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Vážení spoluobčané,
od posledního vydání Kladrubských novin nám uteklo více času, a tak si připomeneme některé
záležitosti. Pro naše obce je důležité, že na začátku března se začalo s budováním tlakové kanalizace
v Bílých Vchynicích. Je to v podstatě již čtvrtá kanalizace, kterou stavíme. V letech 2017 a 2018 jsme
budovali tlakovou kanalizaci v Kolesách a také v Komárově s napojením na kladrubskou ČOV, kterou
rovněž na etapy průběžně opravujeme a modernizujeme. Další v pořadí byl řad kanalizace spojující
Semínská vrata a východní okraj obce Kladruby nad Labem. Čtvrtá v pořadí je nyní Bílá Vchynice.
V současné době se potrubí tlakové kanalizace vkládá do pravé části vozovky směrem od Tetavy.
Doprava je v obci řízena semafory. Stavbu provádí firma GASCO z Pardubic. Celá stavba by se měla
stihnout v průběhu letošního roku. Pravidelně po 14 dnech se konají tzv. kontrolní dny, kterých se
účastní zástupci GASCO, technický dozor, SÚS pro Pardubický kraj a Obce Kladruby nad Labem či další
zástupci firem, jejichž služby jsou během stavby využívány.
Do konce dubna byly dokončeny dvě tůně v Kladrubech nad Labem vedle žampionárny. Jedná se o
první část revitalizace v dané oblasti. Na té další se již také pracuje a v okolí tůní vzniká přírodní park,
jehož součástí bude krátká naučná stezka doplněná informační tabulí a herními prvky zaměřenými na
vzdělávání návštěvníků. Součástí budou také lavičky k posezení a molo nad jednou z tůní.
Na novou sezónu jsme pro naše obce pořídili novou techniku v podobě malotraktoru. Náš původní
Yukon měl odslouženo své již v roce našeho nástupu v roce 2014. Díky opravám a péči se dal používat
ještě několik dalších let a třebaže ho velmi zásadně opravil i pan Petr Kroupa, technický stav již často
neumožňoval ani řádně nastartovat. S novým traktorem vyjel pan Kroupa již v průběhu dubna a
začátkem května a posekal či zmulčoval mnoho obecních ploch.
Ukrajina
Od 24. 2. 2022 začala válka Ruska na Ukrajině. Pardubický kraj dlouhodobě spolupracuje hlavně se
západní Ukrajinou čili se Zakarpatím. Také naše Obec Kladruby nad Labem má vazby na městečko Tuří
Remety, kde byl kdysi významný československý hřebčín, ze kterého se dostali někteří pracovníci až
k nám do Kladrub.
Hned první den války jsem psala panu Michailu Bihanovi, který v době naší návštěvy s paní ředitelkou
MŠ Marcelou Ženatou v roce 2017, byl panem starostou, zda něco nepotřebují, včetně ubytování
v našich obcích. Psaním byl potěšen a sdělil, že nikam nemohou odejít a musí bránit svou zemi.
Následně k nim přišlo velké množství uprchlíků z východu Ukrajiny. Městečko samotné má kolem tří
tisíc obyvatel a přibylo jim více než tisíc dalších běženců z východu země.
Velmi bych chtěla poděkovat všem našim spoluobčanům, kteří dle svých možností přispěli na
humanitární podporu, kterou jsme na Ukrajinu, resp. do blízkosti jejích hranic, již 2x vezli. Poprvé se
daly dohromady dokonce dvě dodávky – jedna hasičská a druhá pana Petra Beneše a vezlo se oblečení,
potraviny a hygienické potřeby. Naštěstí se nám s panem Bihanem podařilo domluvit předání
materiálu v Michalovcích. Hasičkou dodávku řídil pan David Ondrášek a pan Václav Čermák, ve druhé
se střídal pan Petr Beneš a pan Ladislav Navrátil. Akce se uskutečnila v úterý dne 8. března 2022. Vše
bylo vzorně přeloženo do kamiónu, převezeno přes hranice a následně předáno v Tuřích Remetách.
Pan Michailo Bihan hned psal a velice děkoval. Tam by se však podobný materiál dobře uživil válka
neválka, neboť se v této oblasti žije dosti prostě, a navíc v Tuřích Remetách je v bývalém areálu
hřebčína psychiatrická léčebna s více než 300 pacienty, takže pomoc může být kontinuální.

Druhá cesta s humanitární pomocí se uskutečnila v neděli 3. dubna a té jsem se zúčastnila s panem
Davidem Ondráškem. Vyjeli jsme rovněž okolo šesté hodiny ranní a plánovaný dojezd do Michalovců
byl na třetí hodinu odpolední. Jenže nás cestou přes Beskydy a Makov zastihl nový neposypaný sníh,
tak jsme nabrali trochu zpoždění. Některé nové úseky slovenské dálnice však naše navigace ještě
neznala, takže jsme cestu mohli urychlit a na místo jsme dorazili v 15.05 hod. Tentokrát jsme vezli
nejenom oblečení a hygienické potřeby, ale také krmení a minerálie pro koně a nezbytné jezdecké
potřeby. Ve spřátelené obci Golubinoje jsme tím podpořili ohrožený chov huculských koní. Toto místo
se do budoucna může stát i evakuačním místem pro koně z východu Ukrajiny. Budeme proto
schraňovat další pomoc i pro koně. Z cesty jsme se vrátili v jednu hodinu po půlnoci. Pan M. Bihan hned
druhý den psal, že všechnu humanitární pomoc v pořádku obdržel.
Vážení spoluobčané, pokračujeme proto ve sbírce pro Zakarpatí. Stále můžete nosit trvanlivé potraviny
či hygienické potřeby, případně krmivo či potřeby pro koně na obecní úřad do Kladrub n. L. a to
v úředních hodinách v pondělí a ve středu od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin. Sbírka pokračuje
kontinuálně. V plánu máme jet opět k ukrajinským hranicím v průběhu měsíce května. Předem Vám
velice děkujeme za spolupráci.
Pomoc pro naše obyvatele
Válečná situace má vliv na zvyšování cen energií, dopravy a zboží. Rádi bychom se Vás, našich
spoluobčanů, zeptali, zda máte dostatek finančních prostředků na základní potraviny. Pokud by nastala
taková situace, mohou nám konkrétní osoby doložit příjem (životní minimum činí v letošním roce
4250,- Kč/měsíc) a uspořádáme humanitární sbírku.
Poplatky
Velice děkujeme všem občanům s trvalým bydlištěm v našich obcích, kteří do konce dubna zaplatili
poplatky za TKO - popelnice (600,- Kč/osoba) a za pejsky (50,- Kč za prvního a 100,- Kč za každého
dalšího). Stočné, které platí všichni zde žijící občané (vyjma B. Vchynice) bez ohledu na trvalé bydliště
ve výši 1000,- Kč/osoba, je splatné do konce srpna. Chataři a chalupáři platí 600,- Kč za TKO a 1000,- za
stočné za chatu či chalupu. Většina našich spoluobčanů zaplatila oba poplatky najednou. Pokud ještě
někdo nezaplatil za popelnice a za psy, žádáme o okamžitou platbu buď osobně na úřadě v úřední
hodiny v PO a ve ST od 8 do 12 a od 13 – 17 hodin nebo přes účet 1205436339/0800 a do variabilního
symbolu prosíme uvést číslo domu, před které obyvatelé Kladrub vloží číslo 1, Koles číslo 2, Komárova
číslo 3 a B. Vchynice číslo 4. Děkujeme za spolupráci.
Zvonička v Kolesách
Paní Mgr. Iva Hatašová se věnuje již třetím rokem psaní koleské kroniky. Při té příležitosti si všímá i
různých výročí, která si zde v našich Kladrubských novinách rádi připomeneme. Dnes to bude zvon či
spíše zvonička u křížku na křižovatce, příště pomník padlým spoluobčanům z 1. světové války.
Zvonička stojí na svém místě již 50 let. Z kroniky obce Kolesa paní Hatašová vybrala zápis z roku 1972:
„...Při stavbě budovy NV a požární zbrojnice dochází k adaptaci staré obecní váhy, ve které je umístěn
zvon. Ten se dne 15. dubna přemisťuje mezi lípy, které jsou chráněny Památkovým úřadem, na
ocelovou konstrukci. Do základů této konstrukce byla uložena láhev s pamětním zápisem a podpisy
zúčastněných brigádníků na paměť budoucím…“
Pan Miloslav Semelka, bývalý koleský kronikář a autor velmi zajímavé publikace ‚Kolesa‘ k tomu říká:
„Nikde se mi nepodařilo zjistit něco o zvonu. Pouze o zvoničce jako celku.
Datum vzniku zvonu: můj předpoklad je kolem roku 1879, kdy byl postaven křížek. Ani z vypravování
pamětníků jsem o zvonu nic nezjistil.
Pouze mohu doplnit, že kovovou konstrukci zvoničky vyrobili pan Josef Hývl a spol. v dílně JZD v čp. 9.
Vlastní zvon jsem měl osobně v rukou a nepamatuji se, zda na něm byl nějaký nápis nebo znak.
Vzpomínám si, že jsem byl překvapen jeho malou váhou.

Zvoník byl převážně ten, kdo spravoval místní hřbitov (hrobník). Já si pamatuji pana Josefa Šandu z
č. p. 3. Po něm převzal ‚funkci‘ pan Václav Drábek z Komárova.“ Letošní výročí připadlo symbolicky na
Velký pátek. V plánu je zásadní úprava zvoničky.
Mgr. Iva Hatašová
Kotlíkové dotace
Pardubický kraj již poněkolikáté vypisuje tzv. kotlíkové dotace, které mohou obyvatelům našeho kraje
potažmo našich obcí pomoci při výměně kotlů či pokrokovějšího způsobu vytápění.
Vzhledem k mezinárodní situaci a nejistým prognózám v oblasti dodávek ruského plynu přistoupilo
Ministerstvo životního prostředí k omezení podpory na plynové kondenzační kotle. Nově platí, že
dotace na plynový kondenzační kotel bude poskytnuta pouze v případě, kdy ke dni 30. 4. 2022 byla
výměna kotle již realizována nebo byla nejdéle k tomuto datu vystavena závazná objednávka. Uvedené
omezení bude kompenzováno navýšením maximální výše dotace na tepelná čerpadla o 50.000,- Kč
tedy z celkových 130.000,- Kč na celkových 180.000,- Kč. Kotel na biomasu má podporu max. 130.000,Kč. Aktualizované podmínky kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti jsou uvedeny na webu
Pardubického kraje: https://www.pardubickykraj.cz/kotlikova-dotace/115559/kotlikove-dotace-pronizkoprijmove-domacnosti-v-pardubickem-kraji
Čarodějnice
V Obcích Kladruby nad Labem, Kolesa a Bílé Vchynice se po covidové pauze konaly opět čarodějnice,
kde hlavními aktéry byly děti. Pro ně připravila jednak kulturní a sportovní komise Kladruby nad Labem
a zastupitelé Bílých Vchynic pěkné občerstvení. Hasiči připravili vatru a občerstvení v Kladrubech a ve
třech obcích, včetně Selmic, dohlíželi na bezpečnost akcí. Dospělí si mohli dát také něco na zub či na
lok, ovšem za peníze či se na to složili. Čarodějnice se uskutečnily tradičně o poslední dubnové neděli
30. 4. Všem, kdo při nich pomáhali, velice děkujeme a dalším děkujeme za milou účast. Počasí přálo a
akce se velmi vydařily.
Akce
1.5. – 30. 9. – výstava v NH – Ušlechtilá krása – o šlechtění starokladrubských koní v průběhu staletí
4. 5. – Kolesa – Liga škol – Střední škola chovu koní a jezdectví pořádá Ligu škol – soutěž pro studenty
zemědělských škol v parkurovém skákání
12.5. – Kladruby n. L. – Kladruby race
Překážkový závod v kladrubských hřebčínských lesích, jenž nese název Kladruby race, je určen zejména
pro žáky středních, ale i závěrečných ročníků základních škol a také pro nadšence z řad veřejnosti.
Myšlenka vzešla v roce 2018 z hlav studentů SŠCHKJ. Hodně tehdy s prvním ročníkem pomohli. A
protože se závod, ač velmi amatérský, vydařil, entuziasmus pedagogů neutichl, ba naopak se do dalšího
ročníku pustili s ještě větší vervou. Registrace bude probíhat do 10. 5. 2022, startovné se platí hotově
v den závodu – dospělí 350,- Kč, žáci 100,- Kč. Jste srdečně zváni.
10. 5. prodej kuřic – v 9 hod. u pošty v Kladrubech n. L., kuřice (20 týdnů za 210,- Kč/kus), krůty (8
týdnů za 315,- Kč/ks) je nutné objednat na tel. 569489358 nebo mailem na svoboda.lucice@seznam.cz
28. 5. Den starokladrubského koně a Muzejní noc v Národním hřebčíně – chovatel. a jezdecké ukázky
28. 5. Den otevřených dveří v Toro Hlavečník od 10 do 16 hodin, 30. výročí založení Chovservisu
4. 6. Den dětí v Kladrubech nad Labem od 14 hodin
V závěru prázdnin bude v Bílých Vchynicích organizováno rozloučení s prázdninami.
Očkování
MUDr. Jana Černá z Přelouče (Agra) oznamuje, že očkuje pacienty:
- od 50 let zdarma proti klíšťové encefalitidě
- od 65 let zdarma proti zápalu plic
- a ještě stále proti covidu – 19 – dle potřeby 1., 2. nebo 3. dávku
Očkování probíhá i bez registrace. Můžete se objednávat na tel. čísle 466 952 353:
Pondělí, středa a čtvrtek od 8 do 10 hod, úterý od 13 do 15 hod a v pátek od 7 do 9 hod.

Návštěva Strašova
Každoročně pořádáme pro naše obyvatele výlety a exkurze do našeho nejbližšího okolí. Již jsme
navštívili obce Trnávku, Selmice, Semín, Řečany n. L., Týnec n. L., Zdechovice, Břehy a nyní se budeme
chystat do Strašova.
Strašov je vzdálen od Kladrub přibližně 6 km, má přes 330 obyvatel a rozkládá se na ploše přes 10 km2.
Bude se nám věnovat pan starosta Petr Kopáč, který je velmi aktivní a obec se v posledních letech
dočkala značného rozvoje. Ve Strašově navštívíme místa ve vlastnictví obce.
Akce se uskuteční ve čtvrtek 2. června 2022. Sraz bude v 16 hodin před OÚ ve Strašově (zelená budova).
Doprava je individuální, v případě potřeby však můžeme naše spoluobčany dovézt obecním či
hasičským autem. Přihlášky do 30. května osobně na Obecním úřadu v Kladrubech nad Labem nebo
mailem na obec@kladrubynadlabem.cz nebo telefonicky na čísle 606 660 211. Těšíme se na Vaši účast.
Kočovné divadlo v Kladrubech
Kočovná divadla v sobě skrývají určitou nostalgii, tajemství, historii i dobrodružství. Kdysi se
v Kladrubech také zastavovalo kočovné divadlo, a to díky panu MVDr. Vladimíru Matouškovi, který byl
tehdy jeho aktivním aktérem. Na kočovné putování po našich krajích však určitě ještě dnes vzpomínají
již dávno odrostlé děti, které se v 70. a v 80. létech zúčastňovaly tzv. puťáků. Zpravidla je vedl pan Jiří
Machek sen. s panem Šebkem, Chmelařem, Fenclem a dalšími spolupracovníky ze hřebčína či
rodinnými příslušníky a akcí se účastnily právě děti hřebčínských zaměstnanců. Všichni cestovali
několik dní, přespávali na domluvených místech, či jen tak pod širákem u povozu, kde byli zapřaženi
koně ze hřebčína. Bylo to moc fajn.
Díky této nostalgii nás na obecním úřadě potěšila nabídka návštěvy Válkova kočovného divadla z Prahy.
Na část letního období si domlouvají dvojspřeží chladnokrevných koní s povozem. Amatérští herci
cestují po městečkách a obcích a hrají milá divadelní představení. Na jejich webu můžeme číst:
„Jsme amatérský divadelní soubor „Válkovo kočovné divadlo Praha“. Naše hry jsou situovány do doby
Josefa Kajetána Tyla. Tehdejší způsob života kočovných herců nám natolik učaroval, že jsme si přes
mnohá úskalí postavili repliku kočovného vozu. S ním již přes dvě desítky let vyjíždíme téměř každé
léto putovat po Čechách a zpříjemňovat divákům i sobě čas dovolených. Abychom se co nejvíce přiblížili
dobám dávno minulým, táhnou vůz dva statní koně a také my jsme oblečeni do dobových kostýmů.
Hrajeme pohádky pro děti, komedie a frašky pro dospělé.“ Principálem je pan Lukáš Galert. Více
informací naleznete na www.vkd.webnode.cz.
Divadelní představení se uskuteční ve spolupráci Obce Kladruby n. L. a Národního hřebčína. Bude se
konat o prázdninách v Kladrubech nad Labem a přesný termín si ještě včas sdělíme jednak
v Kladrubských novinách, na našem webu a dále také obecním rozhlasem.
Děti se budou moci těšit na „Čertovskou pohádku“, což bude představení o mladém nezkušeném
čertovi, který má do pekla přinést první hříšnou duši (od 17 hodin, cca 45 minut). Později od 19 hodin
bude představení pro dospělé „Střípky národního poblouznění“, což bude podivuhodná fraška o tom,
kterak kočovné divadlo o herce přišlo a jak se s tím zbytek komediantů po svém vypořádal (bude trvat
rovněž cca 45 min.). Takže se máme v létě na co těšit
.
Výroba a opravy žulových hrobů
Firma Žulové hroby z Pardubic bude v pondělí tj. 9. 5. a 16. 5. v 10:00 - 10:20 na hřbitově v Kolesách
a v 10:30 - 10:50 na hřbitově v Kladrubech nad Labem přijímat objednávky k opravám hrobů a
poskytovat veškeré kamenické práce: zulovehroby.cz, marek.komarek@zulovehroby.cz, t.770626370.
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