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Vážení spoluobčané,
léto nám uteklo velice rychle a s ním i pěkné počasí. Můžeme jen doufat, že se ještě trochu oteplí.
Během letních měsíců jsme však stihli opravit silnici za Černým koněm, uzavřít smlouvu s vítězem
výběrového řízení na vybudování kanalizace v Bílých Vchynicích, zrestaurovat křížky v Komárově,
Kolesách a B.Vchynici a zahájit práce na tvorbě tůní vedle bývalé žampionárny a řadu dalších aktivit.
Oprava silnice
V měsíci srpnu proběhla oprava silnice za Černým koněm. Tuto opravu jsme plánovali dohromady i
se silnicí za MŠ. Protože nám však bylo v předchozích letech sděleno, že bychom měli vždy opravovat
silnici nacházející se pouze na jednom parcelním čísle, abychom snáze získali dotaci, musel se projekt
rozdělit na dvě etapy. Nyní jsou obě etapy dokončené. Rádi bychom poděkovali firmě SÚS pro
Pardubický kraj v Doubravicích za trpělivost a kvalitní zhotovení. Především děkujeme panu řediteli
SÚS panu Miroslavu Němcovi a cestmistrovství Přelouč hlavně panu Jakubu Kopeckému a panu
R.Prokopovi. Další dík za finanční podporu patří Ministerstvu pro místní rozvoj v Praze a za zpracování
dotačních materiálů panu Mgr. Václavu Čapkovi z Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje.
Kanalizace Bílé Vchynice
Příprava budování kanalizace nyní trvala přibližně tři roky. V letošním roce proběhlo trojkolové
výběrové řízení a z devíti firem nabídlo nejnižší cenu GASCO s.r.o. Pardubice. Cena díla bez DPH činí
33.330 912,59 Kč. Vzhledem k současné situaci a nedostatku materiálu převezme firma pracoviště
v průběhu října a hlavní práce proběhnou od jara do léta příštího roku.
Tůně a parčík
Dva roky příprav obnáší i záměr vybudování dvou tůní a následně kolem nich okrasného parčíku
v prostoru mezi bývalou žampionárnou, bytovkami a pod zahradami od nových domů v severní části
obce Kladruby nad Labem. Pro tyto práce bylo osloveno několik firem a vítěznou se stala firma
Flexum Trade a.s. z Vilémovic u Červených Janovic. Prostor za „Magnetem“ tak v průběhu letošního a
příštího roku dozná řady úprav. Jedná se o podmáčené a povětšinou dosti zarostlé pozemky, takže si
zastupitelstvo svorně myslí, že potřebují upravit. V současné době je dána zelená „zeleným“
úpravám, a to díky ministerstvu pro místní rozvoj. S přípravou pozemku pro tvorbu tůní bylo
započato v posledním srpnovém dnu 31. 8. 2021.
Restaurování křížků
V letním období jste jistě zaznamenali, že byly odvezeny křížky z Komárova, z Koles a z Bílých Vchynic.
Paní akademická sochařka a restaurátorka MgA. Kateřina Čiháková Myšková všechny pomníky velmi
důkladně očistila, mnohdy i od nánosů betonu a různých barev, takže nakonec velice prokoukly
nejenom křížky samotné, ale i jejich podstavce a vynikla krása pískovce a dalších materiálů.
V Komárově je již křížek instalován, na další místa se pomníčky vrátí v nejbližší době. Velice děkujeme
paní restaurátorce za její pečlivou práci. Rovněž děkujeme MMR za podporu restaurování.

Poplatky
Většina poplatků byla již uhrazena a těm, kteří tak učinili velice děkujeme. Část poplatků k zaplacení
ještě chybí. Dovolujeme si tedy požádat, aby poplatky za TKO a psy splatné 30.4.2021 byly co nejdříve
uhrazeny, dále stočné splatné 31.8.2021. Děkujeme.
Všechny nám dosud známé aktivity v našem nejbližším okolí Vám rádi níže chronologicky uvádíme:
Pojízdná prodejna
Od měsíce září bude v úterý a v pátek nově zajíždět pojízdná prodejna pana Jiřího Vojty do obcí
Komárov, Kolesa a B. Vchynic. V Komárově bude stát na aut.zastávce v čase 12.40 – 12.50,
v Kolesách bude rovněž u autobusové zastávky v čase 12.55 – 13.05, v B. Vchynicích v čase od 13:1513.25. Po oba dny budete moci zakoupit čerstvé pečivo, lahůdky a zákusky, v pátek také uzeniny.
Prvňáčci
Ve spolupráci s Národním hřebčínem již po čtyřicáté odjeli 1. září letošní prvňáčci od Mateřské školy
Hříbátka v Kladrubech nad Labem do ZŠ v Řečanech nad Labem se spřežením starokladrubských koní,
které vedl pan František Pelant a David Myška. Na první třídu se letos těšili: Nelinka Vyskočilová,
Sofinka Novotná, Zuzanka Anna Šancová, Péťa Pavlas a Ondřej Mansfeld. Poděkování za přípravu dětí
na jejich životní cestě patří ředitelce MŠ paní Marcele Ženaté a celému týmu, který tvoří paní
Světlana Cichrová, Eva Hladíková, Helena Antochová a Klára Novotná.
Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek s.r.o. přijede prodávat slepičky ve čtvrtek 9. září v 15.50 hod., a to před
Obecním úřadem v Kladrubech n. L. Budou prodávána plemena Tetra, Dominant, Green Shell a Dark
Shell ve stáří 16 – 20 týdnů. Slepičky jsou z vlastního chovu, odchované na hluboké podestýlce, cena
činí 185 – 239 Kč/ks. Slepičky si můžete objednat na telefonu 601 576 270 a 728 605 840. Více
informací naleznete na www.drubezcervenyhradek.cz.
Varhanní recitál
V rámci „Dne evropského dědictví“ pořádá NH Kladruby nad Labem varhanní recitál, a to v pátek
10. 9. od 19. hodin v kostele sv. Václava a Leopolda. Zpívat bude Jana Veselá Veberová (soprán), na
varhany ji bude doprovázet Viktor Derebný. Paní Jana Veselá Veberová je vynikající pěvkyní i hudební
pedagožkou, vždy vzorně připravená na náročná a milá vystoupení, která Vás chytí za srdce. Vstup
zdarma.
Očkování v Kladrubech nad Labem
Ve spolupráci s Pardubickým krajem se nám podařilo domluvit očkovací kamion na čtvrtek 16. září a
to od 9 hodin do 18 hodin. Kamión bude stát vedle obecního úřadu v Kladrubech n. L. a zároveň
bude možné využít zázemí úřadu. Z očkovacích látek, které budou k dispozici, lze zvolit dvoudávkový
Pfizer BioNTech (pro děti od 16 let a pro všechny dospělé) a dále jednodávkový Jahnssen firmy
Johnson+Johnson (pro všechny do 18 let). Zajímavostí může být pro jezdce spřežení, že známý a
úspěšný jezdec soutěží čtyřspřeží Tucker Johnson, patří právě také do oné slavné rodiny, jenž vlastní
tuto světovou farmaceutickou společnost. Vyzýváme tedy všechny naše spoluobčany, studenty
Střední školy chovu koní a jezdectví, zaměstnance hřebčína i dalších místních firem, aby se v případě,
že ještě nebyli očkování, zúčastnili vakcinace, která přijede přímo do Kladrub. Velice Vám děkujeme
za spolupráci
.

Návštěva obce Břehy
Každý rok navštíví naši občané jednu obec v blízkosti Kladrub. Bude se tak dít i letos. Společně
můžeme zavítat do Břehů, kde se nám také ve čtvrtek 16. září od 16 hodin bude věnovat pan
starosta obce a zároveň vysokoškolský pedagog pan Ing. Pavel Jirava, Ph.D. Přes Břehy, které leží
přibližně 6 km východně od Kladrub, často jezdíme do Přelouče nebo do Pardubic. Tato obec vznikla
již v 11. století, kdy byla zapsána jako součást opatovického kláštera. Později ji vlastnil Diviš Bořek
z Miletínka. V roce 1491 ji koupil Vilém z Pernštejna, po roce 1560 připadla císaři Ferdinandovi I. a
později se stala součástí pardubického komorního panství, v němž vydržela až do rozpadu Rakouska –
Uherska.Kolem obce protéká Opatovický kanál, který byl dokončen v roce 1513 a napájel kolem 235
rybníků. Do jeho katastru patří dva staré rybníky Sopřečský a Nadýmač. Na přelomu 60. a 70. let 20
stol. byl vybudován rybník Buňkov o rozloze cca 53 ha, následně byl u něj vybudován oblíbený kemp.
Břehy se v závěru 19. století a v průběhu 20. století staly vyhledávaným místem pro možnost pobytů
na tzv. letních bytech. Mezi významné „rekreanty“ patřila také operní diva Ema Destinnová nebo
významný historik a specialista na dobu husitskou JUDr. Jiří Kejř a řada dalších. V minulých letech
jsme již navštívili Trnávku, Řečany, Selmice, Semín, Týnec nad Labem a Zdechovice, letos zamíříme na
východ od Kladrub. Vždy se dozvíme mnoho nového o svém nejbližším okolí. Sraz bude přímo v obci
Břehy (16. 9. v 16 hod.) na parkovišti vedle obecního úřadu (na parkovišti vedle křižovatky směrem na
Přelouč). Doprava je individuální, ale v případě potřeby můžeme zájemce, kteří se nemohou na místo
jinak dostat, svézt obecním automobilem. Závazné přihlášky na akci můžete posílat mailem na
obec@kladrubynadlabem.cz nebo osobně na OÚ nebo telefonicky na 606 660 211. Akce je pro naše
občany zdarma. Těšíme na Vaši účast.
Vítání občánků
Po delší odmlce, která se nám protáhla i díky covidové situaci, neboť jsme měli naplánovány již 2
termíny, se snad konečně uskuteční tradiční vítání občánků. Některé děti si s sebou sice mohou nést
téměř tašku do školy, ale pro další přichází tato akce právě včas. Pro pozvané rodiče, děti a jejich
přátele jsme zvolili termín pátek 17. září od 17 hodin a od 18 hodin na Obecním úřadu v Kladrubech
n. L. Děti a jejich rodiče jsme museli rozdělit do dvou skupin, aby se nám vešli do zasedací místnosti.
Již v průběhu srpna jsme všem potencionálním účastníkům rozeslali dopisy, a ještě nám pár odpovědí
chybí, tak prosíme o jejich laskavé sdělení. Pro děti a rodiče bude připraven i hezký kulturní program,
o který se postará MŠ Hříbátka.
Kladruby naruby
Akce Národního hřebčína Kladruby nad Labem – zábavné rodinné odpoledne s názvem Kladruby
naruby se uskuteční v sobotu 18. září. Bližší informace naleznete na www.nhkladruby.cz
Hasičské závody
V sobotu 25. 9. 2021 od 13 hodin pořádá SDH Kladruby n. L. ve spolupráci s Obcí Kladruby n. L. a
s Národním hřebčínem Kladruby n. L. další ročník Memoriálu pana Františka Doubravy. Hasičských
soutěžích se zúčastňují jednotky SDH z širokého okolí Kladrub. Letos bude na účastníky čekat i
netradiční hasičský útok. Hřebčín dává k dispozici pozemek u Kurkova jezírka, obec nakupuje pro
umístěné poháry. Můžete se těšit i na tradičně dobré občerstvení.
Zkoušky výkonnosti klisen
Ve středu a ve čtvrtek 29. a 30. září se v NH budou konat zkoušky výkonnosti starokladrubských klisen
NH v areálu hřebčína.

Návštěva Hrádku u Nechanic a jízdárny
Na čtvrtek 30. září od 16 hodin je naplánována prohlídka krásného zámku poblíž Nechanic. Přibližně
30 km severovýchodním směrem od Kladrub leží významné šlechtické sídlo rodiny Harrachů známý a
oblíbený Hrádek u Nechanic. Jistě ho již řada z Vás navštívila a mohla tak obdivovat zámek
v anglickém novogotickém stylu. V rámci prohlídky si projdeme prvním základním okruhem a k tomu
ovšem ještě budeme moci nahlédnout do stájí a do velké zimní jízdárny. Zmíněný objekt
hospodářských budov stojí skrytý po levé straně zámku a je přístupný jen výjimečně či v rámci
speciálních prohlídek. Velmi rádi bychom proto poděkovali za vstřícnost panu kastelánovi Mgr.
Martinu Rejmanovi, že budeme moci tyto hipologické prostory navštívit. Zámek nechal vystavět
František Arnošt hrabě z Harrachu v letech 1839 – 1857 po vzoru anglických romantických staveb. F.
A. Harrach (1799 – 1884) byl od roku 1836 členem Českého zemského sněmu a podporoval české
státní právo. Projekt stavby vypracoval Angličan Edward Buckton Lamb, stavební práce vedl rakouský
architekt Karl Fischer. K zámku přiléhá krajinářský park (24 ha), obora a bažantnice (200 ha). Areál
zámku byl v roce 1945 zkonfiskován na základě Benešových dekretů, nyní je ve správě Národního
památkového ústavu.V minulých letech jsme navštívili zámky v Chlumci nad Cidlinou, ve Slatiňanech,
v Pardubicích, V Cholticích… a také skvostný kostel v Sedlci u Kutné Hory. Letos se můžeme těšit na
Hrádek.Doprava na zámek je opět individuální, v případě potřeby vezmeme obecní auto. Sraz je na
parkovišti před zámkem, ale již v 15.45 hod., abychom mohli v 16 hod. již vkročit do zámku. Pro
obyvatele našich obcí je vstup zdarma.
Volby
V pátek 8. a v sobotu 9. října 2021 se uskuteční parlamentní volby. Volební místnosti budou na
tradičních místech ve všech našich 4 obcích. V Kolesách, v Komárově a v Bílých Vchynicích budou na
bývalých obecních úřadech, v Kladrubech na stávajícím obecním úřadu v zasedací místnosti. V pátek
začínají volby ve 14 hodin a trvají do 22 hodin. V sobotu lze volit od 8 hodin do 14 hodin.
Beseda s vítězi VP
Na středu 20. října na 17. hodinu je do Penzionu do Koles naplánována beseda s panem Pavlem
Fialou nad jeho knihami o vítězích Velké pardubické. Pokud vše dobře dopadne, měl by dorazit
trojnásobný vítěz VP Pavel Liebich a vítězové Petr Vozáb a Libor Štencl a také řada jejich přátel.
Pánové budou také rádi podepisovat knihy pana Fialy s názvy Bílo černá VP a Černo bílá Velká
pardubická. V první knize se dočtete také o životě trenéra Václava Čermáka a ve druhé o významném
účastníkovi a startérovi VP Miroslavu Samšiňákovi. Vstupné zdarma. Jste srdečně zváni.
Svoz velkoobjemového odpadu
V sobotu 6. listopadu se uskuteční další svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, a to firmou
SOP Přelouč. Zároveň naši hasiči budou realizovat sběr železa a elektroodpadu.
Dostihy v Kolesách
V neděli 7. listopadu bude dostihovou sezónu roku 2021 zavírat dostihový den v Kolesách. Všichni
příznivci koní a dostihového sportu tak budou v letošním roce jen tuto jednu příležitost zúčastnit se
napínavého sportovního odpoledne. Jezdecký spolek Kolesa Vás srdečně zve.
Můžete nás chránit
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje organizuje nábor do svých řad a to pod heslem:
„Pomáháme, chráníme, hledáme Tebe“. Kdo by měl o tuto užitečnou, náročnou a nyní již také lépe
honorovanou práci zájem, může se ozvat na telefon 720 166 708 nebo poslat mail na
krpe.nabor@pcr.cz
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