Starokolínský
zpravodaj

INFORMACE Z OBCE STARÝ KOLÍN
Květen 2008

ročník II

Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
čas pokročil o půl roku a máme tu měsíc květen, kdy vychází druhý
Starokolínský zpravodaj, a to i přesto, že se nám do současné doby
nepodařilo získat předsedu redakční rady.
Od posledního vydání zpravodaje proběhlo v naší obci mnoho akcí,
např. Mikulášská nadílka (Junák), Zpívání v kostele (ZŠ), výroční
schůze jednotlivých spolků, přednáška na téma Balkónové květiny,
zejména se zaměřením na BEGONIE (Zahrádkáři), Dětský maškarní
karneval (Junák), Velikonoční jarmark (ZŠ), začala jarní kola
fotbalových zápasů (TJ Sokol), Otevření vody (Klub vodáků), sbírka
Pomozte dětem (Junák), rybářské závody – Pila na udici (Rybáři),
první ročník Pivobraní a hudební pásmo Ta naše písnička česká.
V polovině února 2008 obdrželi
všichni
vlastníci
nemovitostí
Dotazník
k vypracování
projektové dokumentace tlakové
kanalizace v obci Starý Kolín.
Tyto dotazníky jsou důležitým
podkladem pro projekční firmu,
která je podle nich schopna lépe se
zorientovat
u
konkrétních
nemovitostí a kvalitněji zpracovat
návrh projektové dokumentace.
Do uzávěrky tohoto vydání
odevzdalo zpět vyplněný dotazník
cca 80% majitelů. Zbylé prosím o
urychlené odevzdání.
V pondělí 14. dubna 2008
zasedalo
zastupitelstvo
Středočeského kraje, kde mimo
jiné bylo na programu i schvalování dotací v rámci Programu
obnovy venkova 2008. Zde jsme měli podanou žádost na opravu
zdravotního střediska. Naše žádost byla úspěšná a Středočeský kraj
nám přispěje na výměnu oken, dveří a výloh částkou 134 tisíc Kč.
Samotná výměna by měla proběhnout v letních měsících.
Od začátku roku 2008 máte možnost získat informace z celosvětové
sítě - internet - i na našem obecním úřadu. V zasedací místnosti je
k dispozici 1 osobní počítač s připojením do této sítě. Tato nabídka
je určena především pro občany, kteří nemají možnost přístupu
k internetu doma, v práci nebo jinde, ale i pro občany, kteří se
zrovna pohybují v okolí obecního úřadu a potřebují si něco vyhledat.
Tuto službu lze využít kdykoliv v úředních hodinách (pokud
v zasedací místnosti zrovna neprobíhá jednání).
Pro možná co nejucelenější přehled plánovaných, ale i
uskutečněných akcí přibyla na internetových stránkách obce Starý
Kolín záložka „Akce v obci“. Zde průběžně doplňujeme a
aktualizujeme plánované akce v obci určené pro širokou veřejnost.
www.starykolin.eu

zpravodaj
číslo 1

Přehled plánovaných akcí, s platností ke dni uzávěrky tohoto čísla,
najdete i uvnitř zpravodaje. Z plánovaných akcí bych se rád zmínil o
jarním kole Hry Plamen, což je soutěž hasičské mládeže. Toto
okresní kolo Hry Plamen, ze kterého vzejde družstvo postupující do
krajského kola, se bude konat ve dnech 24. a 25. května 2008 za
místním kulturním domem. Další akcí, o které se zmíním, je
„Starokolínská patnáctka“. Tento znovu oživený pochod po okolí
Starého Kolína se koná 31. května 2008 se startem od místního
kulturního domu v rozmezí od 15:00 do 15:30 hod. Pochod je
zakončen posezením při hudbě na loděnici Klubu vodáků. Na závěr
bych ze seznamu akcí vybral jednu velmi slavnostní, a to oslavy 130
let od založení místního Sboru dobrovolných hasičů. Tato oslava
s doplňkovým programem se bude konat 30. srpna 2008 přibližně od
10 do 16 hod. v prostorách za místním kulturním domem, v ulici
Sportovní a U Pomníku padlých.
Ve středu 23. dubna 2008 předali zástupci společnosti ČEZ, a.s. naší
obci hasičský automobil Tatra 815
CAS 32 6x6. Děkuji tímto jak
společnosti ČEZ, a.s., která tento
automobil nemalé hodnoty, ve
výsledku naší obci darovala, ale i
všem, kteří se podíleli na realizaci
tohoto daru. Místní jednotce sboru
dobrovolných hasičů přeji, aby jim
automobil sloužil více na soutěžní,
výcvikové a reprezentativní účely,
co možná nejméně při likvidacích
požárů a jiných mimořádných
událostí jak v naší obci, tak
v rámci působnosti Integrovaného
záchranného
systému
Středočeského kraje.
Závěrem přeji všem pořadatelům
jednotlivých
akcí
mnoho
spokojených účastníků i návštěvníků, a pokud pořádají akci pod
širým nebem, aby jim vždy přálo počasí, jaké si přejí. Soutěžícím
naší obce přeji co nejlepší sportovní výsledky a těším se na setkání
nejen s nimi, ale i s ostatními občany na mnohých akcích.
Jaroslav Flegl
starosta obce
Obecní úřad Starý Kolín
Úřední hodiny / Veřejný internet:
Náměstí 117
Pondělí 6:30 – 17:00
281 23 Starý Kolín
Úterý
6:30 – 15:00
Tel.: +420 321 764 109
Středa
6:30 – 17:00
Fax: +420 321 764 142
Čtvrtek
6:30 – 15:00
e-mail: obec@starykolin.eu
Pátek
6:30 – 11:30*
*ověřování podpisů (legalizace) a ověřování listin (vidimace)
je z provozních důvodů možné pouze do 10,30 hodin.
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Obecní vodárna po ¾ roce provozování
odbornou firmou
Protože se objevovaly dotazy typu „Co se to
děje na vodárně“ nebo „Proč netekla voda“,
rozhodl jsem se stručně shrnout uplynulý ¾
rok, kdy je obecní vodárna provozovaná
odbornou firmou. Bylo provedeno poměrně
velké množství udržovacích prací, jak ze
strany provozovatele, tak ze strany vlastníka.
Hned v počátku nový provozovatel provedl
posouzení
celého
stavu
a
zjištění
nejdůležitějších opatření, která se budou muset
provést. Jednou z věcí byla revizní zpráva
elektrických zařízení (viz. minulé číslo
zpravodaje). Závady uvedené v revizní zprávě
byly odstraněny a v současné době se chystá provedení nové revize
elektrického zařízení. Dále bylo přikročeno k doplnění samočinného
zavírání v případě výpadku provozu tak, aby nedocházelo ke
zavzdušňování vodovodního řadu a
případně
k jeho
poškození
při
znovuspuštění provozu. Došlo též k výměně
dávkování chlornanu sodného, kdy původní
zařízení nebylo schopno reagovat na
aktuální průtok vody potrubím, a tím
docházelo ke zbytečně vyššímu obsahu
chlornanu sodného v pitné vodě. Nově
osazené dávkování [5] operativně reaguje
na aktuální průtok vody. V září provedla
odborná firma přezkoumání zaběhlého
systému dávkování chemikálií s cílem
vyhodnocení jeho oprávněnosti. Výsledkem
2
provedených analýz bylo dne 24.10.2007
zastavení dávkování síranu železitého a hydroxidu sodného. Tato
změna přinesla zejména mírné zlepšení kvality upravené vody
v hodnotě CHSKMn, zlepšení organoleptických vlastností (zejména
chuti) a odstranění eventuální možnosti předávkování hydroxidu
sodného. U provozované studny (vedle objektu vodárny) byly
nahrazeny původní silně zkorodovaný žebřík [4] a lávka, ze které
hrozil obsluhujícímu personálu pád do studny, za nové.
V září, po převzetí funkce starosty obce, vedla jedna z mých prvních
návštěv i do objektu obecní vodárny. Po této návštěvě jsem měl
velice smíšené pocity, které se musely časem usadit a vyfiltrovat
z nich pouze podstatné skutečnosti.
Za závažný problém jsem považoval tři místnosti
v prvním patře s pozůstatky po úplně původní
6
technologii. Jedna místnost byla „baterkovna“, kde
do současné doby zůstaly stojany s otevřenými
olověnými bateriemi zalitými elektrolytem [7].
Druhou, spíše dvoumístností, je bývalá „chlórovna“
(zda se dá takto nazvat), kde zůstala tlaková nádoba
od chlóru a po stěnách zbytky staré technologie [2]
na dávkování chlóru. Třetí místností je sklad
chemikálií, kde zbyla paleta s pytli bílého prášku bez
označení a lahve s kyselinou octovou a kyselinou
sírovou [6]. Všechny tyto tři místnosti byly posléze
vyklizeny a vyčištěny specializovanou firmou na
likvidaci nebezpečných odpadů. Dále bylo
přikročeno k výměně vrat do prostor úpravny vody,
kterým hrozilo jejich vypadnutí při použití částečné
síly, a k řešení otázky zimního provozu. Vyřešení zimního provozu
spočívalo ve dvou problémech, a to v nevhodném umístění Bubly
(zařízení na provzdušňování vody) a udržení nezámrzné teploty
v prostorách technologie úpravny vody. Bubla byl při osazování
nové technologie umístěn do prvního patra do částečně vyklizené
místnosti. Aby zde v zimě nezamrzal, temperovala se tato místnost
přímotopem [1], který byl připojen na nevyhovující elektrickou síť.
1
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Zároveň zde docházelo k zamrzání vzduchovodu, a proto zde byl
umístěn infrazářič [3], který
byl taktéž připojen na
nevyhovující elektrickou síť.
Celý problém s Bublou byl na
podzim
vyřešen
jeho
přesunutím do prostor nové
úpravny vody, čímž došlo i
ke scelení nové technologie.
Udržení nezámrzné teploty
v prostorách
nové
technologie úpravny vody
bylo vyřešeno zateplením
rizikových ploch stěn tohoto
prostoru. Například jeden
z neplánovaných
výpadků
3
vody byl způsoben, když
stářím upadla elektroda, která
hlídá hladinu vody v akumulaci. Tím došlo k okamžitému vypnutí
čerpadla do obce. Hned druhý den se tato závada opakovala, když
odešlo relé, které ovládá tato již opravená
elektroda. Jednou z plánovaných oprav bylo i
vyměnění jednoho dílu původního potrubí u
dávkování chloru, kde hrozilo jeho protržení.
V zimním období bylo též zahájeno
odstraňování
náletových
dřevin
z I.
ochranného pásma. V tomto pásmu mohou
zůstat pouze zdravé vzrostlé stromy. Toto
odstraňování
bude
v letošním
roce
dokončeno a nadále již bude probíhat pouze
udržovací odstraňování nových náletů. Na
základě povolení stavebního úřadu bylo
zahájeno oplocení I. ochranného pásma tak,
jak nám ukládá odbor Životního prostředí a zemědělství MÚ Kolín.
Občané, kteří v současné době sekají v tomto prostoru trávu pro své
zvířectvo, ale i ti, kteří budou mít zájem o sekání trávy, obdrží proti
podpisu klíč od vrat. Posekání ploch, které občané nevyužijí,
provede provozovatel.
Opravdu byly prováděny jen nejnutnější opravy a údržba pro
zabezpečení řádného chodu úpravny vody.
Jaroslav Flegl
starosta obce

4

5
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Informace o poplatku za komunální odpad
Poplatek za likvidaci komunálního odpadu byl pro letošní rok
stanoven ve výši 450,- Kč na poplatníka. Poplatníkem je podle
obecně závazné vyhlášky č. 2/2007:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt
b) fyzická osoba, která má v obci ve vlastnictví stavbu určenou nebo
užívanou k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba.
Tento poplatek platí občané každý rok
buď jednorázově do 28. února nebo ve
dvou splátkách, a to k 28. únoru a 31.
srpnu příslušného roku. Jelikož ne každý
z Vás četl obecně závaznou vyhlášku o
stanovení poplatku či chodí na zasedání
zastupitelstva, kde se tyto věci
projednávají, chci připomenout, že
poplatek pro rok 2008 je stejný jako byl
v roce 2007, nedošlo tedy k jeho
navýšení. V roce 2007 platil poplatník
450,- Kč na rok
za likvidaci
komunálního odpadu a dalších 20,- Kč
bylo na poplatníka a rok za likvidaci
bioodpadu. Pro letošní rok zastupitelé rozhodli, že poplatek za
likvidaci bioodpadu platit občané nebudou, neboť obec chce
podpořit větší třídění odpadů. Čím více bioodpadu, tím méně
komunálního odpadu a obec tedy zaplatí méně za skládkovné při
uložení komunálního odpadu na
skládku. I když je stanoven
poplatek ve výši 450,- Kč na
poplatníka, obec doplácí v
letošním roce na každého svého
občana (malými dětmi počínaje a
důchodci konče) částkou ve výši
104,50 Kč. Kromě komunálního
odpadu a bioodpadu obec zajišťuje
likvidaci plastů a nápojových
obalů a skla. Kontejnery na plasty
a nápojové obaly jsou umístěny v
ul. Bedřicha Smetany, Hudečkova,
Kolínská, Přímá, Na Pískách a U
Sokolovny (u kulturního domu) a
kontejnery na sklo v ul. Bedřicha
Smetany, Hudečkova, Kolínská,
Přímá
a
U
Sokolovny
(u kulturního domu).
Dále se dvakrát do roka - na jaře a na podzim - pořádá sběr
nebezpečného a velkoobjemového odpadu, za který občané neplatí,
vše hradí obec. Obec zajišťuje i odvoz odpadu ze hřbitova.

www.starykolin.eu

Kromě toho musí obec uklidit na své náklady černé skládky, které se
na jejím katastrálním území objeví. Obrázky z jedné takové černé
skládky jste měli možnost již vidět na fotografiích ve vývěskách a
na internetu naší obce. Jednu z těchto fotografií můžete také vidět v
levém dolním rohu této stránky. Nevyvážejte žádné odpady po naší
obci ani jejím okolí. Mějte na paměti, že papírky a jiné věci patří do
odpadkových košů a ne na trávník či chodník. Myslete na to,
v jakém prostředí chcete žít, a nejen my, ale i příští naše generace.
Ing. Miloslava Klejzarová
místostarostka obce
Horní fotografie zachycuje přívěs naplněný
až po okraj odpadem. Polovina odpadu je
z lesa Kačina a druhá polovina je doplněna
odpadem z příkopu podél silnice na Svatou
Kateřinu. K tomuto snímku musíme ještě
dodat, že les Kačina byl uklizen na podzim
loňského roku.

Jarní sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu
Dne 5. dubna 2008 se konal jarní sběr
velkoobjemového a nebezpečného odpadu.
Tento sběr zachycuje prostřední a pravá dolní fotografie. Občané
celkem odevzdali 18,65 t velkoobjemového odpadu. Za likvidaci
tohoto velkoobjemového odpadu obec zaplatila částku 38 202,- Kč.
Dále
bylo
odevzdáno
80 kg olejů, 260 kg znečištěných
kovových obalů, 1,25 t pneumatik,
150 kg barev, 15 ks osobních
počítačů, 55 ks televizorů a 4 ks
zářivkových trubic. Za likvidaci
tohoto nebezpečného odpadu obec
zaplatila částku 15 953,- Kč.

Letní svoz popelnic
s komunálním odpadem
Letní svoz popelnic s komunálním
odpadem začne v naší obci dne
19.05.2008
(popelnice
budou
vyváženy). Další svoz bude každé
následné liché pondělí, t.j.
02.06.2008 a dále.

Odvoz popelnic s bioodpadem
Odvoz popelnic s bioodpadem začíná v pondělí 28.04.2008 a dále
každé následující sudé pondělí, t.j. 12.05.2008 atd.
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Ze zasedání zastupitelstva
6. zasedání zastupitelstva obce Starý Kolín se konalo dne
13.11.2007
Schválilo
• Rozpočtové opatření č. 7/2007
• Místní program obnovy vesnice
• Akci „Oprava vnějšího pláště, včetně výměny oken a dveří u
budovy zdravotního střediska č.p.85“ pro podání žádosti o dotaci
z Programu obnovy venkova 2008.
• Jednostranné zvýšení nájemného z nájemních bytů.
Uložilo
• Finančnímu výboru a účetní obce promítnout schválenou změnu
do rozpočtu obce na rok 2007.
• Starostovi obce zajistit vypracování a podání žádosti o dotaci z
Programu obnovy venkova 2008 na akci „Oprava vnějšího
pláště, včetně výměny oken a dveří u budovy zdravotního
střediska č.p.85“.
• Starostovi obce zaslat nájemníkům nájemních bytů „Oznámení o
jednostranném zvýšení nájemného.
Vzalo na vědomí
• Zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva obce ze dne
11.09.2007.

• Finančnímu výboru připravit rozpočet obce na rok 2008.
• Starostovi obce zaslat obecně závaznou vyhlášku č.2/2007
Ministerstvu vnitra ČR.
• Starostovi obce uzavřít kupní smlouvu s firmou ČEZ, a.s.
• Starostovi obce vyhlásit výběrové řízení na prodej hasičského
automobilu Škoda 706.
• Starostovi obce zajistit zvolení nových členů kontrolního výboru
obce na příštím zasedání zastupitelstva.
Vzalo na vědomí
• Zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne
13.11.2007.
• Vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů a správců sítí hájících
veřejný zájem a zapracování těchto požadavků do Zadání změny
č.2 ÚPN Starý Kolín.
• Že k návrhu Zadání Změny č.2 ÚPN Starý Kolín nebyly
uplatněny žádné písemní připomínky ze strany veřejnosti ani
žádné podněty od sousedních obcí.
8. zasedání zastupitelstva obce Starý Kolín se konalo dne
11.03.2008
Schválilo
• Znak a prapor obce Starý Kolín dle předloženého návrhu
Rolanda Nohela.
• Zprávu o výsledku inventury v roce 2007.
• Závěrečný účet hospodaření obce Starý Kolín včetně zprávy o
výsledku kontroly hospodaření za rok 2007.
• Hlavní směry rozvoje obce v roce 2008.
• Rozpočet obce na rok 2008 s úpravami danými při jednání.
• Podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu pro
region soudržnosti Střední Čechy na akci Starý Kolín – účelové
zařízení pro volný čas.
• Podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí
na akci Systém pro separaci, úpravu a svoz biologicky
rozložitelného odpadu v obci Starý Kolín.
• V rámci sjednocení majetku obce odkoupení pozemku č. PK
160.
• Odprodej pozemku p.č. KN 436/1 a p.č. KN 579/20.

7. zasedání zastupitelstva obce Starý Kolín se konalo dne
13.12.2007
Schválilo
• Cenovou nabídku pro zpracování projektové dokumentace k
územnímu rozhodnutí pro výstavbu splaškové kanalizace a ČOV
firmy ProVak, v.o.s. Kutná Hora.
• Zadání Změny č.2 územního plánu sídelního útvaru Starý Kolín.
• Pořízení nového územního plánu obce Starý Kolín.
• Rozpočtové opatření č.8/2007.
• Návrh rozpočtového provizoria na I. čtvrtletí 2008.
• Obecně závaznou vyhlášku č.2/2007 o poplatku za likvidaci
komunálního odpadu.
• Odkoupení hasičského automobilu Tatra 815 CAS 32 od firmy
ČEZ.
CENÍK INZERCE STAROKOLÍNSKÉHO ZPRAVODAJE
• Prodej hasičského automobilu Škoda 706
nejvyšší nabídce při výběrovém řízení.
• Výši odměn členům komisí z řad občanů
podle předloženého návrhu.
Odvolalo
• Členy kontrolního výboru obce.
Uložilo
• Starostovi obce oznámit účastníkům
výsledky veřejné zakázky na vypracování
projektové dokumentace k územnímu
rozhodnutí
pro
výstavbu
splaškové
1/1 – 1100 Kč
1/2 – 550 Kč
1/3 – 370 Kč
1/4 – 280 Kč
kanalizace a ČOV.
• Starostovi obce uzavřít smlouvu o dílo s
vybranou
firmou
(projekt
splaškové
kanalizace a ČOV).
• Starostovi obce předat schválené usnesení
zpracovateli Změny č.2 ÚPN Starý Kolín.
• Starostovi obce zajistit uložení schváleného
Zadání změny č.2 ÚPN Starý Kolín včetně
archivování originálů písemností.
• Finančnímu výboru a účetní obce promítnout
schválenou rozpočtovou změnu do rozpočtu
obce na rok 2007.
1/8 – 140 Kč
1/2 – 550 Kč
1/3 – 370 Kč
1/4 – 280 Kč
• Starostovi
obce
zabezpečit
formou
Tyto ceny platí pro umístění inzerce uvnitř zpravodaje. Cena inzerce
rozpočtového opatření soulad rozpočtu obce
umístěné na poslední straně zpravodaje se násobí koeficientem 1,5. Cena
se změnami v plnění do konce roku 2007 s
jiné velikosti než jsou uvedené na obrazcích se vypočítá ∑ = n cm2 * 2 Kč,
výjimkami navýšení výdajů.
následný výsledek se zaokrouhlí nahoru na celé 10-ti koruny.
www.starykolin.eu
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• odprodej pozemku p.č. KN 1600/2.
Uložilo
• Starostovi obce podat žádost o udělení znaku a praporu obce v
Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR.
• Účetní obce přeřadit v rozvaze software z účtu 013 na účet 018
• Starostovi obce svolávat zasedání zastupitelstva podle potřeby,
nejdéle však jedenkrát za 3 měsíce.
• Starostovi obce podat písemnou informaci příslušnému orgánu o
opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o
výsledku přezkoumání hospodaření.
• Finančnímu výboru a účetní obce provést rozpis rozpočtu na
jednotlivé položky.
• Finančnímu výboru sledovat plnění příjmové a výdajové části
rozpočtu obce.
• Starostovi obce zveřejnit schválený rozpočet obce na rok 2008.
• Starostovi obce zajistit vypracování a podání žádosti o dotaci z
Regionálního operačního programu pro region soudržnosti
Střední Čechy na akci Starý Kolín – účelové zařízení pro volný
čas.
• Starostovi obce zajistit vypracování a podání žádosti o dotaci z
Operačního programu Životní prostředí na akci Systém pro
separaci, úpravu a svoz biologicky rozložitelného odpadu v obci
Starý Kolín.
• Starostovi obce uzavřít kupní smlouvu a smlouvu o smlouvě
budoucí o dílo s firmou Vnučko, s.r.o.
• Starostovi obce uzavřít dodatky ke smlouvám s firmou Granela
Group, s.r.o.
• Starostovi obce uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku p.č.
KN 1600/2.
Vzalo na vědomí
• Zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva ze dne
13.12.2007.
Zvolilo
• Nový kontrolní výbor obce.

9. zasedání zastupitelstva obce Starý Kolín se konalo dne
25.03.2008
Souhlasilo
• S bezúplatným převodem pozemků KN 1621/1 a KN1621/2 z
vlastnictví České republiky do vlastnictví obce Starý Kolín.
Uložilo
• Starostovi obce požádat Úřad pro zastupování státu ve věcech
majetkových o bezúplatný převod výše uvedených pozemků.
Pověřilo
• Starostu obce pro jednání s Komerční bankou, a.s. o
překlenovacím úvěru na akci Starý Kolín – účelové zařízení pro
volný čas.
Úplné znění jednotlivých usnesení a zápisů ze zasedání obecního
zastupitelstva je možné prohlížet na internetových stránkách obce
nebo lze do nich nahlédnout na obecním úřadu.

Zajímavosti z evidence obyvatel
Od 1. listopadu 2007 do 1. dubna 2008 se narodilo 10 dětí, zemřelo
8 občanů, k trvalému pobytu se 7 občanů přihlásilo a 11 odhlásilo.
K 1. dubnu 2008 je v obci trvale hlášeno 1533 občanů.

Výměna občanských průkazů
Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných
do 31. prosince 2003 končí nejpozději 31. prosince 2008.
Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka – občanské
průkazy, ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“
nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné.
Tato výměna občanských průkazů nepodléhá správnímu poplatku.
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich
uvedenou.

Akce v obci
Datum

Čas

17.05.2008

od 9 do 10 hod

17.05.2008

od 9 hod

24. a 25.05.2008
24.05.2008
25.05.2008
31.05.2008
07.06.2008
07.06.2008
07.06.2008
08.06.2008

od 17 hod
od 17 hod
start mezi 15 a
15:30 hod od KD
od 9 do 12 hod
od 15 hod
od 9 hod
od 15 hod

14. a 15.06.2008
21.06.2008
22.06.2008
28.06.2008

od 17 hod
od 17 hod
od 9 hod

30.08.2008

od 10 do 16 hod

27. a 28.09.2008
11.10.2008

www.starykolin.eu

od 20 hod

Akce
Očkování psů - proti vzteklině a smíšené očkování
Tenisové utkání LTC Starý Kolín - Jiskra Zruč nad
Sázavou

Místo

Pořádá

před obecním úřadem

MVDr. Ivan Ditrich

tenisové kurty za KD

LTC Starý Kolín

Jarní kolo Hry Plamen - soutěž hasičské mládeže

za kulturním domem

Zápas Starý Kolín A - Pašinka A
Zápas Starý Kolín B - Ohaře

fotbalové hřiště
fotbalové hřiště

SDH Starý Kolín za
podpory obce
TJ Sokol – fotbal
TJ Sokol – fotbal

Starokolínská patnáctka + Večerní oslava na loděnici

okolí Starého Kolína

TJ Sokol a Klub vodáků

Dětský den
Zápas Starý Kolín A - Libodřice B
Tenisové utkání LTC Starý Kolín - TK Hrušov
Zápas Starý Kolín B - Jestřábí Lhota B

fotbalové hřiště
fotbalové hřiště
tenisové kurty za KD
fotbalové hřiště
Loděnice, Labe a
Mistrovství ČR pramic P5 - Baštecký okruh
Baštecký náhon
Zápas Starý Kolín A - Radovesnice II
fotbalové hřiště
Zápas Starý Kolín B - Sendražice
fotbalové hřiště
Tenisové utkání LTC Starý Kolín - Sparta Kutná Hora B tenisové kurty za KD
U Pomníku padlých +
Výročí 130 let Sboru dobrovolných hasičů Starý Kolín
hřiště za KD
Závody vodáckých veteránů
Loděnice a okolí
Vinobraní

Sbor dobrovolných hasičů
TJ Sokol – fotbal
LTC Starý Kolín
TJ Sokol – fotbal
Klub vodáků
TJ Sokol – fotbal
TJ Sokol – fotbal
LTC Starý Kolín
SDH Starý Kolín za
podpory obce
Klub vodáků

Kulturní dům

Strana 5/14

Vážení občané Starého Kolína,
jmenuji se Jiří Buřič a díky pochopení
Vašeho pana starosty, Jaroslava Flegla, se mi
dostalo možnosti a v neposlední řadě i cti, pozdravit
Vás a současně Vám prostřednictvím inzertní strany
Starokolínského zpravodaje oznámit, že po vítězství
v primárních volbách ODS v senátním obvodu č. 42
budu za uvedenou stranu kandidovat v letošních
podzimních volbách do Senátu Parlamentu ČR.
V tomto roce budu již sedmnáctým rokem
členem ODS, což mimo jiné znamená, že jsem jedním
ze zakládajících členů této strany v Kolíně.
Podtrhuji, že jsem nikdy nebyl členem žádné jiné
politické strany a že mému lidskému i politickému
přesvědčení jsou, na rozdíl od obdivného vztahu ke
všem způsobům boje za svobodu a demokracii,
odporné jakékoli formy totalitní a nedemokratické vlády, mezi které počítám nacismus i komunismus, nemluvě o jiných
druzích extremismu. Ve své politické kariéře jsem zažil, jak už to v demokracii bývá, vzestupy i pády. Starostou Kolína
jsem byl již v prvém komunálním volebním období po roce 1989. Od roku 1995, kdy jsem místo starosty města opustil,
jsem pracoval jako osoba samostatně výdělečně činná, přičemž jsem nikdy nerezignoval na veřejnou práci – byl jsem
nepřetržitě členem Městského zastupitelstva v Kolíně, protože jsem do tohoto orgánu byl opakovaně zvolen v komunálních
volbách. V roce 2003 jsem se vrátil na kolínskou radnici, když jsem byl zvolen místostarostou Kolína. Po vítězství ODS
v loňských komunálních volbách jsem byl po dvanácti letech znovu zvolen do funkce starosty prosperujícího města Kolín.
Se svojí ženou Lubomírou jsme rodiči syna Jonáše a naše manželství funguje již třicátý třetí rok. Bydlím
v rodinném domu po předcích, a mám-li po svých pracovních povinnostech čas, věnuji se rodině, psímu příteli, domácímu
kutilství a motorce.
Budu-li zvolen do Senátu Parlamentu ČR, je samozřejmé, že zřídím senátorské kanceláře jak v Kolíně, tak
v Poděbradech, kde bych kromě stálé přítomnosti svého asistenta nebo asistentky, byl svým voličům k dispozici minimálně
jedno odpoledne týdně. V Senátu Parlamentu ČR bych chtěl pracovat buď ve Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí, kde bych jistě uplatnil své dlouholeté zkušenosti z komunální politiky, nebo ve Výboru pro zahraniční
věci, obranu a bezpečnost. Zde bych chtěl své síly a zkušenosti zaměřit na oblast obrany a bezpečnosti. S naprostou
samozřejmostí chci splnit slib, který jsem dal Vašemu panu starostovi – nadále s ním být v kontaktu a být tak připraven
kdykoli mu pomoci v jeho nelehké práci, kterou pro Vaši obec vykonává. To samé však platí i pro Vás, občany celé obce.
Dospějete-li k závěru, že bych Vám mohl být jakkoliv nápomocen při řešení Vašeho libovolného problému, neváhejte a
obraťte se na mě buď přímo, nebo prostřednictvím Vašeho pana starosty.
Považuji za slušnost i za povinnost oznámit tímto psaním svoje úmysly všem těm, kteří budou v listopadu tohoto
roku disponovat volitelským právem a půjdou do volební místnosti projevit hlasováním svůj názor v senátních volbách.
Obracím se proto těmito řádky i na Vás, občany Starého Kolína, a dovoluji si tak požádat Vás o podporu mé kandidatury
v senátním obvodu č. 42. Věřím, že se v průběhu letošního roku s mnohými z Vás potkám i osobně, a to nejen na
zářijovém zasedání Obecního zastupitelstva ve Starém Kolíně, ale i při jiných příležitostech. Třeba na květnové soutěži
hasičské mládeže, na červnovém Mistrovství republiky v závodech pramic P5 na Bašteckém okruhu, či na srpnové oslavě
130. výročí založení Dobrovolného sboru hasičů ve Vaší obci. Přijdete-li však na zářijové zastupitelstvo, prosím, žádám
Vás o to, abyste si na mě připravili jakékoli otázky, třeba i z oblasti mého působení ve funkci starosty Kolína. Slibuji, že
na všechny Vámi položené otázky a dotazy odpovím a nevyhnu se žádné diskusi, byť bychom měli v sále místního
kulturního domu sedět do noci.
Přeji Vám všem hodně zdraví, radosti a spokojeného žití ve Vaší obci – Starém Kolíně !
V dokonalé úctě a s díky za Vaší možnou účast na zářijovém zasedání Vašeho obecního zastupitelstva i za Vaší
další podporu !

Jiří B u ř i č
V Kolíně dne 20. dubna 2008
Placená inzerce
www.starykolin.eu
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Starý Kolín – škola a kantoři (obrázky z dějin
školy a učitelů ve vikariátu kolínském)
Prvním úředním spisem kolínských úřadů o škole starokolínské je
žádost starokolínských občanů z 12. ledna 1810, kterou se domáhají,
aby tamnímu učiteli byl dán k ruce školní pomocník. Žádost je psaná
německy, a to nad vší pochybnost samotným učitelem, který sám
sebe v žádosti ani nejmenuje, aby odvrátil domněnku, že on o
pomocníka stojí. V žádosti se praví, že nynější učitel pro takové
množství dítek, po více než čtyřicetileté službě školní a pro
dostupující na něho choroby stáří, nemůže sám svůj úřad zastávati
tak, jak by si přál. Podepsáni jsou: Jan Možíš, rychtář, Antonín
Vokoun, soused a dohlížitel školy, Václav Rak, konšel a sousedé:
Václav Čermák, Václav Lahoda, Jan Herčík, Václav Skokan, Václav
Kunar.
Tento stařec, který vykonal ve Starém Kolíně značný kus práce ve
škole, zchvácený chorobami stáří a dlouholetou prací školní, odešel
opravdu do neznáma, neboť se nám nepodařilo zjistit ani jeho
jméno. Příznivého vyřízení žádosti se nedočkal.
Ještě téhož roku 1810 byl ustanoven provisorem (= zatímní učitel)
Vojtěch Hromádko. Byl poměrně mladý člověk, učitel a hudebník.
Ale povahy byl vrtkavé a lehkomyslné, mravních zásad „mělkých“.
Sotva přišel na „dobré bydlo“ na školu starokolínskou, která byla na
tento čas velmi pěkně dotována, počal popouštěti svým chtíčům,
nedomysliv důsledků. V prvé řadě propadl pijáctví. Pohoršlivé
výstupy doma, ve škole i na ulici stávaly se jeho denním
programem. Vzplanul nezřízenou vášní ke své švagrové, k vlastní
ženě se choval hrubě a působil tak zlé pohoršení v celé osadě. Proto
si místní občané stěžují u vikariátního úřadu na Dobřichově a farář
jako místní duchovní dozorce posílá „nahoru“ stížnost za stížností.
Věci dospěly tak daleko, že byl učiněn návrh odstraniti Hromádku
ze školní služby nadobro.
Nebylo to ale jednoduché. Proti stížnostem šla odvolání, až konsistoř
přípisem ze dne 22. srpna 1812 ukládá vikariátnímu úřadu každý
bod stížnosti proti Hromádkovi pečlivě vyšetřiti, aby slyšen byl také
dotčený učitel sám a aby se zejména protokolárně prokázalo, že byl
již dříve napomínán a varován, a aby spisy takto vyhotovené byly
předloženy zemské vládě.
Nakonec zemská vláda i konsistoř dávají schválení návrhu na
propuštění Hromádky ze služby. Stalo se tak přípisem knížecí
arcibiskupské konsistoře v Praze ze dne 13. března 1813, číslo
11.249.
Zajímavé je odůvodnění: „Z přípisu vikariátního úřadu ….... vysvítá,
že starokolínský učitel Vojtěch Hromádko, přes všecka napomínání a
příkazy svých nadřízených úřadů žije se svojí švagrovou pro obec i
pro školní mládež v pohoršlivém poměru a spolužití s vlastní ženou
a nakládání s ní vstoupilo do nemožného stadia, dále že jest oddán
nesmírnému pití lihovin a tím u školní mládeže je v opovržení,
poněvadž podle zprávy vikáře, místního faráře i místního světského
školdozorce týž učitel svoje povinnosti ve škole neplní, neboť při
prohlídce školy děti školní v žádném předmětu neobstály, proto
jednomyslným usnesením ….... se dotčený okamžitě ze školní
služby ….. propouští. Aby pak mládež starokolínská na svém
vzdělání netrpěla, ukládá se vikariátnímu úřadu, aby místo učitelské
bylo obsazeno co nejdříve zvlášť vhodným inviduem učitelským.“
Podepsáni: Kolowrat, Schmiedl.
Po propuštění Hromádky nastaly práce spojené s hledáním nového
starokolínského učitele.
Podle kompetenční tabulky z 8. června 1813 se ucházejí o toto místo
ve Starém Kolíně:
1. Z komorního panství kolínského: novoveský učitel Václav
Novák, ohařský učitel Václav Hornof a libenický učitel Jiří
Doskočil
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2. Z komorního panství poděbradského: libický učitel Václav
Vojtěch.
3. Z panství cerhenického: chocenický učitel Josef Moták a
ratenický učitel Josef Urban.
4. Z panství lošanského : lošanský pomocník František Horák.
5. Z města Kolína: školní pomocník Jan Stockel.
Vysoká c.k. Administrace státního statku v Praze vybrala z
uvedených žadatelů dne 30. června 1813, číslo 1747, novoveského
učitele Václava Nováka, „poněvadž nejdélo slouží a má nejlepší
vysvědčení“. Ustanovovací dekret pro Nováka byl zaslán dne 26.
srpna 1813.
Zajímavé je i v té době zjištění ročního příjmu učitele na škole ve
Starém Kolíně: z kostelní pokladny 50 fl. (floků) 31 ¾ kr., z
vrchnostenské renty 12 fl. 44 kr., od pohřbů 9 fl., sobotales 30 fl. 11
kr., příspěvek z kostelní pokladny podle poukazu královského
krajského úřadu z 24. června 1801, čís. 3471, 27 fl. 30 kr.,
dohromady 129 fl. 59 ¾ kr.
Pokračování příště
Vyprávění sepsáno z materiálů, které poskytl pan Josef Vopelák, za
což děkujeme.

Historie myslivosti - 1. část
O tento příspěvek jsme požádali pana Luďka Kedršta , dlouholetého
člena mysliveckého sdružení, který stál dlouhá léta v čele tohoto
spolku. Pan Kedršt je vysoce erudován k tomu, aby nám podal
vyčerpávající údaje. Předpokládáme, že tento článek bude
uveřejňován postupně, a tak naši čtenáři získají ucelený pohled.
Nyní již ponecháme slovo p. Kedrštovi:
Vážení čtenáři, chtěl bych se s Vámi podělit o to, jak v podstatě
vznikala myslivost, jaké úkoly plnila od historie po dnešek a také,
jaké bylo a je její poslání.
Na počátku dějin pokrývaly území naší vlasti hluboké hvozdy,
složené převážně z buků, dubů a jedlí, promíšené břízou, jilmem
lískou i borovicí. Zbytek tvořila step, porostlá travinami, v níž
rostly větší i menší lipové háje. Bystřiny, razící si cestu skalnatými
údolími, se měnily v nížinách v široké toky, lemované olšemi a
vrbami. V době jarního tání nebo za dlouhých vydatných dešťů se
jejich vody rozlévaly široko do stepi a po opadnutí zanechávaly po
sobě močály a mokřiny, zarostlé ostřicí a různými křovinami.
O jejím zvěřním bohatství podává svědectví i kronika Kosmova.“
Zvěře bylo ve hvozdech bezpočtu, jako písku v moři nebo jako
hvězd na nebi………..“
Tyto podmínky vytvořily nejlepší předpoklady pro lov, později i pro
chov zvěře. Tím byl dán i první a základní předpoklad pro rozvoj
lovectví i jeho vyšší formy – myslivosti.
Mimo zvěř, která se u nás dochovala až do dnešních dnů, žil u nás
také zubr, tur, los a velké množství bobrů.
Průběhem dějin pak bylo bohatství naší zvěře rozmnoženo ještě
dovezením a vysazením daňka, muflona, divokého králíka a bažanta,
kteří u nás brzy zdomácněli a později tvořili a dodnes tvoří nedílnou
součást naší fauny. Zvěř nepatřila nikomu a lovil ji každý.
Teprve rozkladem prvobytně pospolného řádu začala vznikat moc
určitých rodů, která nabývala na síle - zemané, vladykové, knížata,
králové, později i města a jejich měšťané – ti si různými způsoby
přisvojovali pozemky a práva na nich provádět lov. Lov a jeho vyšší
forma - myslivost - vyžadovaly též hodně práce, kterou obstarával
námezdní lovčí, později myslivecký personál.
Myslivci z povolání byli v té době vlastně jedinými poddanými,
kteří mohli vykonávat myslivost. Na tak vysoké úrovni, že jim dnes
vděčíme jako spolutvůrcům za bohatou mysliveckou tradici. Je
ovšem nutné říci, že někteří feudálové, hlavně panovníci,
vynakládali na myslivost, jako svou velikou zálibu, značné
prostředky a věnovali jí hodně péče. První zákony, týkající se
myslivosti, byly u nás vydány asi kolem r. 950 knížetem
Boleslavem I. Do té doby spadá také jakási forma prvního
sdružování myslivců, kteří podle vzoru ostatních řemesel byli
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usazováni do tzv. účelových obcí. O existenci těchto obcí, v nichž
žil lovčí personál družinným způsobem, svědčí i dochované názvy
některých obcí, jako např. Sokolníky, Sokoleč, Jeleniště, Psáry,
Ohaře, Loveč, Chrtníky, Lovčice a další.
Král Přemysl Otakar II., aby oslabil narůstající moc šlechty, zakládal
města, která měla posílit pozici panovníka. Vznikem měst ztratily
však svůj význam i účelové obce. Rozmach řemesel ve městech si
pak vynutil cechovní zřízení, které k nám přinesli
němečtí
kolonisté. Šlechta si tedy ustavila vlastní lovecké družiny, jejichž
některé členy usadila přímo v honitbách, aby tam pečovali o zvěř a
chránili ji. Důvodem bylo patrně i to, proměnit sdružování myslivců
v cechy, kde však zasedala rada cechů, ve které převážně zasedali
měšťané, a to si šlechta nepřála. Měla totiž zájem na tom, aby
výsady myslivce byly postaveny do těsné závislosti na vrchnosti.
Další pokračování bude mít název: Myslivost za feudalismu.
Luděk Kedršt

Obec Starý Kolín před 50 lety aneb perličky z
roku 1958
• V polovině února dosahovaly teploty až +180 C. Květen byl
mimořádně teplý : 300 C.
• V červnu a červenci byly časté deště a bouřky, vylila se voda,
zatopila louky a pole za Kamencem. Voda zničila seno, zelí a rané
brambory.
• Během Vánoc pršelo.
• Citace z kroniky: „Jsem strážnice ČSD stanoviště ve St. Kolíně. Ze
dne 9. na 10. února jsem měla noční sužbu – sledovala jsem
oblohu, neboť jsem četa v Rudém právu, že bude viděna polární
záře. 10. února ráno ve 4:15 hod. začala obloha rudnout a ve 4:30
hod. byla celá obloha směr Praha rudě fialová a v 5:15 hod.
začala obloha dostávat svoji původní barvu.“ Ze zápisu s. Marie
Pokorné, stráž. tratě.
• V tomto roce byla dokončena socializace obce, všichni soukromě
hospodařící zemědělci vstoupili do JZD.
• JZD mělo začátkem roku 662 ha půdy a 154 členy. Koncem roku
1958 družstvo vlastnilo 693 ha půdy (z toho 575 ha orné) a mělo
162 členy.
• Byla postavena porodna pro prasnice a zahájena výstavby
předkličovny brambor.
• Tržby JZD byly 4 300 000,-- Kč a překročily o 987 000,-- Kč plán.
• Pracovní jednotka byla 20,-- Kč.
• Místní skupina Československého červeného kříže měla zdravotní
službu při Závodu míru.
• V místní knihovně bylo evidováno 216 stálých čtenářů a 6 956
výpůjček (knihovník Josef Kučera). Knihovna byla navržena do
krajské soutěže v Praze. Byla odměněna diplomem čestného
uznání za obětavou práci a poukázkou na knihy v hodnotě 3 000,-Kč.
• Požárníci dostali po 20leté přípravě povolení od ONV Kolín na
postavení nové požární zbrojnice. Stavba byla povolena v akci
Z na 2 roky. Byly vykopány základy. Občané odpracovali zdarma
asi 4 000 hodin a požární sbor 1 000 hodin.
• Byl vydlážděn chodník na náměstí na autobusové zastávce.
• MNV zřídil celodenní mateřskou školu.
• Bylo vyměněno 18 oken v národní škole, škola byla opravena jak
zvenku tak zevnitř. „Neb to již bylo nutno provést – by to vyhlíželo
jako škola“ - podle zápisu s. Josefa Pánka, předsedy MNV.
• V ulici U Lávky byla v délce 104 m provedena kanalizace
z betonových rour o průměru 50 cm. Kanalizace byla vedena od
vagonových domků k lávce do Klejnarky. Práce byla provedena
brigádně, občané odpracovali 326 hodin.
• Město Kutná Hora již několik let buduje studně a vodárnu za
Baštami u Veletova.
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• Ve zdejší stanici byla (přes veškeré protesty občanstva) zrušena
zdejší kolejová vlečka. Doprava zeleniny, brambor, řepy, zelí, atd.
byla zajištěna auty ČSAD.
• 1. května byl ráno v 6 hodin budíček, který obstarala dechová
hudba Starokolíňačka za řízení kapelníka Františka Poláka. V 7:30
šel průvod obcí k betonovému mostu přes Klejnarku, odtud se
odjelo auty a traktory do Kolína na okresní slavnost.
• Světová událost: dne 15.5. bylo lidstvo překvapeno ze SSSR.
Vědci a techniky byla vypuštěna 3. umělá družice země – Sputnik
3. Tvar kužele – 3,59 m dlouhá, hmotnost 1 327 kg. Družice
vzlétla do výše 1 880 km a Zemi obletí za 106 minut. Let přes naše
území byl vždy (rozhlasem, televizí a novinami) hlášen předem.
• 9.3. uspořádal výbor žen slavnostní odpoledne k MDŽ. Byl
proveden slavnostní zápis dětí do kroniky narozených. Na
slavnosti, kde také vystoupili žáci národní školy bylo přítomno asi
250 lidí.
• Miloslava Kozinková, předsedkyně výboru žen, byla jako okresní
delegátka dne 10.6. v Praze ve Valdštejnské zahradě na
slavnostním uvítání hostů z celosvětového sjezdu žen, který
pořádala MDFŽ ve Vídni. Naše ženy odeslaly na tento sjezd věcné
dary, které byly odevzdány ženám z kapitalistických zemí.
• V rámci oslav MDD uspořádala škola tyto akce:
28.5. zájezd do Kolína na loutkové divadlo „Chalupa z marcipánu“
29.5. školní výlet do Prachovských skal
30.5. sportovní odpoledne s odměňováním vítězů, nejlepších sběračů
a ukázněných žáků
• 1.6. MNV spolu s tělovýchovnou jednotou Jiskra uspořádaly
průvod dětí obcí na hřiště v Hejkolci s hudbou závodu KARA
• Zábavy: 4 plesy, 1 karneval, 1 estráda, Staročeské máje,
Posvícenská zábava, Poslední leč, Vinobraní, Mikulášská, Silvestr.
• Divadlo: Medvěd a víla, Perly panny Serafínky
• Kino hraje každou středu a sobotu. V neděli odpoledne pro děti.
• Na poštovním úřadě bylo přihlášeno 485 posluchačů rádia a 73
majitelů televize.
• Uzavřené sňatky: 14 párů.
• Narozeno: 28 dětí.
• Zemřelo: 32 lidí.
• V obci došlo ke dvěma požárům: 6.1. u stodoly Josefa Horáka, č.p.
56 a 8.3. kolna v hostinci Na Poště, č.p. 38.
Z kroniky obce Starý Kolín vybrala Naďa Kotková

Vodárna a její historie
Úpravnu pitné vody, včetně nezbytného technického vybavení pro
dodávku do Kutné Hory, vystavěly Středočeské vodovody a
kanalizace od roku 1953 do roku 1960. Rok 1960 byl
pravděpodobně i rokem zahájení provozu. Na hlavní a jediný řad,
který vedl středem obce, byly přes tlakové redukce připojeny: Kara,
kulturní dům, základní škola, areál živočišné výroby JZD.
Provoz vodárenské soustavy ve Starém Kolíně byl natolik
intenzivní, že postupně zmizela voda ve studních v ulici Na Strži.
Kompetentní komise rozhodla vybudovat připojení na domácí
rozvod úpravny. Tato soustava byla spuštěna v roce 1969, později
byla provedena nízkotlaká přípojka pro Karu, v roce 1973 až 1974
byla připojena hájovna a p. Bubák. V letech 1984 - 1991 vystavěla
obec Starý Kolín formou „akce Z“ vodovodní řady po celé obci a
umožnilo se tak připojení na dodávání relativně kvalitní pitné vody
občanům Starého Kolína. V té době již Kutná Hora pitnou vodu
neodebírala.
Václav Pacák
Poznámka: Příspěvek byl redakčně zkrácen.
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Nejstarší dobrovolný spolek
Nejstarším dobrovolným spolkem ve Starém Kolíně je bezesporu
Sbor dobrovolných hasičů, který byl podle dochovaných písemných
dokladů založen v měsíci listopadu r. 1878.
Zakládajícími členy, nebo jak se tehdy psalo oudové zakládající,
byli: p.Hejduk, p.J.Vlk, poštmistr, páter Fr. Chaloupecký, obchodník
Simon May, Fr. Ledvina, mlynářský, Fr. Sixta, K. Kroutil, Jan
Vinduška, hospodář. Není bez zajímavosti, že oudem zakládajícím
byla i jedna žena, paní M. Moravcová, která však 8.11. 1979
zemřela. V závěti však přenechala značnou částku ve zlatých
s přáním, aby byla vždy uváděna mezi zakládajícími oudy. A tak
toto její přání respektujeme a v tomto článku také uvádíme. Zmíněné
dokumenty hovoří i o oudech činných a oudech přispívajících.
Rozsah tohoto článku nám však nedovoluje uvádět všechna jejich
jména. Nicméně čest a chvála těm, kteří hasičský spolek založili, a
dík těm, kteří v něm po dnešní časy pracovali a pracují. Vždyť
zvláště v minulosti bylo mnoho požárů, a byli to právě dobrovolní
hasiči, kteří majetek svých spoluobčanů zachraňovali.
V současné době je starostou Sboru dobrovolných hasičů p. Josef
Beneš, velitelem je pan Josef Volejník, který v hasičském sboru
pracuje již od svých 15ti let, tudíž je členem více jak 50 let. Jeho
zástupcem po dobu nemoci je pan Jiří Beneš. Sbor má 30 dospělých
členů, z toho 3 ženy a 13 dětí, čili nezletilých do 15ti let.
Ptám se na techniku a p. Volejník /V./ a p. Beneš /B./ odpovídají.
„V.: Myslím, že se za vybavení technikou nemůžeme stydět, zvláště
nový pan starosta dbá na to, abychom měli techniku moderní a
účinnou. Obec Starý Kolín je naším zřizovatelem.
M.: Kolik výjezdů máte v běžném roce?
V.: Zhruba 8-10 výjezdů . Ale v tom nepočítáme naše cvičení.
B.: Pomáhali jsme také při povodních v r. 2002 v Praze.
V.: Za tuto pomoc jsme byli vyznamenáni příslušným ministrem.
B.: Během těchto záchranářských prací jsme navázali více než
přátelský kontakt se Sborem dobrovolných hasičů z Horních
Měcholup. Vzájemně se navštěvujeme a pomáháme si.
M.: Máte ještě některé staré stříkačky?
V.: Máme ještě funkční tzv. koňskou z r. 1926, ta je nejstarší na
okrese. Kromě toho máme také ruční, trakařovou, kterou jsme
převzali od hasičského sboru na Baštách, kdy tato část obce měla
vlastní sbor. Proto jí říkáme Baštecká.
M.: Na jakém stupni vyspělosti pracujete.
V.: Jsme zásahová jednotka III. kategorie, tudíž máme široký okruh
výjezdů v případě potřeby.
B.: Naše vybavení je na poloprofesionální úrovni.
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M.: Zúčastňujete se nějakých soutěží?
V.: Ročně se zúčastníme 5-7 akcí pro dospělé a 3-4 akcí pro mládež.
Zúčastnili jsme se také jedné z největších hasičských akcí, a to
PYRO car 2007, kde je předváděna vyspělá hasičská technika. Žel
letošního ročníku se nemůžeme zúčastnit, neboť máme vlastní
důležitou akci - oslavy 130. výročí založení, které budou nejen pro
naši obec významnou akcí.
B.: Ale zúčastníme se soutěže v Přelouči ve dnech 10. a 11. května.
M.: Jaké jiné akce zajišťujete?
V.: Je to sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu, ten bývá na
jaře a na podzim. Pro děti pořádáme Dětský den a Maškarní
karneval. Dále provádíme preventivní prohlídky majetku obce.
M.: Jak často se scházíte?
V.: Téměř každou sobotu provádíme údržbu majetku a techniky,
vždy dle možnosti našich členů.
B.: Mládež se schází 1x týdně.
M.: Se kterými složkami v obci spolupracujete?
V.: Velmi dobrou spolupráci máme s Mysliveckým sdružením a
v dřívějších dobách i se Svazem zahrádkářů, zvláště při konání jejich
plesů.
M.: Nedávno jsem při jedné akci viděl, že máte nové uniformy.
V.: Někteří naši členové a členky mají již nové, vycházkové
uniformy a postupně jimi budeme vybavovat i další členy.
Všichni členové v úzké spolupráci s obcí se chystají na výročí oslav
a starají se, aby to byly oslavy důstojné jejich spolku a naší obce.
O těchto oslavách však budou občané ještě podrobněji
informováni.“
Popřál jsem panu Volejníkovi, pánům Benešům a ostatním členům
SDH mnoho zdraví a úspěchů v jejich záslužné činnosti.
Rozmlouval Josef Materna

Velké vody na Baštách
Klima na světě se mění a s ním přicházejí i katastrofy. V posledních
letech jsou to povodně, nebo jak se dříve říkalo velké vody. Dlužno
si však uvědomit, že tyto povodně, zvláště pro Starý Kolín a hlavně
pro baštecké občany, byly každoroční a několikrát v roce se
opakující.
Dovolte mi proto, abych toto období historie naší obce Vám
připomenul.
Labský tok se nad pozdějším jezem u Veletova rozděloval na dvě
větve. Na dnešní Náhon s přítokem Černé struhy a stávající tok,
který po své cestě měl velké oblouky, trvalá jezera a močály.
Regulace tohoto toku byla provedena v r. 1932 za řízení p. stavitele
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Weissera.
Labský náhon byl používán k pohonu mlýna a vodních hamrů přes
vodní kola.
Jez u Veletova byl postaven k uklidnění toku a hlavně ke zvýšení
hladiny vody a k vybudování přístavu vorů na louce zvané Hornická.
Vory, které se plavily dále ke Kolínu, měly v jezu vorovou propusť.
Poslední plavba skupiny vorů se uskutečnila v r. 1925.
Vodní záplavy polabských obcí byly pravidelně minimálně 2x ročně.
Obec Bašta čelila těmto záplavám širokými příkopy, jejichž břehy
byly na sucho vyloženy pískovcovými plochými kameny, aby
rozlitá voda co nejrychleji odtekla do spodního toku. Voda
vystupovala poměrně vysoko, proto některé domky byly vodou
zaplaveny až po okna, kterými voda vnikala do místností. Nešťastní
obyvatelé potom hledali útočiště na půdách a střechách domků.
Voda se takto držela i několik dnů. Z vyprávění svého otce vím, že
ve 30. letech o starokolínském posvícení (1. neděle v září) byla
velká voda, takže selky po paměti pod vodou hledaly hlávky zelí,
aby je mohly připravit ke slavnostnímu obědu.
Hlavní odpadový příkop byl veden od tzv. Stávku pod Karou za
domy p. Jarého, mateřskou školkou, pod zahradou p. Materny, p.
Doležala - Rozenského, pod drahou (dříve však do jezera Sakman)
a odtud do spodního toku Labe přes Hejkolec. Tento název vznikl
zkomolením názvu osady Hankolec, která v těchto místech byla a
byla také velkou povodní smetena.
Druhé rameno bylo z Parkánu přes zahradu p. Běšťáka a rybníky na
Baštách příkopem přes zahradu p. Čábelky a Jirana do příkopu
prvého. Byla zde zřízena také vsakovací místa, a sice dva velké
dolíky o průměru asi 30m. Jeden byl před hospodářstvím p. Skokana
(dříve u Horáků na kopečku) a druhá v místech vilky a zahrady p.
Čeňka Vostrovského, nyní p. Hejduk.
Značnou část rozvodněné vody odvádělo jezero pod Valchou.
Vybudovaný dopravní kanál Šífofka, bylo spojení přístavu vorů a
úpravny dřeva s jezerem pod Kaňkem v místech Skalka. Kanál byl
dostatečně široký pro pramice naložené dřevem a dřevěným uhlím.
Zbytky koryta Šífofky jsou dosud patrny v polním katastru za
Klejnarkou a bývalým areálem JZD.
Rybník Sakman, zrušený náspem pro trať ČSD, byl rozdělen hlavní
cestou ze Starého Kolína na Bašta a byl tak široký, že domky čp. 19
(klubovna skautů) a č.p.20 (p. Horák V. - dříve p. Typlt) byly
prakticky na hrázi rybníka. Proto se také tato cesta dlouho nazývala
Na Hrázi.
Velké vody byly pohromou pro obec. Až ve 30. letech postavil
poslední baštecký mlynář p. Loupal pod splávkem vysokou
ochrannou zeď, aby se tak voda snadno nerozlévala do obce.
Při opravě jezu došlo ke zvýšení jeho koruny a odstranění vorové
propusti. Tím šlo do náhonu a na turbíny Baštecké elektrárny více
vody, ovšem ke škodě sousedů a trvalému promáčení pozemků.
Spor v této záležitosti mezi p. mlynářem Loupalem a p. ředitelem
tabákovky p. Malinou, majitelem a hostinským na Baště, byl
několikaletý.
Voda z náhonu byla vedena širokým příkopem na vodní kolo hamrů
ve Valše a po odevzdané práci odtékala do jezera pod Valchou a
odtud do spodní vody pod mlýnem (v místech, kde nyní stojí
klubovna myslivců). Později byl přítok i jezero zrušeny.
Vybudovaná silnice od dráhy ke Kaře p. mlynářem Loupalem
rozdělovala obec na dvě poloviny a menší vody zaplavovaly jen část
levou.
V současné době, pokud nepřijde nějaká mimořádná situace, nám
povodně nehrozí. Poslední velké vody zaplavily jen hájovnu a
Valchu.
Z dostupných písemných materiálu a z vyprávění pamětníků
připravil Josef Materna.
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Radíme zahrádkářům
V současné době probíhá výsadba teplomilných zelenin a to nejen
okurek, rajčat, ale především oblíbených paprik. I melouny se dají
v naší lokalitě pěstovat ve volné půdě, takže bude-li zájem o tuto
problematiku, můžeme se k ní vrátit.
Chtěl bych se zaměřit na pěstování paprik, kterým se zabývá snad
každý zahrádkář. V semenářských obchodech jsou nabízena semena
spousty odrůd, ale je třeba vybírat odrůdy s kratší vegetační dobou,
které u nás spolehlivě dozrávají. Varuji před nákupem sazenic, které
nejsou označeny odrůdou, neboť byste se mohli dočkat zklamání.
Papriky, především odrůdy F1, vysazujeme po jedné sazenici.
Doporučuji k nim zarazit kolíky, neboť rostliny při dobré péči
dorůstají výšky 1m i více a pod tíhou plodů by se mohly vyvrátit.
K pěstování paprik nemusíte mít nutně skleník nebo foliový kryt,
stačí chráněný, dobře osluněný a vyhnojený záhon. Sázíme na
vzdálenost 30 cm a řady podle vzrůstnosti odrůdy na 40-50 cm.
Jelikož paprika má ráda tzv. nohy v teple, je třeba kolem záhonu
zatlouci kolíky, které ponesou asi cca 50 cm vysoký pás igelitu.
Papriky zaléváme v delších intervalech, ale intenzivně. Nevadí,
jsou-li úplně zatopeny. Dbáme na pravidelné hnojení. Odborníci
doporučují vylomit první květy v místě rozvětvení. Po nasazení
dalších poupat je nutné odstranit všechny listy až ke zmíněnému
rozvětvení.
Proč se postupně upouští od pěstování papriky ve sklenících a
krytech? Je to proto, že se vzduch ve chráněných prostorách velice
přehřívá, a pokud nejsme schopni zajistit účinné větrání, snadno
teplota vystoupí nad 38 st. C, což je teplota, při níž odpadávají
mladé plůdky a poupata. Dalším problémem je zvýšená invaze
mšic. Ten, kdo se chce chovat ekologicky, zatluče v chráněném
prostoru kolík ve výši rostlin, na něj přibije prkénko, na které položí
misku pod květináč, kterou naplní vodou s trochou Jaru. Ten
v měsíčním světle přitahuje v noci mšice, které se na misce s vodou
snadno utopí. Dobrým pomocníkem je také proud tekoucí vody,
kterou stříkáme na spodní stranu listů. Většina mšic se po tomto
zákroku srazí k zemi, poškodí se a už nejsou schopna znovu na
rostlinu vylézt. Zde také platí odstranit spodní listy až k rozvětvení.
Mnoho úspěchů v pěstování přeje Josef Matera

Zahrádkáři zasedali
V sobotu 23. února 2008 v hostinci U Řeháků se konala výroční
členská schůze ZO ČZS ve Starém Kolíně.
Př. Ing. Křivohlavý, který schůzi řídil, přivítal nejen přítomné členy
a příznivce, ale především starostu obce p. J. Flegla a
místopředsedu Územního sdružení Kolín, př. Václava Karafiáta.Při
zahájení bylo vzpomenuto na př. Františka Čábelku, zakládajícího
člena naší organizace, který v září 2007 opustil naše řady.
Po přednesení zpráv o činnosti, o hospodaření, o zahrádkové osadě a
po zprávě revizní komise byl předán pamětní list př. Pittauerové při
příležitosti jejího významného životního jubilea. Do diskuse přispěl
i pan starosta Flegl a př. Karafiát a další členové ZO ČZS. Po jejím
skončení bylo schváleno usnesení pro práci v nadcházejícím období.
Př. Karafiát přednesl zajímavou přednášku o ovocnářství. Před
podáním občerstvení a volnou zábavou byla losována tombola.
Během schůze byly proti zaplacení vylepeny nové členské známky.
Závěrem bych chtěl pozvat do našich řad nové členy, převážně z řad
mladých spoluobčanů, kteří mají zájem o zahrádkářskou činnost.
Roční členský příspěvek činí 100,-Kč. Dále uvádím, že se uvolnila
plocha, tj. zahrádka v zahrádkářské kolonii, takže zájemce o tento
pozemek se bude již moci v letošním roce rekreovat v zahrádkářské
osadě. Naší nejbližší akcí je zájezd zahrádkářů s odbornou a
kulturní tematikou dne 26.dubna t.r.
Miloslav Dlabal - předseda
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Skautské novinky
Na podzim jsme v našich řadách přivítali nové kamarády. Dvě
družiny z blízkého Kaňku a jednu družinu Mláďátek (prvňáčků) ze
Starého Kolína.
V prosinci jsme úspěšně zvládli Mikulášskou nadílku. Mohli jste
zhlédnout pohádku a hodné děti obdaroval Mikuláš. Čerti si ani letos
nikoho do pekla neodnesli ☺.
17. února proběhl Maškarní karneval, kterého se letos zúčastnilo
mnoho návštěvníků. Čekala zde na vás bohatá tombola, kde každý
los vyhrál cenu, hrálo se spoustu her a především se tančilo
v nádherných maskách, které byly posléze odměněny.
Všichni jste srdečně zváni i na další ročníky těchto oblíbených
dětských akcí ve Starém Kolíně.
„Nejmladší“ akcí pro veřejnost bylo Velikonoční skautské
kuřátko. Akce proběhla v pátek 21.3. a v sobotu 22.3.2008.
Dohromady se vybralo 3 182,50Kč. – DĚKUJEME!!!!!!!
Peníze se vybíraly do pokladniček, které byly zapečetěny na
obecním úřadě. Po ukončení sbírky byly opět na obecním úřadě
rozpečetěny a peníze poctivě spočítány. Konečná částka byla
odeslána ve prospěch účtu 666999666/0300 – Pomozte dětem.
Peníze budou přerozděleny pro potřeby hendikepovaných dětí.
Pokud byste se chtěli dozvědět více informací o tom, jak taková
sbírka probíhá, podívejte se na stránky www.krizovatka.skaut.cz a
v sekci Akce a projekty – charitativní akce nebo více informací na
www.pomoztedetem.cz
Co nás čeká?
Hezké počasí pro nás znamená, že můžeme zase začít jezdit do
přírody!!
První větší výprava se uskutečnila v dubnu do Orlických hor. Po této
výpravě budou následovat spousty dalších větších i menších výprav

www.starykolin.eu

nejen do okolí, ale i po celé republice.
Nejhezčí odměna přijde prvních čtrnáct dnů v červenci, kdy se
uskuteční tradiční letní tábor. Tábor pro nás znamená spoustu
nezaměnitelných zážitků! Spíme ve stanech s dřevěnými podsadami,
vaříme si v kuchyni, kterou jsme si sami postavili, ne na sporáku, ale
na peci vlastní výroby, umývárku máme také z naší dílny.
Jednoduše, co si neuděláme – to nemáme ☺ ! Přesto musí vše
splňovat přísné hygienické požadavky, které jsou přísně
kontrolovány Okresní hygienickou stanicí. Každý rok nejen dětem,
ale i sami sobě dokazujeme, že v dnešním světě se ještě pořád dá žít
i bez moderních vymožeností, jakými například jsou – elektřina,
voda z vodovodu, televize, telefony apod.

Miniházená ve škole
Základní škola ve Starém Kolíně ve spolupráci s HC
Kolín zahájila od dubna 2008 ve škole činnost družstva
miniházené.
Miniházená je určena pro žáky od 2. do 5. třídy, družstva
jsou smíšená (4 hráči + brankář).
HC Kolín do školy zajistí míče, branky, dresy. Turnaje mezi
školními družstvy se konají v rámci Středočeského kraje
v průběhu celého školního roku.
Pravidla a bližší informace: www.chf.cz – mládež miniházená
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Tak nám začíná nová tenisová sezóna 2008

S dětmi na horách

Tentokrát bude Starý Kolín reprezentovat jedno družstvo, které se
zúčastní Krajské soutěže II. třídy. Oporami budou tradičně naše ženy
Petra Puchnerová, Irena Minaříková, Lucie Svobodová a Kamila
Váchová.
Z pánů zase Milan Škarka, Pavel Mikšík, Jaromír Miškovský, Pavel
Vobořil, Petr Kvasnička a bratři Tomáš a David Kačírkové.
Hraje se systémem 4+2, tj. 6 singlů a 3 čtyřhry.
Na svoje první vystoupení v celostátních veteránských soutěžích se
chystají naši matadoři Jiří Černý a Luboš Železný. To to letí! To to
letí!
Uběhlo již 10 let od založení LTC TENIS a klub se postupně dostal
až do prestižní I. krajské soutěže, ale po odchodu několika opor se
musel po dvou letech s touto soutěží rozloučit.
Sezona jako vždy začíná přípravou dvorců. Shrabáním staré antuky
a dalšího nepotřebného z dvorců a navezením antuky nové. Ještě
předtím se musí povrch jemně uválet a upevnit lajny. Potom se
dvorce důkladně válcují, dohazuje se jemná antuka.
A vše se důkladně prolívá vodou. Příprava na sezonu nás stojí
mnoho práce a financí.
Na valné hromadě klubu 29.2.2008 byl zvolen nový výbor ve
složení:
Předseda: Luboš Železný, místopředseda: Jaromír Miškovský,
hospodář: Jan Stružinský, sekretář klubu: Petra Puchnerová (Kolín)
a Jiří Černý .
Těší nás, že již třetím rokem u nás trénuje paní Irena Minaříková
naše nejmenší: Báru Čihákovou, Nikolu Vladykovou, Natálku
Vobořilovou, Michalu Zrůstovou, Jakuba Vladyku, Karla Šejnu,
Jendu Železného, Jendu Stružínského a Zdendu Černohlávka.
Na dvorcích musí být více než kde jinde určitý pořádek a nejde jen
o věci běžné. Hráč, nežli vstoupí na kurt, musí mít správnou obuv,
musí dodržovat určitý řád.
Před hrou pokropit dvorec a po hře po sobě zamést. To jsou ty
nejdůležitější záležitosti.
Každý rok jsou vyhrazeny hodiny pro veřejnost v průběhu týdne. Je
to poměrně dost času na to, aby se dospělí a mládež mohli
dostatečně vyžít .
Pro začínající je tu tréninková zeď a pro ty nejmenší chceme letos
vybudovat hřiště pro minitenis. Veškeré informace, hrací plán,
podmínky, kontakty atd. budou v naší vývěsce a nově také na
stránkách obce www.starykolin.eu

Jako každý rok, i letos Základní organizace Svazarm Starý Kolín za
pomoci Obecního úřadu Starý Kolín uspořádala zimní ozdravný
pobyt pro děti. I letos jsme zamířili na chalupu do Neratova
v Orlických horách.

Ze starokolínského náměstí jsme vyrazili v devět hodin. Hned, jak
jsme přijeli na místo, pospíchali jsme na oběd a pak už rychle na
kopec. Lyžovali jsme a sáňkovali skoro až do večera. Pořádně
vymrzlí jsme si pak promítali bezvadné filmy a hráli nejrůznější hry.
Po večeři jsme nelenili a vydali se na tajný výlet po okolí Neratova.
Vedl nás pan Novák a pan Doležal. Určitě si dovedete představit, jak
ta neratovská tma a ticho na nás působilo. Jedním slovem
strašidelně. Ale zvládli jsme to. Víte, jak se nám všem pak spalo?
Přes noc napadlo ještě něco málo sněhu, a tak jsme celý pátek
strávili na sjezdovce. Celý den jsme se všichni těšili na večerní
karneval, samozřejmě s vyhlášením nejlepší masky. Bohužel jsme
ale netušili, co na nás čeká v sobotu.
Začal odtávat sníh. Ale i přesto jsme obuli lyže a soutěžili ve
slalomu nebo ve sjezdu. Ale pozor, soutěžili nejenom lyžaři, ale i ti,
kterým byli bližší sáně. Byla to docela legrace.
Po obědě a krátkém odpočinku jsme se vydali na moc příjemnou
procházku do neratovského kostela. Možná jej znáte i vy. Ne? Tak
to příště budete muset jet s námi, ale nejenom kvůli této kulturní
památce, ale i kvůli večerní diskotéce, které jsme se nemohli dočkat.
V neděli se toho už moc nestihne, my jsme se ale i v neděli vydali na
kopec a vůbec nám nevadilo, že to bylo jen na chvíli. Pak jsme celou
chatu zametli a uklidili a hurá domů. No a v pondělí? V pondělí
zase pěkně do školy.
A ještě něco, zkuste si tipnout, kolik nás tentokrát v Orlických
horách bylo. Dětí bylo rovných třicet dva, žádné jiné ani hóóódně
malé už by se do chaty nevešlo. A pokud se na vás nedostalo, zkuste
to příští rok.
Tak brzy ahoj a na shledanou. Roman Krch

Turistický pochod Starokolínská patnácka –
legendární pochod ožil
Klub vodáků Starý Kolín společně s TJ SOKOL Starý Kolín se
v roce 2005 pokusil obnovit nultým ročníkem tento legendární
turistický pochod po okolí naší vesnice. Díky nadšení organizátorů a
poměrně solidní účasti lidí tento pochod pořádáme i v letošním roce.
Start pochodu je v sobotu 31. května mezi 15:00 – 15:30 hodinou
od kulturního domu. Připraveny budou opět dvě trasy. Stejně tak
jako každý rok je cíl pochodu v areálu loděnice u Labe, kde bude ve
večerních hodinách hrát kapela. Občerstvení bude pro Vás zajištěno.
Pokud máte chuť se projít, večer se setkat se sousedy a posedět u
muziky - přijďte. Rádi Vás uvidíme.
www.starykolin.eu
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Zpravodajství z mateřské školy
Mateřskou školu ve Starém Kolíně zná téměř každý, protože do ní
kdysi chodil, anebo v současné době chodí. Její počátky sahají na
začátek 20. století. První zápis je z roku 1947 a jeho autorem je pan
Josef Dobiáš.
Nyní vede kroniku mateřské školy její ředitelka a můžeme se dočíst,
že v současné době do mateřské školy dochází 50 dětí a stará se o ně
6 zaměstnankyň. Škola vede dost pestrý školní život a nabízí dětem
celou řadu aktivit.
Je už tradicí, že nás navštěvuje divadlo, a tak mají děti možnost
minimálně 6x do roka zhlédnout loutkové či maňáskové
profesionální představení.
Ve spolupráci se základní školou mají děti možnost předplavecké
průpravy.
Jednou z nejoblíbenějších akcí je týden na kolech - ten probíhá na
přelomu jara a léta a
starší děti si v něm
opravdu užijí jízdy na
kolech. Letos jsme v
rámci výletu okolo
obce
zavítali
do
Mateřské
školy
v
Záboří nad Labem. Na
konci školního roku
pořádáme nocovaní v
mateřské
škole
odvážné
děti
si
přinesou spací pytel a mohou podniknout noční vycházku a loví
„Bobříka odvahy“ na cestě do tmy a potom samy bez rodičů ve
škole přespí.
Poslední den
školního roku připadá na „Pasování“ - naši
předškoláci jsou slavnostně dekorováni stužkami a stanou se z nich
oficiálně školáci. Akce se účastní celá škola a vítaní jsou i rodiče.
Pak už jsou prázdniny, a to škola jen tak lehce proplouvá k novému
školnímu roku.
Aktuálně:
Letošní nový kalendářní rok 2008 začal velmi pestře. Už máme za
sebou dvě divadelní představení, na které pozveme i děti z
mateřských škol v Záboří a v Hlízově. Děti mají pěkný kulturní
zážitek z pohádky, kterou hrají opravdoví profesionálové, a v
neposlední řadě se ještě seznámí s novými kamarády ze sousedních
obcí.
Na konci února každoročně pořádáme týden karnevalových masek.
Děti si přinesou své masky hned v pondělí a celý týden si je
zkoušejí, povídáme si o nich a v pátek vypukne opravdové
karnevalové veselí. Děti soutěží, tancují - zkrátka dosyta se
vydovádějí.
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A už nám klepe na dveře březen a s ním dlouho očekávané jaro.
Velikonoce nám dávají mnoho příležitostí k výtvarničení, zpívání a
všemu, co naše děti dělají rády.
Zápis:
Každoročně na přelomu ledna a února proběhne zápis pro nový
školní rok.
K tomu letošnímu přišlo rekordních 21 dětí.
Ludmila Šašmová – ředitelka MŠ

TJ SOKOL Starý Kolín
Tělovýchovná jednota SOKOL byla v naší obci obnovena v roce
1990 a v současné době má 88 členů ve čtyřech oddílech – kopané,
stolního tenisu, turistiky a aerobiku. Hlavní výbor se pravidelně
schází jedenkrát v měsíci v zapůjčených prostorách kulturního
domu. Pro setkání všech členů je pak jednou do roka pořádána
Valná hromada.
Oddíl kopané je veden Jiřím Ryšávkou, bez jehož nadšení a
obětavosti by kopaná v naší vesnici dávno zanikla. Jako většina
oddílů se potýká s nedostatkem žáčků a chuti jejich rodičů pomoci
při vedení dětí. Oddíl stolního tenisu svou činnost provozuje
v tělocvičně ZŠ a s minimálním počtem členů se pravidelně
umísťuje do třetího místa v Okresním přeboru I. třídy. V loňském
roce se dokonce tuto soutěž podařilo vyhrát – poprvé za více jak
22tiletou historii oddílu v obci.
Oddíl turistiky je plně vytížen Starokolínskou boudou
v Herlíkovicích, kterou zarytí členové po požáru v roce 1995
svépomocí, stovkami brigádnických hodin zrekonstruovali a jejíž
rekonstrukce prakticky probíhá stále.
Nejmladším oddílem je pak oddíl aerobiku, který se snaží
poskytnout možnost pravidelného cvičení. Tento oddíl také využívá
prostor tělocvičny základní školy.
Václav Kahoun

Starokolínští rybáři v Norsku
Starokolínští rybáři se v těchto dnech vrátili z rybářské výpravy
v Norsku, kde se jim podařilo ulovit i některé trofejní ryby. Na obou
fotografiích je zachycen Jaroslav Dvořák se svými úlovky. Na horní
fotografii
je
mimo
pana
Dvořáka
i
ulovená
treska
obecná, 120 cm,
17 kg. Na dolní
fotografii
je
mimo
pana
Dvořáka
i
ulovený vlkouš
(CatFish), 88 cm.
Obě ryby byly
uloveny
pod
ledovcem
na
poloostrově Froy.
Místní organizace
rybářů ve Starém
Kolíně oznamuje
všem rybářům, že
od 1. května 2008
byla
zahájena
rybářská sezóna
na Kamenci a
Haldách.
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Klub vodáků
byl založen v lednu 1981 (ano, počítáte správně, za tři roky
oslavíme rovných třicet let). Rozhodně nepatříme k nejstarším
spolkům ve vsi, ale tak úplně málo nám také není. Měli jsme to
štěstí, že jsme mohli existovat bez přerušení činnosti.
V současné době máme zhruba šedesát členů nejen ze Starého
Kolína a Bašet, ale i z Kolína, Záboří, Veltrub, Jelena a hlavně z
Tupadel, kde je naše další základna a odkud pochází i nejvíce dětí
(k ostudě těch starokolínských).
Jsme sportovní oddíl, a proto většina
našich aktivit více či méně se sportem
souvisí. Především, jak už sám název
napovídá, s vodou a vodními sporty.
Náš hlavní zájem patří tzv.
"Vodáckému víceboji ". Soutěží se na
závodních pětimístných pramicích.
Každý závod se skládá ze sprintu,
slalomu, sjezdu a střelby ze vzduchové
pušky. Na mistrovství republiky je
navíc ještě štafeta 5 x 100 m plavání.
Každá
disciplína
je
bodována
samostatně a součet bodů určí
celkového vítěze závodu.
Pokud bychom chtěli trochu bilancovat, tak posledních dvanáct let
patříme mezi nejúspěšnější kluby z Českého, Moravského i
Slovenského svazu. Ze sedmi posádek, které většinou nominujeme
na jednotlivé závody, jich pravidelně minimálně pět přiveze nějakou
medaili. Nezřídka i tu nejcennější. Jsme opakovaně držiteli titulu
Mistr ČR, Mezinárodní mistr či Vítěz českého poháru. Především
v dospělých kategoriích, ale i z našich žáčků již dorůstají důstojní
nástupci.
Nejde sice o sport, který by byl na výsluní mediálního zájmu
(alespoň jezdíme bez úplatků, anabolik a zadarmo), ale i tak je
konkurence mezi kluby velmi vysoká a žádné vítězství není bez
dřiny.
.Jak vlastně vypadá takový běžný rok vodáka ze Starého Kolína?
Třeba takhle: nezačíná 1. lednem, jak bývá zvykem, ale někdy v
polovině března, symbolickým "odemykáním vody" a prvním
splutím řeky. Potom nastává každoročně se opakující kolotoč, na
který se celou zimu těšíme (a po třech měsících si občas přejeme,
aby byla zima a klid ). Začínají totiž tréninky na vodě , opravy lodí
a každý druhý víkend závody po celé republice. Proto jsme byli
nuceni koupit vlastní autobus. Jeho údržba a provoz sice stojí mnoho
času i peněz, ale je to o dost levnější, než si ho pronajímat.
Závodů se nejen účastníme, ale sami je každý rok i pořádáme. Letos
dokonce
mistrovství
České
republiky.
Budete-li
mít 14.-15.
června čas a
chuť, přijďte
se na tyto
přebory
podívat
a
fandit našim
posádkám.

Vždyť přece jedou za Starý Kolín. Divácky zajímavější bude sobota,
kdy je na programu slalom a sprint.
Ale to jsme již trochu odbočili od tématu - vodácký rok. Takže,
začínají prázdniny a jejich hlavním lákadlem je rekreační sjíždění
našich toků. A také vodácký putovní tábor pro děti. Poznáváme
nejen řeku jako takovou, ale i její okolí - hrady, zámky a jiné
turistické zajímavostí. Děti si samy vaří (pod naším nenápadným
dohledem) a získávají vztah k přírodě a různé dovednosti.
A už je tu podzim a s ním další série závodů a nakonec i Přebor
veteránů České republiky, který také
pořádáme - veselé to klání na vodě i
mimo ni, pokaždé se odehrávající v
jiné historické době.
Po něm už je závěr sezony téměř na
dohled. Posledním závodem je na
počátku října Krumlovský maraton. Je
to jakási vodácká obdoba Jizerské
padesátky (naštěstí je poloviční).
Potkat zde můžete
jak naše
olympioniky a mistry světa, tak i úplné
začátečníky.
Teď už ale opravdu zbývá jen
"zamknout řeku" a těšit se, pěkně v
teple u krbu, čaje a kytary, na další rok. Málem bychom nezmínili
vánoční besídku a Silvestra, ale to se rozumí samo sebou, že na ně
nezapomeneme a pěkně si je společně vychutnáme.
Tím ovšem výčet našich aktivit ani zdaleka nekončí. Je k nim nutno
počítat i běžnou údržbu Loděnice a areálu u Labe, o který se staráme
spolu s AVZO - Svazarm St. Kolín, kterého jsme členy. Více jak
polovina z nás jsou též "sokolové". Pomáhali jsme po požáru znovu
postavit Starokolínskou boudu v Herlíkovicích, kam dodnes
jezdíme. V létě na brigády a v zimě lyžovat. Se Sokolem
spolupořádáme i "Starokolínskou 15".
K tomu všemu ještě jezdíme na raftech, zkoušíme dračí lodě, florbal,
petanque . . . . . . . . . . . . . .atd.
Pokud byste se chtěli o nás a našich dalších aktivitách dovědět ještě
mnohem více, tak to nebude žádný problém. Navštivte naši
internetovou adresu www.kvstarykolin.cz.
Nebo ještě lépe, přijďte rovnou k nám. Kam? No přece na Loděnici
u Labe. Vždy ve
čtvrtek
po
sedmnácté hodině.
Každý je vítán.
S vodáckým AHOJ
Klub Vodáků
Starém Kolíně

ve
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