
JAK JSME ŽILI
v Československu KOLDÍN

UNIKÁTNÍ SERIÁL DENÍKUNAHIS-
TORICKÝCH FOTOGRAFIÍCH Z LET
1918 – 1992 přináší v dalším díle his-
torické fotografie z Koldína. Koldín leží
asi 6 km severovýchodně od Chocně.
Jméno vsi vzniklo z osobního jména
Kolda, které se týká zřejmě některého
příslušníka rodu Půticů, kde bylo toto
jméno oblíbené. První zpráva, která
připomíná Koldín, pochází z roku 1406;
podle ní Jaroslav z Koldína z Kozí vlast-
nil dvůr a ves Kozičky. Mezi historické
zajímavosti patří rok 1925, kdy byl při
zemních pracích vykopán hrneček s
ukrytými sto groši českými. O tři roky
později byla v obci dokončena elektri-
fikace, v roce 1974 postavenamateř-
ská škola a v roce 1977 byl v Koldíně
narozen právě patnáctimilióntý občan
tehdejší ČSSR. V současné době v Kol-
díně žije 364 obyvatel amezi památky
patří zámek Koldín, kaple sv. Anny, po-
mník padlých v první světové válce či
tvrz na zalesněném vrchu Chlum.

Foto: archiv obce Koldín, p. Kopřiva
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Další díl bude 16. 11. patřit Dobříkovu.

RENESANČNÍ ZÁMEK v Koldíně byl postaven v 17. století teh-
dejšímmajitelem panství Jan Hilebrantem Lickem z Rýzmburka.
V letech 1694 – 1924 byl ve vlastnictví Šternberků, roku 1924 jej
v rámci první pozemkové reformy získal J. Zámečník. Novýma-
jitel dal zámeckou budovu opravit a sám v ní bydlel. V r. 1952
objekt přešel domajetku JZDMostek. Naštěstí sloužil koldínský
zámek jen k bytovým účelům a jako jídelna. Od druhé poloviny
70. let byl prázdný. Nyní je nově opraven v soukromém vlast-
nictví.

NEJSTARŠÍMSPOLKEM je Sbor dobrovolných
hasičů, který byl založen v roce 1877 aměl tehdy
24 zakládajících členů. Prvním velitelem byl
František Sládek, později od roku 1878 Josef Ja-
neček. V roce 1877 si sbor vypůjčil stříkačku.
Nová zbrojnice byla vystavena v roce 1931. Mo-
torová stříkačka byla zakoupena roku 1934.

VEDLEHASIČŮ v obci fungoval divadelní
ochotnický spolek, v roce 1936 byla ustanovena
Osvětová komise, která řídila kulturní a spole-
čenský život v obci spolu s hasiči. V roce 1922
byla založena obecní knihovna a v roce 1925
Tělocvičná jednota Sokol Koldín. V roce 2005
byl u budovy obecního úřadu postaven spor-
tovní areál za 400 tisíc korun. Ze života v obci
jsou níže uvedenémomentky.


