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Zpravodaj územního samosprávného celku
__________________________________________________________________________________
Vážení a milí spoluobčané,
rok se nám nachýlil ke svému závěru, a právě jsme na prahu dalšího. Všichni si určitě přejeme, aby
byl lepší a abychom byli všichni zdraví - nedotkl se nás covid-19 ani žádné jiné onemocnění. Hodně
sil a energie na zvládnutí všech úskalí – zdravotních, ekonomických, rodinných a dalších všem přejí
zastupitelé Obce Kladruby nad Labem
Kaplička v Komárově
Krásná secesní kaplička panny Marie v Komárově z roku 1911 bude otevřena na Štědrý den od 14 do
16 hodin. O její otevření a zpřístupnění se postará rodina Damaschkova. Kdo bude mít zájem, může
se přijít podívat (při dodržování všech hygienických nařízení).
Silvestr a Nový rok
Zároveň si Vás dovolujeme poprosit, abyste při oslavách příchodu nového roku nepoužívali řádné
rachejte a další pyrotechniku a nedělali ohňostroje, protože to nikdy nesvědčí našim zvířatům
domácím, hospodářským ani těm ve volné přírodě. Na dané téma bylo již napsáno mnoho smutných
článků, co se stalo i aktérům těchto oslav, jak byli v lepším případě třeba jen popáleni, v horším i
velmi vážně zraněni. Velice Vám předem děkujeme za pochopení a respektování našeho doporučení.
Kanalizace Bílé Vchynice
V průběhu listopadu rozesílal pan Ing. Petr Koblenc z VRV Praha dopisy ohledně budování kanalizace
a ČOV v Bílých Vchynicích. Rádi bychom požádali naše spoluobčany, kteří ještě neposlali zákres
umístění kanalizace a jímky na vlastní nemovitosti, aby tak učinili co nejdříve. Plnou moc a zákres
můžete odevzdávat na obecním úřadě, buď osobně nebo lze materiály vložit do poštovní schránky.
V případě, že si se záležitostí nebudete vědět rady, můžete panu Koblencovi napsat mail na
koblenc@vrv.cz nebo zavolat na telefon 608 529 965. V druhé polovině ledna přijede pan Ing.
Koblenc na tzv. místní šetření a u všech, kteří ho požádali o spolupráci a radu, se u nich zastaví.
Ostatní, kteří nevznesli žádné dotazy, bude považovat za vyřízené.
Tříkrálová sbírka
I roce 2021 bude probíhat Tříkrálová sbírka, a to od 1. do 10. ledna při dodržování všech aktuálně
platných hygienických opatření. Koledování se v Kladrubech ujmou vybrané děti z MŠ Hříbátka,
kterou půjdou koledovat s paní Klárou Novotnou. V ostatních obcích by bylo vhodné, aby se na tuto
akci ještě přihlásili potencionální zájemci paní Ritě Levinské na www.rita.levinska@prel.hk.caritas.cz.
Jinak pro letošní sbírku je připraveno také on-line koledování formou virtuální pokladničky na
stránkách www.trikralovasbirka.cz. Svůj příspěvek můžete zaslat přímo na účet Tříkrálové sbírky
66008822/0800, variabilní symbol 77705022.
Výtěžek v roce 2020 dosáhl výše 400 218,- Kč a v Charitě Přelouč byl využit pro rodiny s dětmi služby
Podpora rodiny, pro děti z pěstounských rodin, na materiální vybavení NZDM Jakub klub a řadu
dalších užitečných aktivit.
Charita Přelouč děkuje všem, kdo se do Tříkrálové sbírky jakýmkoliv způsobem zapojí.

Bohumil Polák
Bohumil Polák (německy Gottlieb Polak) je slavný zapomenutý rodák z Kladrub nad Labem. Narodil se
13. ledna v roce 1883 (přibližně o tři měsíce později vyhrál Karel kníže Kinský z Heřmanova Městce
s klisnou Zoedone jako jediný našinec nejslavnější překážkový dostih Velkou národní v Liverpoolu).
Bohumil Polák se narodil jako syn
zaměstnance kladrubského
hřebčína a byl od nejrannějšího
mládí ve styku s koňmi. Později
začal studovat na hudební
akademii v Praze obor housle,
ovšem studium přerušil a po roce
se vrátil do Kladrub nad Labem,
kde nastoupil do hřebčína jako
učeň. Už v počátcích práce ve
hřebčíně se projevil jeho cit pro
práci s koňmi.
V roce 1902 přešel do císařských
stájí ve Vídni. Po absolvování
vojny u hulánského pluku
v Pardubicích mezi roky 1904 1907 se vrátil do Vídně do císařských stájí, kde mimo jiné konal službu u arcivévody Františka
Ferdinanda d´Este. Jeho jezdecké nadání se prohlubovalo a v roce 1916 začal jako elév ve Španělské
vysoké škole ve Vídni. V roce 1920 se stal bereiterem (jezdcem) a v roce 1927 oberbereiterem
(vrchním jezdcem). Tuto funkci vykonával až do roku 1941. Polákovým žákem byl například plukovník
Alois Podhajský, který se jako ředitel Španělské dvorní jezdecké školy významné podílel na její
záchraně ke konci druhé světové války (a byl 3. na OH v roce 1936 v drezuře).
V historii Španělské vysoké školy evidujeme za celou její historii pouze dva Čechy, kteří se stali
oberbereitery. Byli to Václav Zrůst (Wenzel Zrust) a náš kladrubský rodák Bohumil Polák.
Bohumír Polák
zemřel 5. 7. 1942 ve
Španělské dvorní
jezdecké škole při
slavnostním
vystoupení. Je
pohřben na hřbitově
ve Vídni – Hietzingu.
Jeho
nejvýznamnějším
koněm byl lipický
hřebec Pluto
Theodorosta.
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