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MAS Zálabí,
místo, které žije ...
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Úvodní slovo předsedy MAS Zálabí, z. s.
Milí spoluobčané a návštěvníci našeho krásného
regionu. Dovolte mi, abych Vás přivítal na toulkách
územím Místní akční skupiny Zálabí, které se táhne
z jihu od Starého Kolína na sever k Žehuňskému rybníku a od Veltrub na západě po Kladruby nad Labem
na východní straně. V této publikaci navštívíte 27
obcí a seznámíte se zajímavými pamětihodnostmi
a přírodními krásami, kterými se obce pyšní. Zvlášť
se věnujeme také kulturnímu, společenskému a sportovnímu životu v obcích. Právě díky těmto aktivitám
obce žijí a obyvatelstvo venkova drží pohromadě. Život v obcích by nebyl možný bez pracovních příležitostí a možností trávení volného času. Z tohoto důvodu
jsme do publikace zařadili stručné informace o vybraných firmách, které tu podnikají a starají se o rozvoj
našeho území, i prostřednictvím MAS Zálabí. Část publikace je věnována také několika podnikům, které se
zabývají neproduktivní činností a díky nimž mohou lidé
lépe trávit svůj volný čas.
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Účelem této publikace není detailní popis obcí. Našim cílem je ukázat, že toto území má co nabídnout
jak turistům, tak místním obyvatelům. Připomeňme si
tedy společně hodnoty území, ve kterém žijeme a nabídněme je těm i těm, kteří k nám zavítají nebo se do
našeho regionu teprve chystají.
Tato publikace je financována Středočeským krajem. Chtěl bych tímto poděkovat zástupcům kraje za
finanční podporu. Dále děkuji pracovníkům Místní akční skupiny Zálabí, z.s. za práci na této příručce a starostům obcí za jejich příspěvky. Místní akční skupině
Zálabí také děkuji za dosavadní práci na rozvoji našeho území.
Přijeďte prozkoumat místa v malebné krajině mezi
Labem a Cidlinou. Budeme se na Vás těšit.
Bc. Dušan Žmolil

starosta Týnce nad Labem a předseda MAS Zálabí

Mapa území MAS Zálabí

Ostatní členové MAS Zálabí:

Aktivní
Dobšané, z.s.
Ranch Happy Hour, o.s.
SDH Býchory
SDH Krakovany
SDH Ohaře
SDH Ovčáry
SDH Polní Chrčice
SDH Tři Dvory
SDH Veltruby
SDH Žehuň
SK Afrodita Němčice
SK Krakovany, z.s.
TJ Sokol Jestřábí Lhota

Podnikavý
AGRO Krakovany, s.r.o.
Autocentrum Hájek, s.r.o.
Baše A SPOL., s.r.o.
Český mlynář, s.r. o.
Gradus, a.s.
Matouš Mariánek - Pizzerie Mates
Milan Ďoubal - Farma Ďoubal
PROTECO-AGRO, s.r.o.
soukromý zemědělec Karel Horák
TPCA Czech, s.r.o.
ZOD Zálabí

Atraktivní
Kolínská řepařská drážka, z.s.
Marina - lodě a karavany, s.r.o.
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.
Vigvam Pension, s.r.o.

www.maszalabi.cz
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Představení MAS Zálabí
Místní akční skupina Zálabí sdružuje představitele obcí, neziskových organizací, firem a drobné podnikatele působící na Kolínsku. Jejich společným cílem je
zlepšit čerpání prostředků z národních a evropských
zdrojů a koordinovat společné projekty a aktivity v regionu. MAS Zálabí zahrnuje území 27 obcí a přibližně
17 tisíc obyvatel – od Veltrub na západě po Kladruby
nad Labem na východě a na severu od Žehuně po Záboří nad Labem na jižní straně. MAS Zálabí zahrnuje
2 mikroregiony, 20 samostatných obcí, 14 neziskových
organizací, 8 podnikatelských subjektů a 6 zemědělských podniků.
Od svého založení v červenci roku 2006 již MAS
Zálabí realizovala řadu projektů. Dotace z Programu
rozvoje venkova (PRV), Integrovaného regionálního
operačního programu (IROP) a z Operačního programu Zaměstnanost (OPZ) již pomáhají k rozvoji celého regionu. Z PRV směřují finanční prostředky
především na podporu zemědělců i nezemědělských
podniků, místních výrobků či na údržbu lesního prostředí. Z IROP čerpají především obce na investiční
akce v oblasti bezpečné dopravy a cyklodopravy, dále
pak v oblasti budování komunitních center, zajištění
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odolnosti stanic integrovaného záchranného systému
a budování infrastruktury pro školství. Z OPZ bude
možné podpořit sociální aktivity s vazbou na zaměstnanost a prorodinná opatření např. v podobě podpory
dětských klubů, dětských skupin či příměstských táborů. Na všechny tři programy je na programové období
2014+ vyčleněno téměř 44 milionů Kč.
Kromě přerozdělování finančních prostředků MAS
Zálabí pořádá nebo se jinak podílí na organizaci několika regionálních akcí. Tradičně pořádá ve spolupráci
s obcemi a neziskovými organizacemi akci Školkohry
tedy sportování pro děti mateřských škol, či Advent na
vsi a rozsvícení vánočního stromku. Dále se podílí na
organizaci Podzimních slavností a Svátků Labe, které
se již pravidelně konají v Týnci nad Labem.
Území MAS Zálabí je turisticky velice atraktivní
vzhledem ke svým hlubokým historickým kořenům.
Většina obcí byla založena v 10. až 13. století. První
zmínky o osídlení se blíží k datu 1500 let př. n. l. a nacházíme je i v Kosmově kronice prostřednictvím autentických zpráv. Proto zde na mnoha místech najdeme
pozůstatky osidlování včetně keltského období.

Představení obcí

Bělušice

Obec Bělušice se rozkládá asi jedenáct kilometrů
severovýchodně od Kolína. Trvalý pobyt na území této
menší vesnice má úředně hlášeno kolem 300 obyvatel.
V roce 1986 byla ve vsi postavena moderní kaple se
zvoničkou. Dovnitř kaple byl uložen kříž z roku 1883, na
jehož místě byla postavena. Po roce 1991 byl na stříšce
zvoničky umístěn křížek. V obci je také památník obětem války. V Bělušicích je památná lípa. Návštěvníky
obce jistě upoutá upravená náves s velkým množstvím
stromů a keříků. V okolí je příjemná krajina plná lesů,
jež nabízí ideální podmínky pro sběr hub, borůvek a jiných plodů.
Pro využití volného času je v obci k dispozici sportovní a dětské hřiště. Působí zde také několik organizací např. Dobrovolný sbor požární ochrany, Sokol Bělušice a rybáři.
Přírodní památkou je Bělušický dub. Na blízký vrchol kopce Homole se lze dostat lesem po žluté turistické stezce vedoucí z Býchor. Ta prochází středem
hradiště spolu s modrou turistickou značkou vedoucí
k rozcestí hájovna Pod Homolí.

www.oubelusice.cz
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Představení obcí

Býchory

Obec leží v úrodné Polabské nížině, obklopená lesy,
zhruba 7 km severovýchodně od města Kolína.
Obec je zajímavá hned několika dominantními stavbami. Novogotickým zámkem z roku 1865, kde léta žil
světoznámý houslista Jan Kubelík, kostelem, novou i starou základní školou, vilou s parkem a moderní budovou
Dětského domova. Zdejší kostel sv. Bartoloměje se poprvé připomíná v roce 1352. Nad západním průčelím se
zdvíhá hranolová věž. Pomník padlým v l. světové válce
představuje truchlící dívku nesoucí vavřínový věnec. Na
blízkém vrchu Homole se nachází archeologické naleziště
Hradiště. Za zmínku také stojí zvonička.
Mezi spolky a sdružení sem patří Hasiči, spolek Fortuna Býchory, TJ Sokol Býchory a Býchorský babinec, což
je skupina žen, které se starají o kulturní a společenský
život v obci. Tyto spolky a sdružení pořádají ve spolupráci
s obcí řadu akcí. Patří sem Dětský karneval, Dětský den,
Dýňodlabání a Čarodejnice a cesta strašidelným lesem.
Novou zábavnou akcí pro malé i velké se stal Den duchů.
Sportovní vyžití nabízí tělocvična dětského domova, tenisový kurt, školní víceúčelové sportoviště a okolní rybníky,
které býchorští využívají jak v létě ke koupání, tak v zimě
k bruslení.
Obcí Býchory prochází žlutá turistická stezka. Je zde
také konečná stanice Kolínské řepařské drážky s dětským
hřištěm a turistickými tabulemi. Za procházku stojí i zdejší lesy s vrchem Homole.

www.obec-bychory.cz
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Představení obcí

Dobšice

Dobšice jsou obec ležící v okrese Nymburk, asi
12 km východně od města Poděbrady. Rozloha obce
činí 667 ha a nejstarší písemná zmínka je z roku 1374.
Mají 235 obyvatel. Patří k nim i základní sídelní jednotka Libněves. Nejzajímavější je Keltské oppidum
a Muzeum Keltů, které bylo slavnostně otevřeno
v roce 2008.
Ve dvorci doby laténské uvidíte polozemnici v reálné velikosti 3x5 m, pekařskou pec nebo kovárnu.
Náves zdobí dva památníky. Starší pocházející z r.
1867 je pomník sv. Petra. Mladší věnovala obec v r.
1948 památce padlých občanů v první a druhé světové válce.
V současnosti obec vede velmi aktivní společenský a spolkový život. Mezi aktivní spolky patří Dobšané, z.s, SDH Dobšice, klub seniorů, hudební soubor
Cidlinka, Klub zoufalých turistů a nově i Green Raptors Airsoft team. Dále s obcí spolupracují Myslivecké sdružení a ČRS ze Žehuně. K tradičním akcím, organizovaným v obci, patří svým rozsahem a návštěvností Pouť, Masopust, Dětský karneval, Čarodějnice,
Dětský den, Rozloučení s prázdninami, Posvícení,
Dýňový den, Mikulášská besídka, Vánoční posezení,
Vánoční zvonění, Silvestr a Novoroční výstup na Holý
vrch. Za tyto aktivity obec získala ocenění Modrá
stuha v soutěži Vesnice roku 2011 a v roce 2015 stuhu
zelenou za péči o životní prostředí a zeleň.
Obec je známá svou krásnou zelení před většinou domů, kterou udržuje obecní úřad ve spolupráci
s místními občany. Výsadba se pravidelně doplňuje,
náves hýří listnatými stromy a okrasnými keři. Do
výsadby se zapojuje celá obec. Pěkné životní prostředí umocňuje i Cidlina procházející obcí. Ta zde tvoří
několik slepých ramen s pěknými meandry.
Dobrodružná a naučná stezka vede krásnou
přírodou okolo řeky Cidliny a je 2,2 km dlouhá. Celou
stezku doplňují lanové a dobrodružné herní prvky,
odpočinková místa a veřejné ohniště.
Na dvanácti zastávkách si děti i dospělí mohou
plnit úkoly v doprovodu keltského kluka Dobše. Další
zajímavostí obce je cykloturistické odpočívadlo s naučnými tabulemi o okolních přírodních zajímavostech Žehuňský rybník, vrch Oškobrh.

www.obec-dobsice.cz
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Představení obcí

Dománovice
Dománovice leží uprostřed polí a lesů v severovýchodním cípu kolínského okresu při cestě z Kolína do
Chlumce nad Cidlinou. Historickou památkou obce je
kříž z roku 1892. Dále za zmínku stojí márnice z konce
19. století, zvonička a křížek.
Sbor dobrovolných hasičů má v obci dlouholetou
tradici a vydatně se podílí na zdejším veřejném životě
organizováním sportovních klání či pořádáním společenských akcí. Jedná se o akce Pálení čarodějnic, pouťovou zábavu, Dománovické létozavírání. Ze sportů
se jedná o nohejbalový turnaj nebo turnaj ve stolním
tenise. Určitě sem patří i zmínka o turnaji v mariáši. Hasičský sport nelze opominout. Zdejší hasiči se
účastní závodů v širokém okolí. Díky hasičům a spoluprací s úřadem obce to tu žije. Za zmínku stojí i nově
založený rybářský spolek, který v roce 2017 zorganizoval úspěšné rybářské závody.
V okolí vsi se rozkládá původní dubohabrový
porost, jenž byl v roce 1988 vyhlášen jako chráněný
přírodní porost Dománovický les. Okolí této klidné
a útulné vesničky nabízí výpravy do luk plných vzácných rostlin, lesů překypujících hojností hub a plodných polí. Mezi památné stromy patří Dománovický
břek, což je jeřáb břek zasazený kolem roku 1860.

www.domanovice.kolinsko.info
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Představení obcí

Hlavečník

Obec Hlavečník leží v západní části Pardubického kraje, v těsném sousedství s Královéhradeckým
a Středočeským krajem. Kolem obce prochází hranice
Památkové zóny Kladrubské Polabí.
V obci jsou pořádány společenské akce jak pro
děti, tak i dospělé. Ke sportovnímu vyžití v obci slouží zejména víceúčelová hřiště, dětské hřiště pro nejmenší děti a tělocvična. Obec Hlavečník se rozprostírá
na okraji překrásného borového lesa, který obzvláště
v letních měsících nabízí ideální podmínky k procházkám či ke sběru borůvek, hub a jiných plodů. Územím
obce prochází modrá turistická stezka.

www.hlavecnik.cz
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Představení obcí

Choťovice
Středočeská obec Choťovice leží ve východní části kolínského okresu na břehu Žehuňského rybníka.
Uprostřed obce stojí kostel Narození Panny Marie. Na
břehu rybníka v Oboře Kněžičky leží letní sídlo hraběte Kinského. K dalším pamětihodnostem Choťovic se
řadí kříž božích muk z roku 1868, pomník padlým v 1.
světové válce z roku 1921 a tzv. Švehlova Lípa, vysazená roku 1934 na počest zesnulého státníka. Zajímavá
je též dřevěná socha anděla.
V obci se v hospodě nebo nedalekém Hotelu Na
Farmě konají pod záštitou obce různé společenské
a kulturní akce pro všechny věkové skupiny.Mezi pravidelné akce patří oslava MDŽ, Čarodějnice, Pohádková cesta, turnaj v Petanque, Dýňodlabání, lampiónový průvod, zahájení adventu a Mikulášská nadílka.
Nejen místní obyvatelé, ale i chalupáři se zapojují do
úklidové akce Ukliďme Česko.
Obci dominantní Žehuňský rybník je největší rybník v Středočeském kraji a devátý největší v České
republice. Vodní plocha má rozlohu 258 ha. Pěkná příroda okolí Žehuňského rybníka a mírně zvlněný profil
okolní krajiny poskytují možnosti k pěší turistice a cykloturistice, která vede i kolem nového rybníka s příjemným odpočívadlem.

http://ou-chotovice.vasoft.cz/
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Představení obcí

Jestřabí Lhota
Malebná obec Jestřabí Lhota leží v Polabské nížině
a je vzdálená asi 9 km severovýchodně od města Kolín.
Zvonička z kutnohorského pískovce obarveného
červeně byla postavená v roce 1897. Od roku 1894 stojí
na návsi vedle kamenného kříže kaplička.
Občané Jestřabí Lhoty se mohou vyžít ve sportovním areálu, který patří k nejlepším v okrese, při fotbalových utkáních TJ Sokol i v sále kulturního domu,
který se využívá také pro cvičení žen. Pořádají se zde
plesy, taneční a posvícenské zábavy a pro děti mikulášské nadílky i karnevaly. Na místním fotbalovém
hřišti pořádá TJ Sokol ve spolupráci s MAS Zálabí již
tradiční sportovní den pro děti tzv. Školkohry. Na hřišti
se též koná již tradiční Drakiáda.
Jestřabí Lhota leží v Polabské nížině. Tato oblast je
pro svou krásnou přírodu vyhledávána turisty. Jemně
zvlněná krajina kolem Jestřabí Lhoty nabízí nesčetné
možnosti romantických vycházek do polí a lesů nebo
vyjížděk po cykloturistických trasách.

www.jestrabi-lhota.cz
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Představení obcí

Kladruby nad Labem
Obec Kladruby nad Labem leží v západní části Pardubického kraje nedaleko Přelouče. Je tvořena čtyřmi obcemi a to Kladruby nad Labem, Kolesa, Komárov a Bílé
Vchynice.
Nejvýznamnější pamětihodností obce je areál Národního hřebčína Kladruby nad Labem, na jehož území se nacházejí stáje se starokladrubskými koňmi, zámek, kostel
sv. Václava a Leopolda, hřbitovní kaple Povýšení sv. kříže
či socha Anděla strážce. Hřebčín byl povýšen na dvorní
v roce 1579.
Díky spolupráci obce a hřebčína tu probíhá poměrně bohatý kulturní a společenský život. V sále Císařského
hostince se konají pravidelné přednášky s hipologickou tématikou a v zasedací místnosti obecního úřadu se často
pořádají různé výstavy či vzdělávací kurzy. Všechny obce
mají k dispozici dětská hřiště, v Kladrubech a v Bílých
Vchynicích jsou k dispozici ještě sportoviště.
Okolo celé obce Kladruby n. L. jsou rozlehlé pastviny
a západním směrem anglický park Mošnice. V Kolesách
je udržovaná dostihová dráha, obora s jelenovitou zvěří
a nově opravený hřbitov. Komárov zdobí krásná secesní
kaplička Panny Marie a Bílé Vchynice jsou významným
souborem historické architektonické zástavby vzniklé
díky rodu Kinských v období raabizace. Kladruby nad Labem a přilehlé okolí jsou součástí krajinářsky a památkově chráněného území „Kladrubské Polabí“, které je vhodné
pro pěší, jezdeckou i cykloturistiku. Obcí Kladruby n. L.
prochází 2. Labská cyklostezka a v přípravě je nová „Labská stezka“.

www.kladrubynadlabem.cz
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Představení obcí

Konárovice
Obec leží opodál Labe, mezi Kolínem a Týncem
nad Labem. Rozkládá se na kopci nad okolní polabskou krajinou. Součást katastru tvoří také osada
Jelen a rekreační oblast Včelín.
Historickou dominantu obce tvoří kostel Povýšení
sv. Kříže, který se poprvé připomíná v roce 1358, rokokový zámek, jenž byl přestavěn z původní tvrze a bývalý špitál. K dalším pamětihodnostem se řadí ještě kaplička na Labuti, socha sv. Jana Nepomuckého a socha
Panny Marie. V obci jsou i kříže a kapličky.
Obec žije bohatým společenským životem, o který se kromě úřadu stará také Sbor dobrovolných hasičů, Český svaz žen, Myslivecké sdružení a Sportovní
klub. Samozřejmostí se zde staly akce jako Staročeské
máje, Dětský den, Vítání občánků, Mikuláš, Živý betlém
či různá sportovní utkání a závody pro děti i dospělé.
V rovinatém Polabí je panorama Konárovic zasazené do prvního výběžku Železných hor, nepřehlédnutelné, a z obce je zase nádherný výhled do okolní
krajiny. Na jižní straně se zdvihají kopce Kaňk, Kuklík
a Sukov. Nedaleko Konárovic se nachází památná skupina stromů s názvem Duby u Včelína. V okolí se nachází množství smíšených lesů vhodných pro pěší výlety, cykloturistiku a zejména houbaření. Obcí prochází
modrá turistická stezka.

www.konarovice.cz
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Představení obcí

Krakovany
Obec Krakovany leží na rozmezí Železných hor
a Polabské nížiny u Týnce nad Labem v okrese Kolín.
Pod správu obce patří také vesnice Božec.
Mezi památky Krakovan patří modlitebna, která
sloužila pro duchovní potřebu židovských rodin. K dalším pamětihodnostem patří ještě pískovcový mezník
s vyrytými hroty a dvěma srdci, označující původně
krakovanský katastr, křížek z roku 1862, statek čp. 20
s velmi honosnou bránou z konce 19. století, kamenný
křížek z roku 1902 a křížek z počátku 20. století. Nelze
také nezmínit evangelickou faru z roku 1833. V Božci
jsou také křížky, památník padlým v 1. světové válce
a zvonička.
Většinu kulturních akcí zajišťují místní spolky:
sportovní klub, chovatelé, hasiči, kynologický klub,
červený kříž, sbor pro občanské záležitosti a zahrádkáři. O sportovní vyžití mládeže i dospělých se v obci
stará především SK Krakovany a sbor dobrovolných
hasičů. Mimo jiné je tu i oddíl juda. Tradičně se pořádá
pálení čarodějnic, posvícenská taneční zábava, hasičský ples, sportovní ples, zábavy, okresní výstava drůbeže, králíků a holubů, zájezdy zahrádkářů, akce pro
důchodce, vánoční šachový turnaj a podzimní vozatajské závody. Jednou z největších akcí jsou pravidelné výměnné zájezdy do partnerské obce Krakovany
na Slovensku. Hojně navštěvované je také kynologické cvičiště.
V obci je i malý rybníček, kde si mohou lidé odpočinout. V Božci se nachází památný strom s názvem
Dub Robovských, zasazený v roce 1730.

www.obec-krakovany.cz
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Labské Chrčice
Labské Chrčice se rozkládají v malebné polabské
krajině, na pravém břehu řeky Labe, odkud je na dohled město Chvaletice. Díky své výhodné poloze (téměř uprostřed mezi městy Přelouč, Kolín, Kutná Hora
a Chlumec nad Cidlinou) je obec atraktivní a rozvíjející
se lokalitou vhodnou k bydlení především pro mladé
rodiny s dětmi.
První známý doklad o místním jménu Chrčice pochází z roku 1361. Velké množství nálezů z vykopávek
dosvědčuje, že v těchto místech byla osada starých
Slovanů. V 17. a 18. století se na zdejších lukách a polích lámal kvalitní vápenec a v místních vápenkách z něj
pálilo kvalitní vápno vhodné pro vodní stavby. Obec je
plně plynofikovaná, má vlastní veřejný vodovod a kanalizaci, víceúčelové hřiště, kulturní dům a hostinec.
O společenský život kromě obecního úřadu pečuje
Sbor dobrovolných hasičů, Spolek místních žen a šipkový klub Žraloci a DC Labské Chrčice. V blízkosti je
také obec Kladruby na Labem, kde se nachází národní
kulturní památka - proslulý hřebčín s chovem kladrubských běloušů z doby císaře Rudolfa II.
Územím prochází cyklotrasa číslo 24 Vysoká nad
Labem-Mělník a modrá turistická stezka.

www.labskechrcice.eu
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Němčice

Obec leží přibližně deset kilometrů severovýchodně
od města Kolína. V současné době má obec 372 obyvatel.
Na území Němčic se nachází několik památek místního významu. Patří mezi ně dřevěná zvonička z 19. století. Kromě ní se v parčíku nachází také pískovcová socha Panny Marie z roku 1890 a za zmínku stojí i nedávno
opravený dřevěný křížek, který má své místo u silnice
směrem na Býchory. V obci je také památný domek.
Aktivní činnost v Němčicích vyvíjí několik dobrovolných spolků jako fotbalový klub a hasiči, kteří se kromě
požárnických soutěží podílejí také na pořádání společenských akcí a nedávno oslavili výročí 100 let od svého založení. Zastupitelé obce se také úspěšně starají o kulturní
život svých spoluobčanů. Němčice spolupracují s dalšími
obcemi z celé republiky, které se pyšní stejným názvem,
a vznikla tak pravidelná setkání Němčic. K oblíbeným akcím patří také pravidelná fotbalová utkání, soutěže v požárním sportu, rybářské závody nebo šipkařské turnaje.
Nezapomíná se ani na nejmenší obyvatele, pro které se
každoročně koná Dětský den, Pouťová zábava, Pálení čarodějnic a Mikulášská nadílka. Na okraji obce leží víceúčelový areál Vigvam s největším vigvamem svého druhu na
světě. I díky tomuto areálu je v obci živo.
Lesy obklopující obec jsou každoročně hojně navštěvovány houbaři z celého okolí. Na okraji obce leží rybník,
který slouží nejen ke koupání, ale je využíván také k rekreačnímu rybaření. Okrajem obce prochází modře značená
turistická trasa.

www.ou-nemcice.cz
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Ohaře

Zhruba 12 km severovýchodně od města Kolína
v mírně zvlněné krajině leží malá, ale vzhledem útulná
obec Ohaře, která se rozprostírá na východním svahu
návrší zvaného Kostelík.
První kapli s oltářem sv. Jana Nepomuckého si
ohařští postavili v roce 1753, která v roce 1838 vyhořela. Nový kostel, jehož budova patří k největším vesnickým chrámům, byl posvěcen 16. května 1848. Už v roce
1745 byla ve vsi škola a vyučovalo se zde nepřetržitě až
do roku 1976. Dalším významným znakem a chloubou
obce jsou dvě památné lípy na hřbitově. Za povšimnutí
stojí i lipová alej lemující silnici směrem k Dománovicím. K uctění a památce padlých vojáků v 1. světové
válce byl roku 1927 postaven u kostela pomník. Původní dřevěný kříž z roku 1812, který byl postaven na
počest ruských vojáků, byl roku 1860 nahrazen křížem
kamenným, který je umístěn u autobusové zastávky.
Další dřevěný kříž z roku 1898 stojí u cesty směrem
k Polním Chrčicím.
Lidé z Ohař žijí bohatým a rozmanitým kulturním
životem. Sbor dobrovolných hasičů společně s ostatními dobrovolníky obce zde každoročně pořádá Pálení
čarodějnic, Memoriál Bohouše Březiny a dětský den,
Volejbalový turnaj a Mikulášskou nadílku. Mezi další
již tradiční akce patří máje a lampionový průvod, který organizuje Mateřská škola ve spolupráci s obecním
úřadem, koncerty v kostele sv. Jana Nepomuckého
a zájezd do divadla. Společenskou událostí je od roku
2000 tradiční Hubertova jízda, která potěší nejen milovníky koní. Sportovní vyžití občanům nabízí především spolek TJ Union Ohaře. Myslivecký spolek Ohaře
se stará o zdravotní stav zvěře a přikrmování během
zimního období.
V obci jsou dobré podmínky pro turistiku. Procházející modrá turistická stezka umožňuje příjemnou
pěší vycházku z Kolína do Žehuně. Výborné podmínky
jsou zde také pro cyklistiku, neboť dobré a hezké trasy
vybíhají všemi směry.

www.ohare.cz
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Opolany

Obec Opolany leží v Polabské nížině na březích
řeky Cidliny pod kopcem Oškobrh. Obec se skládá ze
čtyř částí: Opolany, Kanín, Opolánky a Oškobrh.
Dominantu Opolan, které vždy byly převážně zemědělskou vsí, tvoří opravený evangelický kostel postavený v roce 1893. Rovněž se zde nachází evangelický hřbitov založený roku 1899, který byl pro jednotnou
úpravu hrobů prohlášený v roce 1989 za státní kulturní památku.
Bohatý společenský život opolanských zastupují
kulturní a sportovní akce jako vánoční maraton v aerobiku, dětský turnaj v šipkách, utkání v kopané, cvičení aerobiku či diskotéky ve vyhlášeném klubu Dance
Hall. Sportovní vyžití tady nabízí víceúčelové hřiště,
otevřený stadion, Sbor dobrovolných hasičů, aerobic
a Cidlinská FA, z.s.
V nejbližším okolí se nacházejí houbařsky oblíbené smíšené a borové lesy. Na řece Cidlině a Sánském
kanálu je možno vidět několik jezů. Z turistického hlediska jsou všechny místní části obce zajímavé také
možností provozování cykloturistiky. Křižuje se tady
žlutá a zelená turistická trasa.

www.opolany.cz
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Ovčáry

Zhruba 12 km severovýchodně od města Kolína
v mírně zvlněné krajině leží malá, ale vzhledem útulná
obec Ohaře, která se rozprostírá na východním svahu
návrší zvaného Kostelík.
Nejvýznamnější památkou je pozdně klasicistní kostel sv. Jana Nepomuckého, který byl vysvěcen
v roce 1848. K uctění a památce padlých vojáků v 1.
světové válce byl roku 1927 postaven u kostela pomník.
Další dřevěný kříž z roku 1898 stojí u cesty směrem
k Polním Chrčicím.
Lidé z Ohař žijí bohatým a rozmanitým kulturním
životem. Klub ohařských žen zde každoročně pořádá
dětský karneval, dětský den, mikulášskou nadílku či
ples a také se stará o úklid obce. Místní Sbor dobrovolných hasičů mívá účast na požárních soutěžích
v okolních obcích a v rozhlasové soutěži Dobráci roku,
zajišťuje sběr železného šrotu i opravy ve vsi a podílí se
na pořádání dětského dne, pálení čarodějnic a plesu.
Družstvo žen, které se také účastní soutěží v hasičských disciplinách, je jediné v širokém okolí. Občanské
sdružení myslivců se stará o zdravotní stav zvěře a přikrmování během zimního období, rybářský spolek zase
organizuje rybářské závody a pravidelně udržuje okolí
místního rybníka.
Mezi další společenské akce se řadí například Hubertova jízda, koncert smyčcového kvarteta ke Dni
matek, vánoční pásmo, velikonoční varhanní koncert,
promítání fotokroniky obce, různé výstavy, besedy,
přednášky i exkurze. Sportovní vyžití občanům nabízí
především tělovýchovná jednota Union.
Významným znakem a chloubou obce jsou dvě
památné lípy na hřbitově, které byly podle vyprávění
vysazeny v roce 1783 při stavbě starého hřbitova. Za
povšimnutí stojí i lipová alej lemující silnici směrem
k Dománovicím. Procházející modrá turistická stezka
umožňuje příjemnou pěší vycházku z Kolína do Žehuně. Výborné podmínky jsou zde také pro cyklistiku,
neboť dobré a hezké trasy vybíhají všemi směry.

www.ovcary-obec.cz
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Polní Chrčice
Obec je vzdálena 14 km od města Kolín a 2 km od dálnice
D11. Zaujímá rozlohu 5,25 km² a žije zde 176 obyvatel ve 107
domech. Polní Chrčice leží uprostřed kopců Stráň a Kostelík,
v nadm. výšce 220 metrů.
První historická zmínka o obci je z r. 1361, kdy se stala
majetkem pražské kapituly. Od r. 1553 náležela obec k poděbradskému panství. V horní části obce stojí nejstarší dochovaná stavba - kaplička Nejsvětější Trojice z r. 1878, u které se
v minulosti konaly poutní slavnosti. Podle zápisu v místní kronice byly tenkrát zasazeny i lípy, které jsou již 140 let staré.
Nedaleko je pozoruhodná neobarokní Kaple Zasvěcení Panny
Marie z konce 19. století. Obě kulturní památky jsou nově zrenovované, stejně jako kamenný pomníček v dolní části obce,
pod jehož základy se nachází zbytek dřevěného kříže, který
Polním Chrčicím daroval r. 1889 majitel poděbradského panství Filip Arnošt z Hohenlohe-Schillingsfürstu.
Ze zájmových spolků se zde udržel Sbor dobrovolných
hasičů, který je spolu s obecním úřadem garantem společenských zábav a dalšího kulturního a sportovního vyžití pro
dospělé a děti. Proslulá je Chrčická Neckiáda, pořádaná každoročně na přelomu července a srpna, a jarní Chrčický Sešup.
Polní Chrčice měly v minulosti obecní školu. Dnes je v této budově obecní úřad a původní školní místnost využívají ženy ke
Cvičení 50+ a taneční skupina Chrtky.
Podle projektu místních občanů byla v dubnu 2013 postavena na Stráni rozhledna. Je vysoká 8 metrů a nahoru
vede 25 schodů. Z ní je krásný rozhled po malebné krajině i na
oboru. Je zde možné spatřit daňka evropského. U rybníka ve
stínu stromů je příjemné posezení před hospodou „U Bínů“,
hojně využívané hlavně v letních měsících. Polní Chrčice jsou
místem kultury, sportu, umění, místem práce i odpočinku.
Obcí prochází modře značená turistická trasa a cyklostezky
vhodné pro výlety k soutoku Labe a Cidliny či do Poděbrad.

www.polnichrcice.cz
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Sány

Obec Sány se nachází v malebné Polabské nížině
na řece Cidlině 9 km východně od lázeňského města
Poděbrady. Severně, asi po 3 km, se vypíná osamělý
kopec Oškobrh.
Dominantu návsi představuje kostel sv. Ondřeje
z roku 1825, postavený na místě původního chrámu
ze 14. století. Fara byla postavena v r. 1784. Nedaleko
kostela se nachází socha sv. Václava a kaplička. Ve vsi
se nachází také několik hodnotných usedlostí a chalup.
Technickou zajímavostí je umělý 15 kilometrů dlouhý
Sánský kanál, vybudovaný roku 1450.
Během roku obec pořádá zajímavé akce a výlety
pro děti i rodiče jako například vítání jara, velikonoční
výstavy, karnevaly v maskách, oslavy svátků maminek,
drakiády, svátky duchů či vánoční besídky. Nejen obecní úřad a školka, ale také místní Sbor dobrovolných
hasičů a Tělovýchovná jednota Sány, zajišťují pro své
spoluobčany celou řadu kulturních a společenských
akcí. Lidé se tak mohou scházet například při rozloučení s prázdninami, rozloučení s předškoláky, staročeských májích, rybářském dni, mikulášské nadílce, posezení dříve narozených, vítání občánků, dětském dni,
pálení čarodějnic nebo fotbalových utkání.
Územím protéká řeka Cidlina a vede tudy zelená
turistická trasa a cyklostezka. Protékající řeka Cidlina, několik ocelových mostů, místní luka, jezírko u Vlachovky, jezírko u lesíku a les U Volšinky dávají okolí Sán
ojedinělý a krásný vzhled. U obecního úřadu se nacházejí památné vrby.

www.obecsany.cz
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Starý Kolín
Obec Starý Kolín leží na levém břehu Labe nedaleko ústí řeky Klejnárky, 7 km východně od města Kolína. Starý Kolín je železniční zastávkou na trati Praha
– Pardubice. Součástí dnešní obce je i původně samostatná osada Bašta (dnes obě části tvoří jeden celek
rozdělený železniční tratí). Žije zde 1 618 obyvatel.
Kostel sv. Ondřeje byl vysvěcen 30. listopadu
1267. Toto datum je tak nejstarší známou událostí
v historii. V roce 2017 tak obec oslavila 750 let. Okolo
roku 1740 byl přestavěn kostel ve stylu barokní gotiky. Existují i plány od stavitele K. I. Dietzenhofera.
Součástí kostelního areálu je márnice a ohradní zeď
se dvěma výklenkovými kaplemi. Kaple byly opraveny
v roce 2017. V roce 2018 byly opraveny kostelní brány.
Samotný kostel ještě na rekonstrukci čeká. Na Baštách vznikl také mlýn, mědihamr a hospoda zvaná
vorařská, která je jednou z nejstarších nepřetržitě
fungujících hospod na českém venkově.
V obci působí v současnosti tyto spolky a kluby:
AVZO Svazarm, Centrum Motýlek při ZŠ, Český kynologický svaz, Český rybářský svaz, Český zahrádkářský svaz, Junák, Klub vodáků, LTC Starý Kolín, Myslivecké sdružení, Rexbow (lukostřelecký klub), Sbor
dobrovolných hasičů, Starokolínský okrašlovací spolek, Svazarm – střelci a TJ Sokol. Z oblíbených akcí
lze uvést: pochod Starokolínská patnáctka, Vánoční
trh, Starokolínská brázda (traktoriáda), nohejbalový
turnaj O Starokolínskou husu a mnohé další.
Podél Labe se nachází území slepých ramen a lužních lesů. Bývalý kanál Šífovka a přilehlé biotopy se
staly součástí územního systému ekologické stability.
Okolí protkává také několik cyklostezek a turistických
tras. Říčka Klejnárka se splouvá také jako součást
plavby po Černé struze od Veletovského jezu na Labi,
skrze Starý Kolín a nazpátek do Labe.

www.starykolin.eu
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Tetov

Tetov se nachází na Přeloučsku, 24 km západním
směrem od krajského města Pardubice a přibližně 4
km jihovýchodně od Kladrub nad Labem.
K místním zajímavostem patří na návsi stojící
kříž s výklenkem Panny Marie, dřevěná zvonička, pomník prezidentu Masarykovi a padlým spoluobčanům
v obou světových válkách.
Místní Sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce
1932 a roku 2004 vznikl zásahový sbor, který má 8 členů. Hasiči spolu s obecním úřadem a TJ SK Tetov pečují
o společenský a sportovní život v obci a o různé akce
na kterých se schází nejen tetovští, ale i přespolní či
náhodní turisté.
Čtyři pětiny katastrální výměry obce jsou porostlé
lesem. Pouze sedm procent zabírá orná půda a vzhledem ke geografické poloze se zde nachází jen velmi
málo ploch s travním porostem. Nejen houbaře, ale
i turisty a cyklisty lákají zdejší krásné lesy.

www.tetov.cz
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Tři Dvory

Obec Tři Dvory se nachází 4 kilometry východně
od Kolína.
Závan historie vychází ze zdejší kaple Nanebevzetí Panny Marie z roku 1891, jež je ukončena sanktusníkem se zvoničkou, a litinový křížek obvyklého
typu z 19. století. Je zde také památník padlým v 1.
světové válce. Technickou zajímavost představuje vakuový odkanalizovací systém, který měla obec jako
první v zemích bývalého východního bloku.
Aktivně zde působí Sbor dobrovolných hasičů,
fotbalový klub, taneční skupina D´Angelo, červený
kříž, rybáři a tenisté. Všechny tyto organizace zajišťují
ve vsi bohatý společenský život. Pravidelně se tu odehrávají akce jako vítání občánků, dětský den, dětský
maškarní karneval, Den matek, Velikonoce, Mikuláš,
vánoční besídka, vánoční trh, Třídvorská olympiáda,
loučení s prázdninami, fotbalové zápasy, turnaje v tenisu o Putovní pohár, rybářské závody, halloweenský
pochod a různé výlety, zájezdy či exkurze. Milovníci
sportu mohou využívat místní fotbalové hřiště, tenisové kurty, tělocvičnu, nově vybudované dětské hřiště
a v letních měsících také koupaliště.
Krajinný ráz je utvářen z jihovýchodu posledním
výběžkem Železných hor a řekou Labe, která se až do
své regulace v 30. letech pravidelně několikrát ročně
rozlévala do svého okolí a vytvářela tak lužní lesy, rozlehlá luka s bohatou zelení a slepá říční ramena. Za
zmínku též stojí zajímavá geologická lokalita Ekloglit.
Třemi Dvory vede cyklistická trasa a dále podél řeky
Labe a vybudována byla i asfaltová osvětlená cyklostezka mezi Třemi Dvory a Kolínem. Ta slouží nejen
chodcům a cyklistům, ale také bruslařům na kolečkových bruslích.

www.tridvory.cz
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Týnec nad Labem
Týnec nad Labem se rozprostírá v posledním výběžku
Železných hor a vytváří bránu do Polabské nížiny. Katastr je
tvořený místními částmi Týnec, Lžovice a Vinařice.
Město se může pochlubit hned několika pamětihodnostmi a nejen jimi. Historické jádro města bylo v roce 2003 vyhlášeno městskou památkovou zónou. Je zde muzeum, kde
se lidé mohou dozvědět o bohaté historii města a Turistické
informační centrum vám pak podá také informace o okolních
zajímavých místech, které můžete navštívit. Střed městské
zástavby tvoří Masarykovo náměstí, jedno z mála trojúhelníkového tvaru. Na náměstí se z památek nachází Mariánské
sousoší, radnice z roku 1782 a lékárna. Na druhém náměstí
Komenského nalezneme ve staré škole muzeum a kostel Stětí
sv. Jana Křtitele. Z bývalé tvrze se dodnes dochoval především kamenný gotický dvoupatrový palác, stojící na skále nad
slepým labským ramenem. K pamětihodnostem města se
řadí také jírovec maďal, jejž tu zasadil generál Michael Melas
po roce 1800. Jeho hrobka, ve které je pochován se svou ženou a správcem královského hřebčína Augustinem de Millernem. Dále pak socha Panny Marie z roku 1786, socha sv. Jana
Křtitele a celá řada dalších soch a křížků. Z týneckého Belvedéru je krásný výhled do údolí řeky Labe. Nedaleko Týnce
stojí zbytky hradiště, které podle některých náznaků mohlo
být centrem keltského osídlení na Kolínsku.
V Týnci nad Labem působí mnoho různých spolků, které
pečují o kulturně-společenský život svých spoluobčanů. Funguje zde Český rybářský svaz, Myslivecké sdružení, včelaři,
Sbory dobrovolných hasičů Týnce a Lžovic, Kynologický svaz,
a Svaz tělesně postižených. Z kulturních akcí lze připomenout
třeba setkání Týnců z celé České republiky, Svátky Labe, Podzimní slavnosti, každoroční Rockový festival, vítání občánků
atd. Muzeum ve svých prostorách pravidelně pořádá výstavy.
Také nabídka sportovního vyžití je v Týnci nad Labem velmi
pestrá. Sídlí zde Asociace turistických oddílů mládeže, Asociace tělovýchovy pro všechny a Tělovýchovná jednota Sokol
Týnec nad Labem – tenisový oddíl, Šachový spolek Železné
hory, Fotbalový klub, Judo a Tajči. Všechny tyto organizace
pořádají v průběhu roku velké množství pěkných sportovních
akcí jako tenisové turnaje mládeže, dospělých i seniorů, žákovský fotbalový turnaj Memoriál ing. Jiřího Sýkory či prázdninové tábory, turistické pochody a akce pro děti.
Občané mohou využít víceúčelovou sportovní halu vybavenou saunou, posilovnou, multifunkční hřiště, tenisové dvorce, fotbalové a dětské hřiště.
Z kopců Železných hor bývá při dobré viditelnosti vidět
Krkonoše, Orlické hory, Českomoravskou vrchovinu i Polabí.
Vedle školy je velmi hezká vyhlídka na Kunětickou horu, Železné hory, do Čáslavské kotliny a Labské nížiny. Zajímavou přírodní rezervací jsou Týnecké mokřiny a Duny u Sváravy. Okolí
Týnce je protkáno nenáročnými turistickými trasami, které
zejména v létě lákají k pěknému výletu. Týncem také prochází
2. Labská cyklostezka.

www.tynecnadlabem.cz
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Veletov

Obec Veletov se nachází na břehu Labe mezi
městy Kolín a Týnec nad Labem.
Obec se svým okolím je známa archeologickými
nálezy z přelomu 10. a 11. století, mnoha architektonickými prvky, novogotickým kostelem Zvěstování
Panny Marie a kapličky Panny Marie. V obci jsou také
křížky a památník padlým v 1. a 2. světové válce. Zajímavé jsou i venkovské usedlosti č. p. 24 a 37. Mezi
technické památky patří Veletovský mlýn nacházející
se nedaleko obce.
Sbor dobrovolných hasičů a fotbalový oddíl TJ
Sokol se starají nejen o sportovní zážitky svých spoluobčanů, ale věnují se i organizování společenských
akcí.
Nedaleko obce teče řeka Labe. U jednoho z mnoha slepých ramen Labe se nachází významný strom
Dub pod Slivenčí. Veletovem prochází 2. Labská cyklotrasa a turistická stezka.

www.veletov.cz
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Veltruby

Obec se nachází v centru lužních lesů přibližně 5 kilometrů severně od královského města Kolín. Katastr je
tvořený místními částmi Veltruby a Hradišťko I.
Historickou dominantu obce tvoří pozdně klasicistní kostel Navštívení Panny Marie z roku 1848. Fara byla
postavena po roce 1888. V centru obce nad bývalým labským ramenem stojí Hospodářský dvůr, rozlehlá barokní
stavba z 18. století. K dalším pamětihodnostem se řadí
ještě kaplička sv. Vojtěcha z konce 18. století se světcovým obrazem, kaplička sv. Jana Nepomuckého z 19. století s jeho přemalovaným obrazem, barokní pískovcová
socha sv. Václava z první poloviny 18. století, zvonička
a boží muka s drobnou řezbou piety z doby kolem roku
1800. Blatné hradiště (využívající k ochraně před vodním tokem) leželo v někdejším, dnes už zaniklém meandru řeky Labe.
Kulturní činnost je v obou obcích na velmi vysoké
úrovni. Pravidelně se zde odehrávají akce jako dětský
maškarní karneval, vítání nově narozených občánků,
které se koná každoročně vždy na Svátek matek, rozloučení dětí s mateřskou školkou, slavnostní zahájení školy,
Drakiáda spojená se seskokem parašutistů, Miss čarodějnice, mikulášská besídka, oslavy Dne dětí, Štrůdlování s ochutnávkou, posezení důchodců, obecní ples, rybářské závody, fotbalová utkání, hasičská cvičení, hudební
koncerty a různé výstavy, besedy, přednášky, zájezdy
či výlety. Sportovci z obou vsí pořádají rozmanité akce
spojené s tanečními zábavami. Aktivně zde působí i Sbor
dobrovolných hasičů, rybáři, myslivci a šachisté.
Přírodní zajímavostí obce je rezervace Veltrubský
luh, ve které stojí významný strom Dub na Starém přelovu. Jedná se o komplex lužních lesů, tůní a mokřadů.
V nedaleké obci Hradišťko I se nachází přírodní koupaliště Pískovna. Obec a její okolí protkávají cyklostezky
a turistická trasa, které návštěvníkům poskytují ideální
podmínky pro aktivní trávení volného času.

www.veltruby.cz
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Volárna

Obec Volárna leží severozápadně od Kolína. Z památek lze vyjmenovat zvoničku, kamenný pískovcový
kříž z 19. století, křížek z roku 1890 a památník padlým
ve 2. světové válce. Kousek od obce se nachází zaniklý
poplužní dvůr Karolín. Klubový život reprezentuje TJ
Sokol Volárna. Tradicí se již staly Staročeské máje.
Pravidelně se zde koná posvícenská zábava, zábavné
pouťové odpoledne, vyřezávání dýní, lampionový průvod obcí, vánoční prodejní výstava a dílnička dekorací,
rozsvícení vánočního stromu a jiné společenské a kulturní akce.
Na okraji obce je vybudovaná požární nádrž, která je v letních měsících využívána ke koupání. V katastru obce Volárna se také nachází chráněný přírodní
útvar „Váha u Volárny“. Celé okolí Volárny láká k pěší
turistice a obcí vede cyklostezka.

www.volarna.cz
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Záboří nad Labem
Záboří nad Labem leží 5 km jihozápadně od Chvaletic a 10 km východně od Kolína.
Vzácnou historickou dominantu obce tvoří kostel
sv. Prokopa. K chrámu patří i dřevěná zvonice. K dalším historickým památkám se zde řadí také zemědělská usedlost čp. 29 z konce 19. století s fasádou se
štukovou výzdobou. Dále je v obci fara se špýcharem,
zvonice, kaplička a mariánský sloup.
Aktivní činnost zde vyvíjí Sbor dobrovolných hasičů, TJ Sokol s oddílem kopané i odbíjené a fotbalový
klub s oddílem malé kopané. Všechny tyto spolky se
ve spolupráci s obecním úřadem podílejí na kulturním
a sportovním životě svých spoluobčanů.
Bez ohledu na svůj název patří Záboří řece Doubravě. Téměř u konce jejího putování stojí v lese za Zábořím starý památný dub. K přírodním zajímavostem
patří rezervace Na hornické. V nedalekých Habrkovicích se nachází zajímavý zoopark s cirkusovou manéží.
Obcí prochází značená turistická trasa a cyklostezka.

www.zaborinadlabem.cz
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Žehuň

Obec Žehuň se rozkládá v severovýchodním cípu
okresu Kolín.
Významnou dominantu představuje chrám sv.
Gotharda s typickou cibulovitou věží. Barokní kostnice byla postavena v letech 1765-66. Z kulturních památek se zde nachází také socha sv. Jana Nepomuckého z roku 1832, stojící mezi dvěma lípami na místě
původní sochy z roku 1796, boží muka postavená na
konci vesnice, kovový křížek na podstavci, pomník
padlých umístěný v roce 1921 na návsi a pískovcový
křížek nedaleko usedlosti čp. 258. Za zmínku též stojí
venkovské usedlosti č. p. 88, 97 a 143.
Obyvatelé mají k dispozici kulturní zařízení, ve
kterém se odehrává většina společenského dění. Kulturní komise při obecním úřadu pravidelně pořádá
mnoho akcí pro děti i dospělé. Koná se zde například
vítání občánků, dětský den, pálení čarodějnic, posezení důchodců, den záchranářů, mikulášská besídka,
drakiáda, zahájení adventu, zamykání a otevírání
Cidliny, různé schůze, přednášky, výstavy, koncerty
a besídky. Sportovní vyžití žehuňským nabízí tělocvična a zahrada školy, fotbalové hřiště, rybník a oddíl
stolního tenisu. Aktivní činnost tu vyvíjí také myslivecké sdružení a rybářský svaz.
Žehuň se pyšní výhodnou polohou, příjemnými klimatickými podmínkami, snadnou přístupností
a malebnou okolní krajinou. Lidé zde naleznou neznečištěné ovzduší, krásnou přírodu s možností pěší
i cyklistické turistiky a v létě možnost koupání v místním rybníku. Žehuňský rybník s katastrální výměrou
254 ha slouží k chovu ryb, zadržování vody i rekreaci.
Každoročně se v polovině října loví. Sítě obtěžkané
lesklými šupináči a vůně smažících se kaprů ve stánku
na břehu lákají v tyto dny do obce četné návštěvníky.
Území rybníku včetně sousední obory se stalo součástí sítě Natura 2000. Na hrázi rybníka lze nalézt
několik starých topolů. Obcí prochází značené turistické trasy a cyklotrasa.

www.zehun.cz
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Žiželice

Obec Žiželice leží při toku řeky Cidliny, v krásné rovinaté a mírně zvlněné krajině, zhruba 22 km severovýchodně od
okresního města Kolín a asi 7 km jihovýchodně od Chlumce
nad Cidlinou. K Žiželicím správně patří i obce Končice, Loukonosy, Hradišťko II, Kundratice a Zbraň.
Dominantou obce Žiželice je kostel sv. Prokopa, který byl
vystavěn ve 14. století. Na čtvercovém náměstí se nachází
radnice z počátku 19. století. Dále se v obci zachovalo několik barokních křížků, památník padlým občanům v 1. světové
válce a původním uličkám při Cidlině zůstal dodnes malebný
starobylý ráz. Národopisné muzeum v Žiželicích sídlí v přízemí historické budovy radnice. Obec Žiželice je od nepaměti
spojena s obcí Končice jak historií, tak územím a ta má svoje
památky. Patří sem končická zvonice v místě kostela sv. Stanislava a kamenná mohyla v parčíku vedle památníku padlým. V Loukonosech se nachází křížek z roku 1875 a dva staré
špýchary.
V obci Žiželice působí sbor dobrovolných hasičů i Česká
asociace Sport pro všechny, která se hlásí k odkazu M. Tyrše
a jeho následovníků. Svými sportovními akcemi podporuje tělesnou zdatnost i společenskou pospolitost obyvatel a jejich
dětí. Každý rok se tu také koná vzpomínková akce na vedoucího kroužku mladých cykloturistů Josefa Bartáka tzv. Džonyho memoriál. Značné sportovní úspěchy zejména mladým
tenistům zajistilo tenisové družstvo. V kulturním domě se
konají různé společenské a kulturní aktivity např. plesy a divadelní představení, pálení čarodějnic, lampionový průvod
s ohňostrojem, vánoční rozsvícení stromku a pochod kolem
Žiželic. V místním muzeu se konají zejména pouťové výstavy
s tematickým zaměřením. Bohatý společenský a kulturní život je i v okolních obcích. Zejména obyvatelé Loukonos jsou
příkladem správného komunitního života.
Nedaleko obce protéká řeka Cidlina, která přeje vodním
sportům a k rybaření. Mezi přírodní zajímavosti obce Žiželice
patří památná lípa, která stojí u kostela. Druhá památná lípa
stojí na okraji obce u Cidliny. Za navštívení také stojí lesopark
Na Rybářích s novou hájenkou nebo zákoutí Mlýnské Cidliny.
Krásný je i Proudnický rybník v obci Hradišťko II, kde jsou hojně navštěvovány zejména výlovy a s nimi spojené smažené
ryby. Obcemi Žiželice, Končice a Loukonosy prochází cyklostezka.

www.zizelice.cz
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Kolínská řepařská drážka, z.s.
Kolínská řepařská drážka se nachází na okraji Kolína a je nejstarší drážkou tohoto typu. Byla postavená v roce 1894. Vedla z Kolínského cukrovaru, který
stál v místě dnešní Elektrárny Kolín a.s., do Františkova (Ovčáry), do Býchor a až do Jestřabí Lhoty. Celková délka trati dosáhla 10,6 km. Ke svému účelu sloužila drážka téměř 70 let. V roce 2000 vzniklo občanské
sdružení Klub pro obnovu Kolínské řepařské drážky,
jehož cílem bylo obnovit část nejstarší řepné malodráhy. Během 10 let se podařilo znovu postavit 4,5 km
úzkorozchodné dráhy, areál nádraží v Kolíně-Sendražicích a koncovou stanici v Býchorech. Velká část trati
byla postavena členy Klubu. Zároveň se členové podílejí na opravách a rekonstrukcích lokomotiv a vagónů.
Spolek také během roku pořádá řadu akcí mezi které
patří Řepánkové slavnosti, První kolínský pohádkový
vláček, Kovbojský závěr prázdnin, Dětský den a jiné.
Návštěvníci si sem přichází odpočinout a naučit se
něco málo o historii dopravy řepy.

www.reparskadrazka.cz
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Marina - lodě a karavany, s.r.o.
Marina Týnec nad Labem je oblíbené rekreační
středisko nacházející se v Týnci nad Labem, které nabízí příjemné prožití dovolené jak pro rodiny s dětmi,
tak i pro mladé páry, skupiny kamarádů nebo zapálené
vodáky a milovníky vodních sportů. V rekreačním areálu Marina jsou návštěvníkům poskytnuty veškeré potřebné služby. Lze využít možnosti ubytování v kempu, a to jak v kompletně zařízených mobilheimech,
tak i v chatkách, vlastních stanech nebo karavanech.
Rekreační středisko Marina je také vhodným prostředím pro pořádání nejrůznějších akcí - narozeninových
oslav, firemních večírků, školení nebo menších svateb.
V místní Hospůdce Na Marině jsou pravidelně pořádány gril party a hudební akce. Přístaviště pro lodě nabízí
všem milovníkům vodních sportů zapůjčení lodí, pohodlný skluz pro lodě z přívěsů, kotvení sportovních lodí
a mnoho dalšího.

www.marinatynec.cz
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Národní hřebčín
Kladruby nad Labem
Národní hřebčín Kladruby nad Labem plní primárně funkci chovatelského zařízení starokladrubského koně, zajišťujícího uchování tohoto plemene koně
v barvě bílé a černé, jako kulturních památek a součásti
národní kulturní památky. Zároveň Národní hřebčín na
svých pozemcích hospodaří, pečuje o kulturní krajinu
a disponuje objekty se statutem národní kulturní památky. Současně Národní hřebčín plní funkci muzea,
zaměřujícího se na dokumentační, informační a popularizační činnost v oblasti chovu starokladrubského
koně a vývoje krajiny, poskytujícího služby veřejnosti,
se zaměřením na odbornou i laickou veřejnost. Národní hřebčín chová přibližně 500 starokladrubských koní,
a to ve dvou barevných variantách. V Kladrubech nad
Labem je ustájeno 250 běloušů. Starokladrubští koně
se mimo ceremoniálních účelů skvěle hodí pro soutěžní
spřežení a klasickou drezuru.
Pro svojí klidnou a vyrovnanou povahu jsou často
využíváni pro hipoterapii a jsou ideálními partnery pro
volnočasové ježdění. Kromě toho je starokladrubský
kůň k vidění při různých slavnostech a kulturních akcích po celé České republice.

www.nhkladruby.cz
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Pizzerie Mates
Pizzerie Mates se nachází v Týnci nad Labem.
Klidné prostředí, výhled na rybník u lesa, Labská cyklostezka a především výtečná kuchyně dělají tuto pizzerii v okolí jedinečnou. V příjemné restauraci je k mání
pravá italská pizza a další vybrané pochoutky nejen
italské kuchyně. Během víkendů zde pan majitel pořádá různé hudební akce. Přijďte se podívat a ochutnat.

www.pizzerie-mates.cz

Foto Václav Haláček
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Vigvam

Moderní víceúčelový areál Vigvam resort v Němčicích u Kolína byl slavnostně otevřen v roce 2011. Vigvam resort nabízí netradiční prostory a služby na
nejvyšší úrovni pro pořádání nejrůznějších společenských, firemních i kulturních akcí. Samozřejmostí je
špičkový cateringový servis, využívající pouze kvalitní
suroviny od lokálních dodavatelů. Z hlediska volnočasových aktivit nabízí Vigvam resort celou řadu možností od rybolovu, bowlingu, šipek či fotbálku. Dominantou celého resortu je celodřevěný vigvam. Se svou
výškou 22,92 metrů je nejvyšší stavbou svého druhu
na světě! Prostor vigvamu je možné využít pro pořádání široké škály akcí. Od soukromých oslav, přes
módní přehlídky a svatby, až po koncerty a firemní
akce. Celková kapacita vigvamu činí 280 míst k sezení! Součástí vigvamu je také bar a přilehlé grilovací
centrum s venkovním posezením.

www.vigvamresort.cz
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Podnikavý venkov

Hotel Na Farmě

Rodinný Hotel Na Farmě byl otevřen v roce 2014.
Nachází se v malebné vesničce Choťovice, nedaleko
lázeňského města Poděbrady. Hotel nabízí ubytování
s 45 lůžky a restaurací pro 100 osob. Mezi další naše
velké přednosti patří poskytování kvalitní gastronomie, připravované ze surovin z vlastních zdrojů. Vepřové, hovězí a telecí maso pochází z našeho chovu z Choťovic. V areálu hotelu jsou zajišťovány velmi zajímavé
aktivity pro děti i dospělé, a protože je hotel umístěn
v atraktivní lokalitě, nabízí mnoho sportovních, turistických i kulturních aktivit pro blízké okolí. Během roku
se zde také koná mnoho konferencí, svateb, rodinných
oslav a kulinářských akcí. V Hotelu Na Farmě se snoubí
pohodová atmosféra s výborným jídlem.

www.hotelnafarme.cz
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Gradus, a.s.
Laboratoř GRADUS, a.s. je akreditována k provádění korozních zkoušek kovových i nekovových materiálů. Poprvé získala laboratoř akreditaci v roce 2011
a při pravidelných reakreditacích rozšiřuje portfolio
zkušebních metod. Úzce spolupracuje se zkušební laboratoří ve firmě Škoda a.s. v Mladé Boleslavi. Firma
se v roce 2017 přestěhovala do vlastních prostor v Týnci nad Labem. Laboratoř patří mezi malé firmy s 3-10
zaměstnanci.

www.gradus-lab.cz
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Mlékárna společnosti Proteco Agro
Mlékárna Ohaře se nachází 11 km severovýchodně od Kolína. Mlékárna sousedí s novou dřevostavbou
kravína. Uvnitř kravína málokdy narazíte na člověka,
protože vše je plně automatizované. O 242 krav, které
mimochodem mají každá své jméno, se starají roboti
a počítače. Společnosti Proteco Agro velmi záleží na
welfare zvířat a k tomu je přizpůsobeno vše kolem.
Například pokud není větrno, tak se vytáhne boční plachta, aby došlo k lepšímu provětrání a krávy viděly do
okolí. Plachty jsou řízeny vlastní meteorologickou stanicí. Mléko teče z kravína potrubím přímo do mlékárny.
Výstupem z výroby je široká paleta mléčných výrobků od pasterovaného mléka, tvarohu, zákysů, jogurtů
s ochucenou složkou i bez, másla přes čerstvé sýry až
po různé pomazánky. Místní mléčné výrobky můžete
získat přímo v podnikové prodejně v Ohařích. Firma si
velmi zakládá na kvalitě svých produktů, o čemž svědčí nejen velký zájem, ale i ocenění známkou Regionální
potravina Středočeského kraje.

www.mlekarnaohare.cz
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TPCA Czech, s.r.o.
Automobilka TPCA (Toyota Peugeot Citroën Automobile) je společným podnikem japonské firmy Toyota
Motor Corporation (TMC) a francouzské PSA Groupe
a nachází se nedaleko Kolína u obce Ovčáry. TPCA zde
působí od roku 2005 a stala se nejvýznamnějším zaměstnavatelem v tomto regionu a od té doby vyrobila
více než tři miliony automobilů. Více informací o firmě
a možnosti prohlídek naleznete na www.tpca.cz

www.tpca.cz

www.maszalabi.cz
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Muzea

Muzeum rodu Pernerů
a Týnce nad Labem

Muzeum, které se nachází v budově Staré školy,
seznamuje návštěvníky s bohatou historii města, přírodními poměry, historií a vznik zdejšího průmyslu,
vznik a vývoj ochotnického divadla, vznik a vývojem
kina, kulturou ve městě, politickými poměry, zájmovými organizacemi, slavnými rodáky i slavnými občany i příznivci z řad slavných osobností, jejich životy
a vztahem k Týnci nad Labem. Stálá expozice muzea
se zabývá laténským a slovanským osídlením a obsahuje faksimile zápisu z Kosmovy kroniky z roku 1100
o schůzce knížat Vladislava a Oty v Týnci nad Labem.
Dále zde můžete získat přehled historických majitelů
Týnce nad Labem (Sedlničtí, cisterciáci, Miletínkové,
Pernštejnové a královské komorní město).

www.tynecnadlabem.cz

41

Muzea

Národopisné muzeum v Žiželicích
Muzeum sídlí v přízemí historické budovy radnice
z roku 1800. Nabízí stálou expozici vlastivědnou a to
od vzniku městečka spjatou s historií Hradišťského
hradu, který stával na ostrohu řeky Cidliny v obci Hradišťko. Expozice národopisná zachycuje slavnou dobu
rozkvětu řemesel a cechů. Jsou zde cechovní prapory,
pečeti, listiny tovaryšské a cechovní, fotokopie cechovních knih. V místním muzeu se též konají pravidelné
tématické výstavy spjaté zejména s poutěmi a jinými
významnými událostmi.

www.zizelice.cz
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Muzeum Keltů v Dobšicích

Muzeum Keltů v Dobšicích se nachází v budově
obecního úřadu. Nabízí stálou expozici připomínající
tento národ všem, kteří mají rádi naši historii. Na Muzeum Keltů navazuje dětské hřiště ve stylu keltského
oppida. Kombinuje v sobě dětské herní prvky a informace o tom, jak Keltové žili. Přístupná je i keltská polozemnice v reálné velikosti 3 x 5 m. Muzeum obsahuje
i expozici místních tradic, spolků a rodáků. V muzejním
obchůdku můžete zakoupit propagační materiály, keltské mince, hrnky, trička a několik druhů kvalitní medoviny.

www.obec-dobsice.cz

Expozice Kolínské
řepařské drážky
V nádražní budově v Sendražicích můžete navštívit muzeální expozici zaměřenou na historii Kolínské
řepařské drážky a dalších polabských drážek. Dozvíte
se také něco o pěstování a zpracování cukrové řepy.

www.reparskadrazka.cz

www.maszalabi.cz
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www.maszalabi.eu

MAS Zálabí, z. s.
nám. Komenského 235
281 26 Týnec nad Labem
E-mail: mas@maszalabi.eu
Tel.: 602 280 585
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Propagační materiál Zajímavosti regionu MAS Zálabí byl vytvořen
s přispěním Středočeského kraje v roce 2018.

