ze čtyř částí.

www.starykolin.eu
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Ze zasedání zastupitelstva
4. zasedání zastupitelstva obce Starý Kolín se konalo dne
12.06.2007
Schválilo
• Závěrečný účet hospodaření obce Starý Kolín, včetně
zprávy o výsledku kontroly hospodaření za rok 2006.
• Pořízení změny č.2 územního plánu obce Starý Kolín s
cílem změny pozemkové parcely pro výstavbu čističky
odpadních vod.
• Udělení výjimky pro školní rok 2007/2008 z nejnižšího
počtu žáků Základní školy ve Starém Kolíně o 1 žáka na
16 žáků v průměru na třídu.
• Rozpočtové opatření č.3/2007.
• Prodej pozemku p.č. PK 1613 o výměře 781 m2 zájemci,
který nabídne nejvyšší cenu při aukci pozemku.
• Nájemní smlouvu o provozování vodohospodářského
majetku a zajištění jeho správy mezi obcí Starý Kolín a
společností Vodos s.r.o. Kolín na dobu určitou.
Určilo
• Zastupitele Radka Bašeho pro spolupráci na pořizování
územního plánu obce Starý Kolín a jeho změn pro volební
období 2006-2010.
Uložilo
• Finančnímu výboru a účetní obce promítnout schválenou
rozpočtovou změnu do rozpočtu obce na rok 2007.
• Finančnímu výboru a majetkové komisi obce, zabezpečit
provedení aukce pozemku p.č. PK 1613 ve spolupráci s
odbornou firmou provádějící aukce.
• Starostce obce, finančnímu výboru a majetkové komisi
obce, provést inventarizaci majetku na vodárně před
předáním k pronájmu vybrané firmě.
• Starostce obce, zajistit znalecký posudek o ceně části
pozemku p.č. 1755/2 za účelem prodeje.
Vzalo na vědomí
• Zprávu o kontrole plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva ze dne 27.02.2007.

5. zasedání zastupitelstva obce Starý Kolín se konalo dne
11.09.2007
Zvolilo
• Jaroslava Flegla do funkce starosty obce.
• Ing. Miloslavu Klejzarovou do funkce místostarostky obce.
Stanovilo
• Podle § 84, odst. 22, písm. m) zákona č.128/2000 Sb.,
jednoho dlouhodobě uvolněného člena zastupitelstva obce na
plný úvazek a jednoho na tříčtvrtinový úvazek.
Schválilo
• Změnu usnesení č.4, bodu A5, kdy část bodu ve znění „při
aukci pozemku“ se nahrazuje novým zněním „při výběrovém
řízení“.
• Rozpočtové opatření č.5/2007.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2007, kterou se mění
vyhláška č.2/2005, o poplatku za zhodnocení stavebního
pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu.
• Udělení výjimky pro školní rok 2007/2008 z vyššího počtu
dětí v Mateřské škole ve Starém Kolíně o jednoho žáka v
průměru na jednu třídu.
• Směnu části pozemku p.č. PK 1070, ve vlastnictví Obce
Starý Kolín za stejnou část pozemku p.č. PK 1067, ve
vlastnictví pana Pošíka, vše v katastrálním území Starý
Kolín.
Uložilo
• Starostovi obce vypsat výběrové řízení na prodej pozemku
p.č. PK 1613.
• Finančnímu výboru a účetní obce promítnout schválenou
změnu do rozpočtu obce na rok 2007.
• Starostovi obce zaslat schválenou obecně závaznou vyhlášku
č.1/2007 Ministerstvu vnitra ČR.
• Starostovi obce zaslat na Odbor školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Středočeského kraje schválení výjimky z
vyššího počtu dětí v Mateřské škole ve Starém Kolíně pro
školní rok 2007/2008.
• Starostovi obce zpracovat a zabezpečit podpis směnné
smlouvy na směnu části pozemku p.č. PK 1070 za část p.č
PK 1067.
Vzalo na vědomí
• Odstoupení zastupitelky Ing. Klejzarové z funkce starostky
obce a zastupitele Luboše Železného z funkce místostarosty
obce s tím, že nadále zůstávají členy zastupitelstva obce.
• Zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne
12.06.2007.

Výměna řidičských průkazů
Nikola Mistrová

Výměna občanských průkazů
Obecní úřad Starý Kolín upozorňuje občany na konec platnosti
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů. Občanské
průkazy vydané do 31.12.1998 – jejich platnost skončí dne
31.12.2007. O výměnu je občan povinen požádat na Městském
úřadu v Kolíně, správním odboru (Karlovo Náměstí 44, 280 02
Kolín I) nejpozději do 30.11.2007. Uvedený termín pro skončení
platnosti občanských průkazů se nevztahuje na občanské průkazy
občanů narozených před 1. lednem 1936. Občanským průkazům
těchto občanů skončí platnost dnem 31. prosince 2008.

www.starykolin.eu

Obecní úřad Starý Kolín upozorňuje občany na konec platnosti
řidičských průkazů vydaných od 1. července 1964 do
31. prosince 1993. Držitelé těchto řidičských průkazů jsou
povinni si je vyměnit na Městském úřadu v Kolíně – odbor
dopravy (Na Valech 122, 280 02 Kolín I) nejpozději do
31. prosince 2007.
Česká pošta, s.o. Starý Kolín
Náměstí 117
281 23 Starý Kolín
Tel.: +420 321 764 110
Otvírací doba:
Pondělí – Pátek 8:00 – 11:00, 13:00 – 15:30, 16:00 – 17:00
Sobota
8:00 – 10:00
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Kalendárium očekávaných událostí
Termín
24. listopadu 2007
listopad / prosinec
05.12.2007
prosinec
23.12.07 - 02.01.08
05. - 11.01.2008
leden
konec ledna

Událost
Místo
Pořádá
Prezentace a hlasování o návrzích znaku obce (13:00-17:00) volební místnost v ZŠ
Obec
Jarmark na podporu sponzorovaných zvířat v ZOO Praha
náměstí – před obchodem
Základní škola
Mikulášská nadílka (od 17:30 hod.)
sál Kulturního domu
JUNÁK
Předvánoční zpíváni v kostele
Kostel sv. Ondřeje
Základní škola
Vánoční prázdniny
Lyžařský kurz pro žáky
Základní škola
Den otevřených dveří
Základní škola
Základní škola
Zápis do I. třídy ZŠ
Základní škola
Základní škola
Zápis dětí do MŠ
Mateřská škola
Mateřská škola
17.02.2008
Dětský maškarní karneval (od 14:00 hod.)
sál Kulturního domu
JUNÁK
do 22.02.2008
Odevzdat přihlášky ke studiu na SŠ
Základní škola
10. - 16.03.2008
Jarní prázdniny
březen
Velikonoční jarmark
Základní škola
Základní škola
březen
Vítání jara a vynášení Mořeny
obec - rameno Labe
Základní škola
20. - 21.03.08
Velikonoční prázdniny
duben
Vítání občánků
Zasedací místnost OÚ
Obec
12.04.2008
Pivobraní
Kulturní dům
21.04.2008
1. kolo přijímacích zkoušek
SŠ, SOU, OU, gymnázia
březen / duben
Sběr papíru a PET víček
Základní škola
Základní škola
květen / červen
Dětské hasičské závody
za Kulturním domem
SDH Starý Kolín
07.06.2008
Dětský den
za Kulturním domem
SDH Starý Kolín
31.08.2008
Výročí 130 let SDH Starý Kolín
za Kulturním domem - obec SDH Starý Kolín
dlouhodobě zanedbaná pravidelná údržba vodovodního řadu,
Trocha přemýšlení neuškodí
která se takřka neprováděla. Odkalování vodovodních řadů
nebylo již prováděno několik let. V souvislosti s tímto
Máte dva provázky, kdy délka hoření každého provázku zvlášť
bodem bych Vás chtěl požádat o shovívavost v okamžiku,
je 1 hodina. Provázky hoří v různých místech nestejnoměrně
kdy nový provozovatel začne provádět pravidelné
rychle. Provázky můžete libovolně a v libovolných místech
odkalování. O termínu budete informováni s týdenním
zapalovat i zhasínat.
předstihem. S největší pravděpodobností bude převážná část
Určete přesně čas 45 minut.
prováděna až v jarních měsících, a to jak z důvodu, že je
zapotřebí příznivého počasí (hlavně teplotně), tak i z důvodu
Správné odpovědi zasílejte na e-mail: zpravodaj@tarykolin.eu.
současného stavu hydrantů. Jak jsem již hovořil, odkalování
Jméno výherce i se správnou odpovědí bude zveřejněno v
nebylo prováděno již dlouhá léta a lze tedy předpokládat
příštím čísle Starokolínského zpravodaje.
poměrně značné znečištění vodovodního řadu. Dalším
problémem jsou zaasfaltované uzávěry vody a nefunkční
Obecní vodárna a vodovodní řady
hydranty. Důsledek těchto závad lze pocítit v okamžiku, kdy
je třeba kvůli běžné údržbě nebo haváriím na vodovodním
Proč bylo přikročeno k záměru pronajmout obecní vodovod?
řadu uzavřít určitou konkrétní část. Druhý případ je již o
Hlavním důvodem bylo zajištění řádného provozování celé
něco horší a pocítili bychom to v momentě, kdy by
sítě odborně, technicky a personálně vybaveným
potřeboval hasičský záchranný sbor připojení k
provozovatelem, což obec nebyla a není schopna zabezpečit.
vodovodnímu řadu, aby nemusel vodu k případnému požáru
Nejedná se totiž pouze o výrobu pitné vody, ale o kompletní
dovážet. Je třeba si uvědomit i to, že v případě havárie by
údržbu celého vodovodního systému. Jak jistě víte, obec v
obec jako provozovatel musela najmout odbornou firmu,
nedávné minulosti investovala do nové technologie na úpravu
která by nejen závadu odstranila, nýbrž i zabezpečila po dobu
vody nemalou částku, což bylo samozřejmě ke stavu úpravny
oprav takové věci jako jsou např. náhradní cisterny s pitnou
v pořádku. Horší je to už se samotným umístěním této
vodou apod.
technologie. Všechna tato zařízení, v porovnání s původní
Jaroslav Flegl
úpravnou vody, byla umístěna do původních prostor úpravny
starosta obce
bez jakýchkoliv zásadních úprav celého objektu, což sebou v
Obecní
úřad
Starý
Kolín
Úřední
hodiny:
současnosti nese vyšší náklady na provoz nové technologie.
Náměstí 117
Pondělí 6:30 – 17:00
Tuto montáž nové technologie lze přirovnat k zakoupení
281
23
Starý
Kolín
Úterý
6:30 – 15:00
nového moderního motoru, který osadíte do 40 let starého
Tel.:
+420
321
764
109
Středa
6:30
– 17:00*
vraku automobilu bez toho, aniž byste provedli alespoň
Fax:
+420
321
764
142
Čtvrtek
6:30
– 15:00
nejnutnější generálku původního automobilu, který by šel
e-mail: obec@starykolin.eu
Pátek 6:30 – 11:30
bezpečně provozovat. Tento stav dokládají i provedené revize
hromosvodu a elektrických zařízení. Revizní zprávy konstatují
*ověřování podpisů (legalizace) a ověřování listin (vidimace)
hned několik závažných nedostatků, které mají přímý vliv na
je z provozních důvodů možné pouze do 16,00 hodin
bezpečnost provozu. V závěru této zprávy je také alarmující
věta, ve které se praví, že nedostatky zjištěné poslední revizí v
Trocha statistiky: Od 1. ledna do 31. října tohoto roku se
roce 1993 nebyly doposud odstraněny. Pro úplnost dodávám,
narodilo 11 dětí, zemřelo 9 občanů, k trvalému pobytu se 39
že samotná nová technologie je připojena novými elektrickými
občanů přihlásilo a 30 odhlásilo. K 1. listopadu 2007 je
rozvody. Dalším velice důležitým faktem k pronájmutí byla i
v obci trvale hlášeno 1538 občanů.
www.starykolin.eu
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Sponzorství tygra ussurijského
Pro sponzorství se žáci rozhodli už v sedmé třídě po návštěvě
ZOO v Praze – Tróji, kdy se tygří rodina dočkala několika
malých přírůstků. Děti uspořádaly trh, na kterém prodávaly
vlastnoručně vyrobené květináče s ubrouskovou technikou,
obrázky, nepečené cukroví, batikovaná trika a mnoho dalších
věcí. Celý výtěžek (1 800 Kč) poslaly jako sponzorský dar
pro tygra ussurijského. Jako důkaz mají žáci (dnes už deváté
třídy) u jeho výběhu cedulku se svým jménem.
Toto sponzorství trvá pouze jeden rok. Prodloužit se dá
opětovným zasláním finančního daru v libovolné výši,
nejméně však 100 Kč.
Letos se k deváťákům připojí i další třídy z druhého stupně a
2.+ 4. třída z prvního stupně. Každá už má vybrané své
zvířátko, které chce sponzorovat.
Peníze žáci získají opět prodejem svých výrobků na
jarmarku, který se uskuteční v polovině prosince. V nabídce
bude spousta pěkných věcí, které žáci sami vyrobí – obrázky
malované na skle, svíčky, květináče s ubrouskovou
technikou, batikovaná a savovaná trika, nepečené cukroví a
spousta dalších.
Přehled sponzorovaných zvířat v ZOO Praha:
6.třída slon
7.třída papoušek Ara
8.třída vlk
9.třída tygr ussurijský

Terezka Mauleová

Naše škola před 100 lety 1907 – 1908
•
•
•
•
•
•

učitelka
Irena Pánková

•
•
•

•
•

Zahájení školního roku začalo 16.září bohoslužbami.
Pravidelné vyučování začalo 17.září.
Dětem byl vyložen kázeňský řád.
Zkouška z náboženství byla vykonána 11.června za přítomnosti
faráře.
Katolické vyznání děti přijaly během školního roku třikrát.
Pro děti z III. a IV. třídy bylo připraveno 8 vycházek do
přírody, např. celodenní výlet do Červených Peček dne
10.července 1908.
Dívka z první třídy nemohla chodit kvůli nemoci půl roku do
školy.
7. listopadu 1907 navštívil školu školní inspektor.
28.června 1908 dostala škola dar 80 Kč, z toho 65 Kč šlo na
zakoupení knih pro nově založenou žákovskou knihovnu, 5
Kčs na „Prvouku od Tůmy“ pro učitelskou knihovnu a 10 Kčs
bylo ponecháno na potřeby pro kabinet.
Počet dětí na začátku školního roku : 219
Počet dětí na konci školního roku : 202
a) katolíků bylo 210
b) evangelíků bylo 9
Řídící učitel: Methoděj Stehlík
Inspektor: Otakar Kremla
Z kroniky ZŠ Starý Kolín vybraly
Žaneta Kedrštová a Michaela Poutecká, IX třída

Naše škola před 50 lety 1957 - 1958
Vítání občánků
Dne 13.10.2007 se uskutečnilo na Obecním úřadu Starý
Kolín v zasedací místnosti od 9:30 a od 10 hodin vítání nově
narozených občánků naší obce v roce 2007.
Novými občánky naší obce jsou:
Markéta Bergerová
Matěj Brožek
Anna Doubravová
Barbora Horáková
Ondřej Kupka
Tadeáš Machát
Nikola Mazačová
Anežka Smutná
Ondřej Vančura
Viktorie Vršecká

www.starykolin.eu

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10.3. očkování proti obrně
27.3. všichni žáci byli rentgenováni
22.5. žáci byli očkováni proti TBC
22.4. se konala ve všech třídách beseda k výročí narozenin
Lenina
17.6. beseda s příslušníky VB
20.2. film ,,Pohádka o zlaté rybce“
17.3. loutkové divadlo „Čert a Káča“
1.5. film ,,Májové setkání“ a průvod obcí
29.5. jela celá škola společně na školní jednodenní výlet
26. a 30.4. společný úklid obce ,,Děti pracovaly poctivě a
s radostí“
26.6 sesbírali naši žáci 44 000 mandelinek bramborových
(americký brouk)
Škola dostala dar od JZD 500 Kčs a od Fruty 200 Kčs
z kroniky školy vybraly
Kristýna Forštová a Tereza Miksová, IX. třída
Srana 7/8

Obec Starý Kolín před 50 lety
aneb perličky z roku 1957

Sbor dobrovolných hasičů (SDH)
Hra plamen - Závod požární všestranosti
07.10.2007 Poříčany
Jako každý rok na podzim, konal se i letos závod v požární
všestrannosti, který je součástí celoroční hry mladých hasičů
Plamen. V disciplínách střelba ze vzduchovky, topografie,
uzlování, první pomoc, požární ochrana a šplh na laně
obsadili mladší žáci 6. místo a starší 7. místo.

•
•

•
•

•
•

Školení nositelů dýchací techniky
06.10.2007 HZS stanice Kolín
V sobotu 6.října se Beneš Josef, Beneš Jiří, Bernard Jiří a
Charvát Jindřich zúčastnili opakovacího školení NDT.
Účelem tohoto školení je zopakovat si důležité návyky
spojené s užíváním a údržbou dýchacích přístrojů (dp) Saturn
7, kterými je naše jednotka vybavena. Byli jsme seznámeni
s novým řádem chemické služby a po zopakování základních
informací o složení atmosféry, fyziologii dýchání, spotřebách
vzduchu při různé zátěži a výpočtech ochranné doby dp začal
praktický výcvik. Nejprve jsme pod dohledem školitele
provedli uživatelskou kontrolu přístroje (nutná před každým
nasazením), nasadili jej a po ohlášení všech náležitostí
,,veliteli zásahu“ vyšli na okružní cestu do věže kolínské
stanice. Nakonec následoval krátký test, u kterého všichni
uspěli.
Bylo nám také nabídnuto vyzkoušet si cvičební polygon v
Příbrami.

•
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•
•
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12. ledna účastníci členské schůze JZD vybíhali z lokálu
Lidového domu, aby se obdivovali zvláštnímu úkazu –
polární záři.
Delegace ze SSSR byla srdečně přijata, večer se zástupci
rozloučili s přáním dobré noci a útěchou na druhý den.
V obci byli přivítáni chlebem a solí, přivítací řeč pronesl
předseda MNV Josef Pánek. Po prohlídce obce byla v n.p.
KARA slavnostní večeře.
6. května napadly 2 cm sněhu a 31. května přišly mrazíky a
zmrzla nať u brambor.
19. května proběhly volby do KNV, ONV a MNV. Od
rána vyhrávala hudba závodu KARA. Volby byly
v místnostech národní školy a v sokolovně. Volilo se
manifestačně.
Nová rada MNV: předseda Josef Pánek tajemník:
František Basl členové: Stanislav Vinduška, Miroslav
Hruška, Libuše Čábelková, Václav Horák, Josef Vitoch
Komise MNV: škola – osvěta – kultura, finanční, požární,
zemědělská, technická, bezpečnostní, trestní, sociálně –
zdravotní, výbor žen.
MNV koná veřejná zasedání členstva – hovory s občany.
Ale jest málo navštěvováno – pro veřejné dění v obci jest
malý zájem – a hovoří se za rohem !?
6. října proběhla Hvězdicová štafeta míru a přátelství na
počest VŘSR – zúčastnili se žáci národní školy a všechny
složky NF. Štafetu se závazky výboru žen, MNV, JZD a
KARY odnesli pionýři za betonový most. Tam byla
předána zástupcům ONV z Kolína.
V listopadu proběhla tryzna za zemřelého prezidenta
Antonína Zápotockého (zemřel 13.11. a 18.11. byl
zpopelněn).
V JZD byla za každou pracovní jednotku vyplacena
prémie 2,-- Kčs.
Byly upraveny hráze dvou rybníků a v národní škole
vyměněna okna.
Divadelní představení: Muziky, muziky; Čtyři hrubiáni;
Podskalák; Pampeliška.
Přednášky: Bezpečnost, Sibiř, SSSR, MDŽ, Obrna, Ženské
choroby.
Zábavy: Plesy, Karneval, Staročeské máje, Dožínky,
Posvícení, Mikulášská, Silvestrovská.
Knihovna: 3 000 svazků, knihovník Josef Kučera. „Kniha,
toť zbraň pokroku a míru“.
Na poštovním úřadě bylo přihlášeno 478 posluchačů rádia
a 42 majitelů televize.
Uzavřené sňatky: 12 párů.
Narozeno: 20 dětí.
Zemřelo: 18 lidí.
Z kroniky obce Starý Kolín vybrala
Naďa Kotková

Josef Beneš
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