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Zpravodaj územního samosprávného celku

Jednání zastupitelstva obce po volbách
Ve středu 31. října se od 18 hodin konalo ustavující zasedání zastupitelstva obce po říjnových
volbách. Na tomto zasedání došlo k volbě představitelů obce a také jednotlivých výborů.
Pro období 2018 – 2022 bude starostkou obce Ing. Lenka Gotthardová, CSc. a místostarostkou paní
Věra Vnenčáková. Finanční výbor bude tříčlenný: Jana Kulhánková (předsedkyně), Marie Sládková a
Ing. Libor Velčovský. Kontrolní výbor bude rovněž tříčlenný: Marcela Ženatá (předsedkyně), Ján Baláž
a Václav Čermák. V kulturně-sportovním výboru bude pracovat pět zastupitelů: Jan Pokorný
(předseda), Milan Hubený, Blanka Kárníková, Marie Sládková a Marcela Ženatá.
Děkujeme všem našim občanům, kteří se aktivně zúčastnili voleb. Se zastupiteli si můžeme vzájemně
popřát hodně energie a vytrvalosti při řešení mnoha různých záležitostí.

Výzva k napojení na novou kanalizaci
Vážení spoluobčané Koles a Komárova, jak jsme avizovali, v průběhu měsíce října došlo ke
kolaudačnímu řízení a dne 31. 10. 2018 jsme obdrželi od Městského úřadu v Přelouči, stavebního
odboru „Kolaudační souhlas s užíváním stavby“.
Od 14. listopadu se můžete zastavit na Obecním úřadu v Kladrubech nad Labem v úřední dny tj.
v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin - a po domluvě na tel. č. 466 932 126 i
v mimoúřední dny - pro smlouvy na odvádění odpadních vod v obcích Kolesa a Komárov. Po podpisu
smlouvy bude možné se připojit – tzn. provést fyzické připojení gravitační nátokové roury do čerpací
šachty. Datum napojení sdělíte zástupci obce a zároveň odbornému pracovníkovi ČOV panu Milanu
Hubenému na telefon: 739 994 586. Během 1 – 3 dnů Vás navštíví a provede praktické napojení.
V případě technických či technologických problémů se můžete obrátit na pana Otakara Bulise (tel.
602 584 204), jehož firma zajišťovala technologické vybavení jímek.
Jak jsme byli některými našimi spoluobčany informováni, řada z Vás si napojení provádí ve spolupráci
se známými – odborníky. Pokud by však někdo potřeboval další odbornou pomoc, tak je možné
zavolat panu Dobroslavu Vosáhlovi na tel. 776 809 009 nebo Petru Valigovi na tel. 602 476 242 nebo
napsat na mail: valiga.petr@gmail.com.

Konference „Sociální služby pro seniory v 21. století v Pardubickém kraji“
Rádi zveřejňujeme pozvánku z Pardubického kraje. Ten vás zve na konferenci „Sociální služby pro
seniory v 21. století v Pardubickém kraji“, která se bude konat ve středu 21. 11. 2018 od 9.30 hod.
v Domově u fontány v Přelouči. Konference je určena odborné i široké veřejnosti a její součástí bude
představení dobré praxe v terénní a pobytové péči o seniory, informace o možnostech podpory
neformálně pečujících, aktivizace a trénování paměti u osob s Alzheimerovou chorobou a nakonec o
přínosech bazální stimulace. Veřejnost bude zároveň moci využít nabídku komentované prohlídky
pobytových zařízení.
Konference bude realizována v rámci projektu kraje „Služby pro seniory v 21. století v Pardubickém
kraji“ spolufinancovaného MPSV. Záštitu nad akcí převzal Ing. Pavel Šotola, radní Pardubického kraje
zodpovědný za sociální péči. Více informací na www.pardubickykraj.cz.

Předadventní koncert
V letošním roce se bude konat trošku dříve než v minulých letech krásný koncert komorního
orchestru Virtuosi di Praga společně s pěveckým sborem Myšáci ze Základní školy v Řečanech nad
Labem. Akce se uskuteční v pátek 23. 11. 2018 v 18.30 hodin v kostele sv. Václava a Leopolda

v Kladrubech nad Labem. Bude to také setkání nejenom s hudbou ale i s poezií. Můžeme se těšit na
dirigenta, houslistu a zároveň zdatného moderátora Oldřicha Vlčka, dále na sopranistku Michaelu
Katrákovou, bajanistu Jana Meisla a další umělce. Na programu budou skladby Antonína Dvořáka,
Vadima Petrova a řady dalších vynikajících skladatelů.
Akce je pořádána společně Obcí Kladruby n. L. a Národním hřebčínem Kladruby n. L. Vstupné činí
tradičních 80,- Kč a lístky si můžete zamluvit v pokladně hřebčína a platit na místě v kostele.

Floristický kurz
V sobotu 24. listopadu se můžete zúčastnit předvánočního floristického kurzu. Uskuteční se od 9
hodin v prostorách zasedací místnosti OÚ v Kladrubech nad Labem. S paní místostarostkou Věrou
Vnečákovou si můžete připravit pěkné ozdoby, věnečky a další výrobky na vánoční stůl. S sebou si
můžete přinést vlastní materiál nebo si ho doplnit na kurzu. Přihlášky posílejte co nejdříve na
obec@kladrubynadlabem.cz.

Rozsvěcení vánočního stromku
Tradiční zahájení adventního času je spojeno s rozsvěcením vánočního stromku.
Tak tomu bude i v letošním roce – v pátek 30. listopadu od 17 hodin. Můžete se
těšit na recitaci dětí z mateřské školy Hříbátka, ale hlavně na hudební a pěvecké
setkání se sourozenci Smolíkovi. Budete si také moci vybrat z bohaté nabídky
nejrůznějších vánočních dárečků, které pro Vás připravili jednak v MŠ, v chráněné
dílně v Přelouči a na řadě dalších míst. Nákupem jejich výrobků podpoříte jejich
provoz. Také pro Vás budeme mít nabídku vánočního občerstvení zdarma. Celou
tuto akci podporuje firma ČEZ a.s., která se od letošního roku stará velice vzorně o obec i v souvislosti
s krizovými povětrnostními podmínkami a v případě potřeby má obec speciální kontaktní telefonní
čísla na řešení případných problémů.

Vernisáž výstavy vánočních pohledů
Obecní úřad Kladruby nad Labem ve spolupráci s Východočeským muzeem v Pardubicích
spoluorganizují výstavu vánočních pohledů. Vernisáž této výstavy proběhne ve čtvrtek 6. prosince od
17 hodin na obecním úřadu. Pohledy budou k vidění v zimních měsících v úředních hodinách či dle
předchozí domluvy i v jiném čase. Jste srdečně zváni.

Vánoční koncert
Národní hřebčín pořádá v pátek 21. 12. vánoční koncert v kostele sv. Václava a Leopolda. V programu
vystoupí Iveta Hejduková. Více informací na www.nhkladruby.cz.

Kaplička Komárov
V krásné secesní kapličce Panny Marie v Komárově proběhne na Štědrý den z iniciativy slečny
Karolíny Damaschkové rozsvěcení svíček. Pro zájemce bude kaplička otevřena od 12 do 17 hodin.

Dostihy Kolesa
V sobotu 3. listopadu pořádala firma Elektrovasury Kolesa dostihový den, na který se sjelo velké
množství diváků. Celkem se běželo 7 dostihů. Prvním dostihem byla Cena obce Kladruby n. L. (rovina
na 2900 m). Tu vyhrála tříletá tmavá bělka Provence s žokejkou Hlubučkovou pro JK Levín v tréninku
M. Kalčíka. Obec dlouhodobě čerpá finanční prostředky na podporu sportu vždy z předchozího roku
ze sázkového provozu. Čtvrtým dostihem byl Memoriál Michala Köhla, který předčasně zemřel v roce
2015. Iniciátorkou tohoto dostihu byla paní Sylva Novotná. Michalu Köhlovi, nechali jeho rodiče
vybudovat menší hrob na koleském hřbitově, aby byl co nejblíže místu, kde začínal závodit.

Očkování proti chřipce
Očkování proti chřipce u paní doktorky Luňákové v Řečanech n. L. začalo již v průběhu měsíce října a
bude pokračovat až do konce roku. Kdo by měl zájem se nechat oočkovat, má ještě dostatek času.

Novoroční koncert
Nebo také Tříkrálový koncert se uskuteční ve spolupráci obce a hřebčína. Tento koncert se bude
konat v pátek 4. 1. od 18 hodin rovněž v kostele sv. Václava a Leopolda. Vystoupí oblíbený
Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslava Foerstera z Přelouče pod vedením sbormistra Petra
Vacka. Vstupenky bude možné zakoupit v pokladně hřebčína.

Oslava 100. výročí založení republiky a kladení věnců k pomníkům
V sobotu 21. října jsme ve třech našich obcích zavzpomínali na naše spoluobčany, kteří v první nebo
ve druhé světové válce položili životy za naši zemi. Bylo to v Komárově, v Kolesách a v Bílých
Vchynicích, kde stojí pomníky, které připomínají naše statečné spoluobčany. V Kladrubech n. L.
pomníky k těmto válkám nemáme, neboť zaměstnanci hřebčína naštěstí do těchto válek nemuseli
narukovat, a pokud se někdo musel zúčastnit, pak jsou jen malé vzpomínky na kladrubském hřbitově
(např. u rodiny Hofbauerových a některých dalších).
Velice bych chtěla poděkovat všem, kteří se na organizaci této vzpomínkové akce podíleli, a také těm,
kteří se památce padlých přišli poklonit. Již v loňském roce se díky iniciativě Ivy a Jiřího Hatašových
kladly ke třem výše uvedeným pomníkům kytice a v letošním roce krásné věnce.
Čestnou stráž při kladení věnců stáli jednak zástupci historických sdružení, a to pan Marián Naščák
v uniformě četníka z druhé poloviny první republiky a pánové Ladislav Bosák a Zdeněk Rumler
v uniformách vojáků z první světové války. Současnou dobu reprezentovali zástupci Sdružení
dobrovolných hasičů Kladruby nad Labem v nových hasičských uniformách, a to pánové Milan
Hubený a Jan Pokorný. Kulturní program zabezpečila paní ředitelka MŠ Hříbátka Marcela Ženatá
s dětmi z MŠ Hříbátka a žáci ze ZŠ Řečany n. L.: Jiří Nesvačil nejml., Anežka Procházková, Jiří
Procházka, Elenka Králová, Baruška Samšiňáková a dále Adam Heteš a Barbora Čejková. Na všech
místech jsem se snažila připomenout hlavní mezníky vzniku a existence naší republiky a v Bílých
Vchynicích mne doplnil ještě pan Mgr. Jan Krátký a v Kolesách paní Mgr. Iva Hatašová. Paní
zastupitelky Marie Sládková, Jana Kulhánková, Blanka Kárníková a Věra Vnenčáková připravily menší
občerstvení pro účastníky této vzpomínkové akce. Bylo to důstojné připomenutí vzniku
Československé a České republiky.

Nezapomeňme na pomníky
V neděli 21. října 2018 jsme se sešli u příležitosti oslav založení republiky. U této příležitosti bych rád
připomenul několik drobných památek v našem okolí. První bude pomník z roku 1870 v Bílé Vchynici.
Tento artefakt vznikl na pozadí událostí roku 1866, který byl ve znamení bojů. Ač se boje odehrávaly
opravdu nedaleko, vesnice samotná byla vojenských manévrů
ušetřena. Následně roku 1870 obyvatelé Bílé Vchynice postavili
drobnou památku - kříž, který je dodnes připomínkou Pruskorakouské války. Jedná se o odlitek litinového kříže s ukřižovaným
Kristem v klasickém kontrapostu s nápisovou páskou „INRI“ a
kruhovou kartuší s nečitelným nápisem. Kříž je zasazen do
kamenicky opracovaného pískovcového bloku se stříškou, pod
kterou je nápisový štítek s textem: „Na světě/ budete míti
nátisk/ale doufejtež/ jať jsem přemohl/ svět/ Sv. Jan“ a dále
nečitelný obrazec. Pod nápisovým štítkem je datace 1870.
Vraťme se, ale zpět k výše uvedenému textu, je to
pravděpodobně parafráze biblického textu Jan 16;33, který zní:
„Na světě soužení míti budete, ale doufejtež, jáť jsem přemohl
svět“. Díky lidové tvořivosti pravděpodobně zanikl u vytesaného
textu číselný odkaz na biblický text a také obecné povědomí, že
se jedná o památku na boje roku 1866.
Jan Krátký, Bílé Vchynice
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