
Semafory na kruhový
objezd neumístí
JANAMARTINKOVÁ

Kolín – Další podněty obča-
nů, které se našly v bedně
přání na Karlově náměstí,
řeší kolínská radnice.
Poměrně dost se jich týka-

lo dopravy a bezpečnosti. Li-
dé bydlící v okolí Jaselské
ulice, tedy průtahuměstem,
kde je čtyřproudová komu-
nikace, znovu poukazovali na
rychlou jízdumnoha řidičů a
volali po častějšímměření
rychlosti v této lokalitě.
To by semělo dít, navíc,

jak připomněl starosta Mi-
chael Kašpar, již tam došlo ke
snížení nejvyšší povolené
rychlosti z původní sedmde-

sátky na standardních pade-
sát.

DALŠÍ PŘÁNÍ
Řeší se také parkování aut v
Táboritské ulici, kde podle
zkušeností pisatelky vzkazu
autobus doslova kličkuje
mezi auty. Nesouhlas se zru-
šením dálkového spoje Kolín
– Liberecměsto postoupilo
krajskému úřadu, žádost o
častější pohledměstské po-
licie v Borkách je již vyslyše-
na.
Některým podnětům se ale

sluchu nedostane. Jedním
takovým je například žádost
o umístění semaforů na kru-
hový objezd.

Sokolové v ČeskémBrodě
oslaví 150. výročí založení
JANAMARTINKOVÁ

Český Brod – Sto let od zalo-
žení nesměl českobrodský
Sokol oslavit – z politických
důvodů tehdejší totality. Tak
si to vynahradí nyní – po 50
letech. Velké oslavy se po-
táhnou celým rokem a ne-
půjde jen o pravidelné akce či
upomínkové předměty.
Zahájení oslav se uskuteč-

ní na Sokolském plese první
jarní den, nebude chybět
nástup sokolské stráže a další
zpestření. Hlavní oslava 150.
výročí založení Sokola v Čes-
kém Brodě pak připadne na
24. října.

V rámci slavnostního roku
vzniká rovněž kniha, která
mapuje historii českobrod-
ského Sokola. „Nyní ji chys-
tám,mám spoustu doku-
mentů. Objel jsemNárodní
muzeum, archivy, soukromé
sbírky. K vidění tak budou
dokumenty, které se buď
ještě neobjevily na veřej-
nosti, nebo je to už tak dlou-
ho, že již na to nejsou pa-
mětníci,“ předeslal náčelník
Jaroslav Petrásek.
Radost členům Sokola dělá

i zdejší sokolovna, která je
nyní nově nasvícená. „Měla
by svítit každou noc celý
tento rok,“ doplnil náčelník.

Na sokolovně se v posled-
ních letech udělalo hodně
práce. Vloni došlo na opravu
vstupního schodiště či na
zateplení vnitřní fasády na
další části objektu. V před-
chozích letech se pracovalo
na střeše. Tu dříve zdobily
sochy gryfů. Jenže byly ve
špatném stavu. Ze čtyř se
podařilo zrestaurovat pouze
jednu, která je nyní je v do-
mě č. p. 1 na náměstí, tedy v
bezpečí pod střechu, a na
střechu sokolovny byly
umístěny kopie soch.
Nyní Sokolové plánují po-

kračovat v úpravách suteré-
nu pod historickou budovou.

KOLÍNSKO
ZAUJALONÁS
Nepřihlášení lidé
zaplatí víc
Kolín – Lidé, kteří mají trvalý
pobyt v Kolíně, platí za svoz
odpadu 696 korun na osobu
a rok. Podle vyhlášky je to
dotovaná částka. Skutečné
náklady na fyzickou osobu
jsou aktuálně více než 1200
korun. Veměstě nepřihlášení
nájemníci, kteří bydlí v
městských bytech, tak budou
muset zaplatit skutečnou
výši nákladů. Poplatek je
splatný do konce května.
Městomůže v případě pode-
zření udělat kontrolu jaké-
hokoliv obsahu popelnic.
Výsledkem, pokud bude ne-
správný, může být uložení
pokuty. (mar)

KOLÍNSKO
TIP
DENÍKU
Děti předají
taneční dárky
Kolín – Taneční skupina
Kocour Modroočko a Zá-
kladní umělecká škola Kolín
zvou na již druhý Dárkový
večer, který se uskuteční
dnes od 18 hodin vměstském
divadle. Žáci obou institucí
předvedou své umění v pře-
hlídce tanečních vstoupení,
kde nebudou chybět ani dvě
oblíbené dětské postavy,
královna Elsa a princezna
Anna z pohádky Ledové krá-
lovství, se kterými si děti
budoumoci zatančit. (mb)
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