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Vážení a milí spoluobčané,
prázdninové měsíce utekly jako voda v Labi. Horké léto ovšem svlažilo několik dešťů, takže
hlavně v srpnu se zahrádky a louky kolem nás trochu zazelenaly. Hned počátkem července
došla do našich příbytků zpráva o významné události, a to přijetí kladrubské krajiny pod
ochranu UNESCO. Z kraje měsíce září se koná mnoho zajímavých akcí, které jsme avizovali
již v minulém čísle a některé si ještě dnes připomeneme.
UNESCO
Počátkem měsíce července, konkrétně 6. 7. 2019 nejenom česká média rozšířila zprávu o přijetí
kladrubského hřebčína do UNESCO. Stalo se tak společně s krajinou Krušných hor, kam přibylo pět
významných míst na naší straně a větší počet na německé straně. Oficiálně je kladrubský hřebčín
1111. památkou UNESCO hmotného kulturního dědictví a 14. v České republice. Oficiální název zní:
Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem. O této významné
události si sdělíme podrobnější informace v příštím čísle Kladrubských novin.

OPRAVY CHODNÍKŮ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE BV
V průběhu letních měsíců pracovala a pracuje firma VRV Praha na přípravě podkladů pro výstavbu
kanalizace v Bílých Vchynicích a firma ERV Jaroměř připravuje podklady na podání dotace.
Administrativní příprava je dlouhá, ale zatím se vše vyvíjí, jak má. Při této příležitosti bych chtěla
sdělit, že si jsme jako zastupitelé vědomi kvality chodníků či dešťové kanalizace v Bílých Vchynicích,
ale na jejich opravy musíme počkat po vybudování kanalizace.

VÝSLEDEK ANKETY
V minulém čísle jsme Vám připravili anketu na téma svítit či nesvítit mezi půlnocí a čtvrtou hodinou
ranní. Otázka byla kladena v Kladrubech a v B. Vchynicích. V Kladrubech se ankety zúčastnilo 60
domácností z toho 33 je pro svícení celou noc a 27 domácností je pro zhasnutí mezi 0. – 4. hod.
V Bílých Vchynicích se ankety zúčastnilo 28 domácností, z toho byl jeden lístek bez označení, 8 bylo
pro zhasnutí a 19 pro svícení celou noc. Takže budeme i nadále svítit od setmění do svítání.

ALTÁNKY A SPOL.
Pardubický kraj dlouhodobě podporuje menšími dotacemi i budování drobných užitečných staveb pro
turisty, potažmo i pro obyvatele obcí. Jedná se o program: Podpora budování infrastruktury
cestovního ruchu v Pardubickém kraji. Díky tomu jsme v minulých letech mohli po našich obcích
rozmístit směrové tabulky, postavit altánky v Kladrubech a Kolesách či doplnit nové lavičky.
V letošním roce přispěl Pardubický kraj na dva altánky - v Komárově (mezi autobusovou zastávkou a
dětským hřištěm) a v Kladrubech nad Labem (u sportoviště a dětského hřiště), na ohrazení u nově
opravené silnice za mateřskou školou, na zpevněnou plochu pro kola a odpadové nádoby v Bílých
Vchynicích a na další potřebné vybavení (lavičky a odpadkové koše, které budou v průběhu
následujících týdnů umístěny na exponovaná místa). Velice děkujeme za tuto pomoc. Rádi kvitujeme,
jak je např. altán či lavička kolem lípy v Kladrubech opravdu využita našimi občany i projíždějícími
turisty.

POŽÁRNÍ PREVENCE
Ministerstvo vnitra a GŘ hasičského záchranného sboru České republiky připravilo pro občany
podklady, které v našich obcích mohou zvýšit bezpečnost a sloužit také jako preventivní výchovná

činnost. Rádi Vám předkládáme tzv. bezpečnostní desatero, které může snížit rizika požárů a
dalších nebezpečí.
Bezpečnostní desatero
1. Čtěte návody – instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu s průvodní
dokumentací
2. Hlídejte otevřený oheň – nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a
zvyšte opatrnost při vaření
3. Pozor na cigarety – při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových košů, nedopalky
vždy dokonale uhaste
4. Kontrola komínů – dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest
5. Topte, jak se má – nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky (včetně dřeva či uhlí), popel
ukládejte do nehořlavé nádoby
6. Poučte své děti – dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim nebezpečí vzniku
požáru
7. Vybavte svou domácnost – instalujte si hlásiče požáru, vybavte domácnost hasícími spreji a
přenosnými hasícími přístroji
8. Udržujte v pořádku uzávěry inženýrských sítí – hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry
vody a plynu musejí být řádně označené a přístupné
9. Kontrolujte elektrická zařízení – kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení
10. Udržujte průchodné chodby a schodiště – v případě požáru oceníte, že budete moci
z hořícího domu rychle utéct a zachránit členy rodiny

VERNISÁŽ
Ve středu 4. září se na obecním úřadě v Kladrubech n. L. uskuteční zahájení výstavy starých fotografií
a dávných pohlednic z Kladrub nad Labem a z Přeloučska. Tyto vzácné dokumenty dřívější doby nám
poskytne Východočeské muzeum v Pardubicích a kurátorkou výstavy bude opět paní Mgr. Renáta
Tetřevová. Na Výstavě použijeme také několik fotografií, které nám na obecní úřad donesli naši
spoluobčané, za což jim velice děkujeme. Pokud byste chtěli ještě přispět k rozšíření výstavy dalšími
exponáty, budeme jenom rádi. Vernisáž proběhne 4. 9. od 17 hodin a o kulturní program se postará
paní ředitelka MŠ Marcela Ženatá se svými kolegyněmi a dětmi. Jste srdečně zváni.

NÁVŠTĚVA ZÁMKU CHOLTICE
Na čtvrtek 5. září máme naplánovanou slibovanou návštěvu zámku Choltice. V minulých letech jsme
již navštívili zámek v Chlumci nad Cidlinou, Kačinu, Slatiňany a Pardubice.
Choltický zámek patříval významnému tyrolskému šlechtickému rodu Thunů, a to od dob po Bílé hoře
až do roku 1945. Barokní zámek vznikl přestavbou nejdříve tvrze a potom renesančního zámku. V 17.
století tam Thunové nechali vystavět i krásnou osmibokou kapli, která je zasvěcena jejich dávnému
předkovi sv. Romediovi. Další z rodu Thunů jen tak mimochodem založili jednu z nejstarších
porcelánek v roce 1794 v Karlových Varech (www.thun.cz)
Návštěva zámku je pro naše občany zdarma, zámek není tak rozsáhlý, takže je vhodný pro děti i pro
seniory. A kaple sv. Romedia je opravdu skvostná (www.zamek-choltice.cz). Choltice jsou od Kladrub
vzdálené přibližně 18 km. Potencionální zájemci se mohou hlásit na OÚ osobně, telefonicky či
mailem. Sraz před zámkem je v 16 hodin 5. 9. Pojďme poznávat naše nejbližší okolí
.

ZÁVODY HASIČŮ
Na sobotu 7. září jsou naplánovány závody hasičů. Akce začíná ve 13 hodin u Kurkova jezírka
v Kladrubech nad Labem. Závody nazvané Memoriál Františka Doubravy se těší velké pozornosti
sousedních hasičských sborů, které se v hojném počtu akce účastní (letos je přihlášeno dokonce 12

družstev). Také naši obyvatelé se rádi přijdou podívat na hasičkou zručnost a rychlost při plnění
mnoha náročných úkolů. Nechť tomu bude tak i v tomto roce.

OČKOVÁNÍ A ČIPOVÁNÍ PSŮ
Od ledna příštího roku bude platit nové nařízení, že všichni psi – velcí i malí - musí být čipováni. Na
sobotu 7. 9. 2019 je naplánováno očkování proti vzteklině. Po panu MVDr. Pavlu Jadrníčkovi převzal
již v minulém roce tuto činnost pan MVDr. Ondřej Dobrovolný, veterinární lékař, který pracuje také
pro NH. V souvislosti s novým nařízením tedy bude možné psi nejenom vakcinovat, ale i čipovat. Cena
očkování činí cca 200,- Kč a dohromady s čipováním 800,- Kč. Pokud by chtěl někdo pro svého
čtyřnohého kamaráda ještě tzv. pětivakcinaci, bude potřeba připlatit 300,- Kč.
Časový program vakcinace a čipování bude přibližně následující:
9.00 – 9.40 – Kladruby nad Labem u staré pošty
9.45 – 10.00 – Komárov u kapličky
10.05 – 10.30 – Kolesa na křižovatce
10.40 – 11.10 – Bílé Vchynice u klubovny

MANGAN CHVALETICE
OÚ Kladruby n. L. obdržel pozvánku od firmy Mangan Chvaletice, s.r.o. a Města Chvaletice:
Vážení, dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat na setkání s představiteli společnosti Mangan
Chvaletice, s.r.o. V průběhu připravované prezentace se na jednotlivých stanovištích seznámíte
s podrobnějšími informacemi o technologii recyklace hlušiny, přípravy EIA, či výsledky
hydrogeologického průzkumu. Součástí této akce bude také prezentace 3D vizualizace
zpracovatelského závodu a náhled na postupnou recyklaci odkaliště. V neposlední řadě budete moci
diskutovat s jednotlivými zaměstnanci společnosti a klást jim otázky, které Vás v daných oblastech
zajímají.
Téma: Recyklace odkaliště Chvaletice – Trnávka (recyklace manganové hlušiny, dekontaminace,
sanace a rekultivace odkaliště Chvalatice – Trnávka)
Program:
1. Problematika EIA – postup a přípravná fáze
2. 3D vizualizace zpracovatelského závodu a recyklace odkaliště
3. Hydrogeologická studie – kvalita vody na odkališti a v blízkém okolí
4. Sociodemografické a ekonomické přínosy projektu pro region – studie Karlovy university
5. Technologie recyklace odkaliště.
Akce se uskuteční v úterý 24. 9. od 17 hodin v tanečním sále Domu kultury ve Chvaleticích. Rádi Vás
na připravované akci uvidíme. Občerstvení zajištěno.
PS. O tuto akci je určitě užitečné se zajímat nejen z hlediska vlivu na kvalitu životního prostředí
v blízkém i širším okolí této firmy (kvalita vody, ovzduší, vanou hlavně západní větry…). Jedná se také
o dovoz zaměstnanců, všeobecně zvýšenou dopravu atd. Novým sporným bodem bude ochrana
kladrubské krajiny pod UNESCO a rozšíření ochranných pásem jihozápadním směrem.

ČETNICKÁ STANICE KOLESA
V letošním roce tomu je 100 let, co byla v Kolesách založena četnická stanice. Pro připomenutí této
události připravujeme přednášku s besedou na téma „Československé četnictvo – Četnická stanice v
Kolesách“, na kterou vás tímto srdečně zveme.
Setkání s touto kapitolou naší historie se uskuteční v pátek 25. října 2019 od 17 hodin na autentickém
místě – v sále Penzionu Kolesa. Právě v této budově začala v roce 1919 místní četnická stanice působit.

O historii vzniku četnictva, systému jeho organizace a platných zákonech, o složkách četnictva a jejich
činnosti, o četnické výstroji a výzbroji, požadavcích na osobnost četníka, o každodenním životě četníků
i o tom, co zjistili o koleské stanici z historických záznamů budou vyprávět vrchní strážmistr Miloš
Bernart, velitel Četnické stanice v Chlumci nad Cidlinou (www.cetnici.cz) a pan Miloslav Semelka, který
se dlouhodobě systematicky zabývá koleskou historií. Vyprávění bude doplněno ukázkami výstroje a
výzbroje a dalšími dobovými artefakty.
Pokud byste měli k dané tematice předem nějaké dotazy, náměty, připomínky, můžete napsat na email kronikakolesa@seznam.cz. Těšíme se na setkání s vámi.
Jménem organizátorů Mgr. Iva Hatašová

DOSTIHY KOLESA
Na dostihové dráze v Kolesách se ještě můžeme těšit na dva dostihové dny, a to na konci září a na
počátku listopadu - 29. 9. a 2. 11. 2019. Jste srdečně zváni.

AKCE OBCE a SDH
4. 9. – vernisáž výstavy – staré fotografie Kladruby a Přeloučsko, 17 hodin, OÚ Kladruby
5. 9. – návštěva zámku Choltice – v 16 hodin před zámkem, pro občany našich obcí zdarma
7. 9. – hasičské závody, Memoriál Fr. Doubravy, 13 hodin, Kurkovo jezírko, Kladruby
25. 10. – přednáška s besedou – Čs. četnictvo a četnická stanice v Kolesách, 17 hod., Pension Kolesa

AKCE NH
3. – 4. 9. - výkonnostní zkoušky starokladrubských klisen a hřebců
7. 9. – Den evropského dědictví
7. – 8. 9. - Memoriál Jiřího Škodného v H. Městci (spřežení)
14. 9. – Kladruby naruby (zábavné rodinné odpoledne)
5. 10. – Odhalení pamětní desky UNESCO
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