*** KLADRUBSKÉ NOVINY 7-8/2016 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku
Milí spoluobčané,
velice rychle se přiblížilo další letní období, a tak jsme Vám připravili Kladrubské noviny opět
v prázdninovém dvojčísle. Rádi Vám sdělíme, co se u nás během minulých týdnů událo a hlavně, co vše by
se dít mohlo.
Zároveň by Vám chtěli všichni zastupitelé naší obce popřát krásné léto.
Setkání obcí Kladruby
Ve čtvrtek 26. května proběhlo v Kladrubech nad Labem setkání obcí Kladruby a příbuzných názvů. Akci
organizovala Obec Kladruby nad Labem ve spolupráci s Národním hřebčínem. Celkem se akce zúčastnilo
okolo 40 zástupců z deseti obcí (z 16 pozvaných). Všichni zúčastnění byli velice milí a vstřícní. Po přivítání
hostů na Obecním úřadu v Kladrubech n. L. se další program přesunul do Císařského hostince do hřebčína.
Tam byli přivítáni ing. Jiřím Machkem, následně proběhlo postupné představení obcí. Většina účastníků si
připravila pěkné obrázkové prezentace, a tak mohli všichni zhlédnout mnoho zajímavostí z jednotlivých
obcí. Odpolední program spočíval ve sledování generální zkoušky na Den koní a v prohlídce hřebčína.
Protože s akcí panovala všeobecná spokojenost, měli účastníci
aktivní zájem na pořádání dalších setkání. To příští nabídla
v následujícím roce v Kladrubech u Stříbra paní starostka Mgr.
Svatava Štěrbová, kde bude mimo jiné možné obdivovat
tamní klášterní architekturu i největší obec, respektive město,
s názvem Kladruby (mají cca 1500 obyvatel). O setkání v roce
2018 má velký zájem paní starostka Anna Srbová z Kladrub u
Vlašimi, kde se nachází významný rehabilitační ústav, jehož
základy byly položeny již v roce 1932. Zájemci z řad našich
obyvatel mohou jet na setkání obcí také, stačí se aktuálně
nahlásit na OÚ (březen 2017).
Další realizované akce
* V sobotu 4. 6. proběhl na závodišti v Kolesách Den dětí. Při této příležitosti bych ráda poděkovala
organizátorům – paní Věře Vnenčákové, rodině Ženatých, Hladíkových, paní Heleně Antochové, našim
hasičům i všem dalším, kteří se na Dni dětí podíleli.
* V pátek 27. května připravila obec Kladruby n. L. pro obyvatele všech
našich čtyř místních částí výlet na empírový zámek Kačina. Paní ředitelka
Alena Štecherová nás provedla celým zámeckým prohlídkovým okruhem,
zavedla nás i do koníren v suterénu, do impozantní klasicistní knihovny,
do zámeckého divadla a kaple. Kromě zasvěceného komentáře, přálo i
počasí a výlet se opravdu vydařil.

* V pátek 10. 6. se kladrubský kostel sv. Václava a sv. Leopolda přidal k velké skupině kostelů, v nichž byla
pořádána tzv. Noc kostelů. Obec Kladruby n. L. a Národní hřebčín Kladruby n. L. se podílely na
spoluorganizaci. Od 18 hodin v kostele vystoupil pěvecký sbor J. B. Foerstera z Přelouče pod vedením
sbormistra Petra Vacka. Krásný sborový zpěv nadchl všechny přítomné. Tuto ojedinělou atmosféru mile
doplnil pan farář Lubomír Pilka. V závěru bylo možné si prohlédnout celý kostel i barokní hřbitovní kapli
Povýšení sv. Kříže.
* O poslední červnové neděli úspěšně proběhl v Kladrubech n. L. Velký jezdecký den, první se konal v roce
1946, kdy kladrubský hřebčín vedl Ing. Jindřich Steinitz. Tradice této akce je delší než Karlovarský filmový
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festival (1965), než Smetanova Litomyšl (1956) a stejně dlouhá jako Pražské jaro . Zahájení jezdeckého
dne se zúčastnila také místopředsedkyně senátu paní Miluše Horská. Jezdecký den se vydařil, k čemuž
přispělo i pěkné počasí.
* Připomínáme našim spoluobčanům a institucím, že do 30. 9.2016 mohou podávat návrhy na změnu
územního plánu (viz. minulé číslo Kladrubských novin)
Dotace
Obec Kladruby n. L. žádala o pět různých dotací, z toho čtyři nám byly přiznány, nejdůležitější z nich se týká
kanalizace v Kolesách a v Komárově. V závěru loňského roku a v roce letošním žádala obec Kladruby nad
Labem o pět různých dotačních titulů, z nichž nevyšel pouze jeden, a to na výstavbu dětského hřiště v
Komárově a doplnění dětských hřišť v ostatních obcích.
Nejdůležitější byla žádost o podporu výstavby kanalizace v Kolesách a v Komárově a také na prováděcí
projektovou dokumentaci k této kanalizaci. Další dvě odsouhlasené dotace se týkají opravy kapličky
v Komárově a umístění směrových ukazatelů ve všech obcích.
Jsme rádi, že po dlouhých letech příprav, odkladů a čekání, budeme moci pokračovat v práci započaté
našimi předchůdci – v odkanalizování obcí Kolesa a Komárov, která bude napojena na ČOV Kladruby n. L.
Od samého počátku byla naplánovaná tlaková kanalizace. Dotace ve výši cca 63 % uznatelných nákladů
bude poskytnuta z operačního programu ministerstva životního prostředí ve výši 15.391.641,03 Kč (ze
zdrojů EU) a 2.716.171,95 Kč (z národních zdrojů). Pardubický kraj podpořil částkou 250.000,- Kč
vyhotovení prováděcí projektové dokumentace k této kanalizaci, která stála 315.810,- Kč. Na další statisíce
vyšly v předchozích přibližně deseti letech přípravné projekční práce, takže by byl skutečně hřích,
kdybychom kanalizaci nerealizovali.
Na jaře letošního roku jsme žádali ministerstvo zemědělství o dotaci na údržbu a obnovu kulturního dědictví
v podprogramu 16. A - Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny. Dne 22. 6. 2016
nám přišlo rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 249.000,- Kč, což činí 70 % nákladů. V mezičase jsme
oslovili tři stavební firmy, z nichž jsme vybrali specializovanou firmu Obnova památek, s.r.o. z Kutné Hory.
Oprava bude muset proběhnout v letních měsících, neboť vyúčtování musí být dokončeno již k 30. 9. 2016.
Věříme, že oprava kapličky potěší všechny obyvatele Komárova a „tam nahoře“ i autora a stavebníka Aloise
Dlabače, který ji nechal postavit v roce 1911. Další dotace z Krajského úřadu z Pardubic se týká vnitřního
značení v obcích. Na směrové ukazatele a několik dalších doplňků byla poskytnutá programová dotace
z oblasti cestovního ruchu pod záštitou p. Reného Živného ve výši 39. 664,- Kč. Vyúčtování může
proběhnout až v polovině roku 2017.
Cestování do Přelouče - mikrobus pro naše obyvatele
Dopravní obslužnost v našich obcích je velice různorodá. Do Kladrub nad Labem jezdí v posledních letech
poměrně hodně autobusových linek, řada z nich zde ovšem končí a spojení do dalších obcí je výrazně nižší.
Již jsme vedli několik jednání na úrovni kraje, ovšem přidání běžného linkového autobusu je stále složité.
Proto jsme zvolili jinou variantu, a to dohodu o mimořádných linkách se soukromým dopravcem panem
Michalem Jankem ze Semína. K dopravě bude využit mikrobus s kapacitou cca 20 osob. Zkušební doba
provozu bude přes prázdniny v přesně stanovené termíny – pondělí ráno a čtvrtek odpoledne (viz jízdní
řád). V Přelouči budou mít naši občané cca 2 hodiny času k vyřízení nákupů či návštěv u lékaře nebo na
úřadě (pondělí je i úředním dnem).
Jízdní řád v pondělí bude následující – odjezd z točny v Bílých Vchynicích v 8.20 hod., následně ze zastávky
od hasičské zbrojnice, odjezd z Koles v 8.30 hod. ze zastávky na křižovatce, odjezd z Komárova v 8.35 ze
zastávky v centru obce, odjezd z Kladrub v 8.45 ze zastávky u „rozhledny“, příjezd do Přelouče v 9.00
k zastávce „u Tesca“, 9.05 u polikliniky a v 9.15 na náměstí. Odjezd z Přelouče: v 11.00 z náměstí, v 11.05 od
polikliniky, v 11.10 ze zastávky od Tesca.
Ve čtvrtek bude jezdit mikrobus - ve 12.20 z točny v Bílých Vchynicích, následně ze zastávky od hasičské
zbrojnice, odjezd z Koles ve 12.30, z Komárova v 12.35, odjezd z Kladrub v 12.45, příjezd do Přelouče
k zastávce u Tesca ve 13 hodin, k poliklinice v 13.05 a na náměstí v 13.15 hod. Odjezd z Přelouče z náměstí
bude v 15.00, od polikliniky v 15.05 a od Tesca v 15.10 hod. Časy mohou být V Přelouči drobně posunuty
vzhledem k hustotě silničního provozu.
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Cena dopravy je následující: Bílé Vchynice – Přelouč a zpět (2 x 30,- Kč), Kolesa a Komárov – Přelouč a zpět
(2 x 25,- Kč), Kladruby n. L. – Přelouč a zpět (2x 20,- Kč).
Termíny cest v červenci a srpnu jsou následující:
Pondělky: 4., 11., 18. a 25. července, 1., 8., 15., 22. a 29. srpna 2016,
Čtvrtky: 7., 14., 21. a 28. července, 4., 11., 18., 25. srpna 2016.
Tímto způsobem bychom rádi vyšli vstříc občanům, kteří se nemohou dostat autem či linkovým autobusem
na potřebné cesty do města. Po dvou měsících vyhodnotíme provoz, a pokud s ním bude existovat
spokojenost, rádi budeme v této službě našim obyvatelům pokračovat.
Zlaté písmo
Od první poloviny měsíce června máme zlatým písmem opět zvýrazněna jména našich padlých spoluobčanů
z první světové války na pomníku v Kolesách. Práci provedl pan Petr Vnuk. Pro připomínku na ně si
uvedeme jejich jména: Čeněk Lochman, Alois Mejstřík, Jaroslav Hývl, Josef Vaníček, Václav Drábek, Josef
Homolka a Václav Švanda. Až pojedete okolo pomníku u čerpací stanice v Kolesách, věnujte jim tichou
vzpomínku.
Vítěz Derby i Ceny Kladrub
Jezdec, který v loňském roce vyhrál v Kolesách dostih „Cenu obce Kladruby nad Labem, fenomenální
Bauyrzhan Murzabayev (kazažské národnosti), vyhrál letošní čtvrteční (23. 6.) České derby v Praze ve Velké
Chuchli s koněm Gontcharem. Může nás tedy těšit, jak dobří jezdci v Kolesách startují.
Letošní první dostihový den v Kolesách proběhne v sobotu 23. 7., další rovněž v sobotu 13. 8. a Kolesům
bude opět patřit také závěr sezóny a to 5. listopad.
Domovní čísla – podkova
Na různých místech či v různých zemích jsou rozdílná domovní čísla. Někdy jsou vyrobena klasicky na
smaltovaném podkladu, někdy ve dřevě či v kovu nebo také z keramických materiálů. Hlavně v zemích jižní
Evropy si potrpí na doplnění čísla o různé motivy, jako jsou květiny, přímořská tématika, folklorní obrazce
nebo také koně.
Kladruby nad Labem a nejbližší okolí je dlouhodobě spjato s koňmi a tak by domovní čísla mohla být
umístěná v podkově. V mezičase se nám podařilo domluvit se s odborným učilištěm podkovářským, které
by nám mohlo tato čísla vyrobit. Běžná cena u uměleckých kovářů by se pohybovala podle počtu čísel mezi
1 – 2 tisíci Kč, učiliště zvládne vykovat celé číslo i s podkovou (1-3třímístné číslo) za 500,- Kč. Kdo by si chtěl
pořídit domovní číslo v novém provedení v podkově, může se ozvat na adresu obecního úřadu, sdělit své
číslo (obec@kladrubynadlabem.cz). Vzor čísla popisného 110 je k vidění na obecním úřadu.
Volby 2016
V letošním roce budou probíhat volby do zastupitelstev krajů a do jedné třetiny senátu v termínu 7. – 8.
října a případné druhé kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční následujícího týdne 14. a 15. října.

Spolupráce OÚ a SŠCHKJ
Zlepšeme společně místo, kde žijeme a studujeme – aneb projekt Škola pro život
Tímto článkem bychom chtěli kladrubským občanům blíže představit naši Střední školu chovu koní a jezdectví
v Kladrubech nad Labem, seznámit je s našimi cíli a aktivitami, jejichž dopad se vás může v budoucnu také
týkat.
Na konci června 2016 nás, studenty SŠChKJ, seznámila naše paní zástupkyně Mgr. Zuzana Svatoňová
s projektem Škola pro udržitelný život a vyzvala nás, abychom popřemýšleli, jak zvelebit nejen naši školu, ale
také obec, v níž trávíme 3 nejkrásnější roky našeho života, a někteří z nás tu dokonce zůstávají i po studiu,
aby pracovali v místním hřebčínu. V podstatě se jedná o to, že bychom rádi více komunikovali s veřejností a
částečně změnili a vylepšili místní kolorit. Nejde jen o to spolupracovat s učiteli a s naší školou, ale rádi
bychom včlenili do naší školní komunity také občany Kladrub nad Labem.
Z těchto důvodů byl osloven žáky a paní Mgr. Zuzanou Svatoňovou místní obecní úřad, aby se vyjednala
schůzka s paní starostkou Ing. Lenkou Gotthardovou, CSc. Společnými silami jsme se snažili přijít na to, co
může tento projekt přinést do tohoto kraje nového, aby věc sloužila jak žákům SŠChKJ, tak občanům Kladrub.
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Na schůzce zaznělo několik nápadů, námětů a návrhů, z nichž se vybral jeden nejrozumnější a nejreálnější, a
to rekonstrukce školního atria. Žáci si myslí, že tento zanedbaný prostor se může po rekonstrukci využít nejen
zaměstnanci a žáky školy, ale i širokou veřejností. Atrium by tak mohlo sloužit jako místo pro odpočinek,
využíváno by bylo i jako venkovní učebna, kterou bychom my, žáci, v těchto teplých dnech jedině přivítali, a
v neposlední řadě by se toto místo mohlo stát dějištěm různých kulturních akcí a událostí.
Jedna z prvních spoluprací mezi obcí a školou již dokonce proběhla, a to při příležitosti vernisáže paní RNDr.
Heleny Grocholové. Žákyně Elizabeth Myslivcová doplnila slavnostní událost recitací básně Fráni Šrámka a
představila veřejnosti i kousek vlastní tvorby - báseň o koních, kterou si můžete přečíst na našich školních
stránkách: www.skola-kladrubynl.cz .
Proto bychom tímto článkem rádi oslovili veřejnost, aby nás v tomto projektu podpořila, poradila nám
s rekonstrukcí a mohla nám věnovat kupříkladu třeba i nějaké rostliny či dřeviny, které bychom do atria
umístili, abychom se cítili v naší společné oáze klidu dobře. V případě zájmu či dotazů, prosím, kontaktujte
naši paní zástupkyni na této e-mailové adrese: zastupce.kladrubynl@seznam.cz . Uvítáme všechny možné
náměty pro společnou spolupráci, které místní občany napadnou. Předem za ně děkujeme. 
Více informací o tomto projektu Škola pro udržitelný život získáte na těchto webových stránkách:
www.skolaprozivot.cz – klikněte na odkaz „Pro inspiraci“, kde najdete projekty, které byly v minulosti
zrealizovány a prohloubily tak vztahy mezi obcemi a školami.
Děkujeme za podporu, za studenty SŠChKJ Elizabeth Myslivcová a Monika Karásková.
Obrazy koní v Kladrubech
Další výstava, tentokrát obrazů koní paní RNDr. Heleny Grocholové, se koná v zasedací a výstavní místnosti
Obecního úřadu v Kladrubech nad Labem. Výstava byla zahájena v úterý 7. června, potrvá až do pátku 29.
července 2016. Bude přístupná denně včetně pondělí a to od 10 do 16 hodin, v úterý, ve čtvrtek a v pátek
od 10 do 15 hodin.
Autorka se narodila v Praze a od roku 1991 žije a tvoří v Lysé nad Labem. Vystudovala Přírodovědnou
fakultu Karlovy univerzity v Praze. Od roku 1967 se učila všeobecnému kreslení u vynikajícího portrétisty
akademického malíře Františka Nedvěda, poté u prof. Věry Roeselové-Novotné a posléze malbu a kresbu
koně externě u znalce, milovníka a malíře koní, akademického malíře a grafika Emila Kotrby.
V roce 2007 obdržela Helena Grocholová Evropskou cenu za výtvarné umění.
Během vernisáže vystoupily mj. děti z Mateřské školy Hříbátka Kladruby nad Labem a pod vedením paní
ředitelky Marcely Ženaté recitovaly básničky s tématikou koní, na programu se podíleli i zástupci SŠCHKJ
z Kladrub n. L., hlavně slečna E. Myslivcová. MŠ Hříbátka se představí dokonce i v Pardubicích při vernisáži
výstavy „Starokladrubský kůň – český národní poklad“, kterou na pardubickém zámku připravuje paní
Renáta Tetřevová z VCM od 8. 7. 2016 do 8. 1. 2017.
Prázdninové akce
Pro děti - celodenní pobyty s koňmi v přírodě, u vody, příměstské indiánské tábory. Pro ženy - obnova
sil, jak být krásná a štíhlá přirozenou cestou. Relax jóga, taiči, meditace. Pro maminky s dětmi společné
vyjížďky do okolních lesů. Kontaktní osoba: I. Plačková, Bílé Vchýnice, 603570056, www.ranch-ir.cz
Návštěvy v okolí
V loňském roce jsme pro naše občany připravili návštěvu blízké obce Trnávky, kde nás její zástupci (pan
starosta Radek Valenta, paní místostarostka JUDr. Marie Škopková a evangelický pan farář Mgr. Miloš
Hübner) velice mile přijali. Letos v červnu k nám obyvatelé Trnávky přijeli na reciproční přátelskou návštěvu.
Rádi si prohlédli obecní úřad, prostory sboru hasičů, mateřskou školku, náměstíčko před hřebčínem, hřbitov
včetně barokní kaple a střední školu chovu koní a jezdectví.
V letošním roce chystáme návštěvu sousedního Semína. Akce se uskuteční 15. září od 17 hodin. Sraz bude
před Obecním úřadem v Semíně. Prohlédneme si obec a její kulturní, přírodní a technické památky. Pro
občany našich obcí je tato návštěva zdarma. V zářijovém čísle Kladrubských novin si ji ještě připomeneme.
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