*** KLADRUBSKÉ NOVINY 3-4/2016 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku
Od počátku roku se uskutečnila již dvě zasedání rady obce (13. 1. a 15. 2.) a dvě zasedání zastupitelstva
obce (13. 1. a 15. 2.) – viz zápisy usnesení na webových stránkách obce. V závěru loňského roku a počátkem
letošního roku došlo ke změně v obsazení člena zastupitelstva: za pana Jana Hubeného se do zastupitelstva
vrátil pan Josef Špičák. Panu J. Hubenému děkujeme za dosavadní činnost.
V Kolesách byl umístěn nový kontejner na papír, takže občané Koles a Komárova mají nové místo, kam
mohou odkládat starý papír, složené kartony apod.
Pro děti proběhl v sobotu 13. 2. v hostinci u Černého koně Dětský rej masek . V lednu a únoru se konaly
schůze našich důležitých dobrovolnických organizací.
Zprávy hasičů
V lednu proběhl požární výjezd hasičů k hořícímu komínu v Kladrubech n. L. Naštěstí nic neshořelo, ale
vyjíždělo pět hasičských sborů. Rádi bychom požádali občany všech našich obcí, aby si nechávali pravidelně
čistit a kontrolovat komíny (v posledních letech to je povinnost) a topná zařízení, aby k takovým situacím
nedocházelo.
Počátkem roku proběhly schůze hasičů v Bílých Vchynicích a v Kladrubech nad Labem. V B. Vchynicích jsou
členy výjezdové jednotky: Zdeněk Hataš, Josef Hlad, Miroslav Kalista, Jindřich Kulhánek a Josef Špičák, který
je zároveň velitelem výjezdové jednotky. Kromě výjezdové jednotky jsou ještě někteří obyvatelé B. Vchynic
a také Kladrub n. L. členy Sdružení dobrovolných hasičů (SDH), které je součástí celorepublikové organizace
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
Výroční schůzi v Kladrubech n. L. navštívili zástupci okresního SDH – p. starosta Bohuslav Cerman a
náměstkové starosty Jiří Bolehovský a Milan Vosáhlo. Zasedání se zúčastnil i přes svůj zdravotní stav pan
starosta našeho SDH Libor Doubrava. Členy kladrubské výjezdové jednotky jsou: Jan Baláž, Václav Čermák,
Radek Chmelař, Antonín Heteš, Jakub Mack, Jiří Hnídek, Milan Hubený, David Ondrášek, Jan Pokorný a Josef
Šimek. Velitelem výjezdové jednotky byl pan Milan Hubený, kterému velmi děkujeme za předchozí
spolupráci, a těšíme se na další v rámci výjezdů. Od 1. 2. je novým velitelem jednotky pan Jiří Hnídek,
zaměstnanec NH.
Schůze Sokola
V pátek 12. 2. proběhla schůze TJ Sokol Kladruby nad Labem. Na základě nového občanského zákoníku
musely být schváleny nové stanovy TJ a zvoleno nové vedení. Dlouholetým předsedou TJ Sokol (téměř 20
let) byl ing. Karel Regner, který se obětavě věnoval hlavně činnosti spojené s Českou jezdeckou federací a
jezdeckým sportem, za což mu velice děkujeme. Pokračování činnosti Sokola již přenechal dalším.
Předsedou výkonného výboru byl zvolen Václav Čermák ml. a členy výboru Petr Vozáb a Josef Mazač.
Korespondentkou TJ je Bc. Marcela Slavíková, hospodářem Oldřich Hubený, přihlašování na závody má na
starosti Hana Hlavatá a funkci revizora přijal ještě ing. Karel Regner.
Kanalizace
V mezičase probíhají jednání týkající se výstavby zamýšlené kanalizace Kolesa – Komárov. Po výběru firmy
zpracovávající dotace bylo nutné vybrat firmu, která připraví projektové materiály k realizaci výstavby. Mezi
třemi zájemci byla vybrána firma „Medium projekt, v.o.s. Pardubice“.
Lednového zasedání zastupitelstva obce se zúčastnili zástupci firmy Multiaqua Hradec Králové a ERV
Jaroměř, kteří přítomné zastupitele a občany informovali o důvodech volby výstavby tlakové kanalizace.
Tento záměr, který vycházel z volby nejvhodnější varianty pro zdejší rovinatý terén, je na programu již řadu
let a v průběhu doby byly zpracovány mnohé studie, projekty a materiály, které vedly k získání stavebního
povolení. Stavební povolení bylo několikrát prodlouženo a nyní je jedna z posledních možností přípravy
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dalších podkladových materiálů k realizaci kanalizace. Během uplynulých let, kdy se o stavbě kanalizace
uvažuje, ale ještě se nestaví, došlo k procentnímu snížení možného zisku dotačních prostředků z původních
téměř 90 % na současných, přibližně 60 %. Navíc veškeré přípravné práce a materiály stály již mnoho set
tisíc korun. Již dříve bylo demokraticky rozhodnuto o tomto typu kanalizace a nové zastupitelstvo
v podstatě jen pokračuje v započaté práci. Volba jakéhokoliv jiného druhu kanalizace by celý proces vrátila
o mnoho let zpátky a doposud investované peníze by přišly pryč. Vzhledem k tomu, že již ve Starém Římě
existovala kanalizace, domníváme se, že v 21. století by měla být i u nás.
Škoda, že stavební povolení na kanalizaci v Bílých Vchynicích nebylo prodlouženo v roce 2013. Po dokončení
výstavby kanalizace v Kolesách a v Komárově budou naše snahy směřovat k výstavbě kanalizace v této obci.
V mezičase si však určité opravy jistě vyžádá i stávající kanalizace v Kladrubech nad Labem. V této obci
prosíme občany, aby zvažovali, jaký odpad do této kanalizace vypouštějí, protože někdy se zřejmě omylem
do kanalizace dostane odpad, který ucpává čistící stanici odpadních vod, a my musíme nechat opravovat
čerpadla. Ohleduplné zacházení i s budoucí kanalizací, bude základem správné funkčnosti. Děkujeme za
dobrou spolupráci.
Strašovský potok
V posledním období je velmi dobrá spolupráce se zástupci Lesů ČR (konkrétně s panem Kulhánkem), které
se v okolí našich obcí intenzivněji angažují v čištění potoků a struh. V loňském roce vyčistili část Kladrubské
strouhy v jižní části obce Kladruby n. L. V závěru minulého roku zprůtočnili i značnou část Strašovského
potoka v úseku louky Pod Kinskou, pod školou, pod Sklepy až k Selmické aleji. V plánu mají pokračovat
v dalším čištění. Je to také z důvodu možného vstupu „Kladrubského Polabí“ do UNESCA.
Novinky na webu obce
Nové webové stránky obce jsou k dispozici od loňského léta. V základních informacích naleznete zprávy
z obce (Kladrubské noviny, stručnou historii našich obcí, fotogalerii ad.), z obecního úřadu (úřední deska,
povinné informace ad.), z mateřské školky (základní informace, fotogalerie ad.), akce, odkaz na hřebčín a
kontakty.
V průběhu zimy jsme na web do kolonky „Obec“ přidali užitečnou složku s názvem „Nabídka práce
v regionu“ ze serveru www.prace.cz. Téměř denně se na ní objevují nové nabídky zaměstnání na
Pardubicku a v přilehlém okolí (Hradecko, Čáslavsko, Nymbursko, Havlíčskobrodsko…).
Další novinkou je rovněž pod „Obcí“ složka „Meteostanice“ pana Jaroslava Smékala. Kromě toho, že nás
společně s paní Vendulou Šoltovou dobře zásobuje fotografiemi a filmy z akcí obce, poskytl nám možnost
odkazu na jeho praktickou meteostanici. Každý den tak mohou být naši občané aktuálně informováni o
teplotě, vlhkosti vzduchu, rychlosti větru, slunečním svitu, srážkách a mnohém dalším.
Poplatky pro rekreační objekty
V minulém čísle jsme si uvedli výši poplatků pro rok 2016. Nyní je ještě doplníme o informaci týkající se výše
stočného v rekreačních objektech. Na lednovém zastupitelstvu obce byla stanovena jednorázová částka
1800,- Kč/objekt/rok (tedy bez ohledu na počet rekreovaných osob). TKO u rekreačních objektů činí 600,Kč/objekt/rok. Poplatky za TKO a pejsky je potřeba zaplatit do konce dubna, poplatky za stočné do konce
srpna.
Změna lékaře v Řečanech n. L.
Po dvaceti sedmi letech dochází ke změně lékařské služby v Řečanech nad Labem. Pan MUDr. Antonín
Popelka odchází do důchodu – společně s paní sestrou Ivanou děkuje všem za vzájemnou důvěru a
mnohaletou spolupráci. Lékařská praxe v Řečanech n. L. bude pokračovat dále a jeho místo zaujme
svědomitá a zkušená paní MUDr. Dana Luňáková.
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Hipologické zprávy
V sobotu 30. 1. proběhly halové závody spřežení v Hradišťku u Sadské. V soutěži čtyřspřeží zvítězili
starokladrubští koně vedení Jiřím Nesvačilem jun. V obdobné soutěži obsadili první místo i ve Slatiňanech
dne 13. 2. V hale slatiňanského hřebčína soutěžila mimo jiné v jednospřeží ing. Kateřina Neumannová,
Šárka Zahradníková a Dr. Pavel Jadrníček.
30. 1. se konalo vyhodnocení uplynulé jezdecké sezóny v Nechanicích. V rámci této akce byli za celoživotní
přínos jezdectví oceněni naši občané – Jiří Kocman, Bohumil Mužík a Josef Nims. Zastupitelstvo obce se
připojuje s gratulací k tomuto významnému ocenění.
13. 1. se v kladrubském hřebčíně narodilo první letošní hříbě Generalissimus Extracta XLIX-10, což bylo
mediálně prezentováno v tisku i TV. Ve stejný den odešel významný sportovní kůň a plemeník Sacramoso
Eroica XLIII, zvaný Majda, který se dožil téměř 28 let (ročník 1988). 8 krát vyhrál s Petrem Vozábem
Mistrovství ČR v soutěžích čtyřspřeží a nesčetněkrát reprezentoval naši zem na významných akcích u nás
a hlavně v zahraničí. Jeho vysoká akce předních končetin a radost z předvádění zanechávala vždy
nezapomenutelné dojmy ve všech přihlížejících. Majda byl Pan kůň.
Masopust
Technická porada k organizaci masopustu se bude konat v pondělí 22. února v 17 hodin na OÚ
v Kladrubech n. L. Prosíme potencionální účastníky, aby se porady zúčastnili.
Masopust se bude konat v obdobném termínu jako v loňském roce – a to v sobotu 5. 3. Sraz v 7.30 před
obecním úřadem v Kladrubech n. L., odjezd v 8.00. Začátek v B. Vchynicích na točně v 9.30 a v 10.00 u
klubovny, v 11 hodin v Kolesách na křižovatce a ve 12.00 v Komárově u kapličky, po 13. hodině v Kladrubech
u starého obecního úřadu, dále postupný průchod obcí .
Národní hřebčín zapůjčí dvě dvojspřeží a přívěs, o hudební stránku dne se bude starat skupina Technics
Josefa Pecky, o občerstvení J. Pokorný a hasiči. Těšíme se na Vaši účast v průvodu, na místech srazu či na
zastávkách u Vašich domovů.
Mateřská škola „Hříbátka“
Po dlouhém přání a očekávání paní ředitelky Marcely Ženaté může dojít ke změně názvu kladrubské MŠ.
Původní název Mateřská škola Kladruby nad Labem, okres Pardubice se mění na Mateřská škola „Hříbátka“
Kladruby nad Labem.
K této příležitosti byla vytvořena i nová informační tabule s novým názvem a ztvárněním starokladrubských
hříbat. Autorkou kresby je zkušená malířka a chovatelka koní z Brna paní Jitka Bednářová – Smíšková.
Technického zpracování se ujala Tiskárna Řečany n. L. pana Lukáše Sobotky.
Slavnostní „odhalení informační desky“ je naplánováno na pondělí 21. 3. od 15 hodin v MŠ. Jedná se o první
jarní den a navíc období před velikonočními svátky, kdy je pozornost věnována nejenom duchovnímu
rozjímání, ale i mláďátkům – jehňátkům, kuřátkům, zajíčkům ad., takže i hříbátka výborně zapadají do
tohoto rámce. Součástí akce bude doprovodný kulturní program MŠ. Srdečně zveme děti, rodiče a příznivce
mateřské školky a koní.
Sraz obcí Kladruby
V České republice je 12 obcí, které nesou název Kladruby, 2 obce s názvem Kladeruby, jedny Kladoruby a
jedny Kladrubce. Zástupci těchto obcí jsou pozváni na čtvrtek 26. května do Kladrub n. L.
Předběžný program je následující: 9 – 12 zahájení setkání, následně krátké představení obcí a návrhy na
možnou budoucí spolupráci za účasti našich zastupitelů a občanů, 12 – 13 hod. přestávka na oběd, 13.00 –
účast na generální zkoušce na Den starokladrubských koní, následně prohlídka stájí.
Budeme rádi, když se akce zúčastní naši občané, jen potřebujeme předem nahlásit vážné zájemce, abychom
podle počtu účastníků mohli včas zvolit vhodný prostor pro setkání. Hlásit se můžete přes
obec@kladrubynadlabem.cz nebo osobně.
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Provozní doba institucí a prodejen na území našich obcí
Obecní úřad Kladruby nad Labem
PO a ST: 8:00 – 12.00 13.00 – 17.00
Pošta Kladruby nad Labem
PO: 11.30 – 16.30 ÚT: 08.00 – 11.00 ST: 11.30 – 16.30 ČT: 11.00 – 15.30 PÁ: 11.00 – 15.30
Národní hřebčín Kladruby n. L. – prohlídky duben – říjen ÚT – NE: v 11.00, 13.00, 14.30, 16.00
Hostinec U černého koně Kladruby nad Labem ÚT – PÁ: 16.00 – 22.00
So – NE: 15.00 – 22.00
Obchod paní Votavové Kladruby n. L. SO: 7.30 – 13.00, 14.30 – 18.00, NE + svátky: 8 – 13 14.30 - 18.00
Coop Kladruby nad Labem PO, ST, ČT, PÁ 7 – 13 14 – 16, ÚT 7 – 12, SO 7 - 10
Čerpací stanice Kolesa listopad – duben
PO – PÁ: 06 – 19
SO – NE: 07 – 19
květen – říjen
PO – PÁ: 06 – 20
SO – NE: 07 – 20
Restaurace – Pension Kolesa – v sezóně
PO – ČT: 11.30 – 20.00
PÁ: 11.30 - 23.00
SO: 11.00 – 23.00
NE: 11.00 – 20.00
Pojízdné prodejny
Pekárna Přelouč – Kladruby n. L. PO, ST, PÁ 6.50 – 7.15 hod., Bílé Vchynice → Kolesa PO, ST, PÁ: 16 – 17
Pekařství Kutná Hora – Kolesa → Komárov PO, ČT: 13.45
Prodej pstruhů v Kladrubech nad Labem – pouze na telefonní objednávku 775 287 270. Prodej každý čtvrtek
a pátek. Cena 140,- Kč/kg živé váhy.
Stáj Vasury Kolesa nabízí pro děti (3 – 10 let) jízdu na koni každou středu od 16 hodin, pro dospělé každé
pondělí od 18 hodin. Dále se můžete zúčastnit týdenního tréninkového kempu od 22. 2. do 26. 2. a
velikonočního kempu od 24. 3. do 28.3. Více informací na: www.vasury.cz, tel. 602 544 599.
Další zaslané pozvánky na OÚ Kladruby n. L.: www.pardubickehudebnijaro.cz (mezinárodní hudební
festival), www.tvaruzky.cz (Muzeum tvarůžků, Loštice u Olomouce), www.peklocertovina.cz (zábavní
centrum Peklo na Čertovině u Hlinska).
Akce OÚ 5. 3. (sobota) - Masopust ve všech našich obcích
12. 3. - Floristický velikonoční kurz v Bílé Vchynici od 13.00 hodin.
13. 3. - Floristický velikonoční kurz v Kladrubech n. L. od 13.00 hodin.
21. 3. – Akce „Jaro s hříbátky“ v MŠ
2. 4. - Jarní brigáda + svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu 8 - 12
7. 4. - Vernisáž na OÚ – Josef Pírka – nejslavnější fotograf Pardubicka, koní a parforsních honů
27. 4. - Přednáška paní Renáty Tetřevové, specialistky z Východočeského muzea v Pardubicích na téma
parforsních honů na Pardubicku, 17.30, OÚ Kladruby n. L.
26. 5. - Sraz obcí Kladruby nad Labem
27. 5. - Společná návštěva našich občanů zámku a konírny na Kačině, sraz v 16.30 hod.
Farnost Přelouč: Mše svaté v kostele sv. Václava a sv. Leopolda v Kladrubech nad Labem: neděle 13. 3.
v 8.00 hod. a pondělí velikonoční 28. 3. Pravidelné mše se budu konat vždy druhou neděli v měsíci od 8.00
hodin. Více na www.farnost-prelouc.estranky.cz
SDH - 12. 3. - Hasičský ples, hostinec U černého koně, Kladruby n. L., od 20.00 hod.
NH 20. 2. – Seminář o chovu starokladrubských koní v Kladrubech n. L.
19. 3. – Přehlídka koní určených k prodeji – dopoledne Kladruby n. L., odpoledne-Slatiňany
21. - 24. 4. Rudolfův pohár – mezinárodní závody spřežení
Škola – SŠCHKJ
4. 3. – Den otevřených dveří od 10.30 do 14.00 hod. od 10.30 hod. – ukázka jezdeckého výcviku na školní
jízdárně.
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