AUTOBUSOVÁ DOPRAVA
Autobusové spojení s okolním světem nebylo dříve samozřejmostí. První autobusové spojení mezi
Kouřimí a Kolínem bylo zavedeno roku 1928 : „V roce 1928 zahájena byla státní poštovní správou
mezi městy Kouřim – Kolín jízda osobním autobusem, který zastavoval též ve zdejší obci u hostince pana Randáčka.“ (Myšlena horní zastávka nedaleko bývalého hostince v č.p.15.) „Tento autobus
byl zdejším obyvatelstvem hojně používán, hlavně směrem ke Kolínu. Cena jízdy z Voděrad Polních do Kolína k poště činila 5 Kč 50 hal, do Kolína – nádraží 6 Kč 50 h.“
Hned druhým rokem zažívala tato doprava zatěžkávací zkoušku : „V lednu a únoru 1929 nastala
krutá zima v níž teplota 33 st.C až 36 st.C pod nulou nebyla žádnou vzácností. Ubohé ptactvo a zvěř
polní nemajíce potravy mrzli. K tomu ještě napadly veliké spousty sněhu z nichž vítr učinil vysoké
závěje, takže autobusové spojení Kouřim-Kolín bylo na měsíc přerušeno.“
Další pohromou pro provozování tété dopravy bylo období 2.svět.války : Nařízením v roce 1939,
„pro nedostatek benzínu byl zastaven provoz autobusových linek a příděl benzinu dáván na lístky
jen autodopravcům, kteří zásobují města. Tak je naše obec odříznuta od města.“ Na jak dlouho toto
nařízení platilo to už nevím, ale ze zprávy o havarii autobusu v roce 1943 je zřejmé, že netrvalo po
celou dobu okupace naší země Němci :

Fotografie z havárie autobusu při cestě do Libodřic v roce 1943.

„Dne 20.srpna havaroval autobus, jedoucí pravidelnou spoj z Kolína na Kouřim navečer ve čtvrt na sedum na silnici k Libodřicům. Sjel do příkopu na levé straně (v zatáčce) a převrátil se na levý bok. Autobus řídil šofér Vlasák.
Nejvážněji byl zraněn Brňák Kuhl, který byl pak ošetřován v Kolíně v nemocnici.“

Horní zastávka na autobusovém spojení Kolín-Kouřim a Kolín-Sázava zachycená roku 1999.

Tato horní zastávka byla vybudována roku 1959 : „V letošním roce 1959 byla u nás vystavěna nová čekárna na autobus. Bylo jí již velmi zapotřebí. Dnes doprava autobusy ČSAD se již velmi vžila
a téměř z každé rodiny někdo jezdí do práce. Čekárna poskytuje dobrou ochranu proti nepřízni počasí. Bude velmi záležet na občanstvu samém aby si tuto vymoženost vybudovanou za velkého pracovního úsilí několika občanů v akci „Z“ udržovalo a uchránilo před >kazisvěty< .“

Dolní zastávka autobusů u obecního úřadu byla plechová.

Foto 1995.

Starou plechovou zastávku u obec.úřadu v roce 2007 nahradila tato, dnes
často vídaná v okolí. Jezdí zde spoj Kolín-Chvátliny-Kouřim a Kolín-Zásmuky-Bečváry.

A heleme se, už přijel autobus směr Kolín.

Foto 2011.

A tak hurá do světa …..

Fotografie z roku 2010.

