***KLADRUBSKÉ NOVINY 9-10/2017***
Zpravodaj územního samosprávného celku

___________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané,
v podzimním dvojčísle Kladrubských novin Vám přinášíme informace hlavně o budování
kanalizace v Kolesách a v Komárově, dále informace o vývoji vstupu NH do UNESCO, o
potenciální Svatojakubské cestě a o řadě dalších.
Jednání zastupitelstva obce proběhla v termínech 17. 7. a 20. 9., výpisy usnesení jsou
vyvěšeny na webových stránkách. Rada obce zasedala 13. 9. 2017. LG
Kanalizace
Na počátku měsíce srpna došlo k zahájení stavby „Odkanalizování obcí Kolesa – Komárov
s napojením na ČOV Kladruby nad Labem“. Stavbu provádí firma GASCO spol. s.r.o., která
byla vybrána ve výběrovém řízení. Stavební práce by měly být dokončeny ke 30. červnu roku
2018. Realizován byl úsek kanalizace mezi Kolesy a Komárovem a nyní je probíhá pokládka
řadů v Komárově. Zde se buduje hlavní řad – směrem od Koles na Újezd, který by měl být
dokončen do konce října.
Následně začne budování veřejných částí přípojek směrem od Újezdu ke Kolesům.
V Kolesách se začne koncem října s výkopovými pracemi hlavních řadů, které vedou
v komunikacích obce či SÚS Pardubice. S ohledem na klimatické podmínky bude v této
činnosti pokračováno přibližně do vánočních svátků.
Obec Kladruby nad Labem se již v dřívějších dobách zavázala, že ponese valnou část
veškerých nákladů, tak abyste, vy, naši občané platili, jen to nejnutnější.
Obec v rámci stavby kanalizace vybuduje hlavní řady a veřejnou část domovní přípojky
(podružný řad), která je vymezena úsekem mezi hlavním řadem a domovní čerpací stanicí
(čerpací šachtou). Dále hradí technologické vystrojení šachty (čerpadlo, rozvody a ovládací
skříňku).
Vlastník nemovitosti bude hradit a zjišťovat nátokové gravitační potrubí mezi domem a
šachtou, přívod elektrického kabelu pro ovládací automatiku včetně jeho revize.
Zájemci o nové připojení nemovitosti na kanalizaci, jež není uvedeno v plánu, mohou být do
plánu ještě zaneseni a následně připojeni za stejných podmínek jako ostatní již dříve uvedení
obyvatelé. Zájemci o nové připojení se mohou hlásit na OÚ do 31. 10. 2017.
Smlouva o připojení ke kanalizaci se sepisuje až po dokončení prací a po kolaudaci. Smlouva
by dle zákona měla být uzavřena před skutečným využíváním služby = před zahájením
vypouštění odpadních vod z nemovitosti do kanalizace.
Pokud je více vlastníků nemovitostí, lze pověřit formou plných mocí jednoho vlastníka, se
kterým bude sepsána smlouva.
LG
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Čerpací šachty
Velikost šachty u rodinných domů je průměru 1,00 m, výkop cca 1,70 x 1,70 m. Hloubka výkopu
je kolem 2,5 m. Do této šachty povede jednak gravitační potrubí z objektu, jednak výtlačné
potrubí do uličního řadu. Tuto šachtu včetně technologie (čerpadlo, plováky atd.) a výtlačného
potrubí dodá a zabuduje vybraná stavební firma, ale pozor - vybudování gravitační přípojky do
této šachty si musí každý vlastník zajistit na svoje náklady. Tato přípojka může být zprovozněna
až po kolaudaci. To znamená, že mezi osazením čerpací šachty a jejím zprovozněním může
proběhnout i několik měsíců. Obecní úřad asi měsíc předem vyzve občany k propojení
gravitační přípojky do čerpací stanice a odstavení stávajícího septiku či jímky včetně likvidace
jejího obsahu. Tyto „zahnilé“ odpadní vody nelze přečerpat do tlakové kanalizace, protože
čistička odpadních vod není technologicky vybavena na takové jednorázové množství starých
kalů. Proto přepojení jednotlivých nemovitostí na tlakový systém bude možné až po prokázání
prázdného septiku (žumpy).
V blízkosti čerpací stanice zhotovitel stavby osadí (dle pokynu vlastníka domu) ovládací skříňku
o rozměrech cca cca 25x26x7cm s ovládací automatikou. Tato skříňka může být umístěna na zdi,
zapuštěna do výklenku zdi nebo umístěna na samostatně stojícím stojanu. Ve všech případech
je nutné ji umístit nejníže 0,6 m nad terén a v maximální vzdálenosti 6 metrů od šachty. I
umístění této skříňky je třeba si promyslet. Je dobré ji umístit na takové místo, aby bylo možné
denně zkontrolovat optickou signalizaci.
Aby nevznikaly zbytečně komplikace, bude také třeba označit veškeré inženýrské sítě v majetku
jednotlivých vlastníků v místě prováděných zemních prací (přípojky elektro, plynu, vodovodní
přípojka, stávající kanalizační potrubí apod.). V místě požadavku na osazení čerpací šachty bude
také dobré odkrýt stávající gravitační potrubí nebo jednoznačně protokolárně určit hloubku a
průměr gravitační přípojky z důvodu určení hloubky a následné dodávky čerpací stanice.
Gravitační přípojka se zaúsťuje do čerpací šachty min. 1,00 m ode dna.
V článku jsou uvedeny obecné technické informace. Každý občan bude mít možnost se před
samotnou stavbou poradit o konkrétním technickém řešení u svého domu se zodpovědným
pracovníkem dodavatele stavby. Stavbyvedoucím je pan Marian Kmošek (tel. 730 803 778).
Před realizací navštíví každého vlastníka domu stavbyvedoucí, aby s ním výše uvedené
požadavky projednal.
S. Hrstková
Volby do poslanecké sněmovny
V termínu 20. – 21. října 2017 proběhnou volby do Parlamentu poslanecké sněmovny ČR.
V našich obcích budeme mít opět 4 okrsky, a to v Kladrubech nad Labem, v Kolesách,
v Komárově a v Bílých Vchynicích. Časově budou volby probíhat v tradičních termínech, a to
v pátek od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. V Pardubickém kraji je do voleb
přihlášeno 24 stran a hnutí, z nichž 4 (abecedně řazeno: ANO, KDU-ČSL, KSČM, a SPDTO)
budou mít své zástupce na našich okrscích. Účast ve volbách je právem občanů ČR.
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Aktuality v procesu příprav NH Kladruby n. L. na podání žádosti o zápis do seznamu
UNESCO
Proces přípravných a realizačních prací s cílem zapsat kulturní krajinu hřebčína do Seznamu
světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO se po více jak roční práci přiblížil svému
prvnímu stěžejnímu cíli, kterým je podání dokumentu, tzv. návrhu nominační dokumentace,
k prvotnímu posouzení ze strany Centra světového dědictví UNESCO.
Obsah návrhu nominační dokumentace je koncipován s ohledem na požadavky dlouhodobé
ochrany kulturních, přírodních a historických hodnot celého území s cílem zachovat toto
bohatství pro budoucí generace.
Struktura dokumentu má přesně specifikovanou strukturu, jež je popsána v prováděcí
směrnici Úmluvy o světovém dědictví. Podrobně jsou popsány historie a vývoj
nominovaného statku, jeho právní ochrana a správa včetně budoucího financování a
srovnání s obdobnými hodnotami jinde v Evropě či na světě. Zohledněny jsou připomínky,
které zaznívaly na veřejných besedách od představitelů místních a regionálních samospráv i
od občanů, jenž v tomto neopakovatelném území žijí.
Dokument je v současnosti překládán do anglického jazyka a do konce září bude oficiálně
předán na Centrum světového dědictví UNESCO v Paříži. V průběhu měsíců říjen a listopad se
uskuteční připomínkové řízení, jehož výsledkem budou doporučení k dílčím částem
dokumentu. Tato doporučení a ostatní připomínky budou muset být zapracovány do
finálního dokumentu. Konečná podoba oficiální nominační dokumentace bude hotova na
konci letošního roku, případně na začátku roku 2018 a signifikována ze strany Ministerstva
kultury, jakožto oficiálního předkladatele dokumentu za Českou republiku.
Na zpracování jednotlivých kapitol a subkapitol pracuje tým odborníků, jehož členy jsou
zástupci Ministerstva zemědělství, Ministerstva kultury, Národního památkového ústavu,
České komise pro UNESCO při Ministerstvu zahraničních věcí, Pardubického kraje a
Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Činnost týmu je řízena Radou památky, jež je
ustanovena memorandem členů Vlády ČR, ministrem zemědělství Marianem Jurečkou a
ministrem kultury Danielem Hermanem.
Na jednání Rady památky jsou zváni představitelé místních samospráv. V průběhu letošního
podzimu připravuje hřebčín další setkání s místními občany za účasti zajímavých hostů.
Radek Václavík, NH Kladruby n. L., s.p.o.
Podnikání v Kladrubech n. L.
Podle výše uvedeného článku, lze předpokládat, že ať již Národní hřebčín v UNESCO bude nebo
ne, zvýší se počet návštěvníků. A tím poroste mj. potencionální příležitost k podnikání. Na
druhou stranu soukromé i podnikatelské aktivity v nemovitostech v oblasti tzv. Kladrubského
Polabí spadají pod dohled památkářů. V tomto měsíci jsem požádala pana Mgr. Michala
Drkulu, který pracuje na Krajském úřadu Pardubického kraje v oddělení kultury a památkové
péče, o spolupráci. Je ochotný posoudit záměry našich obyvatel v obci Kladruby nad Labem.
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To znamená, že pokud by se někdo z Vás rozhodl upravit svoji nemovitost - rozšířit stavbu či
vybudovat něco nového, může Mgr. Drkula záležitost předběžně posoudit. Je tedy možné si
naplánovat vybudování třeba obchůdku, ubytování, půjčovny a různých služeb. Pokud byste
měli zájem o podnikání v Kladrubech n. L. a dotýkalo se to viditelných změn na vašich
nemovitostech, napište nám na obecní úřad a my to rádi předáme dále. Adresa je: OÚ, 533 14
Kladruby nad Labem 110 nebo obec@kladrubynadlabem.cz.
Altánek
V obci Kladruby nad Labem bychom rádi umístili altánek, který bude podobný tomu, jenž stojí
vedle hájovny/lesovny a bytového domu čp. 43. Altánek by měl sloužit, jak našim obyvatelům,
tak návštěvníkům obce. Záměrem umístění je p. č. 577 směrem k 578, tzn. na zeleném trávníku
v blízkosti obchodu COOP tak, aby byl co nejsnáze dostupný pro všechny. Pokud byste měli
ještě jiné návrhy, budeme se těšit na jejich zaslání na adresu OÚ.
Dětská hřiště
V závěru léta byly ve všech 4 našich obcích doplněny hrací prvky na dětská hřiště, v Komárově
bylo vybudováno nové hřiště. Akci realizovala firma Tewiko systems, s.r.o. Obec se spolupodílí
na vybudování či doplnění těchto hřišť finančně i pracovně. V Komárově je třeba pod hrací
prvky doplnit ještě drobný kačírek, který tam bude na přelomu září a října navezen. Doplnění
a výstavbu hřiště podporuje Ministerstvo pro místní rozvoj 65 % dotací, v našem případě
400.000,- Kč.
Slavnostní otevření hřiště v Komárově proběhne v sobotu 7. října od 14 hodin. Všichni jste
srdečně zváni.
Čištění kanalizace v Kladrubech
V letních měsících proběhla další etapa čištění kanalizace v Kladrubech n. L. a to pod hlavní
silnicí směrem na Semín a od Císařského hostince směrem k přečerpávací stanici u bývalé
žampionárny. Dále byla vyčištěna i část kanalizace vedoucí od přečerpávací stanice směrem
ke starému obecnímu úřadu. Akci prováděla firma VAK Pardubice a také firma Pavla Sekyrky
(monitoring kanalizace kamerou). Vyčištění kanalizace u domku čp. 12 bylo realizováno ve
spolupráci s kladrubskými hasiči.
Čištění kladrubského napaječe
V druhé polovině měsíce září zahájily Lesy České republiky čištění dalšího ramene
Kladrubského napaječe, které vede od Semína pod zahradami „Pod Kinskou“, okolo břízek,
školní jízdárny, Josefova až do slepého ramene Labe, tzv. Březinova snu. Lepší zprůtočnění
napaječe bude mít určitě pozitivní vliv i na blízké okolí, a hlavně zmírní potenciální nebezpečí
případných zátop jednotlivých zahrad.
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Z Kladrub n. L. do katedrály v Santiagu de Compostela
V průběhu posledních let se v naší obci zastavují turisté, cyklisté, chodci, poutníci, kteří míří
do slavného poutního místa na severozápadě Španělska do Santiaga de Compostela. Tvoří se
nové evropské oficiální cesty a jedna ze tří, které vedou naší zemí, bude probíhat i po trase
vedoucí přes Kladruby n. L. Již v dřívější době se v Kladrubech n. L. narodila klisnička, která
nesla jméno Compostela.
Značení trasy pro turisty a poutníky obnáší symbol mušle, který doplní trasování této cesty a
bude doplněn na vhodná místa, včetně sloupů veřejného osvětlení. Více informací vám
přinášíme v níže uvedeném článku paní Zory Voženílkové
Pouhý sen nebo možná skutečnost?
Touha, která zlehka jednoho dne na Vaši duši zaklepe, Vás přiměje vykročit. Na cestě
nedostanete to, co si přejete, ale to, co potřebujete, každé poznání si člověk musí zasloužit.
Je třeba nepřemýšlet o strachu, potížích a starostech, protože nic v životě nepřichází jen tak.
Je třeba věřit a odevzdat se osudu. Neboť jakmile jednou vykročíte, jste jednou provždy
lapeni.
V období životního zlomu, jsme přitahováni ke spiritualitě, relaxaci a uklidnění, a během
putování se otevírá cesta do vlastního nitra. Často se ztratíme, ale ve skutečnosti je to
způsob, jak sami sebe nalézt. Zjistíme, jak málo nám stačí ke štěstí, na cestě prověřuje naše
Já, sám život. Zdá se, že těch hodnějších lidí je nějak víc, ale není to prostředím, je to
posunem našeho vnímání.
Hlavním důvodem pro vykonání poutě dnes není náboženská motivace, tím impulzem může
být aktivní odpočinek, architektura, příroda, památky, či sport. V rychlém a chaotickém
životním rytmu je poutnictví vítanou změnou. Je svobodné, finančně nenáročné, určené pro
jednotlivce, skupinu, ať již pěšky, na kole nebo na koni.
Každého, kdo se na cestu vydá, cesta obohatí. Je úplně jedno, v koho nebo v co věříte, tady
jsme pod ochranou svatého Jakuba. A kdo svatý Jakub je?
Španělsky Santiago, jeden z apoštolů Ježíše Krista, který se po Kristově smrti vydal na misii do
Španělska. Po návratu do Palestiny byl v roce 41 - 44. n. l. na příkaz krále Heroda popraven,
ale jako zázrakem se jeho tělo dostalo na loď plující do Galicie a u dnešního městečka
Padron, bylo vyplaveno na pevninu. Podle legendy v roce 830 hvězdy ukázaly galicejskému
pastýři cestu ke ztracenému hrobu sv. Jakuba, na jehož místě dal tehdejší biskup příkaz
postavit kostel - dnešní katedrálu v Santiagu de Compostela. První doložená pouť v roce 951,
na kterou se vydal francouzský biskup z Le Puy, položila základ dnešní francouzské cestě –
Caminu Frances. A již ve středověku, kdy tudy proudilo mnoho poutníků, vznikaly první
hostince, špitály a města, bezpečnost zajišťovali rytíři z templářského a svatojakubského
řádu.
Symbolem dlouhotrvající poutě se stala poutní hůl, lahev na vodu, klobouk, plášť a mušle
hřebenatka.

5

Cesta Svatého Jakuba - Camino de Santiago patří mezi nejznámější pěší tůry na světě. Cesty z
celé Evropy se sbíhají na španělských hranicích, odkud vedou k hrobu sv. Jakuba do
katedrály ve španělské Galícii. První doloženou pouť vykonal v roce 951 francouzský biskup z
Le Puy.
Zájem o svatojakubskou pouť začal prudce vzrůstat koncem 80. let 20. století, kdy se na pouť
vydal papež Jan Pavel II. Cesta byla vyhlášená Evropskou kulturní cestou a v roce 1993
zapsána na seznam světového dědictví UNESCO.
V loňském roce vznikl projekt Poutníci Poutníkům - Východočeská trasa, která navazuje na
poutní cesty z Polska (Křešov, Vambeřice). Přes Broumov, Ratibořice a Kuks, pokračuje dále
na Jaroměř, Hradec Králové a Pardubice, Kladruby nad Labem, Kutnou Horu až do Vlašimi,
kde navazuje na Jihočeskou trasu. Celková délka Východočeské trasy je 265 km a trasa
Královéhradeckým krajem je vyznačena. Díky dohodě o spolupráci s Klubem českých turistů,
jsou na turistických cedulích a rozcestnících malé žluté mušličky v modrém poli (mezinárodní
symbol poutě do Santiaga de Compostela).
Do Kladrub nad Labem Svatojakubská cesta přichází od Přelouče po červené turistické
značce, Kladruby opouští po modré až k rozcestníku Obří postele a po zelené pokračuje do
Záboří nad Labem. Označení ve formě samolepek se vyskytuje, či bude vyskytovat na
majetku, či mobiliáři obce - stromy, lavičky, lávky, zábradlí, sloupy, odpadkové koše,
osvětlení, atd., a mělo by mít trvalý charakter. Prosíme proto občany, aby tyto nálepky a
štítky ponechali a neodlupovali je v domnění, že se jedná o vandalismus. Děkujeme.
Nadnárodní projekt by rád přiblížil široké veřejnosti Svatojakubskou cestu a oživil tak
fenomén poutnictví. Českou republikou procházejí poutníci z jiných zemí a po českém území
vedou tři páteřní trasy, které navazují na evropskou síť svatojakubských cest. Spolek Ultreia,
který se dlouhodobě věnuje pomoci poutníkům, se snaží o zachování celé původní cesty,
kterou dnes přibližně vytyčují kostely zasvěcené nejen sv. Jakubovi. Díky osobním záštitám a
podpoře hejtmanů Pardubického i Královéhradeckého kraje a záštitě Poslance Evropského
parlamentu pana Tomáše Zdechovského, bychom rádi do budoucna navázali spolupráci i s
dalšími subjekty na trase. Potřebné bude zajištění možnosti ubytování, občerstvení, zřízení
odpočinkových míst a poskytnutí rad, či případné pomoci. “Buen Camino” (Dobrou cestu)
Vám přeje Zora Voženílková a Spolek Ultreia, www.Ultreia.cz
Smlouvy na pronájem hrobového místa
V průběhu roku nás mnozí z vás navštívili v souvislosti se sepsáním smlouvy na pronájem
hrobového místa. Při sepisování smlouvy je potřeba znát: číslo hrobového místa, dále kdo je
v hrobě uložen (a také zda v urně či v rakvi), datum narození a úmrtí (nebo alespoň úmrtí),
v případě nedostupnosti nájemce hrobu sdělit osobu, která by ho zastupovala.
Smlouvy jsou uzavírány na dobu 5 let, platba v hotovosti probíhá na OÚ při podpisu smlouvy,
cena je 50,- Kč/m2/rok. Velikosti hrobů jsou v evidenci obecního úřadu.
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Hasičská soutěž
Pravidelně na podzim v září se konají v Kladrubech n. L. hasičské závody o putovní pohár
Františka Doubravy. Pořádá ho Sdružení dobrovolných hasičů Kladruby n. L. Akce se koná u
Kurkova jezírka a vždy se sejde minimálně 7 – 9 družstev z blízkého okolí, v letošním roce jich
bylo osm, včetně dětské závodní skupiny z Labětína. Zvítězili „velcí“ hasiči z Labětína, druhé
místo obsadil SDH z Přelouče a třetí ze Zdechovic. Škoda, že vládlo v sobotu 16. 9. spíše
chladné a deštivé počasí. Nicméně velice pěkné fotografie Jaroslava Smékala najdete ve
fotogalerii na webových stránkách naší obce. Děkujeme všem za účast a našim hasičům za
organizaci oblíbené akce.
Obecní knihovna
Od května letošního roku máme v provozu obecní knihovnu, která je umístěna v budově
mateřské školy „Hříbátka“ v Kladrubech n. L. Je otevřena každý čtvrtek od 15 do 17 hodin.
V současné době si můžete zapůjčit například:
Knihy pro děti a mládež: W. Awdry – O mašince Tomáškovi, T. Brezina – Expedice Kolumbus,
E. Kästner – Luisa a Lotka, J. Kincl – Rákosníček a hvězdy, A. Náklíčková – Jak pejsci farmařili,
J. Vodňanský – Kdy jde malý bobr spát.
Z dalších knih vám může nabídkou od Miroslava Smolíka „Až bude teplejc…“ o velmi zajímavé
historii Semína a okolí nebo s Marií Kubátovou můžete nahlédnout do „Lékárnické trilogie“ či
s Hanou Whittonovou do života „Elišky Přemyslovny“.
Nově je v knihovně také kniha od Pavla Fialy: „Mistr opratí Jiří Kocman“.
Beseda s Jiřím Kocmanem
Obec Kladruby nad Labem ve spolupráci s Národním hřebčínem vás srdečně zvou na besedu
s Jiřím Kocmanem a na křest knihy Pavla Fialy: „Mistr opratí Jiří Kocman“. Akce se uskuteční
v pátek 13.10. od 18.00 hodin. V průběhu večera se dozvíte mnoho zajímavého ze života
našeho významného spoluobčana, který zasvětil celý život koním – 4x vyhrál mistrovství
Československé republiky v soutěžích čtyřspřeží, mnohokrát se velmi dobře umístil na našich
i zahraničních závodech v této královské disciplíně. A hlavně v roce 1975 se mu podařilo
získat cenné druhé místo na CAI Royal horse show ve Windsoru a díky tomu povečeřel
s anglickou královnou Elisabethou II. Velice se těšíme na vaši účast na křtu a besedě, kde
bude mj. možné za zvýhodněnou cenu zakoupit novou publikaci.
Použitý rostlinný olej
Naše obec v letošním roce objednala kontejner na sběr použitého rostlinného oleje.
Přepálený olej ukládejte do tzv. pet-láhví a pevně zašroubované nám je můžete donést
v úředních hodinách či je mimo tuto dobu položit ke vratům za obecním úřadem a my je rádi
vložíme do kontejneru.
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Návštěva obce Selmice
V pátek 6. 10. proběhne další návštěva našich sousedů. V minulých letech jsme si již prohlédli
obce Trnávka a Semín, nyní přichází na řadu obec Selmice. Akce je domluvená s panem
starostou Josefem Veselým. Na programu bude návštěva obecního úřadu, kostela sv.
Vavřince, hřbitova, sochy sv. Gottharda a podíváme se i na historické umístění tzv. starého
štítu v Selmicích. Sraz bude v 16 hodin před obecním úřadem v Selmicích. Těšíme se na vás.
Nová oznámení
Řada obcí v naší zemi se brání podomnímu a pochůzkovému prodeji zboží a služeb
umístěním viditelných tabulek na okrajích svých obcí. Učinili jsme tak i my a ve všech našich
obcích jsou místěna nová oznámení s výše uvedeným textem. Pokud by vás tedy kdokoliv
obtěžoval s nabídkou „levnějšího“ či jinak vychvalovaného zboží, můžete ho upozornit, že
jedná protiprávně nebo se můžete obrátit na policii ČR (158).
Tisková konference
Ve středu 27. 9. 2017 proběhla v Národním hřebčínu Kladruby n. L. velká tisková konference
na téma zapsání kulturní krajiny hřebčína do Seznamu světového kulturního a přírodního
dědictví UNESCO. Konala se za přítomnosti ministrů zemědělství a kultury a dalších
významných osobností. Nikdo ze zástupců naší obce a zřejmě ani dalších okolních obcí nebyl
pozván.

Akce OÚ:
6. 10. od 16 hodin – návštěva našich občanů v obci Selmice, prohlídka obce a místních
pamětihodností, sraz před OÚ v Selmicích
7. 10. od 14 hodin – slavnostní otevření dětského hřiště v Komárově
28. 10. od 16 hodin – Halloween v Bílých Vchynicích, vstupné jedna dýně, sraz u klubovny,
více informací u paní Jany Kulhánkové 774 635 726
25. 11. od 9.00 hodin - předvánoční floristický kurz, OÚ Kladruby nad Labem
1. 12. od 17 hodin – rozsvěcení vánočního stromku v Kladrubech n. L. před OÚ
1. 12. od 18.30 hodin – adventní koncert – Virtuosi di Praga + Myšáci, kostel sv. Václava a
Leopolda v Kladrubech n. L.
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