**KLADRUBSKÉ NOVINY 10 - 11/2019**
Zpravodaj územního samosprávného celku
__________________________________________________________________________________
Vážení a milí spoluobčané,
teplé léto vystřídal proměnlivý podzim a s ním mnoho akcí. Navštívili jsme zajímavá místa v okolí,
uspořádali soutěže, opravili část MŠ, zaregistrovali jsme zvýšenou návštěvnost hřebčína i opravy silnic
u Břehů či Chvaletic atd. Další akce se chystají na předvánoční období. Zasedání zastupitelstva
proběhlo 11. září (informace ze zasedání jsou na webových stránkách obce). Další jednání
zastupitelstva proběhne 13. 11., společnost ICOMOS ve spolupráci s NH připraví besedu pro obyvatele
našich obcí 7. 11. a firma Mangan 9. 12. LG

KANALIZACE
V polovině listopadu uběhne již rok od kolaudace kanalizace v Kolesách a v Komárově. Ač jste se
v těchto obcích ve velké míře již připojili, neučinili tak všichni. Rádi bychom požádali i několik
zbývajících občanů, kteří ještě nejsou napojeni, aby tak bezodkladně učinili. Předem velice děkujeme.
Pro pořádek sdělujeme, že je nejdříve potřeba podepsat smlouvu na OÚ a potom zavolat panu
Milanu Hubenému na telefon 739 994 586, který provede praktické připojení.

OPRAVA MŠ
Během prázdnin jsme pokračovali v opravách MŠ. Již v loňském roce jsme opravili část vnitřní
kanalizace a vodovodu a letos jsme dokončili druhou část. S tím souvisí i oprava podlah a stěn,
položení nových dlaždic a vymalování a také oprava elektrického vedení. Zároveň s tím byla opravena
i místnost pro kadeřnické služby a schody ke knihovně.
Na počátku a na konci prázdnin jsme kvůli opravám poskytli dětem z MŠ azyl na obecním úřadě
v zasedací místnosti. Bylo to pro ně jistě zajímavé zpestření, navíc chodily na obědy k panu Fr.
Rusínovi, tak se u toho ještě pěkně prošly.
V příštím roce dokončíme opravy kanalizace, vodovou a elektriky ve východní části budovy MŠ a také
vyměníme nábytek v šatně, který je ještě z počátků výstavby MŠ a byl vyroben v truhlářské dílně
hřebčína.

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU
Je zde dlouholetou tradicí, že noví žáčci, kteří opouštějí MŠ a jdou na ZŠ do Řečan, se vezou kočárem,
který táhnou starokladrubští koně. Letos MŠ opouštělo 6 prvňáčků, někteří mířili do Řečan (Bára
Samšiňáková, Miroslav Vojáček a Kryštof Zářecký), jiní do dalších ZŠ v okolí (Eliška Hanušová, Elen
Králová a Lukáš Půš). Všem přejeme, aby se jim ve škole líbilo.
Školní rok byl zahájen také na Střední škole chovu koní a jezdectví. V letošním roce nastoupilo celkem
48 studentů, resp. studentek, a tak mohly být otevřeny dvě třídy. Což je samozřejmě velmi pozitivní
pro budoucnost chovu koní a jezdectví.

MEMORIÁL FRANTIŠKA DOUBRAVY
V sobotu 7. 9. se konaly hasičské závody, které uspořádalo SDH Kladruby nad Labem jako vzpomínku
na pana Františka Doubravu. Za značné účasti soutěžních družstev – 8 „mužských“ (Labětín, Labské
Chrčice, Přelouč, Semín, Sopřeč, Svinčany, Zdechovice, Kladruby n. L.), 2 „dámských“ (Přelouč,
Sopřeč) a 2 dětských (Labětín, Přelouč) se závodilo v klasických hasičských disciplínách. Čtyři
nejúspěšnější družstva hasičů byla následující: 1. Sopřeč, 2. Labské Chrčice, 3. Zdechovice a 4.
Kladruby n. L.). Obě družstva hasiček a dětí byla odměněna pěknými cenami. Všem účastníkům
závodů, divákům a našim hasičům, kteří se podíleli na organizaci, velice děkujeme.

VÝSTAVA STARÝCH POHLEDNIC A FOTOGRAFIÍ
Od 4. září do 28. listopadu 2019 probíhá díky Východočeskému muzeu v Pardubicích a Muzeu
v Přelouči v zasedací místnosti OÚ v Kladrubech na L. výstava starých pohledů a fotografií z Kladrub,
Semína, Selmic, Přelouče a několika dalších míst . Velmi pěkné staré fotografie či pohledy nám
přibližují dobu nejenom přibližně před sto lety, ale jsou tam k vidění i starší pohledy speciálně na
Kladruby a Selmice. Některé fotografie jsou mladšího data, ale vše je nesmírně zajímavé. Na tuto
výstavu se můžete podívat v úřední dny či dle předchozí domluvy
.
Kurátorkou této výstavy je paní Mgr. Renáta Tetřevová, která bude velmi povděčná za zapůjčení
starých fotografií z našich obcí – můžete je donést na OÚ. Po oskenování je opět ráda vrátí. Jinak
společně s panem fotografem Ludvíkem Vojtěchovským se pustila do dokumentární práce a společně
začali pro Východočeské muzeum v Pardubicích pořizovat fotografie ze všech našich obcí. Za 100 let
to budou nesmírně cenné dokumenty.

NÁVŠTĚVA ZÁMKU V CHOLTICÍCH
Ve čtvrtek 5. 9. třicítka našich občanů navštívila nedaleký zámek v Cholticích. Počasí přálo a pan
průvodce nás provedl celou trasou zámecké expozice. K nejhodnotnější části zámku patří velká kaple
sv. Romedia, která všechny velmi zaujala. Zajímavá byla také tzv. salla terrena vyzdobená i kamínky a
mušlemi.

VÝMĚNA NA PŘELOUČSKÉ FARNOSTI
Patnáct let se o římskokatolickou farnost v Přelouči a přilehlém okolí staral pan farář Mgr. Lubomír
Pilka. Čas od času mění důstojní pánové stanoviště, a tak se stalo i v tomto případě. Pan L. Pilka od
prázdnin působí na římskokatolické farnosti v městysu Pecka. Děkujeme mu za dosavadní pastorační
činnost v Kladrubech nad Labem a přejeme mu, aby se mu dařilo i na novém místě.
V současné době má přeloučskou farnost na starosti nový důstojný pán Dr. Miloslav Paclík. Přejeme
mu, aby se mu v kostele sv. Václava a Leopolda pěkně sloužily mše svaté či mše ke svatebním či
smutečním obřadům.
Mše se konají každou třetí sobotu v měsíci od 8 hodin v kostele sv. Václava a Leopolda.

OBECNÍ KNIHOVNA
Obecní knihovna v Kladrubech n. L. je již dva roky umístěna a otevřena v budově mateřské školy
Hříbátka. Můžete ji navštívit každý čtvrtek od 16 do 17 hodin. U paní Kláry Novotné si můžete pořídit
čtenářský průkaz a následně si vybrat z mnoha zajímavých knih, a to i díky výměnnému fondu knih ve
spolupráci s Městskou knihovnou v Pardubicích.

STARÝ OLEJ
Nastává zimní období, kdy se možná zvýší spotřeba oleje v kuchyních. Starý kuchyňský olej je stále
možné dávat do PET láhví a odevzdávat ho buď v úřední hodiny na OÚ v Kladrubech nebo ho i
v těchto láhvích zanechat u vrat či dveří úřadu a my ho potom rádi dáme do sběrné popelnice na
dvoře OÚ.

ČETNICKÁ STANICE KOLESA
Srdečně vás zveme na schůzku s historií. Přednáška s besedou „Československé četnictvo – Četnická
stanice v Kolesách“ se bude konat v pátek 25. října 2019 v sále Penzionu Kolesa od 17 hodin.
Vyprávět budou pan Miloš Bernart, vrchní strážmistr, velitel Četnické stanice v Chlumci nad Cidlinou,
a pan Miloslav Semelka, znalec koleské historie.
Vyprávění doplní ukázky četnické výstroje a výzbroje a další dobové předměty. Vstup zdarma.
Informace k této akci najdete i v minulém čísle Kladrubských novin. Těšíme se na setkání s vámi. (IH)

HUBERTOVA JÍZDA
Střední škola chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem si Vás dovoluje pozvat na Hubertovy jízdy
pro dva třetí ročníky. První akce se uskuteční 23. 10. a druhá 6. 11. 2019 vždy od 12 hodin. Zahájení
proběhne na nádvoří hřebčína. Jste srdečně zváni.

VCHYNICKÉ DÝŇOBRANÍ
OÚ Kladruby n. L. a SDH Bílé Vchynice pořádají „Vchynické dýňobraní“. Akce se uskuteční 27. 10. od
16 hodin v klubovně v B. Vchynicích. Na programu bude dlabání dýní, malování na obličej, stezka
odvahy, promítání a občerstvení. Jste srdečně zváni.

DOSTIHY v KOLESÁCH
Závěr dostihové sezóny patří již dlouhá léta koleské dostihové dráze. V sobotu 2. listopadu se
uskuteční poslední letošní dostih. Akce začne ve 12 hodin. Organizátoři JS Vasury Kolesa se těší na
Vaši účast.

BESEDA O „MANAGEMENT PLÁNU“
V červenci letošního roku se „Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech
nad Labem“ dostala do UNESCO. V souvislosti s tím je ovšem ještě potřeba dopracovat nový tzn.
Management plán. Autorem původního je Ing. & Ing. Tomáš Jiránek, nový plán připravuje pan Doc.
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D. Pan docent vyučuje na Mendelově universitě v Brně a vede projekční
Ateliér Krejčiříkovi. V Kladrubech n. L. se s různými přestávkami pracovně angažuje již od roku 2006.
Beseda se ponese v duchu: „Krajina pro chov a výcvik ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech
n. L.“ a nový Management plán – plán nakládání se statkem zapsaným na seznam světového dědictví.
Národní Hřebčín Kladruby nad Labem ve spolupráci s Obcí Kladruby nad Labem zve obyvatele, spolky
i zástupce Kladrub a okolních obcí na veřejné představení Management plánu s diskuzí. Setkání se
uskuteční ve čtvrtek 7. listopadu od 17:30 v jídelně hřebčína. Účelem Management plánu (Plánu
péče) je stanovit podmínky péče o území zapsané v UNESCO a jeho další plánovaný rozvoj v letech
2020-2025.
Více informací o vstupu do UNESCO bylo v minulém období uveřejněno v Pardubickému deníku,
v týdeníku Pernštejn, v časopise Jezdectví či na internetu např. na www. nhkladruby.cz, na
www.equichannel.cz pod názvem „Naši koně v UNESCO“ atd. Další informace o této tématice
vycházejí v regionálních i celostátních periodikách, TV či rozhlase.

ADVENTNÍ FLORISTICKÝ KURZ
Pomalu se nám již blíží předvánoční čas, a tak se můžeme těšit na velmi užitečný a tvůrčí adventní
floristický kurz. Pod vedením paní místostarostky Věry Vnenčákové si budete moci připravit hezkou
vánoční výzdobu. Navíc budete moci svými výrobky přispět i k rozšíření nabídky vánočních ozdob či
výrobků při rozsvěcení vánočního stromečku. Výtěžek podpoří činnost mateřské školky. Kurz se
uskuteční v sobotu 23. listopadu od 9 hodin v zasedací místnosti OÚ v Kladrubech n. L. Vezměte si
s sebou různé vhodné větvičky, korpusy věnců, květináče či misky, drobné ozdobičky (i sušené plody,
dekorační předměty), zahradní nůžky atd. – bude záležet na Vašich tvůrčích možnostech a nápadech.
Na OÚ budete mít k dispozici větvičky, stuhy, drátky a omezené množství dekoračního materiálu.

ROZSVÍCENÍ STROMKU
Tradiční rozsvěcování vánočního stromečku se v letošním roce uskuteční opět v pátek a to 29. 11. od
17 hodin před Obecním úřadem v Kladrubech nad Labem. Součástí akce bude doprovodný program –
koncert pěveckého Dua sourozenců Smolíkových, vystoupení dětí z MŠ Hříbátka či tradiční jarmark.

Ten nabídne mnoho drobností s vánoční tématikou. K tomu bude zdarma k dispozici i drobné
občerstvení. Budeme se těšit na Vaši účast. Akci stejně jako v loňském roce podpoří Skupina ČEZ

.

VÁNOČNÍ „KANTOŘI“
Novobydžovská hudební skupina Kantoři se představí v letošním roce v Kladrubech nad Labem.
V pátek 13. prosince od 18 hodin se nově sejdeme v budově Střední školy chovu koní a jezdectví.
Nejprve vystoupí předkapela Duo Smolíkovi + David Hlaváček a potom samotná skupina Kantoři pod
vedením kapelníka pana Mgr. Jana Filipa. V programu zazní vánoční písně a koledy. Všichni
návštěvníci budou také moci zhlédnout nově opravené části interiéru střední školy, a navíc na nás
bude čekat i drobné občerstvení. Významným bonusem bude teplo v celé škole
.
Jednotné vstupné činí 80,- Kč a lístky si můžete zakoupit či rezervovat na obecním úřadu v úřední
hodiny, nebo mailem na obec@kladrubynadlabem.cz nebo telefonicky na 606 660 211. Těšíme se na
Vaši účast.

BESEDA - MANGAN
Na pondělí 9. prosince na 17. hodinu na OÚ v Kladrubech n. L. je naplánována beseda s řadou
zajímavých ukázek o přípravě zpracování manganu v oblasti Chvaletic a Trnávky. Více informací si
sdělíme v příštím čísle.

ODVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Firma SOP naplánovala svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu i na zimní období. Bude se
jednat o sobotu 14. 12. a proběhne ve všech našich obcích. Bližší informace si sdělíme ještě v příštím
čísle Kladrubských novin.
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