Starokolínský
zp ra v od a j
Březen 2009

ročník III

zp ra v od a j
číslo 1

takzvaně vážily, což spočívalo ve sledování kdo z obyvatel má
podle tehdejšího myšlení větší příspěvek pro zachování a rozvoj
státu. Obyvatelé monarchie byli rozděleni do skupin tzv. kurií na
Vážení spoluobčané,
základě výše odváděných daní. V každé kurii však bylo zapotřebí
ve druhé polovině loňského roku jsme si 28. října jiné množství hlasů pro zvolení jednoho poslance. Např. v
připomenuli výročí 90-ti let od vzniku samostatného nejvyšší kurii tzv. velkostatkářské, volilo 5 tisíc voličů 85
Československého státu. Považuji proto za
poslanců, a naopak ve všeobecné kurii, kde
důležité si alespoň částečně připomenout
mohl od roku 1896 volit každý muž od
historii jeho vzniku.
věku 24 let, volilo 5,3 mil. voličů 72
poslanců. Vedle majetkových pravidel
Málokdo si v dnešní době uvědomuje jak
platilo i národnostní pravidlo kdy Němci
byla cesta k naší samostatnosti dlouhá a
byli pokládáni za státotvorný národ.
složitá v období v mnohonárodnostního
Volební okrsky byli konstruovány tak aby
státu devatenáctého století jako bylo
Němci měli výhody a zároveň jeden
Rakousko-Uhersko. Pro bližší pochopení
poslanec německý zastupoval 39 tis.
této naší cesty je třeba si uvědomit, že
Němců narozdíl od jednoho poslance
tehdejší monarchie nebyla právní a
českého, který zastupoval 55 tis. Čechů.
demokratický stát jako dnešní Česká republika. Monarchie
fungovala
na
principu
takzvaného
privilegovaného Kuriální systém se vyvíjel a postupně liberalizoval. Roku 1861
parlamentarismu a to až od ústavy
byly 3 kurie tzv. velkostatkářská,
3x snímek z Václavského náměstí ze dne 28. října 1918
v roce 1861. Tato ústava však byla
městská a venkovská. Od roku 1873
silně proněmecká a český národ v ní
byla
zavedena
čtvrtá
kurie
neměl rovné místo. Ústava z roku
obchodních a živnostenských komor.
1867 také nepřinesla Čechům
Pro český národ byla poměrně
státnost, přestože byla výrazně
významná změna v roce 1882 kdy
liberálnější
nebyla
ještě
v rámci Taafeho volební reformy byl
demokratickou. Státnost ovšem
snížen volební census tak, aby mohly
přinesla Maďarům v tzv. Rakouskovolit i střední vrstvy. Je třeba si
uherském vyrovnání téhož roku.
uvědomit, že od pobělohorské doby
jsme v nejvyšších vrstvách neměli
Podle této, na tehdejší dobu a
českou šlechtu, že zmizely elity
prostředí střední Evropy, pokrokové
národnostně
české,
které
se
ústavy nemohl každý obyvatel volit.
v průběhu 18.století rekrutovaly
Volební právo měla zhruba třetina
obyvatel monarchie na základě výše různých privilegií jako byl z městského stavu v podobě manufakturních a dalších
původ, vzdělání, státní služba a výše odváděných daní. Podle podnikatelů. Většinu pozemkového vlastnictví v Čechách
tehdejšího myšlení by to co dnes nazýváme rovné volební právo ovládala národnostně cizí šlechta, která měla pouze pozitivní
vztah ke svému českému
bylo chápáno jako nespravedlivé
majetku, ale už neměla vztah
a jako porušení kvality, protože
k mentalitě českého národa ani k
se předpokládalo, že profesor má
jazyku.
Jádro našeho národa tedy
větší váhu než například dělník.
tvořili
středostavovští
K volbám se tedy dostali jen
podnikatelé, mezi kterými bylo
urození, bohatí a vzdělaní a
jen
minimální
zastoupení
určité skupiny úřednictva, které
velkostatkářů. Z toho plyne, že
byly oporou monarchie. Dále si
většina etnických Čechů vůbec
musíme uvědomit, že volební
nemohla volit, což se změnilo až
právo skupin, které jsem právě
výše uvedenou Taafeho volební
zmínil se týkalo pouze mužů!
reformou. Dělníci mohli volit až
Ženy volební právo neměly a
od již zmíněného roku 1896 kdy
doporučovalo se, aby se ani
byla zavedena pátá Všeobecná
příliš nevzdělávaly. V dnešní
kurie, ve které mohli volit všichni
době považujeme za naprosto
muži bez ohledu, jak vysoké platí
přirozené, že co jeden občan to
daně.
V
této,
již
páté
kurii,
bylo poprvé zavedeno tajné
jeden hlas, ale podle ústavy z r. 1867 patřil různým osobám,
které měly volební právo, různý počet hlasů. Volební hlasy se

Slovo starosty

hlasování. Hlavním důvodem zavedení tajného hlasování byla
obava, že zaměstnavatelé se mohli dovědět, že některý dělník
volil socialisty a následně ho propustit.
Volební systém podle kurií do poslanecké sněmovny (Říšské
rady) trval až do roku 1907, kdy bylo přijato všeobecné volební
právo ovšem stále jenom pro muže. Všeobecné volební právo se
netýkalo zemských sněmů kde platil dál kuriální volební systém.
Začala zároveň platit volební povinnost.
Volební povinnost u nás platila i za první republiky a v letech
1945-1948. Paradoxem je, že za komunistického režimu v letech
1948-1989 byla volební povinnost zrušena, ale účast občanů byla
pečlivě sledována a nepřijít k volbám znamenalo rozsáhlé
perzekuování takového občana i jeho rodiny. Volební komise
měla přesně vedené seznamy občanů a podle nich sledovala kdo
už odvolil. Jednotlivé volební obvody soutěžily v rychlosti
odvolení. Pokud někdo z občanů nešel k volbám, tak se volební
komise vydala k němu domů a
tuto skutečnost zaznamenala. To
mělo velký vliv např. pro vydání
posudku na něho samého nebo
jeho rodinu. Posudky byly
vydávány na jakoukoliv hloupost
i důležitou věc např. na studia,
vycestování do zahraničí apod.
Posudky byly vystavovány jak
z místa
bydliště
tak
ze
zaměstnání nebo škol. Je třeba si
uvědomit, že neúčast ve volbách
byl velice závažný delikt
z hlediska loajality
ke
komunistickému režimu.
Ale vraťme se k samotnému
vzniku
Československa.

československých legionářů. Československá republika tedy
nebyla darována, jak tvrdí někteří zahraniční historici, ale
skutečně vydobyta! Republika vznikala, přes počáteční
poválečnou krizi, jako naděje a proto, přestože trvala pouhých 20
let, se zakódovala v našich myslích jako jeden z větších českých
počinů od dob Karla IV.
Závěrem se musím zastavit nad skutečností jak prezentovala
média zahájení výstavy k výročí 90-ti let Československa. Jistě
si mnozí vzpomenete! První čemu se všechna hlavní média
věnovala bylo vystavení „vzácné“ Mnichovské dohody. Tato
slova může vyřknout jen člověk, který si neváží své vlasti. To
samozřejmě platí i na hlavní organizátory celé výstavy, kteří
svým jednáním velmi napomohli médiím ve vytvoření iluze, že
tento dokument je vzácný a pro československou státnost a její
historii pozitivně významný. Svůj postoj k této potupné dohodě
vyjádřila poměrně jasně Francie, která na žádost české strany o
zapůjčení
jejich
originálu
odpověděla, že ho nemohou najít.
Opravdu si myslíte, že Francie
neví kde tento dokument má
uschovaný? Já myslí, že ne.
Daleko
pravděpodobnější
je
odpověď, že se Francie za tuto
dohodu stydí. Zcela zásadnější
otázkou však je, proč média
neprezentovala
jiné
zcela
významné exponáty jako je např.
Washingtonská
deklarace,
vyhlášení nezávislosti, které před
sochou sv. Václava přečetl Alois
Jirásek
nebo
Martinskou
deklaraci. Důvody mohou být dva.
Ten prvý by mohl být v mediální

První zákon o vzniku Československého státu
nepopularitě jiných exponátů.
Přeneseme se přes těžké období
Přiznejme si skutečnost, kdo z Vás, hlavně mladších, slyšel např.
první světové války až na její samotný závěr, podzim roku 1918.
Na tomto místě chci zdůraznit, že Československá republika o Washingtonské deklaraci z 18. října 1918, kde byla sepsána,
vznikla na třech místech současně aniž by tuto skutečnost ta komu se přisuzuje její sepsání, kdo ji podepsal, komu byla
adresována a jaká byla odpověď. Asi málokdo. Ale co
jednotlivá centra věděla.
představovala Mnichovská dohoda pro náš stát a národ, kdy, kde
Prvním místem, kde byla prohlášena Československá
a kým byla podepsána už bude vědět daleko více z Vás. Tím
samostatnost byl Washington (USA). Zde v pátek 18.10.1918
druhým by mohla být skutečnost, že podobné historické
byla Tomášem Garrigue Masarykem, Milanem Rastislavem
povědomí mají i novináři, kteří o této výstavě informovali. Je
Štefánikem a Edvardem Benešem podepsána Washingtonská
pravděpodobné, že jsou i jiné důvody, proč tomu tak bylo, ale
deklarace.
vše v prvopočátku pramení z neznalosti naší historie. Určitě
Druhým místem, kde byl prohlášen stát bylo Václavské náměstí nikdo nechce aby každý občan byl historikem, ale každý občan
v Praze. Zde v pondělí 28.10.1918 přečetl Alois Jirásek před
by se měl zajímat o historii svého
sochou sv. Václava proklamaci o
státu alespoň v rozsahu časové osy
vyhlášení
nezávislého
významných událostí jako byl
Československa.
právě vznik republiky a jiné.
Třetím
místem,
kde
byla
Ano, Mnichovská dohoda byla
vyhlášena
samostatnost
byl
významným
zlomovým
Martin (Slovensko), kde se ve
okamžikem v našich dějinách.
středu
30.10.1918
sešli
Nesmíme na ni zapomenout, ale
představitelé
slovenského
zároveň je nepřijatelné se s ní
politického života a schválili
chlubit
jako
s hlavním
Martinskou deklaraci, ve které
dokumentem při 90-ti letém výročí
prohlásili, že slovenský národ je
vzniku
samostatného
součástí
jednotného
Československa.
československého národa.
Tento text si nekladl za cíl
Znak Československa z roku 1920
Co však nemělo v historii
kompletně vyložit historii období
státovědy obdoby bylo, že samotný stát byl mezinárodně okolo vzniku Československého státu, ale měl by alespoň
uznáván ještě dříve než měl vydobyty pevné hranice, což se stalo částečně nastínit naše státní kořeny.
až v polovině roku 1919. Musím zde zdůraznit, že hranice naší
Prameny čerpány ze seminářů a publikací
republiky byly skutečně vydobyty jak vlastní nově vznikající
Jaroslav Flegl - starosta obce
armádou (mnoho českých a slovenských důstojnických kádrů Prof. PhDr. Jana Rataje, CSc.
přešlo z c. a k. armády), tak postupně se vracejícími jednotkami
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Výše pronájmu nebytových prostor

CzechPoint

Úvodem jednu definici: Cena nájemného by měla odrážet výši
běžných provozních nákladů a zároveň by měla tvořit rezervu ve
fondu oprav pro daný objekt pokud není pronájem ve veřejném
zájmu. Jak je to tedy s výší nájemného za nebytové prostory?
Výše nájemného za nebytové prostory vycházela do roku 2008
z vyhlášky č. 585/1990 Sb., o cenové regulaci nájemného z
nebytových prostor. Tato vyhláška však byla zrušena již 1. října
1995. Do roku 2008 bylo nájemné stanoveno ve výši cca 50
haléřů za m2 a den. Paradoxem bylo, že nájemné za byty již
vycházelo na cca 80 haléřů za m2 a den. Nebytové prostory
sloužící převážně k výdělečné činnosti byly na pronájem levnější
než obecní byty, které převážně slouží jako sociální síť.
Současná výše nájemného za nebytové prostory je stanovena ve
výši cca 2,- Kč za m2 a den. Ano, pro současné nájemce je to
poměrně velký cenový skok, který je zapříčiněný více jak 10-ti
letou neměnností nájemného. Například nejstarší nájemní
smlouva z roku 1999 byla v té době uzavřena s výší nájemného
dle výše jmenované cenové regulace z roku 1990, která v té době
byla již zrušena.

Využijte i vy služeb systému CzechPoint ve Starém Kolíně. Pokud
potřebujete některý z následujících dokumentů, nemusíte již jezdit
do Kolína nebo Kutné Hory a čekat na jednotlivých úřadech na
vyřízení své záležitosti, ale můžete přijít na Obecní úřad ve Starém
Kolíně, kde Vám rádi potřebný dokument vystavíme.
1. Výpis z Katastru nemovitostí.
2. Výpis z Obchodního rejstříku.
3. Výpis z Živnostenského rejstříku.
4. Výpis z Rejstříku trestů.
5. Výpis z bodového hodnocení řidiče.
6. Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72).
7. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH.
8. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných
dodavatelů.

Krátkodobý pronájem kulturního domu
Obec Starý Kolín od září loňského roku nabízí možnost
krátkodobého pronájmu kulturního domu. Pod tímto pojmem je
myšlen pronájem následujících nebytových prostor v kulturním
domě (společenský sál s balkónem, divadelní jeviště, divadelní
šatna se skladem, divadelní propad a sociální zařízení v patře)
s denním pronájmem uvedených prostor na dobu ne delší 30-ti
dní.
Základní cena za jednodenní pronájem činí 1500,- Kč. K této
částce se připočítávají poskytované služby: spotřeba elektrické
energie, spotřeba plynu + částka 300,- Kč na náklady spojené s
výkonem funkce topiče a den. Dále je možnost zapůjčení
techniky na ozvučení sálu za částku 300,- Kč a den.
V případě kulturní nebo sportovní akce, přispívající ke zlepšení
nebo udržení společenského života v obci, mohou být jednotlivé
částky sníženy nebo odpuštěny. Jednotlivé případy se posuzují
individuálně.

Využijte E-BOX, likvidujme drobné
elektrospotřebiče, jak se má
Naše obec se ve spolupráci se společností ASEKOL rozhodla
usnadnit Vám třídění vysloužilých malých elektrozařízení.
Každý občan má nyní možnost zanést starý mobil, kalkulačku,
telefon, drobné počítačové vybavení, discman nebo MP3
přehrávač na obecní úřad a zdarma se jej zbavit vyhozením do
připravené nádoby, tzv. E-boxu. Ten je
umístěn v zádveří u vstupu do prostor
České pošty a obecního úřadu.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění
drobných elektrozařízení je také
zvýšení množství sebraných malých
spotřebičů. Ty totiž většinou končí v
komunálním odpadu. Pokud se
elektrospotřebič obsahující zdraví
škodlivé materiály vyhodí spolu s
běžným odpadem do popelnice,
nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na
řízené skládce. Tak zcela zbytečně
dochází k hromadění odpadu, který by
mohl být znovu využit. Ale pokud je elektrozařízení odevzdáno k
recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče
bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní zdroje a životní
prostředí. Další podrobnosti o třídění elektroodpadu najdete na
www.elektrosrot.cz.
galerie.starykolin.eu

Služby poskytované občanům obecním
úřadem
Obecní úřad ve Starém Kolíně poskytuje občanům a firmám
následující služby:
- Černobílé kopírování na formáty A4 nebo A3.
- Černobílé faxování do formátu A4.
- Černobílé skenování do formátu A3.
- Ověřování podpisů (legalizace)
- Ověřování listin (vidimace)
- Přihlášení k trvalému pobytu, zrušení údaje o trvalém pobytu.
- Výpisy a podání ze systému CzechPoint (dle předchozího článku)
- Veřejný internet.
- Pronájem hrobových míst.
- Prodej popelnic na komunální odpad (120 l za 850,-Kč a 240 l za
1500,- Kč), prodej popelnic na bioodpad (120 l za 643,- Kč a 204
l za 888,- Kč) a prodej pytlů na komunální odpad (20,- Kč za kus).
- Roznáška obědů pro nemohoucí občany.

Poplatek za komunální odpad na rok 2009
Poplatek za komunální odpad platí osoba, která je hlášena
k trvalému pobytu. U rekreačních objektů je poplatek ve výši
poplatku za jednu osobu. Pro rok 2009 je poplatek stanoven ve
výši 500,- Kč/osobu. Splatnost poplatku je, stejně jako
v předchozích letech, do konce února příslušného roku. Úhradu lze
též provést ve dvou splátkách stejné výše se splatností jedné
splátky do konce února a druhé splátky do konce srpna příslušného
roku.

Poplatek za psa na rok 2009
Poplatek za psa se vybírá od věku 3 měsíců. Majitel psa platí
poplatek v následující výši: za prvního psa 60,- Kč, za každého
dalšího psa 90,- Kč. Důchodci platí polovic.

Prodej upomínkových předmětů
V podatelně obecního úřadu si můžete zakoupit následující
upomínkové předměty: Pohlednice 3,- Kč, tričko pro dospělé
v různých velikostech 85,- Kč (modré a žluté), tričko dětské 65,Kč (modré a žluté), plátěná taška 75,- Kč (modrá a žlutá),
propisovací tužka 15,- Kč (modrá), čepice s kšiltem 75,- Kč
(modrá a žlutá), sportovní kšilt 55,- Kč (modrý a žlutý), modrý
skleněný hrnek 77,- Kč a sklenička (whiskovka) 74,- Kč.

Fotogalerie obce
Ti z Vás co pravidelně navštěvujete internetové stránky obce jste
si zajisté již všimli, že před cca ½ rokem se zrodila i další část
prezentace obce a to fotogalerie. Najdete ji na samostatné
internetové adrese galerie.starykolin.eu a v současné době již čítá
na 2800 fotografií v 70 albech a stále se rozrůstá. I vy můžete
přispět svými fotografiemi ze současného dění či historie obce.
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Nový územní plán obce
V září minulého roku dokončil architekt Pavel Krolák studii
nového územního plánu Obce Starý Kolín. Tato studie v sobě
skrývala předpřipravení podkladů pro zpracování návrhu nového
územního plánu a je vytvořena z pohledu architekta. Studii si je
možné prohlédnout na obecním úřadě nebo na internetové adrese
http://www.starykolin.eu/informace-o-obci/novy-uzemni-planpruzkumy-a-rozbory/ . V současné době se vyhodnocuje návrh
zadání nového územního plánu obce, který již byl vyvěšen po
dobu 30-ti dní. Ten je též možné si prohlédnout na obecním
úřadě
nebo
na
internetové
adrese
http://www.starykolin.eu/informace-o-obci/novy-uzemni-plannavrh-zadani/ .
Na začátku celého procesu tvorby nového územního plánu si
musíme uvědomit k čemu má územní plán jako takový sloužit.
Územní plán má být koncepce reálného a přiměřeného rozvoje
obce s důrazem na vyváženost celého území. Co si máme pod
touto větou představit? Co nám například přinese nekonečné
rozšiřování obce a do jaké míry je vůbec únosné obec rozšiřovat?
Tak to jsou otázky, kterými bychom se měli v prvé řadě zabývat.
Musíme mít na paměti, že pokud hodláme rozšířit například
plochu obytných zón, tak se zároveň musíme zabývat i otázkou
zda máme dostatek odpočinkových zón nebo zda je musíme nově
navrhnout, zda nám vyhovují přístupové komunikace, zda
kapacitně vyhovují hlavní inženýrské sítě, jaký bude výhledový
nárůst obyvatel a jak tento nárůst ovlivní mateřskou a základní
školu a mnoho dalších otázek, které se musí zodpovědět dříve
než takovouto změnu území uskutečníme. Takto se musí
přistupovat ke každé navrhované změně funkčních zón.
Jako příklad ne zcela vhodné
koncepce obce lze uvést lokalitu na
Baštách,
kdy
v šedesátých
a
sedmdesátých letech minulého století
započala výstavba v ulicích B.
Smetany, U Sídliště a Kožešnická
(bytové domy). Zde byla nastolena
pravoúhlá výstavba, která nikterak
nenavazuje na historický vývoj obce.
Hlavním cílem té doby bylo rozparcelování polí pro novou
obytnou výstavbu bez přihlédnutí k plošné architektuře obce.
Není to ovšem nic neobvyklého. Nesmíme zapomenout, že v této
době byla architektura území i staveb všeobecně potlačena pod
zájmy masivní výstavby. Bohužel se v tomto trendu pokračovalo
i v nedávné minulosti při změně č.1 platného územního plánu,
kdy nebylo nikterak přihlédnuto k potřebám daného území
(vznik klidové zóny s předělem mezi bytovou a rodinnou
výstavbou s vhodným uspořádáním nových komunikací).
Pokud mohu tak bych se na chvíli zastavil u lokality, která byla
dotčena právě změnou č.1 platného územního plánu (rok 2006).
Nejen že se zde pokračovalo v započatém trendu územního
plánování z dob minulých, ale vedení obce při oživování této
lokality učinilo kroky, které nás stály a ještě budou stát nemalé
peníze. Začnu ale od začátku. Z mého pohledu standardní a pro
obec přijatelné možnosti jak oživit novou zónu pro obytnou
výstavbu jsou asi tři.
První možnost: vlastník (vlastníci) pozemků vybuduje kompletní
inženýrské sítě včetně komunikací a následně rozprodá, nebo si
ponechá takto nově vzniklé stavební parcely. Nově vzniklé
komunikace má možnost předat do majetku obce, nebo si je
ponechat. V obou případech se jedná o veřejnou místní
komunikaci kde údržbu zajišťuje vlastník komunikace.
Druhá možnost: ta je shodná s první až na jednu skutečnost a to,
že vlastník pozemků prodá tyto pozemky jinému investorovi
nebo developerovi.
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Třetí možnost: vlastník pozemků prodá tyto pozemky dotčené
obci, ta vybuduje kompletní inženýrské sítě včetně komunikací a
následně rozprodá takto nově vzniklé stavební parcely. Při této
variantě obec zvýší cenu pozemků pouze o částku, kterou
investovala do inženýrských sítí a komunikací. Reálná prodejní
cena pro prodej mezi vlastníkem a obcí se může pohybovat v naší
obci mezi 200,- až 600,- Kč za m2, záleží na lokalitě a množství
následných investic v poměru na m2.
Uvědomme si, že pole (pozemek), které je v územním plánu
určené pro výstavbu se tímto nestává stavebním pozemkem, ale je
i nadále pouze polem s možností určitého typu činností.
Stavebními parcelami se pole stane až po vybudování kompletních
inženýrských sítí včetně příjezdových komunikací a samozřejmě
po rozparcelování.
Nyní popíši čtvrtou možnost. To je ta, která byla nastavena ve
zmiňované lokalitě a z které vyplývají následné finanční závazky
obce. Pouze části pozemků, po kterých budou vést nové
komunikace odkoupila obec do svého vlastnictví. Zbylá převážná
část pozemků, na kterých je plánována výstavba zůstává u
stávajících vlastníků. Část pozemku pod budoucí komunikací není
dodnes plně odkoupen. Obec zaplatila v roce 2005 formou
spoluúčasti cca jedena čtvrt miliónu za vybudování elektrických
přípojek a za vybudování nového elektrické trafo stanice pro tuto
lokalitu. Dále si obec nechala zpracovat projekty na výstavbu
vodovodu, veřejného osvětlení, dešťové kanalizace a nových
komunikací podle kterých snad půjdou tyto stavby realizovat (rok
2006). Po dokončení těchto všech staveb se dá očekávat výše
celkových investic obce do této lokality cca ve výši někde okolo
částky 8 mil. Kč. To je částka, která by při realizaci dle jakékoliv
z prvních tří variant byla započítána v ceně výsledných stavebních
parcel. To bylo mé krátké odbočení úzce
související s tímto článkem o novém
územním plánu.
Abych se ale vrátil k připravovanému
novému územnímu plánu obce. Jak již
jsem v úvodu řekl máme zpracovánu studii
nového územního plánu, která měla a ještě
má sloužit jako podklad pro širší diskusi
před zpracováním samotného návrhu
nového územního plánu. Je to krok, který jsme učinili navíc a není
zcela běžný. Standardním prvním krokem je zpracování až návrhu
nového územního plánu což již bylo v lednu 2009 provedeno.
Můžete se tedy právem ptát, proč jsme nenechali rovnou zpracovat
návrh nového územního plánu a ten začít projednávat cca o ½ roku
dříve? Odpověď má dvě části. Jedna část se týká skutečností již
zde řečených a to, že územní plán je dlouhodobou koncepcí
daného území. Je třeba se pokusit o otevření širší diskuse a
nepodléhat tlakům některých vlastníků, kteří chtějí teď hned něco
stavět. Druhá část je čistě věcná a má přímou souvislost s novým
stavebním zákonem. Územní plán vychází z mnoha podkladů mezi
kterými jsou i takzvaná úápéčka (ÚAP – územně analytické
podklady), které obec potažmo zpracovatel územního plánu obdrží
od odboru Regionálního rozvoje a územního plánování MÚ Kolín.
Tento odbor je ovšem doposud nevlastnil a musel si je nechat
zpracovat. Podklady byly dokončeny na sklonku minulého roku a
následně byly předány našemu architektovi.
Závěrem pouze shrnu současný stav připravovaného nového
územního plánu obce. Do 13. března 2009 byl vyvěšen návrh
zadání, který je v současné době vyhodnocován pořizovatelem.
Poté bude probíhat schvalovací proces zadání, po kterém architekt
zpracuje návrh nového územního plánu obce k dalšímu
projednávání. Nový územní plán by mohl být dokončen a vstoupit
v platnost za cca 2 roky. Tato doba je opravdu pouze orientační a
velmi bude záležet na množství podmínek, které budou vyplývat
ze stanovisek dotčených orgánů a bude je nutné zapracovávat a
znovu projednávat.
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Dotace, o které jsme žádali v roce 2008
Na sklonku roku 2007 požádala obec o dotaci z Programu
obnovy venkova Středočeského kraje na spolufinancování
výměny oken, dveří a výloh budovy zdravotního střediska. Na
základě naší žádosti jsme obdrželi dotaci ve výši 134 tis. Kč.
Další naší žádostí byla žádost o poskytnutí příspěvku obcím
z rozpočtu Středočeského kraje na financování potřeb jednotky
sboru dobrovolných hasičů Obce Starý Kolín (pořízení
zásahových kompletů). Zde jsme byli též úspěšní a z rozpočtu
Středočeského kraje jsme obdrželi 180 tis. Kč.
V souvislosti se zřízením kontaktního místa CzechPoint jsme
obdrželi od Ministerstva vnitra ČR dotaci ve výši 52 tis. Kč.
Na jaře minulého roku jsme také podali žádost do Regionálního
operačního programu NUTS 2 střední Čechy. Zde se jednalo o
projekt „Účelové zařízení pro volný čas“ (Vybudování dětského
hřiště a modernizace stávajícího sportoviště za Kulturním
domem). S touto žádostí jsme neuspěli. V současné době
posuzujeme zda budeme žádat opětovně nebo zda začneme
alespoň dětské hřiště budovat sami.
Poslední naší žádostí v minulém roce byla žádost o poskytnutí
dotace z Operačního programu Životní prostředí na projekt Svoz
bioodpadů a tříděných složek komunálního odpadu. Výsledek
tohoto dotačního titulu by měl být znám do konce března 2009.

Vraťme zeleň do ulic
Tak to je název nové dlouhodobější akce, která má za cíl novou
výsadbu převážně stromů ale i keřů zpět na veřejné plochy v naší
obci. Prvním počinem loňského roku byla výsadba dvou lip.
První zasadil pan Jan Pěnkava v ulici V Koutě a druhou pan Petr
Lněnička U Křížku. LTC provedl dosadbu zeravů západních
(tújek) v areálu sportoviště za kulturním domem. Některým se
bohužel z nedostatku vláhy nepodařilo uchytit. Dále obec
vysadila dvě lípy srdčité u vstupu na hřbitov a jednu ve
Višničkách, na náměstí byl vysazen smrk pichlavý, který by měl

galerie.starykolin.eu

za pár let sloužit i jako nový vánoční strom. U klubovny Junáka
byl vysazen dub červenolistý převislý jako náhrada za pokácenou
lípu. V neposlední řadě došlo k dosadbě živého plotu u vstupu na
hřbitov jalovci obecnými a k výsadbě dvou zeravů západních
(tújek) v areálu hřbitova. V současné době je dokončen přehled
dalších míst vhodných pro výsadbu. Jedná se převážně o výsadbu
stromů kolem místních komunikací, kam se vzhledem
k omezenému prostoru budou vysazovat kulovité javory, kulovité
jasany nebo podobné kultivary. Odhadované množství vysazených
stromů v nebližších letech je cca 150 ks. Doufejme, že tímto
okamžikem se zastavuje období kdy zeleň z našich ulic spíše
mizela a začíná období kdy ji navrátíme zpět a budeme se o ni
starat.

Dopravní značení
V naší obci jsme na místních komunikacích dokončili úpravy
dopravního značení. Hlavním důvodem k provedeným úpravám
byla skutečnost, že většina dopravního značení neodpovídala
platným normám (hlavně technickým). Neméně podstatnou
skutečností byl i záměr obce pokusit se o zklidnění silniční
dopravy. Podstatné změny, které by měly přispět k větší
bezpečnosti na komunikacích v obci, jsou:
- Informativní měřič rychlosti u přechodu pro chodce u místní
základní školy s osazením zvýrazňujících tabulí informujících o
přechodu pro chodce a zároveň snížení nejvyšší dovolené rychlosti
v tomto místě na 30 km/h v době školního vyučování.
- Zavedení přednosti zprava v celé obci mimo silnice III. tříd.
- Osazení 6-ti zpomalovacích prahů.
- Snížení nejvyšší dovolené rychlosti v celé části obce Bašta na 30
km/h.
Na dokončenou obecní část dopravního značení plynule navazuje
Správa a údržba silnic Kutná Hora, která má ve své správě silnice
III. tříd (ul. Kolínská, Kateřinská a Hlízovská). Na těchto
komunikacích provede taktéž výměnu dopravního značení dle
schváleného projektu a pasportu dopravního značení celé obce.
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Ze zasedání zastupitelstva
10. zasedání zastupitelstva Obce Starý Kolín se konalo dne
26.06.2008
Schválilo
• Prodej hasičského automobilu Škoda 706 Obci Konárovice.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o symbolech obce.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2008, kterou se mění vyhláška
č. 2/2005, o poplatku za zhodnocení stavebního pozemku
možností jeho připojení na stavbu vodovodu.
• Rozpočtové opatření č.2/2008.
• Udělení výjimky pro školní rok 2008/2009 z nejnižšího počtu
žáků základní školy.
• Udělení výjimky pro školní rok 2008/2009 z vyššího počtu dětí
v mateřské škole.
• Směnu pozemků KN p.č. 1328/1 o výměře 1032 m2, ostatní
plocha, a část pozemku PK p.č. 1329/3 o výměře 6120 m2, za
pozemky PK p.č. 535 o výměře 313 m2, PK p.č. 536 o výměře
6807 m2 a PK p.č. 537/1 o výměře 264 m2 v k.ú. Starý Kolín.
• Vstup Obce Starý Kolín do Dobrovolného svazku obcí Starý
Kolín a Hlízov a Stanovy DSO Starý Kolín a Hlízov.
• Příspěvek na výstavbu splaškové kanalizace od občanů ve výši
5000,- Kč za rodinný dům a 2500,- Kč za byt v bytovém domě.
Příspěvek bude vybírán následujících 6 měsíců od okamžiku
schválení přidělení dotace na výstavbu kanalizace a ČOV.
Uložilo
• Finančnímu výboru a účetní obce promítnout schválenou
změnu do rozpočtu obce na rok 2008.
• Starostovi obce zaslat obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 a
č. 2/2008 Ministerstvu vnitra ČR.
• Starostovi obce zaslat na Odbor školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Středočeského kraje schválení výjimky z
nejnižšího počtu žáků základní školy a schválení výjimky
z nejvyššího počtu žáků mateřské školy.
Pověřilo
• Starostu a místostarostku obce zastupováním Obce Starý Kolín
v DSO Starý Kolín a Hlízov.
Vzalo na vědomí
• Zprávu kontrolního výboru o plnění usnesení ze zasedání
zastupitelstva Obce Starý Kolín z března 2008.
Dále usnesením č.48/10/08 zastupitelstvo obce schválilo
2.změnu platného územního plánu (umístění ČOV).
11. zasedání zastupitelstva Obce Starý Kolín se konalo dne
23.09.2008
Schválilo
• Rozpočtové opatření č. 5/2008.
• Prodej hasičského automobilu Škoda 706 nejvyšší nabídce.
• Příspěvek Mateřské škole ve Starém Kolíně ve výši 40 000,Kč na zakoupení stolů a židliček.
• Jednostranné zvýšení nájemného z nájemních bytů dle zákona
č. 107/2006 Sb. od ledna 2009 o 27,8 % z podlahové plochy
bytu.
• Akci “Oprava budovy zdravotního střediska, II. etapa“ pro
podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova 2009.
• Název ulice Spojovací v lokalitě na Baštách.
Jmenuje
• Od 23.09.2008 za členy Školské rady při Základní škole ve
Starém Kolíně za zřizovatele p. Radka Bašeho a p. Jiřího Jirsu.
Uložilo
• Finančnímu výboru a účetní obce promítnout schválenou
změnu do rozpočtu obce na rok 2008.

• Starostovi obce podat vypracovanou žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova 2009 na akci „Oprava budovy zdravotního
střediska, II. etapa“.
• Starostovi obce zaslat žádost o přidělení indexu ulice na MěÚ
Kolín, odbor správních činností a přestupků, oddělení správní.
• Starostovi obce oznámit ředitelce základní školy jména členů
školské rady za zřizovatele.
Vzalo na vědomí
• Zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Starý
Kolín z června 2008.
12. zasedání zastupitelstva Obce Starý Kolín se konalo dne
09.12.2008
Schválilo
• Rozpočtové opatření č. 7/2008.
• Rozpočtové provizorium na I. čtvrtletí 2009.
• Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu.
Uložilo
• Finančnímu výboru a účetní obce promítnout schválenou změnu
do rozpočtu obce na rok 2008.
• Finančnímu výboru připravit rozpočet obce na rok 2009.
• Starostovi obce zaslat obecně závaznou vyhlášku č. 3/2008
Ministerstvu vnitra ČR.
Vzalo na vědomí
• Zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Starý
Kolín ze září 2008.
13. zasedání zastupitelstva Obce Starý Kolín se konalo dne
03.03.2009
Schválilo
• Zprávu o výsledku inventury v roce 2008.
• Závěrečný účet hospodaření včetně zprávy o výsledku kontroly
hospodaření za rok 2008.
• Rozpočet obce na rok 2009.
• Navýšení odměn neuvolněným zastupitelům v souladu
s nařízením vlády č.20/2009.
• Hlavní směry rozvoje obce v roce 2009.
• Odprodej pozemku KN 579/32.
• Odkoupení nemovitosti č.p. 355 včetně pozemků KN583 a
1623/33 od společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
• Podání žádosti o dotaci na financování potřeb JSDH.
Uložilo
• Finančnímu výboru a účetní obce provést rozpis rozpočtu na
jednotlivé položky v příjmech a výdajích.
• Finančnímu výboru sledovat plnění příjmové a výdajové části
rozpočtu obce.
• Starostovi obce zveřejnit schválený rozpočet obce na rok 2009.
• Místostarostce obce uzavřít kupní smlouvu na prodej pozemku
KN 579/32.
• Starostovi obce uzavřít kupní smlouvu se společností Telefónica
O2 Czech Republic, a.s.
• Starostovi obce sepsat a podat žádost o dotaci na financování
potřeb JSDH.
Vzalo na vědomí
• Zprávu o plnění usnesení ze zasedání zastupitelstva Obce Starý
Kolín z prosince 2008.
Úplné znění jednotlivých usnesení a zápisů ze zasedání obecního
zastupitelstva je možné prohlížet na internetových stránkách obce
nebo do nich lze nahlédnout na obecním úřadu.

• Starostovi obce zaslat nájemníkům nájemních bytů „Oznámení
o jednostranném zvýšení nájemného“.
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Akce v obci
Datum

Čas

Akce

Místo

Pořádá

04.04.2009

během dne

Sběr starého železa

po celé obci

Klub vodáků

04.04.2009

od 16:30

Starý Kolín A - Velký Osek A (Okresní přebor)

Fotbalové hřiště

TJ Sokol - fotbal

05.04.2009

Starý Kolín B - Sendražice (4. třída "A")

Fotbalové hřiště

TJ Sokol - fotbal

06.04.2009

od 16:30 hod
od 7 do 8 a od
13:30 do 16:15

Sběr papíru a víček od PET lahví

Základní škola

Základní škola

11.04.2009

od 8 do 12 hod

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu

Před hasičskou zbrojnicí

Obec za pomoci SDH Starý Kolín

11.04.2009

od ranních hodin

Rybářské závody - Pila na udici

Na Kamenci

Rybáři

18.04.2009

od 17 hod

Starý Kolín A - FK Kolín B (Okresní přebor)

Fotbalové hřiště

TJ Sokol - fotbal

19.04.2009

od 17 hod

Starý Kolín B - Krakovany (4. třída "A")

TJ Sokol - fotbal

25.04.2009

od 9 hod

Hasičská okrsková soutěž

Fotbalové hřiště
hasičárna, most u Kary, na
rybníčku

02.05.2009

od 17 hod

Starý Kolín A - Bečváry A (Okresní přebor)

16.05.2009

Vítání občánků

Sbor dobrovolných hasičů

Fotbalové hřiště
zasedací místnost obecního
úřadu

TJ Sokol - fotbal
Obec Starý Kolín

16.05.2009

od 17 hod

Starý Kolín A - Radim A (Okresní přebor)

Fotbalové hřiště

TJ Sokol - fotbal

17.05.2009

Starý Kolín B - Volárna (4. třída "A")

Fotbalové hřiště

TJ Sokol - fotbal

30.05.2009

od 17 hod
start mezi 15 a
15:30hod od KD

Starokolínská patnácka + Večerní oslava na loděnici

okolí Starého Kolína

TJ Sokol a Klub vodáků

30.05.2009

od 17 hod

Starý Kolín A - Český Brod B (Okresní přebor)

Fotbalové hřiště

TJ Sokol - fotbal

31.05.2009

od 9 do 12 hod

Dětský den

Fotbalové hřiště

Sbor dobrovolných hasičů a obec

31.05.2009

od 17 hod

Starý Kolín B - Ohaře (4. třída "A")

Fotbalové hřiště

TJ Sokol - fotbal

13.06.2009

od 17 hod

Starý Kolín A - Konárovice A (Okresní přebor)

Fotbalové hřiště

TJ Sokol - fotbal

14.06.2009

od 17 hod

Starý Kolín B - Konárovice B (4. třída "A")

Fotbalové hřiště

TJ Sokol - fotbal

25.07.2009

od 14 hod

Starokolínská lyžovačka o putovní pohár starosty obce

od obecního úřadu obcí za KD

Obec a Klub Vodáků

Závody vodáckých veteránů

Loděnice a okolí

Klub vodáků

26. a 27.09.2009

Průběžně aktualizovaný přehled akcí v obci naleznete na internetových stránkách www.starykolin.eu/akce-v-obci

Hasičská okrsková soutěž
V sobotu 25. dubna 2009 od cca 9 hod. bude v naší obci probíhat
Hasičská okrsková soutěž. Divácky nejzajímavější disciplíny
budou na stanovištích č. 4 a č. 5. Na stanovišti č. 4 budou mít
jednotlivé hasičské týmy úkol spočívající ve vytažení vody
z větší hloubky pomocí ejektoru. Na stanovišti č. 5 bude hlavním
úkolem dálkové naplnění sudu s vedlejším úkolem což je plavba
na pramici. Na těchto disciplínách se bude hodnotit celkové
provedení a dosažený čas. Závěrem bych Vás chtěl všechny
pozvat jako diváky a poprosit majitele parkujících vozidel, aby
umožnili průjezdu hasičských vozidel při konání této akce
ulicemi dle přiloženého plánku. Hlavně se nám jedná o ulici
Bedřicha Smetany kde je mnohdy obtížné projet i osobním
automobilem.
Jiří Bernard – velitel JSDH

galerie.starykolin.eu
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Starý Kolín – škola a kantoři (obrázky z dějin
školy a učitelů ve vikariátu kolínském)
Po suspendovaném učiteli Hromádkovi nastoupil tedy v roce
1813 Václav Novák. Roku 1820 Novák onemocní a požádá o
ustanovení pomocníka. Vikariátní úřad zajímá, zda-li si bude
učitel pomocníka platit sám či má být placen z veřejných fondů.
Po dlouhých průtazích byl ustanoven pomocník a byla nalezena
místnost pro prvou třídu (r. 1822). Místnost se nacházela u
Václava Koudi a najata byla za roční nájemné 12 fl. na tři roky.
Na plat pomocníka se skládala obec starokolínská, obec baštecká
a starokolínští domkaři. V říjnu 1823 učitel Novák zemřel a na
místo učitele byl ustanoven pomocník J.
V tu dobu je škola dvojtřídní. Učitel J. je pokládán za pilného,
svědomitého učitele, dostalo se mu titulu „vzorný učitel“. Má
vliv i na práci svých pomocníků, kterých se vystřídalo několik např. František Stuchlík, Jan Baďouček, Jan Šperk, Jan Žák.
Kolem roku 1847-48 nastává zlom - učitel J. se oddává pití.
Roku 1849 si zřídil Bernard May ve Starém Kolíně výčep lihovin
a J. se oddává pití kořalky. O školu se nestará, školní děti pouští
třeba již o 9. hodině domů, aby mohl holdovati pití. Marně ho
varuje farář, odebírá klíč od kruchty i od třídy, zabavuje mu i
část platu na výživu rodiny a na zaplacení dluhů. Byly mu i
odňaty dekrety vzorného učitele a hrozilo mu propuštění ze
školní služby. Tehdejší farář Hušek, kněz vysoce vzdělaný, žádal
konsistoř, aby J. byl snížen plat a dán mu poslední rok jako
příležitost k polepšení. Konsistoř však na tyto návrhy
nepřistoupila. Byl přijat nový provizorní učitel Jan Senohrábek,
který místo přijal s podmínkou, že J. poskytne jakousi pensi.
K osobě faráře Huška můžeme uvést, že na jeho faře ve Starém
Kolíně bývali častými hosty Rieger, Palacký, dr. Kalousek, farář
Řezáč, který zaopatřoval na smrtelném loži K.H. Borovského, aj.
Jeho přičiněním byla roku 1856 postavena nová školní budova,
ozdobená věžičkou. Ve vížce byl zavěšen zvonek, kterým se
svolávaly děti ke školnímu vyučování.
Po provizorním učiteli Senohrábkovi se stal ve Starém Kolíně
řídícím učitelem Václav Kohout, který zde setrval, požívaje
všeobecné vážnosti, plných 41 let.
Po řídícím učiteli Kohoutovi spravovali zdejší školu Methoděj
Stuchlík do roku 1923, Josef Pacák do roku 1925, po nich pak
nastoupili Josef Šafařík, František Prokeš, aj.
Starokolínská škola byla od roku 1881 trojtřídní a od r. 1883
čtyřtřídní. Roku 1897 bylo ve Starém Kolíně ve čtyřech třídách
233 žáků (120 chlapců a 113 dívek).
Vyprávění bylo sepsáno z materiálů, které poskytl pan Vopelák,
za což děkujeme.

Školní rok 1958
Stav žactva: 123 žáků (54 chlapců, 69 dívek). Na škole bylo 5
tříd. 15. září žáci vypleli ulice a veřejná prostranství od lebedy.
26. září přišel příslušník VB a besedoval o bezpečnostních
pravidlech silničního provozu. 29. září žáci 5. třídy a pionýři 1. a
2. oddílu pomáhali vybírat brambory. Vybrali 20 pytlů. 8.
prosince očkovaní proti TBC. Zimní prázdniny od 20.12. do
4.01.1959. Za první pololetí odevzdali žáci 1 388 kg papíru, 517
kg textilu, 132 kg kostí a 317 kůží. Všichni žáci cvičili na
okresní spartakiádě v Kolíně. 8.června děti sbíraly jitrocel.
Odevzdali celkem 55,7 kg sušených léčivých bylin. 16. června
žáci sebrali 10 000 kusů mandelinky bramborové.
V průběhu roku slavili mnoho výročí, např.: 1. října bylo
vzpomenuto na 20. výročí zrady v Mnichově. 41. výročí VŘSR.
35. výročí úmrtí V. I. Lenina. 40. výročí vzniku ČSR. Den
znárodnění.
Žáci zhlédli během roku mnoho filmů a absolvovali besedy,
např.: Labutí princezna. 375dní na ledové kře. Milion v měšci.
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V prosinci absolvovala 5. třída prohlídku Národního divadla
v Praze a navštívila představení opery Jakobín. Školní rok narušila
epidemie chřipky, spalniček, planých neštovic a příušnic.
Ze školní kroniky vybrala a zpracovala Tereza Novotná, VIII. třída

Škola před 100 lety
Začátek školního roku byl 16. září a učit se začalo 17. září. 4. října
oslava jmenin císaře Františka Josefa I., po bohoslužbě se hrála
rakouská hymna. 19. listopadu se sloužily bohoslužby za zemřelou
císařovnu a královnu Alžbětu. IV. třída byla 4x na vycházce při
hodině přírodopisu. II.a III. třída byly na vycházce v lese na
Kačině. Mezi selskými dětmi vypukla epidemie spalniček. Učitel
František Prokeš si kvůli nemoci manželky vzal dovolenou a škola
se stala na 4 dny trojtřídkou. Od 8. března zde učil maturant Josef
Jareš (na vlastní žádost a zadarmo), škola měla opět čtyři třídy. 18.
března vykonal ve škole inspekci c. k. okresní školní inspektor
Otakar Kremla. V dubnu byla vyměněna dřevěná vrata za železná.
Hospodářská záložna darovala škole 69 Kč na pomůcky. Bylo
zakoupeno:
Vycpaná sova

1,60 Kč

Sklenice na ječmen

2,10 Kč

10 modelů hub

27,63 Kč

Model parního stroje
Knihy do knihovny

28,04 Kč

Psací potřeby pro chudou školní mládež
V červnu byli žáci přezkoušeni z náboženství. Školní rok byl 15.
července zakončen slavnostními bohoslužbami. Žákům byly
vydány školní zprávy. Statistika školy:
Začátek školního roku

Konec školního roku

Počet přijatých
žáků do školy

225

211

Katolíci

216

200

9

11

237

222

Evangelíci
Děti
školou
povinné v obci

Ředitel školy Methoděj Stuchlík.
Ze školní kroniky vypsala a zpracovala Alena Hanušová, VIII.třída

Šachový oddíl
Tento článeček jsem napsal pro všechny příznivce šachové hry.
Před mnoha lety fungoval i v naší obci šachový oddíl. Byl bych
velice rád pokud by se mi ho povedlo znovu oživit. Pro splnění
tohoto cíle toho není třeba mnoho. Jedno (a to velmi podstatné!) je
vytvořit skupinu lidí, kteří
by měli o tuto hru zájem a
chtěli
od
následující
sezóny začít jezdit i po
soutěžích. Sezóna začíná v
říjnu a končí začátkem
dubna, takže času na
znovuobnovení a přípravu
je dost. Hraje se 2x za
Dva králové a dvě dámy z šachových figurek z měsíc na pěti šachovnicích.
ostrova Lewis, 12. stol., Britské muzeum, Londýn
Jednou
doma,
jednou
venku. Teď organizačně to nejdůležitější. Kdo z Vás bude mít
zájem se stát členem šachového oddílu nechť mne kontaktuje na
elektronické adrese fuky@sunstel.asu.cas.cz nebo případně i
telefonicky 723906656.
Jan Fuchs
www.starykolin.eu

Místo, kde je mi nejlépe

Setkání s Tomem Graumannem

psali dnešní deváťáci v VIII. třídě
1) Místo, kde je mi nejlépe, je tam, kde se sejdu s kamarády.
Scházíme se v Boudě. My jí říkáme Budlinbád. Je asi ve středu
Starého Kolína, máme to k ní všichni blízko. Když stojím před
Budlinem, tak vidím žlutý domek, do kterého vedou tři vchody.
Nad nimi je cedule Starý Kolín. Vchody jsou rozděleny sloupy.
Když vstoupíme dovnitř, tak vidíme jen tři stěny, které jsou
pomalované. Na zemi jsou hnědé dlaždičky. V Budlinu vydržíme
celé hodiny, povídáme si, kopeme
s míčkem. Když se setmí, tak nám
to vůbec nevadí. Samo se nám
rozsvítí světlo a my můžeme
pokračovat v zábavě. Na jaře
sedíme na zemi a posloucháme, jak
zpívají ptáčkové. Občas projede
nějaký vlak, ale jinak je tam krásně.
Nejlépe je tam v létě, to jenom
ležíme a sluníme se. V Budlinu se
nemůže stát, že bych se nudil, nebo
že bych byl sám. Budlin je sice
krásné místo, ale domov to
nenahradí. Doma na mě čeká
rodina, teplo, jídlo, pití. Jak se říká:

Tom Graumann se narodil v Brně do židovské rodiny. V roce 1938
mu bylo 7 roků, přesto se pamatuje na své krásné dětství a první
měsíce protektorátu Böhmen und Mähren.
Rodina nechtěla uvěřit smrtelnému nebezpečí a nevyužila pasu
k odjezdu do Austrálie. Nechtěla opustit Československo, svůj
domov. Potom už bylo pozdě. Díky evangelickému faráři se
podařilo chlapce umístit do vlaku, který odvážel děti do Anglie.
Tom Graumann patřil mezi 669 židovských dětí, které zachránil
Sir Nicholas Winton.
O svém životě, o Nicholasi
Wintonovi,
o
zachráněných
židovských dětech nám přišel
vyprávět do školy. Besedy se
zúčastnila také jeho žena a
překladatel.
Na počátku besedy vyprávěl o
dětství, promítal nám fotky z doby
příjezdu do Anglie. Z Velké Británie
se dostal jako misionář na Filipíny.
Nyní žije střídavě v USA a České
republice.
Po vyprávění jsme zhlédli film Síla

všude dobře, ale doma nejlépe.
lidskosti režiséra Mináče. Beseda a
Nicholas Winton na při návštěvě Prahy v říjnu 2007
hlavně film mnohé z nás svým
Jan Špinka
obsahem dojaly. I v těchto těžkých dobách se našli lidé, kteří
2) Mým nejoblíbenějším místem je můj pokoj. Mám ho
projevili nesmírné hrdinství. Je to právě ta „síla lidskosti“, která se
nejraději. Je krásně modře vymalovaný, cítím se tam v bezpečí a
dokáže postavit zlu a nenávisti.
hlavně je tam klid. Trávím tam většinu času, co jsem doma. Po
příchodu do pokoje si lehnu na postel, zapnu si rádio a Jsem rád, že jsem Toma Graumanna poznal a že jsem nepoznal
Vladimír Klejzar
odpočívám. Naberu energii, vstanu a popojdu kousek dál od hrůzy 2. světové války.
postele. Jdu k počítači. Tam si většinou píšu s přáteli a hraju hry.
Střípky ze školy
Když už mám počítače dost, sejdu po schodech dolů a aspoň
chvíli trávím s rodiči. Pokoj je moje útočiště a místo, které mám Ekologická výchova
nejraději.
Simona Pertlíčková V loňském roce jsme se rozhodli začít vedle papíru a plastových
3) Kde je mi nejlépe? Je to v mém pokojíčku. Můj pokojíček je víček sbírat a recyklovat další suroviny – baterie a drobné
takový malý zverimex se třemi akvárii, potkanem Jerrym a elektrospotřebiče. Zapojili jsme se proto do projektu
želvou Polinou. Nejlépe je mi u akvária, když si můžu sednout a „RECYKLOHRANÍ“. V rámci tohoto projektu budeme sbírat
poslouchat rádio. Mám rád zvířata a podle toho to taky baterie, drobné elektro a plnit zadané úkoly. Za to dostaneme
v pokojíku vypadá. Rád pozoruji pestrobarevné rybky, jak se body, které pak na webových stránkách „Recyklohraní“ vyměníme
navzájem pošťuchují, starají se o mladé, anebo jen tak plavou za různé dárky nebo školní pomůcky a vybavení.
v hejnu. To je prostě nádhera. Někomu se to může zdát jako Chtěli bychom požádat o pomoc také vás. Vhazujte, prosím,
nuda, ale pro mě je to neuvěřitelná zábava. Vždyť jako bych použité baterie a drobné spotřebiče do speciálních nádob, které
úplně zapomněl na všechny problémy a na čas. Akvárium je pro budou umístěny v základní škole u vchodu pro veřejnost a na
mě forma uklidňování. Je tu klid a to je pro mě to nejdůležitější. obecním úřadě. Děkujeme za spolupráci.
A když jsem hodně unavený, tak si jdu lehnout. V pokojíku se
Sběr papíru a PET víček
cítím bezpečně a je to místo, kde je mi nejlépe.
David Hejl
Dne 06. října 2008 proběhl ve škole sběr. Naši žáci za přispění
4) Když vychází nebo zapadá slunce, v létě i v zimě, zkrátka
veřejnosti odevzdali 10 625 kg papíru a 160 kg víček z PET lahví.
vždy se na tomto místě cítím dobře. Nejhezčí je však rozhraní
Děkujeme za spolupráci a zveme Vás na další sběr, který proběhne
jara a léta. Je teplo a všude kolem se ozývá ptačí zpěv, vlaštovky
11. dubna 2009.
chytají mouchy a špačkové se mají co ohánět, aby sehnali co
nejvíce potravy pro své nenasytné mladé. Stromy, které rostou 1. kolínská sportovní olympiáda základních škol
kolem, si tiše povídají a ve vodě kvákají žáby. Barevné i tmavě Na konci loňského školního roku proběhla pod záštitou MěÚ
Kolín a sportovních klubů 1. kolínská sportovní olympiáda
zbarvené rybky hledají u vodní hladiny něco k snědku.
Kdybych měl říci, kolik je na tom místě zvířat, sám nevím, základních škol. Soutěžilo se v devíti sportech. Naše škola se
protože je jich tolik, že je nespočítám. Ve vodě kapři a jiné přihlásila do soutěží ve 4 z nich (lehká atletika, plavání, cyklistika
rybky, na stromech ptáci a v trávě různý hmyz. To vše je na mém a florbal). Vzhledem k velkému počtu přihlášených družstev do
florbalového turnaje byli účastníci losováni. Naše škola, stejně
oblíbeném místě.
jako 10 dalších, byla losováním vyřazena.
Jestli jste nepoznali, kde je mi nejlépe, zkuste se zamyslet. Je to
Největší sportovní úspěchy:
moje jezírko, které mám na zahradě. Je malinké, ale krásné.
Pavel Jícha Dominik Pošík: 2. a 3. místo v plavání na 50 a 100m prsa
Petr Miksa: 3. místo v běhu na 1 000 metrů
Pavel Šíma: 7. místo ve vrhu koulí
kolektiv autorů ZŠ
galerie.starykolin.eu
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Zprávy z mateřské školy

mohli vyzvednout. Ti z Vás, kteří si pro světlo přišli zjistili, že
samotné předávání bylo spojeno s podáváním teplého punče přímo
z táborového kotlíku a nejenom pro nejmenší byla promítána
pohádka.
Další tradiční akcí byl Maškarní karneval, který se uskutečnil
v polovině února.
Jsme rádi, že se
sál
místního
kulturního domu
opět plně zaplnil
lidmi ale hlavně
dobrou
náladou
jak těch menších a
nejmenších, tak i
dospělých.
Těšíme se, že nás i
tento
rok
podpoříte svou účastí na akcích připravovaných nejen pro vaše
děti, ale i pro Vás.
Junáci

1.9.2008 začal i pro mateřskou školu nový školní rok. Školka
má zapsaných plný počet 50 dětí, a tak máme o dostatek
práce postaráno. V letošním školním roce se bude
připravovat na zápis do I. třídy ZŠ 19 dětí, a proto s
přípravou nebudeme otálet. Měsíce září i říjen poskytují pro
naši práci přímo přehršel témat.
Nové děti se seznámily s prostředím a všemi dospěláky,
kteří se o ně budou starat, a tak pláč a nedůvěra brzy
ustoupily zvědavosti a chuti hrát si s novými kamarády.
Starší děti zatím
podrobně
prozkoumaly
zahradu a vyrobily
si z ovoce
a
zeleniny
krásné
dekorace
a
zvířátka.
Ani
kultura
nezůstala
Stolní tenis
pozadu - hned v
září jsme jeli do
Skončenou sezonu hodnotíme opět velice kladně. Jako tým jsme
Mateřské školy v Záboří nad Labem na pohádkové představení
skončili na krásném třetím místě a v jednotlivcích jsme se všichni
„O kominíku Kryštůfkovi“ a na oplátku děti ze Záboří v
vešli do první desítky. Letošní vyrovnanost našich hráčů byla
říjnu přijely na pohádku k nám.
odrazem zvýšených tréninků a především tím, že ani jeden hráč se
Hned na začátku měsíce se naše děti zapojily do „Vítání nepotýkal se zdravotními problémy.
nových občánků“ a v malém pásmu ukázaly, že přes
Letošní ročník soutěže byl velmi vyrovnaný. Soutěži dominovaly
prázdniny nic nezapomněly. Měsíc říjen se překulil a je tu
tři celky, mezi které se můžeme hrdě hlásit. Za posledních několik
listopad, který nám přinese spoustu spadaného a krásně
let jsme neskončili hůře jak na třetím místě. V letošním ročníku
zbarveného listí, a to je přímo výzva pro naše šikovné ruce
nás provázela tři smolná utkání. Obě utkání s týmem FK KOLÍN
a hlavy. Potom už nás čekají ty nejkrásnější dny - dny
E, který letos soutěž vyhrál, jsme smolně prohráli 8:10 a stejně tak
vánoční, ale o tom vám budeme vyprávět zase příště. kolektiv autorů MŠ
jedno utkání s druhým celkem RADIM A. Minimálně na druhé
místo to letos bylo. Škoda. Radimi A v letošní soutěži výrazně
Skautské novinky
pomohli dva hráči, kteří přišli ze Sadské a kteří až do minulého
Začátek nového školního roku jsme uvítali společným opékáním roku hráli krajské soutěže. Ti se tak stali pilíři tohoto celku.
buřtíků v klubovně, následně jsme podnikli několik akcí do
okolí. Zatím největší akcí byla naše tzv. dušičková výprava. My máme pro nadcházející sezónu silnou vidinu založení B týmu,
Jedná se o tradiční výpravu pořádanou vždy v době kolem který nastoupí do soutěže Okresní přebor III. třídy. V tuto chvíli se
dušiček. Letos jsme byli ve srubu v Ratajích nad Sázavou. Této oddíl rozrostl o několik dalších lidiček, kteří chodí trénovat a mají
výpravy s názvem „Ulov si své Orso“ (děti měly za úkol zjistit chuť se uvedené soutěže zúčastnit. Po několika letech pauzy by se
co znamená Orso - medvěd), se zúčastnil velký počet členů, a tak opět obnovil B tým, který by měl během sezóny postoupit do
proto jsme vytvořili dvě operační skupiny. Menší děti si ulovily II. třídy, kterou jsme vždy s B týmem hráli.
svého plyšového medvěda, kterému daly jméno Výpraváček. Na Výsledkové tabulky je možné zhlédnou na následující adrese:
starší čekalo překvapení v podobě živého „opravdového“ www.starykolin.eu/aktuality/stolni-tenis-vysledky_1238063020
medvěda, ze kterého si dovezly jako trofej alespoň kožich. Vařili
jsme všichni společně na ohni v kotlíku. Byla to povedená
výprava.
Skautíci ve věku od 13 let výše se zúčastnili okresního
rádcovského kurzu, kde spolu s ostatními dětmi z okresu Kolín
zažili víkend plný zážitků a přiučili se i něco nového o tom, jak
správně by měli pomáhat s vedením družinových schůzek.
Začátek prosince již tradičně patřil Mikulášské nadílce. I letos
byla krátká hraná pohádka na začátek a později samozřejmě
přišli i čerti.
V předvánočním čase jsme
přinesli našim spoluobčanům
opět Betlémské světlo. To
k nám
bylo
dopraveno
mezinárodní skautskou štafetou
z Rakouska. V Brně převzali
štafetu čeští skauti a ti je vlaky
rozvezli po celé republice. My
jsme si světlo převzali na
kolínském nádraží a dovezli
Vám ho až na palouček před
obecní úřad, kde jste si ho
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Podblanické jabloně
Podblanické jabloně byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na
Podblanicku Petrem Kumštou z Votic.
Udržovací šlechtění a výrobu roubového materiálu zajišťuje
Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy v
Podkrkonoší pod vedením ing. Jana Blažka, CSc.
Blaník-odrůda jabloně vznikla křížením Floriny a Šampionu,
registrována byla v roce 2003. Plody jsou nadprůměrné velikosti,
kuželovitého tvaru s malými žebry. Slupka je suchá, ojíněná,
středně tlustá, základní barvu překrývá červené rozmyté líčko
téměř na celém povrchu plodu. Dužnina je světle krémové barvy,
pevná, rozplývavá,
středně šťavnatá.
Chuť je navinule
sladká, aromatická,
velmi
dobrá.
Plodnost je brzká,
velká a pravidelná.
Sklizeň se provádí
koncem
září,
konzumně dozrává
v listopadu, dá se
skladovat do února až března. Odolnost proti strupovitosti je
rezistentní, proti napadení padlím jabloňovým je střední až vyšší
a vyšší je i odolnost proti fyziologickým poruchám dužniny.
Odrůdu lze vysazovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.
Fany-odrůda vznikla křížením Šampionu a Jonathanu, byla
registrována v roce 2004. Plod je velký, pravidelně kulovitý.
Slupka je lesklá, hladká, tenká, základní barvu má zelenožlutou,
překrytou červeným líčkem ve formě žíhání. Dužnina je
nažloutlá, středně tuhá, středně šťavnatá. Chuť je navinule
sladká, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, vysoká,

galerie.starykolin.eu

pravidelná. Sklizeň se provádí v polovině září, konzumně dozrává
počátkem listopadu, dá se skladovat do ledna. Odolnost proti
napadení strupovitostí je střední, proti napadení padlím
jabloňovým je vyšší. Kvalitní a vzhledná odrůda pro přímý
konzum, středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře
zásobené živinami a vláhou.
Petra-odrůda vznikla křížením Jolany a Šampionu, je povolena k
množení od ledna 2008 v kategorii CAC. Plody jsou střední
velikosti, kulovitého až kuželovitého, méně vyrovnaného tvaru.
Slupka
je
lesklá,
hladká, slabě mastná,
středně tlustá, základní
barvu má zeleno žlutou
překrytou
červeným
žíháním přecházející v
rozmyté
líčko
v
rozsahu
asi
3/4
povrchu
plodu.
Dužnina je bílé barvy, do které prostupuje růžové žíhání, středně
tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě
aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, dosti vysoká a
pravidelná. Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině září,
konzumně dozrává v září, dá se skladovat do listopadu.Odolnost
proti strupovitosti je rezistentní a proti padlím jabloňovým je
vyšší. Nenáročná odrůda, můžeme ji pěstovat ve všech polohách
vhodných pro jabloně.
Petr Kumšta - kumstapetr@seznam.cz

Dočtete se příště
V příštím čísle Starokolínského zpravodaje se mimo jiné dočtete o
časové rekapitulaci příprav před vybudováním splaškové
kanalizace a ČOV v naší obci, o soudních sporech s firmou pana
Františka Jampílka (zamýšlená těžba štěrkopísku) a také o novém
řešení sběru a odvozu tříděných složek komunálního a bio odpadu.
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Stolní tenis - 23 let v naší obci
Asi je trošku zvláštní, aby někdo ve 33-ti letech vzpomínal.
Pokaždé se v knihkupectví usmívám, když vidím, jak mně,
věkově podobní, sepisují životopis. Snad mou omluvou bude, že
nebudu psát o sobě. Rád bych Vás, obyvatele naší vesnice,
seznámil s historií oddílu stolního tenisu! a s tím, kdo vlastně
může za to, že dlouhých 23 let se v naší obci tento sport hraje. A
co víc, hraje se poměrně úspěšně. Že nevíte o tom, že se zde
hraje okresní přebor I. třídy? Že se
zde vůbec hraje stolní tenis? Chápu
to. Jsme zalezlí v tělocvičně a stolní
tenis nedosahuje popularity fotbalu,
hokeje apod. A ruku na srdce, kdo
z Vás třeba ví, že máme v obci i
mistry České republiky, dokonce
několikanásobné, a dokonce i
mistry
České
a
Slovenské
republiky?
Také vícenásobné?
Vodáci jsou na tom podobně. Jejich
závody pramic
také
nepatří
k obecně známým sportům.
Píše se rok 1986. Jsou dva – Josef
Vojáček a Luboš Železný. Sedí v klubovně tenisového oddílu při
T.J. Agro Kolín v Borkách a jak to tak bývá, myšlenka nedá na
sebe dlouho čekat. Založíme oddíl stolního tenisu u nás, ve
Starém Kolíně. Pokud dobrá myšlenka přizve do týmu silnou
motivaci, je vše otázkou času. Tehdejší předseda T.J. JISKRA
Starý Kolín Josef Vančura tuto myšlenku také podpořil a tak se
vše rozjelo. Cílem bylo mít v roce 1987 ustaven oficiální oddíl
stolního tenisu.
Ke dvěma nadšencům se přidali další – Nohejl, Straka, Lank,
Teichman, Horák, Krch, Malý a další...
Vedení oddílu v tu chvíli bylo,
chyběli členové, chyběla herna.
Do místní základní školy se
proto postavil stůl na chodbu a
díky
pochopení
tehdejších
učitelů jsme o přestávkách
začali hrát. Ano, je to tak. Bylo
mi deset let a mohu říci ono
otřepané: „ Byl jsem u toho“.
Osobně jsem měl výhodu a
náskok jednoho roku, protože
jsem stolní tenis poprvé zkusil
na chatě u strejdy Zdeňka. A
právě zde se našlo hodně
prvních členů oddílu.
První akcí ke zviditelnění byl
turnaj k MDD konaný 31.
května 1986 v kulturním domě. Dle zápisů si dovolím tvrdit, že
skvělou úrovní většinu lidí překvapil. V srpnu 1986 se zahájily
práce v sále nad restaurací Pošta na náměstí a začala se budovat
herna stolního tenisu. Pomáhali jsme i my, prckové ze čtvrté
třídy.
Od září 1986 pak začala plně fungovat herna, která se na dlouhá
léta stala jednou z nejlepších na okrese. A to nepřeháním. Mnoho
desítek turnajů, zápasů, tréninků. Díky nadšení našich trenérů

jsme byli zapálení i my – členové a začínající hráči. A díky jejich
přístupu jsme získávali medaile na turnajích a slavili první
vítězství a zároveň buleli nad prohrami.
Na hernu vzpomínám moc rád. Její definitivní konec přišel
v letech 1990 – 1991. Restituce, změna majitelů, vyhazov. Pro náš
oddíl velmi těžké období. Chvíli hrajeme na sále kulturního domu,
kde se uprostřed plochy krčí dva stoly. V zimě a pro hru i ve tmě.
Následuje ještě horší období, kdy vlastní hernu nemáme.
Netrénujeme, soutěž ale hrajeme a všechny zápasy včetně
domácích hrajeme u soupeřů. To
trvalo rok. Přežili jsme a nové prostory
jsme našli po dohodě v tělocvičně
základní školy. Tam hrajeme dodnes.
Za dlouhých 23 let prošla oddílem
pěkná řádka členů. Postupně jsme
zvládli vytáhnout oddíl z III. třídy
okresního přeboru do I. třídy této
soutěže. A před dvěma roky se
konečně podařilo tuto soutěž vyhrát a
mít tak otevřené dveře do krajské
soutěže. To jsme vzhledem k malé
základně a časové a finanční
náročnosti odmítli a zůstali tak stále
v I. třídě okresu. Pohybujeme se každý rok do třetího místa, hráči
se pohybují do 10. místa žebříčku okresu a mezi 30. – 60. místem
v celém regionu.
Závěrem bych chtěl alespoň touto cestou poděkovat všem, kteří
tenkrát měli ten dobrý nápad, chuť a odvahu pustit se do založení a
vybudování oddílu. Díky pánům Vojáčkovi, Železnému,
Teichmanovi, Horákovi, Krchovi, Nohejlovi, Strakovi, Malému a
mnoha dalším se v naší obci stolní tenis hraje dodnes a doufejme,
že se ještě pár let hrát bude. Pánové, Vám patří náš vřelý dík.
Neodpustím si na úplný závěr
zmínit ještě jednoho člověka.
Člověka, který byl také jedním
z prvních
aktivních
členů.
Člověka, který odehrál za náš
oddíl tisíce zápasů, patřil mezi
špičku okresních hráčů, roky
vévodil
žebříčku
úspěšnosti,
pomohl dostat oddíl do I. třídy a
se kterým jsem osobně odehrál
spoustu zápasů. Člověka, který
mně po přečtení tohoto článku
hned na prvním tréninku hrozně
vynadá za to, proč o něm píšu.
Přemku Lauterbachovi. Píšu o
Tobě, protože si to zasloužíš.
Protože jsi vydržel hrát až do
poslední chvíle, co Ti zdraví
dovolilo, a i v té době jsi fyzicky vydržel trénovat s náma cucákama. A také proto, že i v současné době, kdy aktivně už
nehraješ, chodíš na každý trénink a jsi naše jediná věrná fanynka
na každém zápase ať doma či u soupeřů. A doufám, že ještě
dlouho fandit budeš.
Poděkování patří Josefu Vojáčkovi za vedení kroniky oddílu od
jeho začátku až do roku 1988.
Václav Kahoun - vedoucí oddílu stolního tenisu
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