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Výsledky komunálních voleb
Ve dnech 5. a 6. října se uskutečnily v celé naší zemi komunální volby, případně volby do 1/3 senátu.
V našich obcích jsme do senátu volili již dříve, takže se jednalo pouze o volby komunální.
Celkově volilo v České republice 47, 34 % oprávněných voličů. V našich obcích hlasovalo dohromady
54,46 % voličů.
Česká strana národně sociální obdržela ve všech 4 našich obcích 65,64 % a Komunistická strana Čech
a Moravy 34,36 %. V jednotlivých obcích byly výsledky následující:
Kladruby nad Labem – ČSNS 58,94 %, KSČM 41,06 %, Kolesa – ČSNS 69,39 %, KSČM 30,61 %,
Komárov – ČSNS 63,44 %, KSČM 36,56 %, Bílé Vchynice – ČSNS 82,83 %, KSČM 17,17 %.
Česká strana národně sociální získala 7 mandátů, a to v následujícím pořadí:
1. Věra Vnenčáková
2.– 3. Lenka Gotthardová
2.– 3. Blanka Kárníková
4. Jana Kulhánková
5. Marcela Ženatá
6. Marie Sládková
7. Jan Pokorný

189
175
175
171
169
160
142

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů
hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy obdržela 4 mandáty a to v následujícím pořadí:
1.
2.
3.
4.

Milan Hubený
Václav Čermák
Ing. Libor Velčovský
Ján Baláž

116
109
107
96

hlasů
hlasů
hlasů
hlasů

Tyto výsledky jsou uvedeny na webových stránkách obce www.kladrubynadlabem.cz a na oficiálních
stránkách Českého statistického úřadu www.volby.cz. Všem voličům děkujeme za aktivní účast ve
volbách.

Úprava volebních místností
Rádi bychom poděkovali za vkusné vymalování volebních místností a chodbiček panu Milanu
Tenušákovi z Koles, neboť tyto prostory nyní vyhlížejí velice pěkně. Rovněž děkujeme za úklid paní
Valáškové v Kolesách, Jitce Mikulové v Komárově, Kristýnce Šoltové v Bílých Vchynicích a paní Věře
Jelínkové v Kladrubech n. L.

100. výročí založení republiky
V celé naší zemi je po celý rok připomínáno sté výročí založení Československé a následně České
republiky. I naše obce se k této oslavě přidávají. V letošním roce připadl 28. říjen na neděli, což z celé
záležitosti dělá událost ještě významnější. Protože však právě na tento den je naplánováno mnoho
akcí, zvolili jsme termín přesně o jeden týden dříve.

Bude se jednat o vzpomínkové setkání při příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky a
ukončení 1. světové války. Setkání se uskuteční u pomníků padlým v neděli 21. října 2018 od 14
hodin v Komárově, od 15 hodin v Bílých Vchynicích a od 16 hodin v Kolesách. Součástí vzpomínkové
akce bude kladení věnců a také vystoupení žáků ŽŠ Řečany nad Labem a MŠ Hříbátka Kladruby nad
Labem.

Smlouvy na hřbitov
Většina našich spoluobčanů si již vyřídila nové smlouvy na hřbitov. Dovolujeme si však požádat ty,
kteří ještě nemají uzavřeny nové smlouvy, aby tak učinili nejpozději do konce letošního roku. Předem
velice děkujeme.

Beseda s Mílou Hermansdorferovou
Paní Míla Hermansdorferová, provdaná Schulzová, je první ženou v naší zemi, které se podařilo
zvítězit nad muži v nejvýznamnějším rovinovém dostihu Československém derby. Navíc pro Kladruby!
Vyhrála na hřebci jménem Crapom. V roce 1972 reprezentovala kladrubskou dostihovou stáj pod
vedením trenéra Josefa Krištůfka.
Součástí programu bude i představení nové knihy Pavla Fialy "Obloukem k vítězství" spojené
s autogramiádou a také autorské čtení.
Přednáška proběhne v sobotu 13. října 2018 od 18:00 hod. v sále Císařského hostince v Kladrubech
nad Labem. Vstup je zdarma, rezervace není nutná. Kontakt: tel: 601 191 580,
email: pruvodci@nhkladruby.cz
Beseda je pořádána v rámci spolupráce Národního hřebčína Kladruby nad Labem a Obcí Kladruby n.L.

Dostihy v Kolesách
Tradiční podzimní dostihy v Kolesách se budou tentokrát konat v sobotu 3. listopadu od 12 hodin. Na
programu budou tradiční rovinové a překážkové dostihy. Pořadatelé JS Kolesa a Elektrovasury vás
srdečně zvou.

Světové jezdecké hry
Organizace velké jezdecké události, druhé nejvýznamnější po Olympijských hrách, začala již v roce
1990 ve Stockholmu. Tam byl již i náš Jiří Kocman za Státní plemenářský podnik Kladruby nad Labem.
Světových jezdeckých her (SJH) se zúčastnil např. i Petr Vozáb v roce 2006 v Cáchách, či Jiří a Radek
Nesvačilovi v roce 2014 v Normandii. Na SJH se soutěží ve všech sedmi jezdeckých disciplínách na
úrovni mistrovství světa, včetně soutěží čtyřspřeží. Následující článek z letošní účasti na SJH je
citován z webových stránek NH (www.nhkladruby.cz).

Zpráva z Ameriky
Poprvé v historii se na jezdeckých závodech v USA představilo čtyřspřeží starokladrubských koní z
České republiky. Stalo se tak při Světových jezdeckých hrách, které se konaly ve dnech 10. – 23. září
2018 v americkém Tryonu v Severní Karolíně. Českou republiku reprezentovali zástupci čtyř
klasických disciplín – parkurové skákání, voltiž, paradrezura a spřežení. V poslední jmenované
disciplíně startoval v barvách České republiky reprezentant Národního hřebčína Kladruby nad Labem
Jiří Nesvačil jun. se čtyřspřežím starokladrubských bílých hřebců Generale Pastorella VII,
Generalissimus Represa XXXIV–21, Generalissimus Amiga XXXIV–13, Sacramoso Aversa XI–5 a Favory
Risa XXI–53.

Národní hřebčín Kladruby nad Labem ve spolupráci s Českou jezdeckou federací připravoval téměř
celý rok přepravu a pobyt v USA pro 5 koní, 5 osob, 2 kočáry, postroje a ostatní potřebné
příslušenství. Finančně náročnou cestu bylo možné realizovat na základě silné podpory Ministerstva
zemědělství a na základě příspěvku od Mezinárodní jezdecké federace (FEI), která podpořila dvacet
nejlepších jezdců světa příspěvkem na leteckou přepravu koní. Měsíc před začátkem Světových
jezdeckých her se v Kladrubech nad Labem uskutečnila nakládka kompletního vybavení pro čtyřspřeží
do námořního kontejneru. Zásilka putovala na místo konání závodů téměř tři týdny. Pětice
starokladrubských koní včetně účastníků sportovního týmu ve složení Ing. Jiří Machek, ředitel
Národního hřebčína, Jiří Nesvačil jun. jezdec čtyřspřeží, Kateřina Nesvačilová a Jakub Mack jako
groomové a Jaroslav Pavel, člen komise České jezdecké federace pro disciplínu spřežení se na cestu
vydali o měsíc později začátkem září 2018. Koně byli přepraveni kamionem na letiště Lutych v Belgii.
Odtud je čekal náročný osmihodinový let. Všech pět běloušů zvládlo svůj první letecký přesun bez
problémů. Před samotným vstupem do centra dění Světových jezdeckých her museli absolvovat ještě
třídenní pobyt v povinné karanténě. To nejtěžší, s čím bylo nutné se vyrovnat, bylo počasí. Buď
intenzivně pršelo, nebo bylo příliš horko. Třicetistupňová vedra spojená s vysokou vlhkostí vzduchu
ovlivňovala výkony koní a komfort jejich pobytu v Tryonu. Mimo jiné i z tohoto důvodu byla nakonec
zkrácena trať maratonu a snížena rychlost v této zkoušce. Místo konání Tryon patřilo mezi oblasti
potenciálně zasažitelné hurikánem Florence. Naštěstí se obavy nenaplnily a hurikán zasáhl dějiště
závodů jen okrajově, a to silným deštěm trvajícím celý den.
Královská disciplína čtyřspřeží byla na programu poslední dny konání Světových jezdeckých her.
Veterinární inspekcí prošlo všech 5 starokladrubských hřebců zcela bez problémů. Na start se
postavili poprvé v pátek 21. září 2018, kdy absolvovali drezurní zkoušku. Následoval sobotní maraton
s osmi překážkami a páteční parkur spřežení s vyhlášením vítězů. Pod vedením Jiřího Nesvačila jun. se
starokladrubští koně z Národního hřebčína umístili v celkovém hodnocení kompletní soutěže
čtyřspřeží na 18. místě. Z dílčích soutěží závodů spřežení si nejlépe vedli v maratonu, kde obsadili 14.
místo. Čtyřspřeží starokladrubských koní z Národního hřebčína vzbuzovalo v dějišti Světových
jezdeckých her všeobecný zájem. A to jak u diváků, tak i u ostatních účastníků závodů. Jednalo se o
jediné čtyřspřeží složené z běloušů a o jediné složené z hřebců. Členové ekipy Národního hřebčína
byli často dotazováni, o jaké plemeno se jedná a odkud koně pocházejí. Do své domoviny se koně
vydali den po ukončení jezdeckého klání v USA, do Kladrub nad Labem dorazili ve středu 26. září v
ranních hodinách.
Světové jezdecké hry probíhají jednou za čtyři roky a soustřeďují mistrovství světa všech jezdeckých
disciplín na jedno místo. Čtyřspřeží starokladrubských koní se účastí na Světových jezdeckých hrách
dostalo mezi nejužší světovou elitu dvaceti nejlepších jezdců světa. Dějiště příštích Světových
jezdeckých her zatím není známo, nicméně plně doufáme, že na nich starokladrubští koně opět
nebudou chybět.

Upozornění ČEZu – přerušení dodávky el. proudu
V úterý 16. 10. od 7.30 do 16.30 hod. nepůjde elektrický proud v obcích Kolesa, Komárov a Bílé
Vchynice. Ve středu 24. 10. rovněž od 7.30 do 16.30 bude přerušena dodávky elektřiny v Kladrubech
nad Labem a v tento den bude uzavřena také pošta.

Kladrubská knihovna
Knihovna v Kladrubech n. L. je otevřena každý čtvrtek odpoledne. Od 11. října 2018, minimálně po
celé mimosezónní období, tj. do jara, bude otevřena čtvrtky v době od 16 do 17 hodin.

Zabezpečení chat a chalup na zimu
Policie Pardubického kraje zasílá občas články s užitečnou tématikou, které pravidelně dáváme na
web naší obce. Zabezpečení chat a chalup na zimu však uveřejníme i v našich Kladrubských
novinách:
➢ zabezpečte si rekreační objekty především certifikovanými zábrannými prostředky – zámky,
bezpečnostní dveře, mříže, uzamykatelné okenice
➢ poraďte se o zabezpečení s odborníky
➢ věnujte pozornost zejména stavebním otvorům - vstupní dveře, okna, verandy
➢ pokud je to ve vašich možnostech, využijte elektronickou ochranu, kdy celý systém následně
můžete „svést“ do svého mobilního telefonu nebo připojit na pulty centralizované ochrany
soukromých bezpečnostních služeb
➢ nechlubte se nikomu s tím, co na chatě nebo chalupě máte
➢ pro případ krádeže doporučujeme pořídit si fotografie cenných věcí
➢ zaznamenejte si výrobní čísla elektronických přístrojů
➢ cenné věci, pokud je to možné odvážejte přes zimu domů, nenechávejte se v opuštěných
objektech
➢ chaty a chalupy nepravidelně mimo sezónu navštěvujte nebo požádejte sousedy, kteří žijí
v blízkosti o občasnou kontrolu
➢ sjednejte si odpovídající pojištění (krádež, vandalismus, požár…)
➢ při pobytu na chatě a chalupě si všímejte pohybu neznámých osob a vozidel, případně si
zaznamenejte značky aut; dnes vykradou souseda, zítra můžou vás a toto jsou cenné
informace pro policii a její další šetření
Závěrem bych ráda řekla, že pokud máte podezření nebo i jistotu, že vaše chata či chalupa byla
vykradena, nevstupujte dovnitř a vyčkejte na příjezd policie.
mjr. Ing. Markéta JANOVSKÁ, tisková mluvčí policie Pardubického kraje, Úřední deska články Policie

Odvoz použitého oleje
Rádi připomínáme, že na dvoře obecního úřadu v Kladrubech nad Labem je k dispozici kontejner na
sběr použitého oleje z kuchyní. Ten sem můžete dodat v PET-láhvích, a to buď v úředních hodinách
v PO a ve ST od 8 do 17 hod., mimo přestávku na oběd (12 - 13 hodin). Nebo můžete láhev umístit ke
vratům dvora a my ji potom přemístíme do kontejneru.

Akční nabídka pletiv
Levně prodáme ovčí uzlíkové pletivo se zárukou (drát 1,6/2,0 mm, rozteč svislých drátů 15 cm, oba
stejně vysoká, baleno po 50 m). Výška 1 m - 14,90 Kč/m (745,- Kč), výška 1,2 m - 15,90 Kč/m
(795,- Kč), výška 1,5 m – 18,60 m (930,- Kč), výška 1,8 m – 21,40 Kč/m (1070,- Kč). Více informací na
www.pletivoprofarmu.cz a na telefonu 725 869 961.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Další číslo Kladrubských novin vyjde v závěru měsíce října tak, abychom Vás včas mohli informovat o
kolaudaci kanalizace v Kolesách a v Komárově a následném napojení domácností. Taktéž Vám
v příštím čísle sdělíme řadu termínů pěkných akcí souvisejících s adventem a s Vánocemi 😊.
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