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Zpravodaj územního samosprávného celku
__________________________________________________________________________________
Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám hezký povelikonoční čas a příjemné jarní období. V mezičase se konalo zasedání rady
obce (19. 3.) a v dalším týdnu (28. 3.) zasedání zastupitelstva obce – viz výpis usnesení ZO na
webových stránkách obce.
V průběhu března proběhla jednak přednáška Ing. Zdeňka Nováka o kladrubské krajině a vzniku a
vývoji významných krajinářských prvků a zahrad ve světě. Dále se uskutečnil tradiční floristický
kurz pod vedením paní místostarostky Věry Vnenčákové, za vydatné pomoci Jany Kulhánkové a
Blanky Kárníkové a řady dalších. V rámci velikonočních příprav se společně setkala děťátka z MŠ
Hříbátka se zástupci obce.
Hlášení místního rozhlasu na webu obce
Na webových stránkách obce můžete nyní nově najít rubriku, která bude informovat o hlášeních
obecního rozhlasu. Pokud tedy někdo neuslyší hlášení, které proběhlo v průběhu dne, může se klidně
později podívat na web obce a hlášení si přečíst 😊.
Kanalizace
V průběhu měsíce března obdrželi obyvatelé Koles a Komárova dopis, který se týkal umístění jímek a
vybudování elektrických přípojek i s potřebnými kontakty. Kdyby ještě někdo potřeboval kontakt
alespoň na pana elektrikáře Miloše Švejka ze Řečan n. L., tak telefon je 602 159 413 a mail:
elektrosvejk@seznam.cz. Do 30. 4. je potřeba mít elektroinstalaci připravenou.
Poplatky
Do konce dubna je potřeba zaplatit poplatky za odpad (TKO) a za případného pejska. Do konce srpna
jsou splatné poplatky za stočné v Kladrubech nad Labem (viz informace v minulých číslech
Kladrubských novin).
Obec se snaží, tak jako v minulých letech, vyjít vstříc našim občanům z okolních obcí, aby nemuseli
jezdit s platbami do Kladrub n. L., a tak je naplánován den, kdy naše zástupkyně Věra Vnenčáková a
Aneta Smolíková přijedou do všech tří obcí. Stane se tak ve středu 18. dubna. V Bílých Vchynicích
bude vybírání poplatků probíhat od 15. 15 do 16. 15 hod., v Kolesách od 16.30 hod. a následně od 17
hodin v Komárově. Na všech třech místech bude tato činnost probíhat na bývalých obecních úřadech.
Také si dovolujeme připomenout, že je potřeba doplnit nové smlouvy a zaplatit za pronájem
hrobových míst na hřbitovech v Kladrubech nad Labem a v Kolesách. Všem, kdo tak již učinili, velice
děkujeme.
Výsadba stromu
V úterý 10. 4. v 17 hodin proběhne na „Řečanské křižovatce“ v Kladrubech nad Labem výsadba
stromu k 85. výroční nedožitých narozenin paní Olgy Havlové. Nejen tuto výsadbu finančně
podporuje firma Sev.en EC - elektrárna Chvaletice. Jste srdečně zváni.
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Tradiční svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu pro všechny naše obce proběhne ve
spolupráci se SOP Přelouč a hasiči (SDH Kladruby n. L.) v sobotu 14. dubna od 8 hodin. K tomu bude
patřit ještě sběr elektroodpadu a železného šrotu. Kovový odpad nechte, prosím, za vraty, protože
jinak ho posbírají aktivní občané z jiných obcí.
Zároveň ve stejný den 8.30 proběhne brigáda na úklid ve všech obcích. Srazy před místními
obecními úřady. Také budeme rádi, když si pěkně uklidíte před svými domy a zahradami.

Rádi bychom požádali všechny naše spoluobčany, zdali by mohli věnovat zvýšenou pozornost
pořádku okolo kontejnerů na plast, sklo, papír atd. Věříme, že většina z nás tam vzorně vkládá
odpadový materiál. Pro úplnost uvádíme, že veškeré objemnější předměty je třeba zmenšit –
plastikové láhve sešlápnout, krabice rozložit a srovnat apod.
Pálení čarodějnic
Čarodějnice se uskuteční tradičně poslední den v měsíci dubnu, letos vychází termín na pondělí. Malé
čarodějnice se budou konat v Kladrubech nad Labem od 19 hodin vedle dětského hřiště a budou tak
pro všechny děti z Koles, Komárova a Kladrub samotných. Další čarodějnice se budou konat v Bílých
Vchynicích u vodní nádrže. Tam je také možné po domluvě s panem ing. Červeným (již jsme se
dohodli) odvážet „větší“ biodpad.
Úklid v Kladrubech a okolí
Nabízíme pravidelný či jednorázový úklid vaší domácnosti či firmy. Mytí oken a rámů, dezinfekce WC
a koupelen, utírání prachu, vytírání a další úklidové a čistící služby. Používáme vlastní osvědčené
přípravky. KONTAKT: Andrea Kilingrová, Kladruby n. L. TEL.: 736 662 842
Koupě domu
Hledám domeček ke koupi, po rekonstrukci nebo slušný k bydlení, v okolí Přeloučska a jeho okolí (do
20 km na jakoukoli stranu). Domek s pozemkem nejlépe aspoň okolo 600 m2. Cenově max. 1,8 mil.
Kč. Paní Kozáková, tel. 777 218 509.
Připravované akce Základní školy v Řečanech nad Labem na duben:
• Zápis do 1. ročníku - 9. 4. 2018 od 14.00 hodin
• Den Země – 23. 4. 2018
• Sběr starého papíru – 26. 4. 2018
(více informací o plánovaných akcích se dozvíte na stránkách školy – www.zsrecany.cz)
Ovoce do škol Každé úterý přiváží do ZŠ Řečany nad Labem firma Bovys vitamínové potěšení pro žáky
I. i II. stupně. Druhová nabídka ovoce i zeleniny je velice široká, závisí na daném období a zahrnuje i
exotické plody spolu s informacemi o jejich původu a možnosti zpracování.
Jako doprovodný program pro I. stupeň nám firma Bovys nabízí návštěvu maskota „Bovýska“ a zasílá
pomocné výukové materiály s tématy zdravé výživy (pexesa, omalovánky, demonstrační karty apod.
Svět ve 3D
Ve dnech 27. a 28. února se žáci I. i II. stupně ZŠ Řečany nad Labem zúčastnili interaktivní výstavy
prostorového vidění s názvem Svět ve 3D, kterou připravili pořadatelé z Křetína přímo ve škole.
Čtyřicetičlenné skupiny žáků se v průběhu dvou vyučovacích hodin dozvěděly více o tom, proč vidíme
prostorově, poodhalily tajemství vzniku 3D filmů a obrázků, virtuální reality i hologramů. Velký zájem
a nadšení bylo patrné u promítání 3D filmu, díky pasivním 3D brýlím se stali žáci součástí podmořského
světa a ti starší se mohli proletět vesmírem.
V druhé části výstavy si žáci vše prakticky vyzkoušeli – natáčelo se pomocí stereoskopické kamery,
navštívili svět virtuální reality, svezli se na horské dráze apod.
Pro všechny to byl jistě netradiční zážitek spojený se zábavným dopolednem. (Mgr. N. Doubravová)
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