*** KLADRUBSKÉ NOVINY 10-11/2015 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku

Vážení spoluobčané,
léto uteklo neuvěřitelně rychle a s podzimem přichází čas nejrůznějších zajímavých akcí, které Vám v našich
novinách rádi přiblížíme .
Zasedání rozšířené rady se konalo 26. 8. a 14. 7., zasedání zastupitelstva proběhlo v úterý 8. září (bližší
informace na webu www.obeckladrubynadlabem.cz). Významným bodem jednání byl výběr firmy, která
bude zpracovávat podklady pro získání dotačních prostředků na výstavbu kanalizace v Kolesách a
v Komárově. Z poptávkového řízení vzešla jako zpracovatelka potřebných materiálů firma Ekologický rozvoj
a výstavba, s.r.o. z Jaroměře. Další jednání rady bude v pondělí 5. 10. a zastupitelstva rovněž v pondělí 12.
10. od 18 hod. Jste srdečně zváni.
Otevření hřebčína
Po téměř dvou letech přestávky byl znovu otevřen NH Kladruby n. L. Hřebčín byl uzavřen od podzimu roku
2013 do 24. 9. 2015 z důvodů rekonstrukce, která začala v únoru roku 2014. Je potěšitelné, že finanční
prostředky z Integrovaného operačního programu, které byly schváleny již v roce 2007, mohly být konečně
využity na opravu hřebčínských budov. Do oprav tak byly zahrnuty hlavní budovy stájí hřebčína přímo
v Kladrubech, dále zámek, kostel, jízdárna, tři obytné domy a nízké stáje mezi nimi, kočárovna a přestavěna
byla chlapecká ubytovna. Na Josefově byly opraveny dvě stáje a v Selmicích na Františkově celý areál stájí,
kde byly mj. nahrazeny plechové střechy bobrovkami. Pozoruhodná byla oprava kaple Povýšení sv. kříže
v Kladrubech na hřbitově, která je jediná dochovaná v barokním slohu, ostatní budovy byly přestavěny
v klasicismu.
Oficiálním dnem otevření byl čtvrtek 24. září: dopoledne se konala v Císařském hostinci konference, na
které vystupovali hlavně odborníci z řad pracovníků Národního památkového ústavu. V poledne proběhla
tisková konference a od jedné hodiny jezdecké ukázky, včetně představení dvanáctispřeží (Jiří Nesvačil jun.).
Následně byla sloužena slavnostní mše v kostele sv. Václava a Leopolda (J. E. Mons. Josef Kajnek a Lubomír
Pilka). Pak měli všichni návštěvníci, včetně ministra zemědělství Mariána Jurečky a dalších významných
představitelů, možnost prohlédnout si areál hřebčína.
Pro naše občany byl domluven s panem Františkem Machkem a ing. Jiřím Machkem, ředitelem hřebčína,
krátce před otevřením termín prohlídky opraveného areálu NH na pátek 25. 9. odpoledne. Naši obyvatelé či
obyvatelé z nejbližšího okolí se rádi přijeli podívat, takže velmi děkujeme za tuto možnost .
Nyní bude hřebčín otevřen po celý měsíc říjen (kromě pondělků) a prohlídky budou probíhat v klasické časy
– v 11, ve 13, ve 14.30 a v 16 hodin. Následně bude hřebčín na mimosezónní období uzavřen a další
návštěvníci mohou přijít až počátkem dubna příštího roku.
Obnovení konání mší
V kladrubském kostele se budou pravidelně konat mše a to vždy poslední neděli v měsíci. První mše bude
tedy 25. října v 8 hodin, další 29. listopadu ve stejnou dobu. Přijďte mj. obdivovat krásně opravený kostel.
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Obecní kroniky
Obecní kroniky jsou vedeny ve třech našich obcích a to v Kladrubech nad Labem, v Kolesách a v Komárově.
V Kolesách píše dlouhodobě kroniku paní Blanka Zelená, v Bílých Vchynicích se jí v letošním roce ujala paní
Blanka Kárníková a v Kladrubech n. L. se jí dlouhá léta pečlivě věnovala paní Mgr. Hana Gabrielová. Rádi
bychom paní Gabrielové ještě jednou poděkovali, kromě díků na zasedání obecního zastupitelstva, neboť
zápisy v kronice vedené budou jistě s odstupem let cenným dokladem bohatých aktivit v obci Kladruby n. L.
i v Národním hřebčíně. Od letošního roku se kladrubské obecní kronice věnuje paní Helena Hanušová,
dlouholetá místostarostka obce.
Voda na hřbitově
Na konci září vyschla studna na hřbitově, proto prosíme občany, aby se nesnažili čerpat vodu ze studny. Ke
hřbitovu přistavil Národní hřebčín náhradní zdroj vody. Děkujeme za pochopení.
Akce minulé
V polovině září ve středu 16. 9. se řada našich občanů zúčastnila exkurze do sousední obce Trnávky. Byli
jsme velice mile přijati představiteli obce a evangelickým panem farářem a prohlédli jsme si mnoho tamních
zajímavostí. Pan J. Smékal nám z akce připravil moc pěkný sestřih filmových záběrů, které jsou uveřejněny
na našem webu. V podobných akcích budeme pokračovat v příštím roce. V Trnávce v evangelickém kostele
bude v sobotu 10. 10. od 16 hod. koncert skupiny Neřež.
V sobotu 26. září se konaly hasičské závody, kterých se zúčastnilo 7 družstev z blízkého okolí. Akce probíhala
u Kurkova jezírka, respektive i v něm. Kladrubší hasiči připravili několik zajímavých soutěží, při nichž mohli
prokázat svoji odbornost, šikovnost, rychlost i důvtip. Soutěžení přálo počasí i hojná účast diváků.
Sběr starého papíru
Na Základní škole v Řečanech nad Labem bude ve čtvrtek 8. 10. od 7.45 do 16.30 sběr starého papíru.
Vybírat se budou pevně svázané balíčky novin, časopisů, směs novin, časopisů a kancelářského papíru a
obaly z vlnité lepenky. Pro nejpilnější žáky sběrových akcí školního roku 2015/2016 bude v červnu
uspořádán výlet.
V podzimním období bude více bioodpadu a tak je možno ho ukládat na již dříve uváděná místa (Kladruby n.
L. – u čarodějnic, Komárov – u čarodějnic, Kolesa – u hřbitova, B. Vchynice – za klubovnou). Ukládat je
možné klasický bioodpad, větve do síly 5 mm, případně drcené.
Příprava na nový územní plán
Územní plán našich obcí pochází z roku 2006. Nový územní plán by měl být připraven a schválen do roku
2020. Již nyní je třeba se zajímat o jeho budoucí podobu. V průběhu podzimu připravíme výzvu, která bude
umístěna na úřední desce (venkovní a na internetu), kdy budete moci podávat návrhy na úpravy územního
plánu. Další informace budeme podávat průběžně i v Kladrubských novinách.
Ohrazení jako doplněk
Ve všech našich vesnicích jsou chováni koně. Pro koně jsou kromě stájí potřeba výběhy. V okolí Kladrub n.
L. jsou kilometry ohrazení hlavně směrem na Selmice a Řečany n. L. V průběhu budoucích let bude docházet
k úpravě veřejných prostor obcí a lze uvažovat o určitém jednoduchém sjednocujícím architektonickém
prvku, který by vhodně doplňoval intravilán našich obcí a zároveň je prakticky charakterizoval. A právě
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určitý typ ohrazení by mohl být užitečným doplňkem. Zatím je provizorně postavena ohrada (cca 10 m) na
zeleném pásu u chodníků u domů čp. 33 a 91 v Kladrubech n. L. (směrem na Semín). Rozhodně se nebude
jednat o souvislé ohrazení, ale na určitých místech by bylo možné ho rozmístit. Dovolujeme si Vás proto,
milí občané, požádat o součinnost (např. kde by se Vám toto ohrazení líbilo umístit, zda ho nechat vyrábět
v této výši cca 120 cm atd.).
Exkurze do Lázní Bohdaneč – čtvrtek 8. 10.
Již v minulém čísle jsme informovali o exkurzi do firmy Transforma Lázně Bohdaneč, kde se
zpracovávají tříděné plasty. Akce se uskuteční ve čtvrtek 8. 10. 2015, od 13 hod. a je zdarma. Pokud
byste se této ojedinělé exkurze chtěli zúčastnit, můžete se přihlásit na obecním úřadě – osobně, telefonicky
606 660 211 nebo mailem obec@kladrubynadlabem.cz a to do 5. října – již jsme objednali mikrobus.

Spřežení v Krakovanech
V sobotu dne 10. 10. 2015 od 10 hodin se koná již 6. ročník podzimních závodů spřežení – závody dětí do 15
let, závody Amazonek, jednospřežní, dvojspřeží pony a velkých koní. Všichni jsou srdečně zváni na napínavé
závody a výborné občerstvení.
Den otevřených dveří Kiekert Přelouč
Největší výrobce automobilových zámkových systémů na světě pořádá Den otevřených dveří a to v sobotu
10. 10. od 10 do 17 hodin. Poprvé v historii se tato firma otevírá široké veřejnosti a zároveň nabízí i
možnost nového zaměstnání na www.kiekert.jobs.cz. Firma sídlí v Přelouči u nádraží v Jaselské ulici č. 539.
Všichni jste srdečně zváni.
Příroda Přeloučska
Kulturní a informační centrum města Přelouče pořádá výstavu „Příroda Přeloučska“ a to od 5. 10. 2015.
Velmi zajímavá výstava, která mapuje historii i přítomnost krajiny, fauny a flóry v okolí Přelouče, je vhodná
pro všechny věkové kategorie. Otevírací doba je v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý od 8 do 18
hod., ve čtvrtek a v pátek od 8 do 15 hod. a v soboru od 8.30 do 11 hod. Výstavní prostory se nacházejí
v Kulturním a informačním středisku v Přelouči na Masarykově náměstí č. 26 (bývalý Městský úřad, vedlejší
vchod v podloubí). Vstup zdarma.
Muzeum veteránů Radovesnice II
Muzeum veteránů v Radovesnici II zahajuje provoz pro veřejnost a to v sobotu 10. října 2015 od 10 hodin.
Muzeum vystavuje 213 motocyklů značek JAWA a ČZ, 72 traktorů, 4 nákladní automobily, 15 stabilních
motorů a mnoho historických strojů a zařízení, nářadí a nástrojů pro různá řemesla a zemědělství. Otvírací
doba v roce 2015 je pouze o sobotách 10., 17., 24. a 31. října, 7. a 14. listopadu. Více info na
www.muzeumradovesnice.cz.
Uzavření částí MěÚ Přelouč na 2 dny
Ve dnech 22. a 23. 10. 2015 bude z důvodů školení pracovníků úplně uzavřeno pracoviště registrů vozidel a
techniky, následně 29. a 30. 10. bude rovněž z důvodů školení pracovníků z úseku matriky a správních
činností uzavřena kancelář matriky MěÚ Přelouč.
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Závěrečné dostihy v Kolesách
V sobotu 7. listopadu se budou od 12 hodin konat poslední dostihy letošního roku na dostihové dráze
v Kolesách. Již v loňském roce byly koleské závody posledními v sezóně a tak se jich zúčastnila řada
významných koní, jezdců, trenérů i představitelů Jockey clubu ČR, včetně jeho předsedy JUDr. Ing. Jiřího
Charváta.
Podzimní brigáda – sobota 14. 11.
Podzim nám krásně vybarvil většinu listnatých stromů, nicméně listí z nich bude ještě dlouho padat. Proto
plánujeme letošní podzimní brigádu až na druhou listopadovou sobotu 14. 11 od 8.30 hod. ve všech obcích
– v Kladrubech sraz před OÚ, v Kolesách na křižovatce, v Komárově u kapličky a v B. Vchynicích u klubovny).
Náplní bude hlavně hrabání listí a staré trávy, zametání a čištění cest a chodníků, takže si s sebou vezměte
vhodné nářadí. Pro účastníky bude připraveno občerstvení a pro každého dáreček .
Vánoční floristika
Předposlední sobota v listopadu 21. 11. bude patřit tvoření vánočních dekorací. Jarní kurz se setkal s velkým
zájmem a tak bychom rádi v této činnosti pokračovali. Opět přijede paní Folbrechtová a společně s paní
místostarostkou Věrou Vnenčákovou pro Vás připraví zajímavý kurz. V něm budete moci vyrábět
z nakoupeného či vlastního materiálu různé vánoční věnce, svícny a ozdoby. Byli bychom rádi, kdybyste
některé z těchto výrobků mohli charitativně zanechat mateřské školce, která by je následně prodávala na
předvánočním jarmarku 27. 11. Kurz proběhne pro všechny obce pouze na obecním úřadě v Kladrubech
nad Labem od cca 9 hodin (pokud by někdo nemohl přijet vlastní dopravou, je možné se předem domluvit
na dovozu obecním autem). Kurz bude probíhat po celý den až do cca 17 hodin, takže bude možné přijet i
později. Přihlášky na obecním úřadě do 16. 11. 2015.
Rozsvěcení vánočního stromečku
V pátek 27. listopadu od 17 hodin je naplánováno rozsvěcení vánočního stromku, v letošním roce doplněné
o výroční jarmark. Děti z mateřské školky a studenti z kladrubské školy (SŠCHKJ) připraví vhodné výrobky,
které budou nabízet, aby tímto výtěžkem podpořili aktivity svých škol. Pro účastníky akce bude připraveno
rovněž občerstvení a pro děti ještě navíc svezení na ponících (v loňském roce se velice líbilo). Těšíme se na
vaši hojnou účast.
Předvánoční a novoroční koncert v opravném kostele
Obecní úřad ve spolupráci s Národním hřebčínem v Kladrubech n. L. si Vás dovolují pozvat na dvě akce
pořádané v kladrubském kostele sv. Václava a Leopolda. V pátek 4. prosince se od 18.30 hod. uskuteční
koncert hudebního tělesa Virtuosi di Praga, který bude spojen s vystoupením pěveckého sboru Myšáci
ze Základní školy Řečany n. L. Virtuosi di Praga pod vedením dirigenta Oldřicha Vlčka se zde představili již
v roce 2007 společně s pěvci Národního divadla. Tentokrát bude vystoupení o něco komornější, nicméně
pěkně zakomponované do krásného prostřední nově opraveného kostela. Vstupné 80,- Kč.
Na sobotu 2. ledna 2016 od 16 hodin je na témže místě naplánován novoroční koncert, v němž se představí
přeloučský pěvecký sbor J. B. Foerstera. Vstupné 50,- Kč. Srdečně vás na obě akce zveme.
Úřední hodiny: Po a St: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
Kladrubské noviny - občasník, vydává: Obec Kladruby nad Labem, IČO 00273767.
Šéfredaktorka Ing. Lenka Gotthardová, CSc. Počet výtisků 350, neprodejné. Datum vydání: 2. 10. 2015
Sídlo redakce: Obecní úřad Kladruby nad Labem 110, 533 14 Kladruby nad Labem, tel.: 466 932690, 466932126 e-mail:
obec@kladrubynadlabem.cz. Povoleno MK ČR E 22064 ze dne 27. 3. 2015

4

