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- Zasedání zastupitelstva proběhlo v pondělí 2. února, Rada zasedala 19. 1. a 16. 2. 2015. Zápisy usnesení ZO
jsou vyvěšeny na úřední desce. Další zasedání zastupitelstva se koná ve středu 4. 3. od 18 hod. na OÚ Kladruby
n. L. Tématem bude mj. kanalizace, biologický odpad, nový jednací řád OÚ a informace zástupce NH o postupu
vstupu NH do UNESCA a písemné vyjádření k bytové politice NH a kácení stromů.
- V mezičase nás navštívily starostky – paní Bc. Irena Burešová za město Přelouč a Ing. Michaela Matoušková za
obec Řečany n. L. Tématem setkání bylo seznámení s činností Svazku obcí Přeloučsko a potencionální budoucí
spolupráce. Zúčastnili jsme se valné hromady MAS Zálabí, kde je obec Kladruby n. L. členem ve Svazku obcí
Týnecko. VH proběhla 29. ledna.
- 3. 2. se uskutečnilo jednání v Pardubicích na Krajském úřadě pod záštitou radního René Živného na téma
„Koncepce rozvoje cyklo a in-line turistiky v Pardubickém kraji“. Našich obcí, respektive Kladrub nad Labem, se
zatím týká projekt „Labská stezka Pardubickým krajem“. Zadavatelem je město Pardubice. Stezka by měla
navazovat na část, která již vede Královéhradeckým krajem. Trasa v našem kraji bude procházet Pardubicemi,
Přeloučí, přes Řečany až do Kojic. Z Řečan povede odbočka na Kladruby n. L. Její umístění po pravé či levé straně
silnice, je zatím v jednání, vyústění stezky je předběžně plánováno na křižovatce směrem na Kolesa a Semín. Již
v letech 2007 – 2010 byla plánovaná stezka ve spolupráci Národního hřebčína a obce Kladruby n. L. Bohužel
v roce 2010 NH od realizace projektu ustoupil. Věřme, že se nyní povede v rámci Pardubického kraje stezku nejen
naplánovat, ale i zrealizovat. Při bezproblémovém průběhu příprav by se se stavbou mohlo začít za dva až tři roky.
- V obcích proběhla 2 setkání občanů, a to v Bílých Vchynicích (30.1.) a v Kladrubech n. L. (5. 2.). Na první akci
se sešla řada obyvatel B. Vchynice a přinesla mnoho dobrých domácích pochoutek, v Kladrubech byla společnost
komornější, ale sladkosti výborné. Kromě praktických záležitostí, týkajících se našich obcí, se náplní přednášky
stal Oktavián hrabě Kinský, na kterého jsme mohli vzpomínat v r. 2013, kdy se slavilo 200. výročí jeho narození.
Velice zajímavá byla beseda s Jaroslavem Hedvičákem o Srí Lance v pátek 13. 2. ve Vchynicích. V brzké době se
budeme moci těšit na besedu o Francii (včas si uvedeme termín).
Ztracení se šťastným koncem
Rodina Boháčova a Obecní řad Kladruby nad Labem děkují za pomoc při hledání a hlavně nalezení paní Edwardy
Boháčové. Speciální poděkování patří Radku Kasalovi, který paní Boháčovou nalezl v lese nedaleko Selmic. Další
díky patří i všem ostatním – empatickým obyvatelům Kladrub nad Labem, policii ČR a hasičům ze Řečan nad
Labem, z Tetavy a z Kladrub nad Labem.
Obnova zeleně v Národním hřebčíně
V souvislosti s opravami NH bude probíhat i projekt Obnovy zeleně vybraných oblastí v areálu Národního hřebčína
v Kladrubech nad Labem. Zatím NH Kladruby poslal na Krajský úřad, odbor životního prostředí a zemědělství,
čtyři žádosti za základě kterých by měl KÚ vést čtyři správní řízení zatím ve věci povolení výjimky dle § 56, odst.
1 zákona ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných živočichů.
Celkem by se mělo pokácet v několika etapách 377 stromů, z toho 10 před poštou, 79 stromů na nádvoří hřebčína a
v jeho nejbližším okolí, 65 stromů na Josefově a 223 stromů v Selmicích. To je velký zásah do přírodní,
ekologické, funkční a estetické úlohy stromů.
Vedení NH bylo již pozváno na zasedání zastupitelstva dne 2. 2., ze kterého se omluvilo. Zástupci NH jsou pozváni
na další zasedání zastupitelstva ve středu dne 4. 3. V mezičase OÚ obdržel písemné vyjádření ředitele NH Ing. J.
Machka k obnově zeleně a bytové politice NH, s nímž budou občané seznámeni.
Staré fotografie andělíčka na kapli
Pan magistr Michal Drkula z oddělení kultury a památkové péče Krajského úřadu v Pardubicích se na naše občany
obrací s prosbou o pomoc při pátrání po starých fotografiích hřbitovní kaple sv. Kříže v Kladrubech n. L.
„Chtěl bych Vás požádat, zda nemáte starší fotografie své obce, které byste mohli poskytnout. Sloužily by k
většímu poznání historie a napomohly by při obnově hřebčína. Zejména u hřbitovní kaple sv. Kříže by pro stávající
obnovu pomohla fotografie obsahující sochařskou výzdobu kaple, a to především chybějící sošku levého andílka. V
současné době máme několik starších fotografií objektu, a dokonce se našla spodní část sochy andílka. Celé průčelí
kaple je věnováno jednomu z patronů české země sv. Janu Nepomuckému, jehož socha se nachází na středu štítu

stavby. Po stranách ho doplňovala dvojice andílků. Na pravé straně anděl držící kartuš s jazykem, který
symbolizuje, že neprozradil zpovědní tajemství. Na druhé straně se pak nacházela soška andělíčka s prstem levé
ruky na ústech a pravou rukou svěšenou a držící patrně lebku.
Stávající fotografie nejsou ideální, a proto se na Vás obracíme s prosbou, která by mohla napomoci při obnově
těchto památek.“
Při této příležitosti jsme hovořili na téma starých fotografií z Kladrub n. L. (rybníček, staré domy, původní
silnice…). Pokud byste ve svých albech objevili i jiné zajímavé objekty z naší obce, mohli by je zaměstnanci
OKPP KÚ Pce naskenovat a využít pro zajímavou retrovýstavu či jinou vhodnou prezentaci.
Fotografie můžete v úředních dnech zanést na obecní úřad a my je rádi předáme dále.
Vypnutí elektrického proudu v B. Vchynicích
ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že v pondělí 9. března 2015 nepůjde od 8.30 do 16.30 elektrický proud v Bílých
Vchynicích a to z důvodů oprav a údržby. ČEZ předem děkuje za pochopení.
Jarní brigády – od 8.30 hod. – předem velice děkujeme za Vaši aktivní účast 
11. dubna Kladruby n. L. – sraz před obecním úřadem
11. dubna Bílé Vchynice – sraz před klubovnou
12. dubna Kolesa a Komárov – sraz vedle křižovatky u autobusové zastávky
- pracovní oblečení, rukavice, hrábě, košťata, motyčky či lopaty
OÚ Kladruby nad Labem
7. 3. sobota - Masopust – sraz masek v 7.30 hod. před OÚ Kladruby n. L., odjezd v 8 hod., v 9.30 B. Vchynice,
12.00 Kolesa, Komárov, po 14.00 hod. Kladruby n. L. Těšíme se na Vaši účast v maskách v průvodu či na návštěvě
u Vašich domovů .
Organizační schůzka pro všechny zájemce bude ve středu 25. 2. v 18 hod. na OÚ Kladruby n. L.
21. 3. – Tvůrčí předvelikonoční setkání, 13.00 hod., B. Vchynice, hasičská klubovna
22. 3. – Tvůrčí předvelikonoční setkání, 10.00 hod. Kladruby na. L., obecní úřad – zasedací místnost
- výroba velikonočních ozdob s floristkou J. Folprechtovou a místostarostkou V. Vnenčákovou. Kromě Vámi
vytvořených výrobků bude i možnost zakoupení některých dalších velikonočních ozdob na místě akce.
Akce NH Kladruby
16. – 19. 4.
Mezinárod.závody spřežení „Rudolfův pohár“ (Čt, Pá - drezury, So - maratón, Ne - parkur)
Akce Střední školy chovu koní a jezdectví
27. 2. Den otevřených dveří od 11 do 15 hod.
29. 4. Liga škol – skokové závody pro studenty středních zemědělských škol, 10 hod., Kolesa
Hostinec u Černého koně Kladruby n.L.
28. 2. Dětská maškarní zábava (od 14 hod.), Maškarní zábava pro dospělé (od 20 hod.)
14. 3. Hasičský ples
Hospoda na křižovatce Kolesa
28. 2. Společenský ples (od 20 hod.)
SOP a.s. Přelouč a JSDH Kladruby (hasiči)
4. 4. - budou provádět sběr nebezpečného, velkoobjemového a železného odpadu a elektroodpadu. Akce bude
probíhat v sobotu od 8.00 do 11.30 hod. v pořadí obcí Kladruby nad Labem, Kolesa, Komárov, Bílé Vchynice
Ranč Ir Bílé Vchynice: Příměstské tábory s koňmi a honáckými psy v indiánském týpí. Putování na koních
(půldenní a vícedenní), ubytování na ranči. Individuální i skupinové lekce přirozené komunikace
horsemanship. www.ranc-ir.cz, 603 570 056, Irena Plačková
Placení poplatků za komunální odpad a psy do 30. 4. 2015, stočné do 31. 8. či dle vyúčtování vodného .
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