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Slovo starosty 

Vážení spoluobčané, 

  rok se s rokem sešel a máme tu opět závěr toho 
letošního a tím i nové číslo našeho více či méně pravidelného 
vydání Starokolínského zpravodaje. Trochu netradiční se mohou 
zdát přílohy, které jste společně s tímto vydáním obdrželi do 
svých schránek. Jedná se o oranžový igelitový pytel na nápojové 
kartóny a brožurku, která se zabývá právě sběrem této složky 
komunálního odpadu. Tyto přílohy zároveň předjímají změny 
v likvidaci všech složek komunálního odpadu. O jaké změny jde, 
se více dozvíte na následujících dvou stranách. Pevně věřím, že 
nově zaváděný rozšířený systém třídění a likvidace odpadů, a to 
jak do četnosti tak i do rozsahu komodit, které se nově třídí, Vám 
zase o něco málo zpříjemní život v naší obci. Také bych Vás 
chtěl požádat o stlačování prázdných PET láhví předtím než je 
vhodíte do kontejneru na plast, abychom minimalizovali objem 
této složky odpadu.  

Dále se v tomto čísle dozvíte o postupu příprav pro vybudování 
splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod, soudních sporech 
obce s panem Jampílkem, o místní knihovně, informace ze 
spolků a ke konci zpravodaje i pěkné vyprávění pana Horáka. 

Je tu konec roku, svátky klidu a pohody, při kterých budete číst 
tento zpravodaj. Trošku netradičně Vám přímo na úvodní stránce 
přináším dnes již kuriozity z historických legislativních 
dokumentů naší republiky. 

Tak např. před 88 lety v roce 1921 v období poválečném, vydala 
vláda republiky Československé Vyhlášku o zvýšené dávce 
mouky na vánoce. Z této vyhlášky pro zajímavost vytahuji 
následující: 

„… povoluje se na týden vánoční, t. j. od 18. do 24. prosince 
1921, pro domácnosti, resp. osoby mající nárok na veřejné 
zásobování mlýnskými výrobky… …dvojnásobná dávka mouky 
vařivé, t. j. 1 kg místo půl kg. Dávka mouky chlebové zůstává 
nezměněna. Dle toho činiti bude dávka moučná pro dobu od 4. 
do 31. prosince 2 a půl kg mouky vařivé a 4 kg mouky chlebové. 

Podrobná opatření o tom, aby potřebné množství vařivé mouky i 
se zvýšenou dávkou včas spotřebitelským místům bylo dodáno, 
vydají dle pokynů ministerstvem pro zásobování lidu udělených 
zemská správa politická v Praze a příslušné zemské hospodářské 
úřady v Brně, Bratislavě, Opavě, Mor. Ostravě a Užhorodě…“ 

Před 78 lety v roce 1931 byl přijat zákon Národního shromáždění 
o uzavírání krámů dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) 
o 17. hodině. Pro doplnění uvádím, že Okresní úřad za porušení 
zákona uděloval pokutu ve výši 1000,- korun a při opakovaném 
porušení trest až 14 dní vězení, výňatek ze zákona zněl: 

„…Dne 24. prosince každého roku (na Štědrý den) musí býti 
obchodní místnosti odběratelům přístupné (krámy) i s 
náležejícími k nim pisárnami a sklady v živnostech obchodních, 
při prodeji zboží v živnostech výrobních, při prodeji zboží v 
konsumních spolcích a ve výrobních, stavebních, hospodářských, 

zemědělských, nákupních, prodejních a podobných družstvech, 
dále v živnosti zasílatelské a dopravní, uzavřeny nejpozději o 17. 
hodině. Kupující, kteří při zavření krámu jsou již v krámě, smějí 
býti ještě obslouženi. …“ 

Před 73 lety v roce 1936 schválila vláda své nařízení o úpravě 
mzdových (platových) poměrů zaměstnanců určených k 
nedělnímu prodávání v obchodních živnostech (o nedělích před 
vánoci, viz následující výňatek: 

„…Zaměstnancům, určeným k nedělnímu prodávání v 
obchodních a výrobních živnostech o dvou nedělích 
předcházejících Štědrému dni, přísluší za každou tuto neděli 
mzda smluvená nebo v místě obvyklá, zvýšená nejméně o 125%, 
pokud kolektivní smlouvou není zaručena mzda vyšší. Tento 
nárok nemůže býti ujednáním vyloučen ani omezen. …“ 

Před 61 lety v roce 1948 byl vydán divadelní zákon, který 
omezoval dny, ve kterých mohou probíhat veřejná divadelní 
představení, viz. následující §25 Noremní dny: 

„…Veřejná divadelní představení nesmějí se konati ve dnech: 
Zelený čtvrtek, Velký pátek, Bílá sobota a Štědrý den. …“ 

Před 59 lety v roce 1950 doplnilo ministerstvo financí sazebník 
všeobecné daně o následující daňovou položku pro vánoce 1950: 

„…U pěnového cukroví pro vánoce 1950 uváděného do volného 
prodeje za zvýšené ceny vybírá se všeobecná daň kromě sazby 
podle pol. 90 č. 11 ještě dodatkovou sazbou 17.20 Kčs za 
krabičku s obsahem 250 g č. v. a 41.20 Kčs za krabičku s 
obsahem 500 g č. v. …“ 

Před 58 lety v roce 1951 přijalo Národní shromáždění zákon o 
státních svátcích, o dnech pracovního klidu a o památných a 
významných dnech. Tímto zákonem se stal Štědrý den dnem 
pracovního klidu. 

Před 46 lety v roce 1963 schválila Vláda Československé 
socialistické republiky Vyhlášku o přesunu pracovní doby v 
období vánoc 1963 a Nového roku 1964, z které vybírám 
následující (i svátky se musely napracovat): 

„… úterý dne 24. prosince je dnem pracovního klidu a pracovní 
doba připadající na tento den se přesouvá na neděli dne 22. 
prosince; navzájem se přesouvá pracovní doba připadající na 
sobotu dne 21. prosince a na pondělí dne 23. prosince; 

úterý dne 31. prosince je dnem pracovního klidu a pracovní doba 
připadající na tento den se přesouvá na neděli dne 29. prosince; 
navzájem se přesouvá pracovní doba připadající na sobotu dne 
28. prosince a na pondělí dne 30. prosince;…“ 

Pár výše uvedených výňatků z historických právních norem 
dokazuje, že netradiční ustanovení, která se objevují i dnes, není 
výsadou pouze dneška. 

Závěrem bych Vám všem chtěl popřát klidné prožití svátků 
vánočních v kruhu rodinném a mnoho rodinných, ale i 
pracovních úspěchů v nové roce 2010. 

                                                          Jaroslav Flegl - starosta obce 
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Změna systému likvidace odpadů 

Jak již jsem v minulém čísle avizoval, dojde v naší obci od roku 
2010 k podstatným změnám v systému likvidace odpadů. Tyto 
změny jsou přímým důsledkem získání dotace od Evropské unie 
na zakoupení potřebné techniky. Více informací k této dotaci se 
dočtete v článku „Získaná dotace na Svoz bioodpadu a tříděných 
složek komunálního odpadu“. Čeho se tedy bude samotná změna 
týkat si rozebereme po jednotlivých druzích odpadů od těch beze 
změn až po nové druhy. 

Sběr velkooběmového, nebezpečného a elektroodpadu – Zde 
k žádným změnám nedochází. I nadále bude probíhat sběr tohoto 
odpadu 2x ročně sobotu od 8 do 12 hod před hasičskou zbrojnicí. 
Malé elektrospotřebiče máte možnost odevzdat celoročně do 
malého kontejneru umístěného na chodbě v přízemí obecního 
úřadu a děti též v základní škole ve spojovací chodbě mezi 
chanosem a jídelnou. Použité baterie máte možnost též 
odevzdat celoročně do plastového koše, který je 
umístěn taktéž na chodbě v přízemí obecního úřadu. 

Komunální odpad – Zde dochází k podstatné změně 
co se týče četnosti jednotlivých svozů. Po vzájemné 
dohodě se společností SOP, a.s. o ceně za tuto službu 
bude komunální odpad vyvážen od ledna 2010 každý 
týden celoročně. Abych předešel možným spekulacím 
kolik za tuto službu obec navíc zaplatí, uvedu tyto informace 
hned zde. Oproti doposud fungujícímu systému letních a zimních 
svozů bude celoroční systém svozů o 18,- Kč na obyvatele 
dražší, což je o cca 28,5 tis. více než nyní. Dá se také 
předpokládat, že zavedením každotýdenního svozu komunálního 
odpadu přibude množství vyvezených tun odpadu. Aby tomu tak 
nebylo, nám doufám napomůže upravený systém sběru tříděných 
složek komunálního odpadu (nová stanoviště a nově i sběr 
papíru). Pro úplnost dodávám, že obec za likvidaci odpadů vydá 
ročně 1,4 mil. Kč. 

Předcházející dva odstavce řešili systém a případné změny u 
svozů odpadů, které pro obec zajišťovala a bude zajišťovat 
společnost SOP, a.s. a společnost ASEKOL s.r.o. Následující 
odstavce budou řešit změny u svozu odpadu, které doposud 
zabezpečovala společnost SOP, a.s. a nově si je bude 
zabezpečovat Obec Starý Kolín sama. 

Bioodpad – Od roku 2010 si budeme svoz bioodpadu 
zabezpečovat vlastními prostředky což nám umožňuje 
přizpůsobit termíny svozu potřebám občanů a ne volné kapacitě 
svozové firmy. V příštím roce by svoz bioodpadu probíhal 
v neděli, a to od 25. dubna 2010 a dále každou neděli v sudém 
týdnu až po neděli 28. listopadu 2010. 
Navíc v měsíci listopadu bude svoz i 
o nedělích v liché týdny. Tento rok 
bude pro nás zaváděcí a v průběhu něj 
budeme sledovat, zda tyto termíny 
budou dostatečné. Bude zde i možnost 
operativně přidat nějaký svoz, pokud 
to bude zapotřebí. 

Dřevoodpad (větve) – Nově budeme 
od příštího roku vyhlašovat Dřevěné 
neděle. V tyto dny budete moci 
vyndat před své domy větve 
z ořezaných stromů, stejně jako 
vynášíte železo na železnou sobotu. Vámi nachystané větve 
budou zlikvidovány. Termíny Dřevěných nedělí: 14. března 
2010, 21. listopadu 2010 a 5. prosince 2010. 

Tříděné složky komunálního odpadu – Zde dojde k rozšíření 
stanovišť s kontejnery na tříděný odpad. Nově bude zprovozněno 
stanoviště v ulici K Lávce (na křižovatce s ulicí Ke Klejnarce) a  
stanoviště v ulici Na Pískách (před bytovými domy). Celkem 
bude obec provozovat 7 stanovišť namísto současných 5-ti. 

Zároveň dojde k navrácení propůjčených kontejnerů společnosti 
SOP, a.s., za které platíme nemalý nájem. V budoucnu je možné 
zřídit i další nová stanoviště v dalších lokalitách. Je zde ale zásadní 
problém v nalezení vhodných míst tak, aby nové stanoviště vhodně 
pokrylo přetíženou lokalitu a zároveň nevadilo blízkému okolí. 

Plast – U plastu dojde k zásadní změně kdy se do těchto 
kontejnerů již nebudou moci dávat nápojové kartóny jako 
doposud. Nově budeme nápojové kartóny sbírat zvlášť (viz. níže). 

Sklo – U skla budeme nově zvlášť třídit sklo bílé a zvlášť sklo 
barevné. Samotný kontejner na sklo bude rozdělen na dvě části, na 
část bílou (bílé sklo) a část zelenou (barevné sklo). 

Nápojové kartóny – Nově budeme nápojové kartóny třídit zvlášť 
a sbírat takzvaným pytlovým sběrem. Co to pro Vás bude obnášet? 
Každá domácnost na začátek obdrží igelitový pytel, který je určen 
pro sběr nápojových kartónů. Následně každou první sudou neděli 

v měsíci umístíte Vámi naplněný pytel před Váš dům 
(na místo obvyklé pro vyvážení popelnic) a po poledni 
dojde ke sběru těchto pytlů včetně zanechání pytlů 
nových.   

Papír – Na všech sedmi stanovištích budou nově 
umístěny modré kontejnery na papír. 

Stavební suť – Obec bude nově nabízet svým občanům 
přistavení kontejneru na stavební suť a jeho následné 

vyvezení na skládku. U této služby občan zaplatí poplatek za 
uložení na skládku dle ceníku skládky v Čáslavi nebo ve 
Chvaleticích a náklady související s dopravou na skládku. 

Myslím si, že tyto všechny změny příjemně rozšiřují nabídku obce 
v odstraňování všech složek nejen komunálního odpadu. Další 
znatelné rozšíření nabídky přinese vybudování obecního sběrného 
dvora. 

Pro rok 2010 byl schválen poplatek za likvidaci komunálního 
odpadu ve výši 500,- Kč za osobu a rok. 

Získaná dotace na Svoz bioodpadu a tříděných 

složek komunálního odpadu 

Po 1,5 roce příprav na podání žádosti o dotaci a administrace 
samotné dotace jsme se nyní na vánoce 2009 dostali do stádia 
dokončení realizace tohoto projektu a od roku 2010 začíná běžný 
provoz. Proč jsme o dotaci požádali? A o co se v této žádosti o 
dotaci jednalo?  

Hlavním důvodem proč žádost o dotaci nachystat a následně i 
podat byly nám zcela neodpovídající kapacitní a časové možnosti 
svozové firmy a možnost rozšíření systému sběru jednotlivých 
složek komunálního odpadu (viz. Předešlý článek „Změna systému 

likvidace odpadů“.). Vedlejším důvodem 
byla i možnost zakoupení techniky, 
kterou by si jinak obec nemohla 
z finančních důvodů dovolit. 

O co jsme tedy požádali a co jsme i nyní 
zakoupili. Základem bylo pořízení 12-ti 
tunového kontejnerového nákladního 
automobilu s hydraulickou rukou a 
speciálním kontejnerem, který umožňuje 
vysypávání všech velikostí popelnic. Dále 
pořízení 21 kusů malých kontejnerů (2,1 
m3) na tříděné složky komunálního 

odpadu (sklo, plast, papír), pěti kusů velkých kontejnerů na 
nákladní automobil (na sklo, plast, papír, štěpky a stavební suť) a v 
neposlední řadě štěpkovače, který je umístěn na samostatném 
přívěsném vozíku. 

Celkové náklady na tuto akci činí 5.182.539,- Kč, z toho příspěvek 
z fondu Evropské unie činí 4.405.158,- Kč (85%), příspěvek ze 
státního rozpočtu ČR činí 259.125,- Kč (5 %) a spoluúčast obce je 
ve výši 518.256,- Kč (10 %). 

Ilustrační fotografie 
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Termíny svozů jednotlivých složek komunálního odpadu v roce2010 
                  

Legenda   LEDEN   ÚNOR 
      PO ÚT ST ČT PÁ SO NE   PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

4  Komunální odpad           1 2 3   1 2 3 4 5 6 7 

      4 5 6 7 8 9 10   8 9 10 11 12 13 --- 
   Nápojové kartony   11 12 13 14 15 16 17   15 16 17 18 19 20 21 

      18 19 20 21 22 23 24   22 23 24 25 26 27 28 

9  Bioodpad   25 26 27 28 29 30 31                 

                                    

---  Dřevoodpad    BŘEZEN   DUBEN 
   (větve)   PO ÚT ST ČT PÁ SO NE   PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

      1 2 3 4 5 6 7         1 2 3 4 

10  Velkoobjemový a    8 9 10 11 12 13 14   5 6 7 8 9 10 11 

   nebezpečný    15 16 17 18 19 20 21   12 13 14 15 16 17 18 

   odpad   22 23 24 25 26 27 28   19 20 21 22 23 24 25 

      29 30 31           26 27 28 29 30     

                                    
      KVĚTEN   ČERVEN 

  PO ÚT ST ČT PÁ SO NE   PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

            1 2     1 2 3 4 5 6 

  3 4 5 6 7 8 9   7 8 9 10 11 12 13 

  10 11 12 13 14 15 16   14 15 16 17 18 19 20 

  17 18 19 20 21 22 23   21 22 23 24 25 26 27 

  24 25 26 27 28 29 30   28 29 30         

  31                             

                                
  ČERVENEC   SRPEN 
  PO ÚT ST ČT PÁ SO NE   PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

        1 2 3 4               1 

  5 6 7 8 9 10 11   2 3 4 5 6 7 8 

  12 13 14 15 16 17 18   9 10 11 12 13 14 15 

  19 20 21 22 23 24 25   16 17 18 19 20 21 22 

  26 27 28 29 30 31     23 24 25 26 27 28 29 

                  30 31           

                                
  ZÁŘÍ   ŘÍJEN 
  PO ÚT ST ČT PÁ SO NE   PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

      1 2 3 4 5           1 2 3 

  6 7 8 9 10 11 12   4 5 6 7 8 9 10 

 

  
 

  13 14 15 16 17 18 19   11 12 13 14 15 16 17 

      20 21 22 23 24 25 26   18 19 20 21 22 23 24 

      27 28 29 30         25 26 27 28 29 30 31 

                                    
      LISTOPAD   PROSINEC 
      PO ÚT ST ČT PÁ SO NE   PO ÚT ST ČT PÁ SO NE 

      1 2 3 4 5 6 7       1 2 3 4 --- 
      8 9 10 11 12 13 14   6 7 8 9 10 11 12 

      15 16 17 18 19 20 ---   13 14 15 16 17 18 19 

      22 23 24 25 26 27 28   20 21 22 23 24 25 26 

      29 30             27 28 29 30 31     
                                    

4  Komunální odpad se bude v roce 2010 vyvážet celoročně každé pondělí. Svoz zabezpečuje firma SOP, a.s. 
                                    

  
  

 Nápojové kartony se budou v roce 2010 nově svážet takzvaným pytlovým sběrem 1x za měsíc a to vždy v neděli v prvním 
sudém týdnu v měsíci. Svoz bude provádět Obec Starý Kolín. 

                                    

9 
 
 

 Bioodpad se bude v roce 2010 vyvážet od 25. dubna do 28. listopadu vždy v neděli v sudém týdnu. V měsíci listopad bude 
vyvážen i v neděli v liché týdny. Případné další termíny bude možné operativně přidat. Svoz bude provádět Obec Starý 
Kolín. 

                  

--- 
 

 Dřevoodpad (větve) se bude v roce 2010 nově vyvážet prozatím o následujících nedělích: 14. března, 21. listopadu a 5. 
prosince. Případné další termíny bude možné operativně přidat. Svoz bude provádět Obec Starý Kolín. 

                  

Sklo, PPllaasstt a nově i Papír se budou v roce 2010 vyvážet v četnosti dle úrovní zaplnění jednotlivých kontejnerů. Svoz bude 
provádět Obec Starý Kolín. 
                                    

Stavební suť - od roku 2010 bude Obec Starý Kolín nabízet svým občanům odvezení stavební suti na skládku za cenu s tím 
vzniklých nákladů. Tato služba bude omezena kapacitními možnostmi suťových kontejnerů.  
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Časový průběh příprav na vybudování 

splaškové kanalizace a čistírny odpadních vod  

Různí občané říkají různé informace (vždy zaručeně pravé) o 
tom jak je to s přípravou a realizací výstavby kanalizace a 
čistírny odpadních vod v naší obci. Je konec roku 2009, což je 
zároveň předělová doba v této akci. Období do poloviny roku 
2009 by se dalo nazvat obdobím příprav, první etapou. Nyní, se 
shánějí finanční prostředky, druhá etapa a posléze nastane 
období samotné realizace stavby, třetí etapa. Samotnou realizací 
vše ještě nekončí, ale začne období administrace a 
vyhodnocování celého projektu, čtvrtá etapa, která skončí až za 
pět (šest) let po dokončení stavby. Tato čtvrtá etapa přímo 
souvisí s poskytnutím dotace, kterou na celou tuto akci 
potřebujeme získat. Při rozpočtovaných nákladech ve výši skoro 
166 mil. Kč včetně DPH, které musíme také zaplatit, je nadmíru 
jasné, že celou tuto stavbu nelze realizovat bez získání dotace, a 
to buď z evropských nebo národních zdrojů. Vězte, že bez 
kompletního dokončení první etapy, která je ukončena 
podstatným dokumentem, a to územním rozhodnutím s nabytou 
právní mocí, se o dotaci žádat nedá. Věřím, že následující 
stručný výčet událostí, který obsahuje pouze souhrn podstatných 
dokumentů a ne spousty jednání a schůzek, Vám opravdu doloží, 
že se na této akci intenzivně pracuje a některé informace, které 
jsou rozšířeny po obci nejsou pravdivé. Závěrem Vás poprosím 
při čtení tohoto výčtu událostí o jeho porovnání např. s variantou, 
kdy chcete stavět nový rodinný dům, ale nemáte na něj vhodný 
pozemek, který by byl zároveň zanesen v územním planu. Co vše 
Vás čeká zpracovat, vyřídit a v jaké časovém horizontu se to dá 
reálně stihnout. Myslím si, že v porovnání se stavbou rodinného 
domu, která je jednodušší stavbou než je výstavba splaškové 
kanalizace a čistírny odpadních vod (dále jen ČOV), bude 
naprosto zřejmé, že se na záměru obce vybudovat splaškovou 
kanalizaci a ČOV intenzivně pracuje a výsledné 2 roky příprav 
(první etapa) je vzhledem k množství úkonů a časových 
posloupností zcela objektivní.  Posuďte sami. 

Září 2006 – Seznámení občanů s plánem na vybudování 
splaškové kanalizace na schůzi v kulturním domě. 
30. března 2006 – Zadání vypracování studie pro vybudování 
splaškové kanalizace a ČOV. 
20. a 21. října 2006 – Volby do zastupitelstev obcí. 
Prosinec 2006 – Odevzdání kompletní studie pro vybudování 
splaškové kanalizace a ČOV. 
Červen až prosinec 2007 - Zpracování Inženýrskogeologického 
průzkumu (1. etapa), hlubinné vrty v místě budoucí ČOV + 
základní zmapování podloží v celé obci. 
12. června 2007 – Zastupitelstvo obce schválilo pořízení změny 
územního plánu potřebnou pro umístění ČOV. 
11. září 2007 – Zastupitelstvo obce schválilo směny pozemků 
potřebných pro vybudování ČOV.  
18. října 2007 – Obdržení větrné růžice pro Starý Kolín za 
období roků 1996 až 2006 od Českého hydrometeorologického 
ústavu. 
13. prosince 2007 – Zastupitelstvo obce schválilo zadání změny 
územního plánu pro umístění ČOV. 
13. prosince 2007  –  Zastupitelstvo schválilo projekční firmu pro 
vypracování projektu splaškové kanalizace a ČOV pro územní 
povolení. 
Únor až červen 2008 – Příprava, distribuce a shromažďování 
dotazníků všech vlastníků nemovitostí potřebných pro 
vypracování projektové dokumentace. 
Březen až říjen 2008 – Zapracovávání odevzdaných dotazníků 
do projektové dokumentace. 
1. března 2008 – Společné jednání s dotčenými orgány o změně 
územního plánu pro umístění ČOV. 
23. června 2008 – Veřejné projednání změny územního plánu 
pro umístění ČOV. 

24. června 2008 – Zastupitelstvo obce schválilo výši příspěvku 
vlastníků nemovitostí za připojení ke splaškové kanalizaci (5000,- 
Kč RD, 2500,- Kč byt). 
24. června 2008 – Zastupitelstvo obce schválilo změnu územního 
plánu pro umístění ČOV. 
24. června 2008 – Zastupitelstvo obce schválilo založení 
Dobrovolného svazku obcí Starý Kolín a Hlízov (dále jen DSO). 
7. července 2008 – Ustavující členská schůze DSO. 
14. srpna 2008 – Zápis DSO do registru svazků obcí. 
Listopad 2008 – Dokončení projektové dokumentace pro územní 
řízení. 
Květen až červenec 2008 – Zpracování Inženýrskogeologického 
průzkumu (2. etapa), detailnější zmapování podloží v celé obci.  
10. července 2008 – Vyjádření ČD-Telematiky. 
Září 2008 až únor 2009 – Uzavírání smluv s vlastníky pozemků o 
zřízení podružných kanalizačních řadů a jímek. 
22. listopadu 2008 – Vyjádření Vodohospodářské společnosti 
Vrchlice. 
25. listopadu 2008 – Stanovisko RWE Transgas Net. 
1. prosince 2008 – Vyjádření odboru dopravy a silničního 
hospodářství MÚ Kutná Hora. 
2. prosince 2008 Vyjádření k existenci energetických zařízení 
společnosti ČEZ Distribuce. 
2. prosince 2008 – Vyjádření společnosti MERO ČR. 
3. prosince 2008 – Sdělení Odboru regionálního rozvoje a 
územního plánování, že není pro tuto stavbu dotčeným orgánem. 
3. prosince 2008 – Usnesení Stavebního úřadu Kolín o postoupení 
žádosti Ústavu archeologické památkové péče Střední čechy. 
3. prosince 2008 – Vyjádření společnosti Sloane Park Properte 
Trust. 
8. prosince 2008 – Vyjádření obce, že výstavba je v souladu 
s územním plánem. 
8. prosince 2008 – Vyjádření Odboru dopravy MÚ Kolín 
k projektu stavby. 
8. prosince 2008 – Stanovisko Zemědělské vodohospodářské správy. 
8. prosince 2008 – Stanovisko RWE Distribuční služby. 
8. prosince 2008 – Vyjádření Archeologické památkové péče. 
9. prosince 2008 – Závazné stanovisko Hasičského záchranného 
sboru. 
9. prosince 2008 – Vyjádření dopravní policie. 
9. prosince 2008 – Vyjádření společnosti ČEPRO. 
10. prosince 2008 – Závazné stanovisko Krajské hygienické 
stanice. 
11. prosince 2008 – Vyjádření Správy a údržby silnic. 
15. prosince 2008 – Vyjádření Odboru životního prostředí a 
zemědělství MÚ Kolín k projektové dokumentaci. 
17. prosince 2008 – Závazné stanovisko Ministerstva obrany – 
vojenské ubytovací a stavební správy. 
18. prosince 2008 – Závazné stanovisko Odboru životního 
prostředí MÚ Kutná Hora. 
22. prosince 2008 – Stanovisko správce povodí. 
Prosinec 2008 – Byl zpracován odborný posudek pro splnění 
požadavků zákona O ochraně ovzduší. 
6. ledna 2009 – Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody, ve 
kterém souhlasí se zásahem do významného krajinného prvku, 
vodního toku a jeho údolní nivy. 
13. ledna 2009 – Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody 
k umístění ČOV do krajinného rázu. 
14. ledna 2009 – Vyjádření ČEZ Distribuce, že nemají námitek 
k vydání územního povolení.  
19. ledna 2009 – Stanovisko orgánu ochrany přírody o vlivu 
stavby na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. 
19. ledna 2009 – Souhlas orgánu vykonávajícího státní správu lesů 
s umístěním ČOV na pozemek, který je vzdálen méně než 50m od 
pozemku lesního. 
21. ledna 2009 – Stanovisko Stavebního úřadu Kolín, že je stavba 
v souladu s územní plánem. 
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21. ledna 2009 – Souhrnné vyjádření SŽDC. 
28. ledna 2009 – Rozhodnutí Krajského úřadu o povolení stavby 
podle zákona O ochraně ovzduší. 
28. ledna 2009 – Závazné stanovisko Krajského úřadu, kterým 
souhlasí s umístěním stavby ČOV v souladu se zákonem O 
ochraně ovzduší. 
2. února 2009 – Sdělení Krajského úřadu, že stavba 
zjišťovacímu řízení dle zákona o posuzování vlivů na životní 
prostředí nepodléhá. 
12. února 2009 – Vyjádření ZOS Kačina ke stavbě. 
18. února 2009 – Zahájení územního řízení 
a pozvání k ústnímu jednání. 
26. února 2009 – Souhlas Drážního úřadu se 
zřízením stavby. 
6. března 2009 – Vyjádření společnosti 

Telefónica O2. 
9. března 2009 – Stanovisko Obce Veletov. 
17. března 2009 – Souhlas Obce Hlízov 
s projektovou dokumentací. 
20. března 2009 – Vydání souhlasu 
k trvalému odnětí půdy ze zemědělského 
půdního fondu za účelem výstavby ČOV. 
23. března 2009 – Vydání územního 
rozhodnutí. 
5. května 2009 – Nabytí právní moci 
územního rozhodnutí. 
14. dubna 2009 – Schválení odprodeje 45 
m2 z obecního pozemku společnosti ČEZ, 
a.s., na kterém tato společnost vybuduje 
trafostanici určenou pro čistírnu odpadních vod a posílení této 
lokality. 
Červenec 2009 – proběhl výběr zpracovatele pro doplnění 
projektové dokumentace a podkladů potřebných pro podání 
žádosti o dotaci. 
5. října 2009 – Uzavření dohody o převzetí investorství mezi 
DSO Starý Kolín a Hlízov a Obcí Starý Kolín. 
6. října 2009 – Podána žádost o změnu územního rozhodnutí. 
8. října 2009 – Sdělení Stavebního úřadu Kutná Hora o souhlasu 
se změnou stavby a investorství. 
9. října 2009 – Byla vyhlášena výzva č.13 OPŽP. 
Říjen 2009 – kompletování všech potřebných dokumentů a psaní 
žádosti o dotaci. 
20. října 2009 – Stanovisko Krajského úřadu k zamýšlené 
stavbě. 
23. října 2009 – Stanovisko MÚ Kolín Odboru životního 
prostředí a zemědělství k plánované žádosti o dotaci. 
2. listopadu 2009 až 5. ledna 2010 – Možnost podávání žádosti 
o dotaci ve výzvě č. 13 OPŽP. 
3. listopadu 2009 – Podána žádost o dotaci z Operačního 
programu životní prostředí. 
4. listopadu 2009 – Předčasné ukončení výzvy č. 13 OPŽP pro 
dosažení stanoveného objemu podaných žádostí. 
Prosinec 2009 – Společnost ČEZ zahájila výstavbu trafostanice 
pro budoucí ČOV. 

Sběrný dvůr Obce Starý Kolín 

V roce 2009 jsme učinili první kroky k vybudování obecního 
sběrného dvora. První krokem bylo odsouhlasení nákupu 
vhodného pozemku a jeho následné odkoupení. Druhým krokem 
bylo vyřízení územního povolení, které vyřešilo základní 
technické a legislativní kroky. Dále nás v roce 2010 čeká 
vyřízení stavebního povolení, zajištění povolení nakládání 
s odpady a podání žádosti o dotaci z Evropských fondů.  

Po dokončení obecního sběrného dvora dojde ke zvýšení četnosti 
možnosti likvidace hlavně velkoobjemového a nebezpečného 
odpadu občanů naší obce namísto současných dvou svozů za rok 

možností předání odpadu minimálně jednou týdně v určených 
hodinách. 

Vraťme zeleň do ulic – II. 

V minulém čísle jsme si řekli něco o celkovém záměru této akce. 
Nyní bych pokračoval přehledem jarní a podzimní výsadby v roce 
2009.  

Na jaře jsme vysadili 11 vzrostlých jasanů v ulici Na Kačina čímž 
byla založena nová uliční alej, další dosadba v této ulici proběhne 
na jaře roku 2010. Dále proběhla dosadba 10-ti chybějících javorů 

u rybníčka na Baštách. Také jsme vysadili 10 
kusů sakur s následujícím rozmístěním: 2 kusy 
do ulice Kožešnické, 2 kusy na křižovatku ulic 
Kožešnická a Baštecká, 3 kusy do Višniček a 3 
kusy na hřiště za kulturním domem. Dále 
proběhla dosadba 3 kusů jalovců před vstup na 
hřbitov. 

Na podzim jsme vysadili 30 kusů dubů 
s následujícím rozmístěním: 8 kusů do ulice 
Aloise Jiráska a 21 kusů podél cesty na 
fotbalové hřiště, čímž byla též založena nová 
alej a 1 kus u železniční zastávky. Dále jsme 
vysadili 3 kusy břízy podél asfaltové cesty 
směřující za Klejnarkou do areálu bývalé 
živočišné výroby na pozemek, kde bude 
vybudována čistírna odpadních vod a také 5 
kusů javorů na místní hřbitov. Žáci základní 
školy vysadili v areálu školy 8 dubů. Další 
dosadbu provedou na jaře roku 2010. Tyto 

všechny stromy obdržela obec a základní škola od paní Ing. 
Stříbrské z obce Hlízov, za což jí děkujeme. V neposlední řadě 
jsme vysadili novou lípu v ulici Na Pískách v prostoru u nového 
stanoviště na kontejnery na tříděný odpad. Tuto lípu obci daroval 
pan Materna, za což také děkujeme. 
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Těžba štěrkopísku  

Někteří občané i novináři se ptají, jak je to s údajnou další těžbou 
štěrkopísku v lokalitě na Souškách. Vzhledem ke stále trvajícím 
soudním sporům s panem Jampílkem zde uvádím alespoň 
základní sled podstatných událostí v této záležitosti. Pokud 
v něm bude chybět nějaká podstatná událost, tak se předem 
omlouvám a v dalším vydání zpravodaje ji doplním. Tato kauza 
začíná být již poměrně obsáhlá i pro osoby, které ji sledují, je 
složitá na přesné zorientování. 

V níže uvedeném časovém sledu událostí je velmi zestručněn 
obsah jednotlivých dokumentů. Tyto a dále zde neuvedené 
dokumenty, jsou uloženy na obecním úřadě Obce Starý Kolín, 
kde lze do nich nahlédnout. 

17. října 2003 – Žádost o pronájem pozemků potřebných pro 
těžbu štěrkopísku s návrhem na spolupráci ze strany Františka 
Jampílka. 
25. února 2004 – Veřejné zasedání zastupitelstva obce – Byla 
projednána výše uvedená žádost. Zároveň bylo přijato usnesení: 
„Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků ve vlastnictví 
obce v lokalitě Starokolínská souška k těžbě štěrkopísků při 
splnění podmínek daných při projednávání vlivů těžby na životní 
prostředí a to uchazeči, který předloží nejvýhodnější nabídku… 
10. března 2004 – Pracovní schůzka zastupitelů – Proběhla 
diskuse , po které se zastupitelé rozhodli, že se prozatím 
štěrkopísky těžit nebudou. V současné době obec tuto možnost 
pouze zanese do změny územního plánu. Panu Jampílkovi se 
pozemky, o které má zájem, nepronajmou. 
28. dubna 2004 – Pracovní schůzka zastupitelů – Zde byl 
přítomen zástupce pana Jampílka. Po diskusi se zastupitelé 
dohodli, že obec zanese tuto možnost těžby do změny územního 
plánu, ale pokud v průběhu projednávání této změny bude nějaké 
záporné stanovisko, bude to respektovat a těžbu nezahájí. 
Náklady na změnu ÚP ponese pan Jampílek. Občané se mohou 
vyjádřit na veřejném zasedání. Zastupitelé předají své 
připomínky k návrhu smlouvy o spolupráci s panem Jampílkem 
do 6.5.2004. 
28. dubna 2004 – Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi obcí a 
panem Jampílkem. Dle sdělení pana Bertrama smlouvu o 
spolupráci nepodepsal dne 28. dubna 2004, ale později, kdy 
neuvedl. 
4. srpna 2004 – Pracovní schůzka zastupitelů – Návrh dopisu 
občanům s informacemi o změně č.1 územního plánu. 
18. srpna 2004 – Dopis Krajského úřadu, odboru životního 
prostředí s nesouhlasným stanoviskem vzhledem ke kategorii 
ochrany půdy včetně meliorací. 
18. srpna 2004 – Nesouhlasné stanovisko Ministerstva životního 
prostředí k těžbě štěrkopísku. 
1. září 2004 – Pracovní schůzka zastupitelů – Informace o 
nesouhlasných stanoviscích k těžbě štěrkopísku ze strany 
Ministerstva životního prostředí, Krajského úřadu a o 
podmínkách MÚ Kolín (stavební úpravy komunikací III. třídy). 
Zastupitelé se shodli na doporučení, aby těžba nebyla vůbec 
otevírána vzhledem k negativním stanoviskům. 
23. září 2004 – Veřejné zasedání zastupitelstva obce – V diskusi 
byli občané seznámeni se stanovisky ke změně č.1 územního 
plánu.  
31. ledna 2005 – Žádost obce o pomoc Ministerstva životního 
prostředí při projednávání změny územního plánu, dále sdělení 
obce o možné nepříslušnosti ministerstva vydat toto zamítavé 
stanovisko. 
31. ledna 2005 – Žádost obce o pomoc Krajského úřadu při 
prosazování těžby štěrkopísku. 
21. února 2005 – Žádost obce o doplnění stanoviska 
Ministerstva životního prostředí o příslušné paragrafy na 
základě, kterých tato stanoviska vydalo. 

28. února 2005 – Ministerstvo životního prostředí doplnilo své 
stanoviska. 
2. března 2005 – Vyjádření ředitele odboru výkonu státní správy 
Ministerstva životního prostředí kde sděluje, že nadále nesouhlasí 
s těžbou nevýhradního ložiska štěrkopísků i nově na základě 
výsledků studie „Zatížení okresu Kolín stávající i výhledovou 
těžbou štěrkopísků“, 
7. března 2005 – Žádost obce o změnu stanoviska Ministerstva 
životního prostředí. 
14. března 2005 – Stanovisko Ministerstva životního prostředí, ve 
kterém opakují, že na svých stanoviscích stále trvají. 
5. dubna 2005 – Žádost obce Městskému úřadu Kolín o změnu 
stanoviska. 
12. dubna 2005 – Žádost obce na Pozemkový úřad o změnu 
bonity půdy v lokalitě plánované těžby s odůvodněním, že byla 
v historii nesprávně určena. 
16. června 2006 – Žádost pana Jampílka o pořízení změny 
územního plánu pro těžbu štěrkopísků. 
20. června 2006 – Žádost pana Františka Jampílka o pořízení 
změny územního plánu. 
4. července 2006 – Dopis starosty obce panu Jampílkovi, ve 
kterém přesouvá rozhodnutí ohledně změny územního plánu na 
nové zastupitelstvo, a vypovídá smlouvu o spolupráci. 
16. července 2006 – Žádost pana Jampílka o pořízení změny 
územního plánu pro těžbu štěrkopísků. 
20. a 21. října 2006 – Volby do zastupitelstev obcí. 
22. ledna 2007 – Výpověď smlouvy o spolupráci ze strany obce. 
25. ledna 2007 – Dopis pana Jampílka o neuznání výpovědi 
smlouvy o spolupráci ze strany obce. 
5. února 2007 – Dopis obce s potvrzením výpovědi smlouvy o 
spolupráci a sdělení, že obec své závazky ze smlouvy splnila. 

První žaloba Františka Jampílka 
8. února 2007 – Žaloba pana Jampílka o určení neplatnosti 
výpovědí smlouvy o spolupráci. 
16. února 2007 – Dopis pana Jampílka s informací o padané 
žalobě o  určení neplatnosti výpovědí smlouvy o spolupráci a o 
požadavku na úhradu škody. 
27. února 2007 – Usnesení Okresního soudu v Kolíně, kterým 
obci ukládá vyjádřit se k podané žalobě. 
1. března 2007 – Dopis obce panu Jampílkovi s potvrzení 
neměnnosti stanoviska obce a neuznání nároku na náhradu ušlého 
zisku. 
9. března 2007 – Nabídka pana Jampílka v ustoupení od všech 
započatých i budoucích soudních sporů v případě pokračování 
spolupráce. 
26. března 2007 – Vyjádření obce k žalobě. 
29. května 2007 – Vyjádření pana Jampílka, změna žalobního 
petitu. 
5. června 2007 – Jednání Okresního soudu v Kolíně. 
6. června 2007 – Vyjádření pana Jampílka k otázce platnosti 
Smlouvy o spolupráci. 
11. července 2007 – Jednání Okresního soudu v Kolíně. 
3. října 2007 – Jednání Okresního soudu v Kolíně. 
23. října 2007 – Jednání Okresního soudu v Kolíně. 
30. října 2007 – Rozsudek Okresního soudu v Kolíně, kterým se 
zamítá žaloba. 
19. února 2008 – Odvolání pana Jampílka proti rozsudku 
Okresního soudu v Kolíně. 
17. března 2008 – Vyjádření obce k odvolání pana Jampílka. 
17. června 2008 – Jednání Krajského soudu v Praze. 
17. června 2008 – Rozsudek Krajského soudu v Praze, kterým se 
potvrzuje rozsudek Okresního soudu v Kolíně. 
17. června 2008 – Předložení nové smlouvy o spoluprací ze strany 
pana Jampílka. 
10. září 2008 – Podání dovolání k Nejvyššímu soudu pana 
Jampílka proti rozhodnutí Krajského soudu a rozhodnutí 
Okresního soudu. 
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Druhá žaloba Františka Jampílka 
3. července 2008 – Žaloba pana Jampílka o zaplacení částky 
13.230.000,- Kč plus úroky z prodlení. 
21. července 2008 – Pan Jampílek bere žalobu zpět. 
22. července 2008 – Usnesení Okresního soudu v Kolíně o 
zastavení řízení. 

Třetí žaloba Františka Jampílka 
7. července 2008 – Žaloba pana Jampílka o uložení povinnosti 
zastupitelům obce pořídit změnu územního plánu pro možnost 
dobývání nerostů. 
4. srpna 2008 – Usnesení Okresního soudu v Kolíně, kterým 
obci ukládá vyjádřit se k podané žalobě. 
1. září 2008 – Vyjádření obce k žalobě. 
29. října 2008 – Jednání Okresního soudu v Kolíně. 
18. prosince 2008 – Usnesení Okresního soudu v Kolíně o 
přerušení řízení. 
2. dubna 2009 – Usnesení Krajského soudu o změně usnesení 
Okresního soudu v Kolíně o přerušení řízení. 
8. července 2009 – Jednání Okresního soudu v Kolíně. 
8. července 2009 – Rozsudek Okresního soudu v Kolíně o 
zamítnutí žaloby. 
11. září 2009 – Odvolání pana Jampílka proti rozsudku 
Okresního soudu v Kolíně. 
7. prosince 2009 – Vyjádření obce k odvolání pana Jampílka. 

Ze zasedání zastupitelstva  

14. zasedání zastupitelstva Obce Starý Kolín se konalo dne 
14.04.2009 

Schválilo 
• Zadání územního plánu obce Starý Kolín. 
• Odprodej pozemku společnosti ČEZ, a.s. pro vybudování 

trafostanice pro budoucí Čistírnu odpadních vod. 
• Rozpočtové opatření č.1/2009. 
Souhlasí 
• S bezúplatným převodem pozemků KN 148/1 a KN 148/2 

z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce. 
 

15. zasedání zastupitelstva Obce Starý Kolín se konalo dne 
30.06.2009 

Schválilo 
• Udělení výjimky z vyššího počtu dětí v Mateřské škole. 
• Udělení výjimky z nižšího počtu dětí v Základní škole. 
• Koupi pozemku k vybudování sběrného dvora. 
• Uzavření smluv o věcných břemenech se společností ČEZ, a.s. 

ul. Dukelských Hrdinů, U Vany a Hlízovská. 
• Rozpočtové opatření č.3/2009. 

 

16. zasedání zastupitelstva Obce Starý Kolín se konalo dne 
29.09.2009 

Schválilo 
• Jednostranné zvýšení nájemného z nájemních bytů. 
• Pronájem pozemku KN 1613 společnosti Kamenolomy ČR. 
• Požární řád obce. 
• Rozpočtové opatření č. 5/2009. 

 

17. zasedání zastupitelstva Obce Starý Kolín se konalo dne 
27.10.2009 

Schválilo 
• Nové zřizovací listiny Mateřské a Základní školy.. 

18. zasedání zastupitelstva Obce Starý Kolín se 
konalo dne 08.12.2009 

Schválilo 
• Rozpočtové opatření č. 8/2009. 
• Rozpočtový výhled na I. Čtvrtletí 2010. 
• Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2009 o místním poplatku za 

provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálního odpadu. 

• Příspěvek ve výši 4000,- Kč DSO Starý Kolín a Hlízov. 
• Generel místních komunikací. 
• Vstup Obce Starý kolín do Občanského sdružení Zálabí. 

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. 

Zakoupení budovy telefonní ústředny 

Na jaře tohoto roku jsme uspěli ve výběrové řízení (obálková 
metoda nejvyšší nabídce) na prodej objektu telefonní ústředny od 
společnosti Telefonica O2 Czech repubulic. Následně jsme 
podepsali smlouvu o smlouvě budoucí, která umožňovala 
předchozímu vlastníku oddělení vlastního obvodu elektrického 
vedení. Zároveň byla zaplacena první část kupní ceny ve výši 10% 
z celkové kupní ceny. Na podzim tohoto roku byla podepsána 
samotná kupní smlouva a podána žádost o vklad do katastru 
nemovitostí. Obec Starý Kolín za tento objekt včetně souvisejících  
dvou pozemků a po odečtení poplatku za věcné břemeno zaplatila 
celkem 902 tis. Kč. 

Tento nově zakoupený objekt nyní upravíme a překolaudujeme na 
garáž, dílnu a sklad pro technické zázemí pro komunální techniku. 
Po mnoha letech bude Obec Starý Kolín vlastnit důstojné a 
odpovídající zázemí namísto plechové boudy o rozměrech cca 6x6 
m2. Pro místní i přespolní nenechavce musím doplnit, že tento 
objekt bude též zabezpečen jednotným elektronickým 
zabezpečovacím systémem, který je postupně zřizován v obecních 
objektech. 

V souvislosti s touto koupí je asi na místě si něco říci o technickém 
vybavení pro údržbu majetku obce. Mimo drobného nářadí obec 
před dvěmi lety vlastnila dva křovinořezy, jednu teru s vozíkem, 
jednu teru s kartáčem na úklid chodníků a mulčovačem a jednu 
sekačku vhodnou na sekání menších ploch, což pro údržbu 
množství objektů a ploch, které stále narůstají, nebylo zcela 
dostačující. Přikročili jsme tedy k postupnému dovybavování 
potřebnou technikou podle hesla „nechme práci, která jde, 
strojům“. Proč uvádím tento heslo? Protože časy, kdy pro obec 
pracovali vojáci na náhradní vojenské službě, jsou už dávno ty tam 
a dnes zaměstnáváme 3 zaměstnance v přepočteném stavu 
vyjádřeno 2 ¼ úvazkem, což je o jednoho více než před dvěma 
lety. K tomu musím znovu připomenout, že plochy, o které se 
staráme hlavně po stránce údržby zeleně, rapidně rostou. To samé 
platí nově i o zimní údržbě chodníků, kterou musí zabezpečovat od 
této zimy vlastník, čili obec, čemuž se nebráníme. V posledních 
dvou letech jsme mimo jiné pořídili profesionální traktůrek 
japonské firmy Iseki, který je převážně určen na sekání větších a 
velkých ploch (záběr sekání 112 cm s košem na 550 litrů) a 
zároveň k podzimnímu sběru listí z těchto ploch. Dále byl 
dovybaven zametacím kartáčem šíře 110 cm a rozmetadlem na 
posypový materiál (písek, sůl) včetně vytápěné kabiny. Rychlost 
sekání a úklidu chodníku je nepoměrně větší než s ručními 
motorovými stroji. Také jsme pořídily malou sekačku na 
dosekávání ploch, které nejsou přístupné pro tento traktůrek. Dále 
motorový plotostřih, vysavač, svářečku a drobné dílenské nářadí. 
Také byla pořízena technika, která je uvedena v předešlém článku 
„Získaná dotace na Svoz bioodpadu a tříděných složek 
komunálního odpadu“ a též velmi přispěje k efektivní údržbě 

majetku obce. V příštím roce 
bychom chtěli zaměstnance 
dovybavit novým křovinořezem 
a starším automobilem pic-kup 
typu. Co se týče zaměstnanosti, 
rádi bychom po dobrých 

zkušenostech z tohoto roku pokračovali v zaměstnávání lidí 
v rámci veřejně prospěšných prací. Příspěvek, který obec v rámci 
toho programu od úřadu práce obdržela, není vůbec zanedbatelný. 
Každý měsíc jsme na tohoto zaměstnance obdrželi 10.800,- Kč. 
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Historie knihovny ve Starém Kolíně v kosce 

Doba vzniku: 

Za Rakouska a Uherska v roce 1889 vznikl vzdělávací spolek 
„Čtenářská jednota“. Jednota měla několik set knih a odebírala 
několik titulů časopisů. 

Podle zákona nově vzniklé ČSR byla v roce 1919 v každé obci 
zřízena veřejná knihovna. V roce 1921 předala Čtenářská 
jednota nové knihovně 767 svazků knih. Jednota se dobrovolně 
rozešla. Obecní knihovna byla umístěna ve staré škole v 1. 
patře. Koncem roku 1925 je v knihovně zapsáno 140 čtenářů a 
1 117 knih – knihovník Antonín Vlk. Lidé čtou nejraději 
zábavné spisy. 

1930 byla v obci založena obecní čítárna, která byla přístupná 
všem obyvatelům Starého Kolína. Manželé Antonín a Františka 
Lískovi věnovali obci obnos 10 500,-- korun  na zřízení čítárny. 

Knihovníci: 

Od otevření v roce 1921 Antonín Vlk 

1948 – 1955 Antonín Pikner a Julius Thim  

1955 – 31.12.1972 Josef Kučera (83 let) „Kniha, toť zbraň 
pokroku a míru“. 

01.01.1973 – 31.08.1979 Miloslava Kozinková 

01.09.1979 Helena Palečková 

Umístění: 

Od založení v roce 1921 v 1. patře staré budovy školy 

Náves, dům č. (později samoobsluha, dnes lahvárna) 

Dům č. (Jandovi, později Vyšatovi) 

Dům č. po Lískových (později Dům dětí, dnes skautská 
klubovna) do 15.10.1991 

29.10.1991 zahájen provoz ve škole v budově CHANOS 

Mimořádné události: 

Manželé Antonín a Františka Lískovi věnovali obci obnos 
10 500,-- korun  na zřízení čítárny. Z věnovací listiny: Níže 
podepsaní manželé tímto ze svých úspor jakožto jubilejní dar 
svatováclavský obnos 10 500 Kč do trvalé správy obce 
starokolínské za tím účelem, aby z výnosu těchto papírů 
předplaceny byly dobré české časopisy poučné i zábavné, jakožto 
i časopisy odborné, zemědělské a jeho odvětví se týkající pro 
veřejnou obecní čítárnu ve Starém Kolíně, kterou obec tamější 
zříditi se zavázala. Výběr knih a časopisů pro tuto veřejnou 
čítárnu přísluší „knihovní a čítárenské radě“ pro správu obecní 
knihovny a čítárny v obci zřízené, do kteréž buď též k tomuto 
účasti přibráni místní římskokatolický farář a zástupce 
učitelského sboru obecní školy starokolínské. Používání knih a 
časopisů upraveno bude knihovním a čítárenským řádem. 

V Praze Dejvicích dne 17. září 1929, Sadová ul. 535 

Antonín Líska, ředitel Zemské mlékárenské školy v Kroměříži v. 
v. (1. ředitel školy) 

Františka Lísková, rozená Pacholíková, manželka. 

Mimo toho pan ředitel Líska věnoval každoročně větší počet 
zábavných a poučných knih pro obecní a školní knihovnu. 
Manželé Lískovi byli dne 5.8.1929 jmenováni čestnými občany 
obce za velké zásluhy o obecní knihovnu a čítárnu. Pan Antonín 
Líska je starokolínský rodák. 

6.9.1973 byla v Domě dětí otevřena čítárna. 1.7.1973 navštívila 
knihovnu Česká televize a natočila provoz v dětském oddělení 
(odvysíláno 11.7.1973). 

Čtenáři a knižní fond: 

1925 bylo zapsáno 140 čtenářů a 1 117 knih. Nejvíce se čtou 
zábavné spisy 

1934 bylo zapsáno 196 čtenářů  a 1 814 svazků. Nejvíce se četl Al. 
Jirásek a J. Š. Baar. 

1936 bylo zapsáno 176 čtenářů  a 1 922 svazků. Nejvíce se četl 
Rais, Vrba a J. Š. Baar. 

1956 bylo zapsáno 215 čtenářů  a 2 824 svazků 

1957 bylo zapsáno přes 200 čtenářů  a 3 000 svazků.  

1973 bylo zapsáno 210 čtenářů a 5 352 svazků knih. 

1977 bylo zapsáno 306 čtenářů, odebíralo se 17 titulů časopisů. 

1980 bylo zavedeno nové číslování čtenářů od čísla 1 tak, jak 
přicházeli do knihovny. Bylo zapsáno 177 čtenářů. Platily se nové 
příspěvky na ½ roku: dospělí 5,-- Kčs a mládež 3,-- Kč. Všechny 
knihy byly zabaleny do fólií.  

1984 počet čtenářů 305, počet knih 5 796. Byly uspořádány 2 
besedy pro dospělé, 4 besedy pro mládež, 7 výstav a 31 nástěnek. 

1988 323 čtenářů, z toho 87 dětí do 14 let. 

během roku 1990 bylo zakoupeno 303 svazků a vyřazeno 917 
svazků, převážně politické literatury. Příspěvek na nákup nových 
knih je 3 000,-- Kčs. 

1991 bylo zapsáno 176 čtenářů, z toho 62 dětí do 14 let. 
V knihovně je 5 931 svazků. 

2009 zapsáno 28 čtenářů. V knihovně je 4706 svazků 
                                                        Zpracovala Mgr. Naďa Kotková 

30 let práce knihovnice paní Palečkové 

Před 30-ti lety dne 1. září 1979 zahájila paní Helena Palečková 
svou  činnost jakožto knihovnice 
ve Starém Kolíně. U příležitosti 
jejího 30-ti letého působení v této 
záslužné činnosti se dne 22. října 
2009 uskutečnila v místní 
knihovně malá oslava a 
poděkování za doposud 
odvedenou práci. 

Na úvod oslavy vystoupili děti 
místní základní školy 
s programem, který si pro pani 
knihovnici nachystali. Následovali gratulace s poděkováním a 
přáním ještě mnoha pěkných let v místní knihovně. 
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Historie knihovny v kronikách  

Za RaU v roce 1889 vznikl vzdělávací spolek „Čtenářská 
jednota“. Několik set knih a odebírala několik časopisů. 
Podle zákona nově vzniklé ČSR byla v roce 1919 v každé obci 
zřízena veřejná knihovna. V roce 1921 předala Čtenářská jednota 
nové knihovně 767 svazků knih. Jednota se dobrovolně rozešla. 
Obecní knihovna byla umístěna ve staré škole v 1. patře. 
Koncem roku 1925 je v knihovně zapsáno 140 čtenářů a 1 117 
knih – knihovník Antonín Vlk. Lidé čtou nejraději zábavné 
spisy. 
1930 byla v obci založena obecní čítárna, která byla přístupná 
všem obyvatelům Starého Kolína. Manželé Antonín a Františka 
Lískovi věnovali obci obnos 10 500,-- korun  na zřízení čítárny. 
Z věnovací listiny: :Níže podepsaní manželé tímto ze svých 
úspor jakožto jubilejní dar svatováclavský obnos 10 500 Kč do 
trvalé správy obce starokolínské za tím účelem, aby z výnosu 
těchto papírů předplaceny byly dobré české časopisy poučné i 
zábavné, jakožto i časopisy odborné, zemědělské a jeho odvětví 
se týkající pro veřejnou obecní čítárnu ve Starém Kolíně, kterou 
obec tamější zříditi se zavázala. ….. Výběr knih a časopisů pro 
tuto veřejnou čítárnu přísluší „knihovní a čítárenské radě“ pro 
správu obecní knihovny a čítárny v obci zřízené, do kteréž buď 
též k tomuto účasti přibráni místní římskokatolický farář a 
zástupce učitelského sboru obecní školy starokolínské. … 
Používání knih a časopisů upraveno bude knihovním a 
čítárenským řádem. V Praze Dejvicích dne 17. září 1929, Sadová 
ul. 535. Antonín Líska, ředitel Zemské mlékárenské školy 
v Kroměříži v. v. (1. ředitel školy), Františka Lísková, rozená 
Pacholíková, manželka. 
Mimo toho pan ředitel Líska věnoval každoročně větší počet 
zábavných a poučných knih pro obecní a školní knihovnu. 
Manželé Lískovi byli dne 5.8.1929 jmenováni čestnými občany 
obce za velké zásluhy o obecní knihovnu a čítárnu. Pan Antonín 
Líska je starokolínský rodák. 
1934 bylo zapsáno 196 čtenářů  a 1 814 svazků. Nejvíce se četl 
Al. Jirásek a J. Š. Baar. 
1936 bylo zapsáno 176 čtenářů  a 1 922 svazků. Nejvíce se četl 
Rais, Vrba a J. Š. Baar. Půjčovalo se ve středu a v sobotu. 
1948 knihovník  Antonín Pikner a Julius Thim. 
1949 nový název: Lidová veřejná knihovna – knihovník Julius 
Thim 
1955 Místní lidová knihovna zvítězila v okresní soutěži 
místních lidových knihoven – zúčastnilo se jich 93. Knihovník 
Josef Kučera získal pochvalné uznání 
a knižní odměnu. 
1956 bylo zapsáno 215 čtenářů  a 2 
824 svazků 
1957 bylo zapsáno přes 200 čtenářů  a 
3 000 svazků. Již počtvrté byla 
knihovna vyhodnocena jako nejlepší 
v okrese Kolín. 
1958 knihovna soutěžila v krajské 
soutěži v Praze. Z několik set místních 
knihoven bylo vybráno 15 vítězných, 
mezi nimi i starokolínská. 
1960 velkou reorganizaci knihovny 
prováděly zaměstnankyně okresní knihovny v Kolíně. 
K 15.6.1960 bylo zapsáno 231 čtenářů. 
1965 od MNV dostala knihovna nové police na knihy. 
31.12.1972 ukončil v 83 letech činnost knihovníka Josef 
Kučera. Od 1.1.1973 ho vystřídala Miloslava Kozinková. Bylo 
evidováno 210 čtenářů a 5 352 svazků knih. 
6.9.1973 byla v Domě dětí otevřena čítárna. 1.7.1973 navštívila 
knihovnu Česká televize a natočila provoz v dětském oddělení 
(odvysíláno 11.7.). 

1975 v Domě dětí měla místní lidová knihovna knihovnu, čítárnu 
a nově místnost pro dětskou literaturu. Nové police a vysavač 
prachu. 
1977 – čestné uznání KNV. Bylo zapsáno 306 čtenářů, odebíralo 
se 17 titulů časopisů. 
31.8.1979 ukončila práci knihovnice Miloslava Kozinková. Od 
1.9.1979 nastoupila paní Helena Palečková, naše knihovna měla 
profesionální pracovnici. Po revizi knihovny byla znovu otevřena 
7.11.1979. Bylo zapsáno 322 čtenářů. 
Od roku 1980 bylo zavedeno nové číslování čtenářů od čísla1 tak, 
jak přicházeli do knihovny. Bylo zapsáno 177 čtenářů. Platily se 
nové příspěvky na ½ roku: dospělí 5,-- Kčs a mládež 3,-- Kč. 
Všechny knihy byly zabaleny do fólií. Z prostředků MNV byla 
zakoupena dekorační látka a byly ušity závěsy do oken. V průběhu 
roku byly uspořádány 3 besedy pro děti a 2 výstavy knih. 
V roce 1982 byly v Domě dětí nevyhovující podmínky pro provoz 
knihovny – vlhké zdi a pouze 1 naftová kamna, která celý prostor 
nedokázala vytopit. 
1984 počet čtenářů 305, počet knih 5 796. Byly uspořádány 2 
besedy pro dospělé, 4 besedy pro mládež, 7 výstav a 31 nástěnek. 
1987 stále méně vyhovující podmínky v Domě dětí 
1988 knihovna byla vymalována, bylo položeno nové linoleum, 
zakoupeny nové záclony a kancelářský stůl. 323 čtenářů, z toho 87 
dětí do 14 let. 
1990 během roku bylo zakoupeno 303 svazků a vyřazeno 917 
svazků, převážně politické literatury. Příspěvek na nákup nových 
knih je 3 000,-- Kčs. 
1991 v září a říjnu s knihovna přestěhovala do jedné třídy školní 
budovy CHANOS. Náklady na přestěhování byly 1 000,-- Kčs. 
29.10 byl ve škole zahájen provoz knihovny. Zapsáno je 176 
čtenářů, z toho 62 dětí do 14 let. V knihovně je 5 931 svazků. 
1993 byl zvýšen příspěvek Obecního úřadu na nákup nových knih 
na 8 000,-- Kč.                               Zpracovala Mgr. Naďa Kotková 

TJ Sokol oddíl aerobiku 

Žijeme v rychlé době a výrazně se zlepšila kvalita života. Každá 
mince má však dvě strany. Za rychlý život platíme daň. Daň za 
zdraví. Vysoké procento populace s nadváhou, kardiovaskulární 
choroby, bolesti zad, stress a mnoho dalších civilizačních chorob 
bohužel čím dál, tím častěji postihuje většinu z nás. 
Zásadami zdravého života jsou pravidelný pohyb a stravování. 
Pohyb by se měl stát u většiny z nás vědomě plánovanou aktivitou.  
Existují stovky cvičebních technik.  
V naší obci, již spoustu let, funguje oddíl aerobiku, který by vám 

mohl pomoci k redukci hmotnosti a 
zlepšení fyzické kondice. 
Scházíme se pravidelně každé úterý a 
čtvrtek od 18,45 hodin v tělocvičně ZŠ 
Starý Kolín. 
V úterý se věnujeme aerobiku, 
zaměřenému na redukci váhy a zlepšení 
fyzické kondice (činnost srdce, kapacita 
plic, vytrvalost) a posilování (břišní 
svaly, hýžďové svaly, ruce, nohy). 
Ve čtvrtek používáme různé cvičební 
pomůcky (míčky, gumičky, činky) a 
cvičení je zaměřené na aktivaci svalů, na 

které aerobik ani posilovna “neplatí”. Jsou to hluboko uložené 
svaly dna pánevního, bránice, vzpřimovače trupu a šíjových svalů. 
Hodiny zakončujeme řádným protažením – strečinkem, kdy cílem 
je zachovat pružnost a hybnost kloubů a regeneraci svalů po 
námaze. A co říci na závěr? UVÍTÁME NOVÉ ČLENY!! 
Neváhejte a přijďte mezi nás! Nezapomeňte každé úterý a čtvrtek. 
                                                                                Iva Charvátová 
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Hasiči Starého Kolína o víkendu nezaháleli 

O víkendu ve dnech 3. a 4. října měli hasiči Starého Kolína 
napilno. Vedoucí mládeže po prázdninách připravovali program 
na víkend pro mládež ve smyslu přípravy na podzimní část hry 
Plamen. Při prvních schůzkách mládeže byl stanoven termín 
první víkend v měsíci říjnu. 

Vše bylo perfektně připraveno a promyšleno do doby, než přišla 
pozvánka hasičům, kteří jsou zároveň ve výjezdové jednotce 
Obce Starý Kolín, že tutéž sobotu se bude konat školení nositelů 
dýchací techniky a zároveň proběhne Taktické cvičení v Kolíně. 

Víkend s mládeží se upravil na sobotu do nedělního odpoledne 
tak, aby své úkoly splnily 
dospělí hasiči a mládež se mohla  
věnovat své přípravě. 

Ráno 3. října v 08:30 přichází 
hasičům výjezdové jednotky 
SMS zpráva o výjezdu na 
taktické cvičení v Kolíně – 
simulovaný požár sila v bývalé 
Soje. Do 10 min. odjíždí obě 
vozidla v následujícím složení 
CAS 32 T815 s osádkou Jarda 
Flegl, Jiří Bernard a vozidlo 
Volkswagen Jindra Charvát, 
Josef Beneš, Tomáš Boura, Petr 
Brancuzský, Václav Nováček, 
Martin Nekolný. 

Po příjezdu do objektu na místě 
cvičení se po ohlášení veliteli zásahu ujímá jednotka SDH Starý 
Kolín plnění svých zadaných úkolů. CAS 32 T815 je 
přidisponována k doplňování vody u třetího útočného proudu 
v tříčlenném družstvu. Z tohoto družstva posléze u tatry zůstává 
pouze strojník, a to Josef Beneš. Zbývajícím dvou členům 
(Bernard, Flegl) bylo určeno střídání třetího proudu v plné 
výstroji včetně dýchacích přístrojů, a to vše za pomoci 
vysokozdvižné plošiny. Druhé družstvo, které zůstalo v přední 
části objektu, střídá 1 útočný proud, který je veden po schodišti. 
Petr Brancuzský a Martin Nekolný  odcházejí také v dýchacích 
přístrojích střídat hasiče na tomto úseku. Zbytek jednotky vyčká 
na seřadišti k plnění dalších úkolů. 

Po ukončení taktického cvičení se 
jednotky po sbalení materiálu a 
techniky se shromáždili spolu 
s ostatními složkami IZS na vstupní 
ploše objektu, kde bylo provedeno 
první vyhodnocení a poděkování 
velitele zásahu všem za přítomnost a 
zodpovědné plnění úkolů. 

Po rozchodu se jednotka SDH Starý 
Kolín rozděluje na dvě skupiny. 
Vozidlo CAS 32 T815 odjíždí na 
základnu a osádka se po příjezdu chopí 
přípravy k odpolednímu příchodu dětí 
na víkendovou schůzku mládeže. 
Vozidlo Volkswagen odjíždí na stanici 
HZS Kolín, kde proběhne další část 
proškolení nositelů dýchací techniky. 
Po ukončení školení a napsání 
závěrečných testů se i tato část 
jednotky vrací na základnu a připojuje se k přípravám na příchod 
mládeže. 

Okolo druhé hodiny odpolední se začínají scházet první 
mládežníci. Vedoucí spolu s dorostenci si rozdělují poslední 
úkoly a upřesňují pravidla a víkend pro mládež začíná. 

Děti jsou rozděleny do malých skupinek a pod dozorem svých 
vedoucích se pouštějí do terénu, kde jsou na ně připraveny úkoly 
podobné podzimní části hry Plamen. Cestou si prověří na předem 
připravených stanovištích své znalosti i mezery, které je potřeba 
doplnit. 

Na cestě je čekala zdravotní příprava, uzle, topografie, poznávaní 
hasičského materiálu, poznávání přírody, střelba ze vzduchovky a 
určování hasebních prostředků . 

Po návratu všech skupinek a sečtení dosažených výsledků bylo 
provedeno vyhodnocení silných i slabších stránek připravenosti a 
všem zúčastněným předány drobné pamlsky které dětem velice 
chutnali (věnovala sl. Anna Bartoníčková). Dále se mládež plně 

věnovala volné, ale kontrolované 
činnosti.  

K takovéto akci samozřejmě patří i 
opékání buřtů. Úkol zněl: zapálit 
ohýnek a přípravit večeře. Po 
večeři se ještě připravila ke spaní 
klubovna a poté opět následovala 
volná zábava. 

Děti se do setmění věnovali  
různým hrám. Po setmění se  
nejatraktivnější zábavou stala hra 
na světlušky, kdy si děti rozebraly 
zásahové přilby členů výjezdové 
jednotky,  které se po nasvícení ve  
tmě zelenkaly. Ve tmě jejich 
sledování s fosforeskující částí 
přileb nebo rozsvícenou svítilnou 

na přilbě nebylo složité. Jen určování kdo je pod kterou přilbou 
bylo složitější. 

Světluškovaná vydržela až do večerky, která, ač naplánovaná na 
desátou hodinu, byla kolem půlnoci. Naštěstí byla klubovna 
připravená (rozestlaná) od večeře. 

Ráno po snídani, kterou zajistila pí. Benešová, se mládež 
připravuje na dopolední program, a to prohlídku stanice HZS 
Kolín. K přepravě bylo použito tří vozidel, které se nám podařilo i 
barevně sladit. Než začala vlastní prohlídka stanice, využili děti 
možnosti se svézt v německém hasičském válečném vozidle, které 
bylo nachystáno na odjezd na výstavu na zámek Kačina, kde tento 

den probíhala Hubertova jízda. Poté se 
nás ujal Čestmír Rychlík. Po představení 
stanice a jejího vybavení odpovídal na 
zvídavé dotazy mládeže. Ta se dokonale 
seznámila s veškerou přítomnou 
technikou a prostředky. Prohlídka 
neprobíhala jen v garážích s technikou, 
ale i v ostatních prostorách stanice. 
Někteří odvážní si vyzkoušeli i přesun 
z obytné části do garáži po klasické 
hasičské tyči. Blížilo se poledne a čas 
návratu domů. Rozloučili jsme se, 
poděkovali za trpělivost a vyčerpávající 
výklad průvodce. 

Po příjezdu jsme s chutí snědli připravený 
guláš, který nám připravili paní Benešová 
mladší a paní Benešová starší. 

Při obědu děti ještě nevěděli co je 
následně čeká. V době kdy děti obědvaly, 

vozidlo CAS 32 T 815 náhle odjíždí s potřebným počtem hasičů 
do prostor k loděnici u Labe a podává zprávu o své zaujaté pozici. 
To byl impuls pro nečekaně rychlý výjezd pro mládež. Okamžitě 
se co nejrychleji  převléci do pracovního a odjez za vozidlem CAS 
32 T 815 k loděnici. Po příjezdu na místo byl demokraticky určen 
velitel zásahu, kterým se stala Tereza Miksová. Ta si zvolila další 

Náš nejmladší hasič už dosahuje k SPZ 
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velitele dětských družstev k plnění úkolů, které zněly: doplňovat 
vodu z Labe za pomoci ejektoru do CAS 32 T 815, dále vytvořit 
dopravní vedení hadicí „ B „ k rozdělovači a 
z něho vytvořit tři útočné proudy hadicemi „ C „ 
ve směru na Veletov. Děti si provedly kontrolu 
připraveného materiálu a po této kontrole se 
pustily do plnění úkolu. Pod dohledem dospělých 
z řad jednotky prováděli dopravu vody a útok na 
Veletov. Nikdo nebyl bez práce a přidělených 
úkolů. I malý Vojta se zapojil jako regulovčík a 
později i jako hasič v akci s proudnicí. Po téměř 
dvouhodinové činnosti nastala ta méně oblíbená 
činnost, a to balení a úklid materiálu a to nejen 
do vozidla, ale následně i v hasičárně, kde se 
použité hadice museli připravit na sušení. Dále 
bylo zapotřebí zkontrolovat použitý materiál a 
doplnit vozidlo CAS 32 T 815 tak, aby bylo plně 
vybaveno pro případ ostrého poplachu. Tímto se 
nachýlil tento víkend ke konci, už jen zbývalo 
uklidit po sobě hasičárnu a vše uvést do původního stavu, uklidit 
klubovny, vynést odpadky a zabalit si své věci a odebrat se po 
tomto náročném víkendu do náručí svých rodičů  a do svých 
postelí. 

Plni nadšení se děti odpoledne rozcházejí a vracejí k domovům. 

Je třeba poděkovat mládeži za to, že tento víkend plně zvládli, 
což svědčí o jejich dovednostech a ukázněnosti. 

Dále je třeba poděkovat všem těm, kteří se na přípravě nějakou 
měrou podíleli a víkend zajišťovali. Díky…    Petr Brancuzský 

 

Sokol Starý Kolín informuje 

Po několikaleté pauze obnovil oddíl stolního tenisu druhý tým a 
přihlásil ho do regionální soutěže 2. třídy ( dříve okresní přebor 
III. třídy ). Vedoucím týmu byl určen Pavel Vyšata. V současné 
době se družstvo drží s jednou remizou na 6. místě z osmi 
soutěžících týmů.  

Sokol Starý Kolín a s ním oddíl turistiky byl v letošním roce 
vzhledem k vyschnutí a ztrátě pramenů vody na Starokolínské 
boudě v Herlíkovících nucen nechat zhotovit vrtanou studnu pro 
zajištění zásobování chaty vodou. Celková investice se vyšplhala 
na částku přes dvěstě tisíc korun a Sokol Starý Kolín jí bude 
splácet v příštím roce.  

Družstvo A  oddílu stolního tenisu si v letošním roce vybírá 
nemoci z let předešlých, kdy se nám vyhýbaly. Jen díky novým 
členům oddílu jsme i přes tyto obtíže všechny zápasy odehráli. 
Po polovině soutěže se držíme do čtvrtého místa. 

Výsledky obou družstev stolního tenisu lze 
sledovat na 
http://www.stcstolnitenis.cz/souteze/soutez.php?id=12
1&rocnik=2009  

                                     Ing. Václav Kahoun 
 

Klub Vodáků informuje 

O letošních prázdninách jsme vyrazili na 
expedici k sousedům na Slovensko a sjeli si 
krásný úsek řeky Hron. Týdenní pobyt na 
této řece se vydařil. Počasí bylo krásné a 
řeka díky doznívající vodácké sezóně byla 
skoro bez lidí. Dobrá zkušenost byla i se 
všemi majiteli tamních kempů a restaurací, 
kteří byli všichni ochotní, milí a v mnoha 
věcech nám vyšli vstříc. Cestu tam i zpět 
zvládla bez poruchy a bez ztráty kytičky  
jak naše Karoska, tak i náš řidič pan Karel ( 
první vpravo se zelenou čepičkou ). 

 

Letošní podzimní závody veteránů na loděnici se nesli v duchu 
ZORA mstitele a Španělska. Počasí nám opět přálo a tak si  hojný 
počet závodníků, doprovodu i ostatních návštěvníků užíval krásný 
zářijový víkend. 
V letošním roce jsme 
pro naše vodácké 
kamarády přiravili 
překvapení v podobě 
stavby vlastního 
kostela a ohrady se 
skutečně živým 
oslem Ferdou a 
stádečkem ovcí. 

Ing. Václav Kahoun 



  

Strana 12/16 www.starykolin.eu 

Mé osmičkové letopočty 

Autor: Václav Horák, *1919, Pod Drahou 20 a později V Uličce 22, Starý Kolín – Bašta, letos oslavil spolu se čtyřmi vnoučaty a pěti 
pravnoučaty životní jubileum 90 let. 

Rok 1928 
Bylo mně 9 roků, chodil jsem do 4. třídy. Já byl ve škole od 5 let. To bylo republice 10 let. Můj táta byl velký vlastenec, i když sloužil 
na vojně za Císaře Pána. Ve škole jsme sehráli divadlo Tajemný dub, já hrál dost velkou roli, ale o co šlo, už nevím. Taky církev 
Československá pořádala akademii, já přednášel básničku. Děda seděl na jevišti ještě se čtyřmi dědy. Byla to rada starších. Vzpomínám 
si, že se sázela lípa Svobody za účasti veřejnosti. Velkou událostí bylo uložení prsti od Zborova do vitrínky ve škole. Byli zde legionáři 
ruští, francouzští a italští. Vzpomínám si, že jsme říkali „ti legionáři jsou ale staří“ a bylo to 10 let po válce. Vzruch mezi kluky 
vyvolala zpráva, že na poli u Nových Dvorů jsou 3 vojenská letadla. Hned jsme tam běželi. Na poli stály dva dvouplošníky a jeden 
přistával. To byla podívaná, kterou si živě pamatuji dnes. Letadla byla pro pilota a pozorovatele. Ten byl i střelcem. Kulomet měl na 
takovém kruhu, aby mohl střílet kolem sebe. Za letu obsluze koukaly jen hlavy v kuklách a brýlích. Jednalo se o vojenské manévry 
k výročí ČSR. Slavnost byla u pomníku padlých. Za císaře Pána padlo ve válce 22 občanů obce. Čestnou stráž stáli Sokolové, DTT a 
hasiči. Byl průvod obcí a pokládal se věnec k pomníku.  

Foto: rok 1928 
základní škola ve 
Starém Kolíně, 4. 
třída,  Václav Horák 
stojící druhý zprava  

 

Táta, kovář,  28. 
října na státní svátek 
střílel na dvoře 
z hmoždířů. Byly 
dva a střílel z nich i 
tátův děda, byly 
církevní a jimi se 
ohlašovaly církevní 
svátky a poutě. 
V tomto roce 
vyhořel mlýn a já si 
silně pořezal levou 
ruku , když jsem 
řezal rasochy na 
prak.  Obě události 
si pamatuji dodnes. 

 

 

 

Rok 1938 

Bylo mně 19 roků a byl jsem jako svíčka, vysoký 182cm. Chodil jsem do školy a denně jsem byl v sokolovně. Byla nás pěkná parta. 
Cvičilo se, hrálo se divadlo činoherní, loutkové, pořádaly se odpolední nedělní čaje, věnečky i tradiční zábavy. Vše se dělalo svépomocí 
a hlavně s nadšením. Každý podnik byl dobře navštěvován. Krize minulých let byla pryč, kluci měli práci a chuť v Sokole makat. 

 V obci byly dvě skupiny – Sokol a DTT. Obě organizace měly budovy a jeviště. V Sokole byla pořádána branná výchova, záchranářský 
kurz, různé svazy a vzdělávací činnost. Přitom se cvičilo a 
připravoval se desátý všesokolský slet v Praze. Tomu  
předcházela okrsková cvičení a župní cvičení, které se pro 
župu Tyršovu konalo v Kouřimi.  

Mezinárodní situace silně zhoustla. V květnu byli povoláni 
na vojnu záložáci specialisté. Můj bráška Josef byl na 
vojně už jako četař. Dokončovalo se opevnění hranic. I ve 
škole se najednou mluvilo víc o vlastenectví a i občané 
chodili na přednášky pořádané osvětovou besedou. A mezi 
mladými znělo volání „my se nedáme“. Zpívalo se 
„nečekej Adolfe, nás se nedočkáš“. To bylo po zabrání 
Rakouska.  

Z akademie v Hranicích byli vyřazeni poručíci. K nám do 
Sokola se vrátili dva. Ti pak do nás nalévali vlastenectví 
našich legionářů. Připravovali jsme v sokolovně divadelní 
hry Psohlavci a prezident vyhlásil mobilizaci. Hned 
zkouška skončila a už za hodinu jsme vyprovázeli na 
nádraží pět kluků.  

Foto: starokolínští ochotníci hrají hru Radůz a mahulena 
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Ale to jsem předběhl Sokolský slet, Praha plavala v praporech. A kdyby někdo nepřátelsky zívnul, tak s ním bylo zle. Sokolské slety 
pamatuji roku 1932 jako žák, 1938 a 1948 jako krojovaný člen. A taky jsem cvičil. Atmosféra nádherná, že by mohla tato země prohrát 
nějaký boj, to nepřicházelo v úvahu.  

Čekali jsme na vystoupení naší stotisícové armády poslední sletový den. Rakouští sokolové museli v průvodu nést vlajku s hákovým 
křížem. Vlajku proti narušení jistila zprava i zleva skupina pražských policajtů. Každá jednota měla svůj prapor, bylo jich stovky. 
Prapor nesl praporečník a dva pobočníci v bílých rukavicích. Cvičení armády byl přítomen prezident Beneš. Na jeho pozdějším pohřbu 
jsem byl v civilu a měl jsem štěstí, členové v kroji dostali na frak a museli z vlaku ven.  

Přišla demobilizace,  zábor Sudet. Ale vlastenecké nadšení stále bylo, až do 15. března 1939. I když se říkalo „ty parchanti ve vládě nás 
prodali“. Spíše facka by se přijala, než tyto zprávy.  Zábor Sudet byl přímo hrozný, kam až to šlo. Morava byla prakticky přeštípnutá a 
vyjel jste za Prahu a byl jste u nových hranic. Mluvilo se o některých důstojnících, že zradili. Ale pak přišel relativní klid. Někteří 
profesoři ve škole vysvětlovali, že se nedalo nic dělat. Byli jsme sami. Ta zrada nás tenkrát žrala. Ale to je pryč.  

Přišel rok 1939, bylo mi 20 let a od března byly odvody do armády, poslední den byl 13. 3. a to jsem byl odveden i já. Dva dny před 
okupací. Po obci chodila dechovka a před domem odvedence hrála dvě písničky. Tátovi před kovárnou hráli „Sbohem buď údolí“ a 
„Červenobílý“. Toto bylo 13. 3. 1939. Druhý den 14. ve škole pan profesor říká „tak odvody skončily, jak to dopadlo tady?“. A vstalo 
27 kluků z 28, ten jeden měl chromou ruku. A panu profesorovi zvlhly oči a říká „díky hoši“. Nic víc. Druhý den ráno jedeme do školy 
(chodil jsem na Zemskou průmyslovou školu v Kolíně) a před vchodem stojí dva němečtí vojáci. Škola byla jako ubytovna pro vojáky 
Říše. Jdeme pomalu na náměstí tou sněhovou břečkou a taky to ledově foukalo a potkáme pana profesora Schneidera a byl trochu 
ožralý. Zdravíme ho a on „chlapci, to jsme to dopracovali“. Náměstí bylo plné německých pancéřových vozidel, říkalo se jim rakve. 
V Židovské ulici byla polní lehká děla a hotel Savoj  plný SS. Nařízeno bylo jezdit vpravo. A kurz marky ke koruně stanoven na 1:10. 
V Kolíně bylo velitelství 13té divize československé armády. Velitelem zde byl gen. Pavlík. Ten předával na náměstí divizi do rukou 
německého velitele. Chodníky byly plné lidí, generál Pavlík přichází s důstojníky a proti jdou Němci. Podají si ruce. Koukám na výstroj 
našich a Němců. Němci proti našim nalehko a slabo. Pěkně prokřehlí a ti vojáci, pláště pod přilbou, návlek přes uši a každý němec 
modrý až fialový v obličeji. Vzpomínám, že jsme chodili tři: Pavlíček – výška 188cm, Hruška a já – 182cm, váha 85-90kg. Jdeme po 
chodníku k hotelu Savoj a proti nám tři muži SS, to jsme je v hodnostech ještě neznali a my z toho chodníku neuhnuli, oni si tenkrát 
stoupli za sebe a my šli dál. Za rok bychom to neudělali. Byl jsem hrdý, že jsem Čechoslovák. Na vojnu jsme nastoupili až po válce 
v březnu 1946. 

Rok 1948 

Foto: rok 1944, Václav Horák před domem čp. 20 na Baštách - na fotografii je 
zajímavé, že je zde vidět původní drážní plot, který v té době odděloval kolejiště 
železnice a dnešní ulici Pod Drahou. 

Ale musím začít rokem 1945. Po dobu okupace jsme se snažili, aby kulturní 
život v obci jakžtakž šel dál v rámci Osvětové besedy. Zábavy byly zakázány. 
Německý voják umírá na bojišti, proto nelze tancovat. Byly pořádány koncerty 
v hostinci Na poště a sokolovně. Litinový sokol nad vchodem byl odstraněn a 
nápisy v omítce lokálně otlučeny. Šlo o nápis „Paže tuž, vlasti služ“ a „co 
člověk nedokáže, nikdo nedokáže“.   

Revoluční národní výbor (RNV) byl svolán na duben 1945 a tak čtyři politické 
strany přišly navrhnout čtyři zástupce. Úředně to byla schůze Osvětové besedy. 
Schůze byla na obecním úřadě na náměstí. Úřad vedl za nemocného starostu 
komisař Lipman. Pak byl revoluční národní výbor schválen na veřejné schůzi na 
náměstí. Stáli jsme na zemědělském valníku a obyvatelé aklamací jednotlivé 
členy odhlasovali. To ještě katolický člen měl stejně 999 hlasů jako komunista. 
Ale jednota obce, která byla za protektorátu, se rychle měnila. V Sokole, který 
byl ustaven, byly již cítit levicové názory některých členů správního výboru. 
Rychle se chytla zpráva, že pole budou patřit tomu, kdo na něm pracuje. Byly 
zde pole farské, špitální, kutnohorské a soukromých majitelů, kteří je drželi 
generace. To lahodilo malorolníkům, řemeslníkům a dělníkům. Závody do 50 
zaměstnanců byly znárodněny. Továrník Kříž v budoucí Kaře měl úředně 48 
kožešníků a šiček. Elektrárna, kyslíkárna, stavební četa a zahradnictví do toho 
nepatřily.   

V Sokole jsme cvičili  na XI. všesokolský  slet v červenci 1948, pořádaly se 
podniky, abychom se uživili, Sokol měl 240.000 Kčs dluhu. A od nikoho žádná 

dotace nebo příspěvek. Vydělej si na činnost a makej, kupuj za své. Já odešel z RNV už v březnu 1946 a nastoupil na půl roku na vojnu 
do Mladé Boleslavi. Změnu ve výborech udělaly volby, kdy KSČ měla u nás 33% hlasů. Svou sílu ukázala i  Strana lidová při brigádě 
na snížení silnice a úpravě náměstí, kdy přišlo na brigádu přes 100 jejich členů. 

 Po válce jsem se věnoval jen Sokolu. Byl ustaven Národní tělovýchovný výbor. Byl jsem tam, ale brzo to zhaslo. Na vesnicích byly 
dva nebo tři spolky, dva z toho dělaly jen jednu nebo dvě zábavy a nic víc.  

V roce 1946 jsem se oženil. I manželka mé činnosti fandila. Přípravám sokolského sletu předcházely cvičení okrskové ve Starém 
Kolíně a župní v Poděbradech. Ve Starém Kolíně byla účast 10.000 lidí. Pro cvičence bylo těžké zajistit vyvařování, když bylo všechno 
na lístky. Připravit cvičiště v Hejkolci. To byly značky, lavice, tribuna, WC, úprava cesty. Práce a jen práce. Byl rozvinut nový 
sokolský prapor, jen vyšití stálo 10.000 Kčs. Ale úspěch a pochvala byla a to těší víc než peníze. Tenkrát K. Doležal, člen výboru, ve 
schůzi řekl: „Vašku, když ty odejdeš, tak to můžeme zabalit.“  Jednatelem jsem byl od r.1945 a ve výboru jako člen od r. 1937, 
v pořadatelském výboru od 16 let tj. od roku 1935.  
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Foto: sokol Václav Horák, rok 1948 

Sokolský slet v roce 1948: Příprava v jednotě. Porážka sletového prasete, to provedl V. 
Miškovský, mělo 140kg. Nové kroje pro ženy a muže. Pak pro muže Baťovy boty. Kroje 
dorostu a žactvu. Při cvičení pěkně pršelo, takže jsme padali do bláta. Ale nadšení překoná vše. 
Těžiště sletu je v jeho ohromném průvodu. Jen členstva pochodovalo 50 tisíc a pak zahraniční 
hosté. Stovky praporů. Na Staroměstském náměstí byla tribuna a na ní prezident Gottwald a 
Zorin, velvyslanec SSSR, ale na straně druhé Jugoslávci v bílém. Proto se nestalo, že před 
tribunou šly praporů dolů k poctě a vpravo hleď, ale bylo vlevo hleď na Jugoslávce. No to byla 
provokace přímo děsná. Pak ten řev a hesla z průvodu volající hold Benešovi a republice. Slet 
skončil a následky byly kruté. Ustaveny byly komise a subkomise pro očistu Sokola. Já stále 
nebyl na indexu, i když všichni věděli, že jsem nesl prapor a co jsem dělal. Ze Sokola byl 
konec. Ustaveny byly závodní jednoty s názvy charakteru výroby podniku (Jiskry, Spartaky, 
Dukly, Slavoje apod.) Ve Starém Kolíně to byla Jiskra podle kožešnického závodu Kara. A já 
v Sokole skončil.  

Po válce jsem pracoval v závodě Tesla Přelouč. Zde vycházel časopis Teslák. Psalo se v něm o 
mé zlepšovatelské činnosti, ale měl jsem velké škraloupy. Nebyl jsem komunista a byl mistr 
dílny, kde byli samí komunisté. 

V lednu 1948 se nám narodila dcerka a musela do nemocnice a já bojkotoval generální stávku 
25. 2. 1948. Byl jsem zbaven mistrování a kreslil jsem nástroje pro sériovou výrobu. Když mně 
nabídli místo doma v závodě Kara, přijal jsem.  

Dostal jsem na starost energetiku, kyslíkárnu a údržbu závodu. Ale to nejdůležitější byla činnost v ustavené jednotě Jiskra. Fotbal, hokej 
a kulturní činnost v obci jako byla za Sokola. Dobré bylo, že politika zde silně skřípala. Co zde bylo zaměstnáno živnostníků a 
úředníků, kteří jinde pro politiku končili. Padesátá léta byla nejhorší. Kdo nejde s námi, jde proti nám. Lepší Němec komunista, než 
Čech nekomunista. Kyslíkárnu převzal Technoplyn Praha a já musel pryč. Fakturista Šprysl, který jezdil i do Kary, byl v procesu s M. 
Horákovou odsouzen na 20 let. Je pravda, že s sebou nosil zbraň. Je pravda, že hokejistu Z. Pokáného chtěli horlivci ze závodu vyhodit, 
protože nosil pruhované ponožky, to byl v té době západní výstřelek. Jen úspěchy hokeje tomu zabránily. Po řediteli Dr. Balvínovi 
přišla v r. 1950 sprcha. Do podniku, který měl 1600 zaměstnanců, přišel nový dělnický kádr podnikový ředitel Fr. Kvasnička, dříve 
pomocník a nosič svačin. A jak se uvedl. Stáli jsme před jeho stolem, bylo nás 8 a on přišel, položil aktovku na stůl a řekl: „Čest práci, 
soudruzi“. Pak si sedl, otevřel aktovku a vytáhl pistoli a dal ji do zásuvky. Byl to takový šílenec, že objednávku na 5 druhů šroubků do 
6mm pokládal za přísně tajné. Ale podnik vydržel jen 7 let a stěhoval se do Trutnova-Poříčí. A já jako nestraník jsem si hledal 
zaměstnání. Zavolal jsem zpět do Tesly Přelouč a byl jsem ihned přijat. 

Budu psát o roce 1968. 
V Přelouči jsem byl v nové dílně, kde byla soustředěna strojní výroba. Lisy, soustruhy, vrtačky, svářečky, brusky, frézy apod. Vše 
běželo jako po másle. Vydržel jsem v závodě do roku 1961. Zemřel táta a mě chtěli do JZD a já přijal. V JZD bylo práce moc. 
Družstvům se říkalo v té době lebedov, lebeda vysoká 1,5m byla všude. Dobytek po chlívech rolníků, traktor 1 Škoda 30 a pásák DT54. 
To bylo vše. Hospodaření turecké. Udělat z toho podnik s organizací jako má průmyslový závod, to dalo práci. Garáže, dílny, sklady, 
provést výstavbu stájí, závlaha vodáren, stavby bytovek a kanceláří. Kolektiv zde byl výborný, ale byl politicky velmi slabý. Za práci 
dostal Řád práce. Byl třetí v republice a v Brně oceněn. Zde jsem s předsedou ocenění přebíral.  V roce 1968 třetí sušička v ČSSR. 

Měli jsme v provozu Bašovu kruhárnu zelí, 100 vagonů raných brambor, totéž bylo u zelí, zeleniny, ale i v dojivosti bylo JZD vysoko. 
V té době jsem jezdil 1x týdně do Prahy na přednášky – zemědělské stroje, stavby a řízení. Jezdil jsem tam roky. Stávající politika A. 
Novotného chcípala. Družstva si dělala co chtěla. Zemědělské správy jen úspěchy družstev evidovaly a posílaly výš. A najednou změna 
ve vedení KSČ. Dubček, Svoboda a Černík. Škatule se hýbaly shora dolů. Já byl stále v Místním národním výboru (MNV) předseda 
technické komise. Jezdil jsem na ústřední sraz rolníků, byl jsem předseda okresního stavebního družstva v zemědělství (bytovky). A 
viděl jsem ty změny.  Taky za mnou do baráku přijel Ing. Dvořák, abych přijal funkci okresního mechanizátora. To jsem odmítl. 

Dvakrát týdně se ráno při rozdílení práce v JZD 
zúčastňoval jako host předseda MNV Pánek a všiml 
si, že obraz prezidenta Novotného je zastrčen na 
záchodě v okénku. Povídá „chlapci, bojím se, abyste 
ten obrázek nemuseli dávat zpět do kanceláře“. Byl 
jsem tenkrát v srpnu 1968 v Bratislavě ve svářecím 
ústavu 3 týdny na školení – sváření plastů. Při cestě 
domů nám překážela vojska, která obsazovala ČSSR 

U JZD na chodníku byl stolek, u něho dvě ženy a 
byla podpisová akce k podpoře vedení  v čele 
s Dubčekem, Svobodou a Černíkem. Archy jsem 
posílal do Kolína a telegram do Prahy. Bylo asi 350 
podpisů. Vojska byla všude.  Opět vyhazovy z funkce 
a opět nové obrazy s Husákem do kanceláří. Co si 
soudruzi dobře pamatovali, že nesmí pustit JZD 
z uzdy, jinak si budou dělat, co chtějí. Došlo 
k ustavování závodních organizací KSČ, ke slučování 
a hlavně ke kádrování. Ale to už nebyl rok 1968.  

 

 Foto: 1971 Brigáda na stavbě Kulturního domu. 
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Rok 1989 

Události v Praze jsem sledoval v televizi a rozhlase. 4x jsem byl v Praze na manifestacích. Stál jsem frontu na podpis Charty. Bylo to na 
Národní třídě. Byl jsem na Letenské pláni jako zrnko v půlmilionovém davu. Byla zde i podpisová akce za zvolení Havla prezidentem. 
Ale já to musím říci, skoro jsem ho neznal. Ale v obcích byl klid, jakoby se to týkalo jen měst a jen některých, Prahy a velkých, některá 
města jako obce dřímala. V obci generální stávku oznámil veřejnosti p. Vobořil zvoněním na kostelní zvony. U nás to začalo 5. 
prosince, po jednání v JZD Železný, Vobřil a já. Musel jsem do toho jít, i když mně bylo 70 let. Podepsali jsme dopis pro MNV, aby 
vyhlásil ustavení přípravného výboru OF v obci. Vylepené plakáty Občanského fóra (OF) byly strženy. To si mně stěžovaly učitelky – 
paní Civínová a Ctiburková. Dne 11. prosince  jsme měli schůzi stavební komise v budově hasičovny, kde byl úřad MNV a tato schůze 
byla bouřlivá. Požadavkem bylo urychlení převzetí řízení obce OF.  

Pak jsem byl na založení Sokola v Kolíně. Závodní jednoty končily. U nás to byla jednota Jiskra, ve které jsem byl 7 let předsedou a 
která prováděla i přestavbu sokolovny od r.1970 až 1975.  

Dopis, že bude veřejná schůze OF 28. prosince v 18 hod. v kulturním domě, jsem dal p. Železnému, aby to na MNV vyhlásil rozhlasem. 
Řečníky na schůzi byli Ing. Tlustý, později ministr a MVDr. Černý. Sál nebyl uklizen a lidí přišlo málo – asi 30.  

5. ledna 1990 byla 1. schůze OF, při které byl navržen tajemníkem  Z. Jiran a 5 členů výboru jako mluvčí OF. Tam já navržen nebyl. 
Práci jsem měl v Sokole, manželka byla těžce nemocná a bylo zde již mých 70 let. 24. ledna na schůzi OF byla zvolena tajemnicí paní 
Benešová, Z. Jiran to nechtěl, že by to nezvládl. Já končil, byli zde mladí.                                                                           Václav Horák

Z činnosti jednotky 

V současné době má výjezdová hasičská jednotka obce 13 členů 
a funguje v následujícím složení:  
Velitel jednotky: Jiří Bernard 
Velitelé družstev: Josef Beneš a Jaroslav Flegl 
Strojníci: Josef Bourek, Josef Dařílek, 

Zdeněk Pertlíček a František 
Zelinka 

Hasiči:  Tomáš Boura, Petr Brancuzský, 
Jindřich Charvát, Michal Jareš, 
Martin Nekolný a Václav 
Nováček 

 

Dále předkládáme stručný přehled o činnosti 
výjezdové hasičské jednotky Obce Starý 
Kolín za období od začátku prosince 2008 
do konce listopadu 2009. Všem zasahujícím 
dobrovolným hasičům děkujeme. 
 

20. prosince 2008 – Požár 
Požár v parafínové hale Paramo Kolín. 
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, dýchací přístroje. 
Zasahoval: Bernard, Beneš, Dařílek, Flegl, Charvát, Brancuzský. 
10. ledna 2009 - Požár 
Požár osobního automobilu na silnici pod hřbitovem. 
Technika: T815 CAS32, VW Transporter. 
Zasahoval: Beneš, Boura, Brancuzský, Flegl, Jareš, Pertlíček. 
11. ledna 2009 - Technická asistence 
Tvorba ledové plochy na hokej ve sportovním areálu za KD. 
Technika: T815 CAS32. 
Účast: Bernard, Beneš. 
13. ledna 2009 - Technická asistence 
Tvorba ledové plochy na hokej ve sportovním areálu za KD. 
Technika: T815 CAS32. 
Účast: Bernard, Beneš, Flegl. 
14. ledna 2009 - Požár 
Požár na tržnici v Libenicích. Naše jednotka byla vzhledem k 
malému rozsahu požáru odvolána v okamžiku výjezdu. 
Technika: T815 CAS32. 
Zasahoval: Beneš, Brancuzský, Dařílek, Flegl, Charvát. 
21. dubna 2009 - Požár 
Požár vzrostlého stromu (v dutině) v areálu bývalého s.p. Kara. 
Technika: VW Transportér, plovoucí čerpadlo. 
Zasahoval: Bernard, Beneš, Boura, Dařílek. 
Přítomni: Bourek, Flegl. 
25. dubna 2009 - Technická asistence 
Zajištění hasičské okrskové soutěže ve Starém Kolíně. 
Technika: T815 CAS32, VW Transporter. 

Účast: Bernard, Beneš, Boura, Brancuzský, Dařílek, Flegl, 
Nekolný. 
26. dubna 2009 - Požár 
Požár odvodňovací strouhy mezi silnicí Starý Kolín-Svatá 
Kateřina a hlavním železničním koridorem. 
Technika: T815 CAS32, VW Transporter. 

Zasahoval: Bernard, Beneš, Brancuzský, 
Flegl, Charvát, Pertlíček, Jareš. 
30. dubna 2009 - Technická asistence 
Dozor a dohašování při spalování látek 
přírodního charakteru v areálu bývalé 
živočišné výroby. 
Technika: T815 CAS32. 
Účast: Bernard, Dařílek, Flegl. 
30. dubna 2009 - Technická asistence 
Dozor a dohašování při spalování látek 
přírodního charakteru v ulici Ke Kamenci.  
Technika: T815 CAS32. 
Účast: Bernard, Beneš, Flegl, Charvát. 
30. dubna 2009 - Preventivní činnost 

Hlídková služba nad nahlášenými i nenahlášenými ohni při pálení 
čarodějnic. 
Technika: VW Transporter. 
Účast: Beneš, Flegl. 
8. května 2009 - Úkázka/výstava 
Účast na Dni záchranářů v Kolíně. 
Technika: T815 CAS32, VW Transporter. 
Účast: Bernard, Flegl, Charvát, Nekolný. 
30. května 2009 - Technická asistence 
Doplňování vody na Okresní soutěži v požárním sportu v 
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Konárovicích. 
Technika: T815 CSA32. 
Účast: Bernard, Flegl. 
31. května 2009 - Technická asistence 
Dětský den ve Starém Kolíně. 
Technika: T815 CAS32, VW Transporter, plovoucí čerpadlo. 
Účast: Bernard, Beneš, Boura, Flegl, Charvát. 
9. června 2009 - Taktické cvičení 
Simulovaný požár hobymarketu OBI Kolín. 
Technika: T815 CAS32. 
Účast: Bernard, Brancuzský, Flegl. 
11. července 2009 - Technická asistence 
Doplňování vody, Kutnohorská liga Konárovice. 
Technika: T815 CAS32. 
Účast: Bernard. 
18. července 2009 - Úkázka/výstava 
Oslavy 120 let SDH Žiželice. 
Technika: T815 CAS32, VW Transporter. 
Účast: Bernard, Boura, Flegl. 
1. srpna 2009 - Technická asistence 
Mytí mostu (u bývalé Kary) po odstraňování padlé vrby z 
mlýnského náhonu. 
Technika: T815 CAS32. 
Účast: Flegl. 
25. srpna 2009 - Taktické cvičení 
Simulovaný únik hydraulického oleje ze vzdymadla Veletov. 
Technika: T815 CAS32, VW Transporter. 
Účast: Bernard, Beneš, Boura, Brancuzský, Flegl, Charvát, 
Nekolný, Jareš. 

 
25. srpna 2009 - Požár 
Požár polního porostu u obce Libenice. 
Technika: T815 CAS32. 
Účast: Bernard, Beneš, Boura, Flegl. 
Poděkování též patří Jindřichu Charvátovi, který převzal vedení 
právě probíhajícího výcviku našich dorostenců. 
4. září 2009 - Únik plynu 
Únik plynu na vysokotlakém potrubí. 
Technika: T815 CAS32. 
Účast: Bernard, Flegl, Nekolný. 
 

9. září 2009 - Požár 
Požár polního porostu u obce Libenice. 
Technika: T815 CAS32, VW Transporter. 
Účast: Beneš, Boura, Charvát, Nekolný, Zelinka. 
12. září 2009 - Praktický výcvik 
Plnění simulovaných mimořádných událostí v Mukařově a 
v okolních obcích. 
Technika: T815 CAS32, VW Trasporter. 
Účast: Bernard, Beneš, Boura, Brancuzský, Charvát, Jareš,  
Nováček.  
29. září 2009 - Požár 
Požár polního porostu v obci Starý Kolín. 
Technika: T815 CAS32. 
Účast: Bernard, Beneš, Boura, Brancuzský, Nekolný. 
3. října 2009 - Taktické cvičení 
Simulovaný požár potravinářského sila v Kolíně. 
Technika: T815 CAS32, VW Trasporter, dýchací přístroje. 
Účast: Bernard, Beneš, Boura, Brancuzský, Flegl, Charvát, 
Nekolný, Nováček.  
14. listopadu 2009 - Technická pomoc 
Odstranění vosího hnízda na půdě rodinného domu. 
Technika: Oblek proti hmyzu, motorový vysavač. 
Účast: Beneš, Flegl. 
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