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Zpravodaj územního samosprávného celku
__________________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám popřát hezký adventní čas, klidné a radostné vánoční svátky. Třebaže letošní
podzim po většinu času vyhlížel jako zářijové babí léto, prosinec je již tady a s ním i všechny naše
kulturní tradice. Některé již proběhly, na jiné se můžeme těšit.
V pátek 23. listopadu jsme se mohli zúčastnit předadventního koncertu v kladrubském kostele.
Tradičně vystoupily dvě pěvecko-hudební tělesa – dětský pěvecký sbor Myšáci ze základní školy
v Řečanech nad Labem s paní učitelkou Mgr. Michaelou Novákovu a komorní orchestr Virtuosi di
Praga s panem Oldřichem Vlčkem v roli houslisty, dirigenta a moderátora. K tomu jsme mohli
obdivovat nádherný soprán sympatické pěvkyně Michaely Katrag.
V sobotu proběhl tradiční floristický kurz, který se těšil značné pozornosti hlavně šikovných děvčat.
Pod vedením paní místostarostky Věry Vnenčákové si přítomné dámy a děti připravily krásnou
vánoční výzdobu a vyrobily věnce na prodejní jarmark při rozsvěcení vánočního stromku, čímž
podpořily mateřskou školku.
V pátek 30. 11. se uskutečnilo tradiční rozsvěcení vánočního stromku za velmi pěkného kulturního
doprovodu sourozenců Smolíkových a MŠ Hříbátka Kladruby nad Labem. Tuto akci podpořila firma
ČEZ, a. s., které tímto velmi děkujeme. Děkujeme rovněž všem zúčastněným aktérům i divákům.

Mikulášská nadílka
Ve středu 5. prosince od 18 hodin bude Mikulášská nadílka na Císařském hostinci. Tato akce se týká
všech dětí z Kladrub n. L. V Bílých Vchynicích se mohou děti těšit na nadílku sv. Mikuláše rovněž ve
středu 5. 12. od 17 hodin v klubovně. Pro děti z Koles a Komárova je připravena Mikulášská nadílka
na pátek 7. prosince v Penzionu Kolesa od 17 hodin.

Vernisáž – vánoční pohledy
Ve čtvrtek 6. prosince od 17 hodin proběhne vernisáž výstavy vánočních pohledů, které nám
ochotně zapůjčilo Východočeské muzeum v Pardubicích a tuto výstavu připravila paní Mgr. Renáta
Tesařová. Krása starých pohlednic určitě potěší všechny návštěvníky. Na pohlednice se můžete přijít
podívat v úřední dny či i jinak dle předchozí domluvy.

Kanalizace Kolesa – Komárov
V průběhu měsíce listopadu již řada občanů podepsala nové smlouvy na odvádění odpadních vod a
následně se připojila na novou kanalizaci. Její spuštění realizoval pan Otakar Bulis. Konkrétní napojení
provedl a provádí pan Milan Hubený. Rádi bychom tedy požádali další naše spoluobčany o průběžné
napojování na tuto kanalizaci. Pro lepší připomenutí důležitých kontaktů, které byly uvedené již
v minulém čísle Kladrubských novin, je uvádíme raději ještě jednou:
Po podpisu smlouvy na obci a napojení gravitační kanalizace z domu do jímky lze zavolat panu Milanu
Hubenému na telefon: 739 994 586. Během 1 – 3 dnů Vás navštíví a provede praktické napojení (je
třeba, aby jímka byla do poloviny naplněna odpadními vodami). V případě technických či

technologických problémů se můžete obrátit na pana Otakara Bulise (tel. 602 584 204), jehož firma
zajišťovala technologické vybavení jímek.
Jak jsme byli některými našimi spoluobčany informováni, řada z Vás si napojení provádí ve spolupráci
se známými – odborníky. Pokud by však někdo potřeboval další odbornou pomoc, tak je možné
zavolat panu Dobroslavu Vosáhlovi na tel. 776 809 009 nebo Petru Valigovi na tel. 602 476 242 nebo
napsat na mail: valiga.petr@gmail.com.

Stočné v roce 2019
Na jednání zastupitelstva obce dne 12. 11. 2018 bylo usnesením č. 2018/2/9 rozhodnuto, že
v obcích Kladruby nad Labem, Kolesa a Komárov se bude stočné platit paušálním poplatkem, který
pro rok 2019 bude činit 1000,- Kč/osoba nebo 1000,- Kč/chata/chalupa. Stočné jsou povinni platit
všichni občané, kteří ve zmíněných obcích bydlí, ať jsou zde trvale hlášeni či nikoliv. Ruší se platby
dle m3 u soukromých osob. Instituce a firmy budou platit 45,- Kč/m3.
Tímto bychom rádi vyzvali také občany Kladrub nad Labem, kteří měli dosud platby dle m3,
k podpisu nových smluv o odvádění odpadních vod, a to v úředních hodinách v pondělí a ve středu
od 8 do 12 a od 13 do 17 hodin.
Průměrná paušální roční spotřeba vody na jednu osobu v celorepublikovém měřítku, a tudíž i
odpadní vody, činí 35 m3, takže při dosavadním systému by částka činila 1400 Kč.
Platbu ročního stočného 1000,- Kč/osoba /či chata /nebo chalupa budete moci uhradit v průběhu
měsíců leden – srpen 2019, a to v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo převodem na účet
1205436339/0800, kde do variabilního symbolu uvedete 1 a čp. pro Kladruby nad Labem (např. 127
– pro čp. Kladruby n. L. 27, či 1127 pro čp. 127), 2 a čp. pro Kolesa (např. 246 – Kolesa čp. 46), 3 a
čp. pro Komárov (např. 34 – čp. Komárov 4).

Kanalizace Semínská vrata
V průběhu letošního roku proběhlo mnoho jednání mezi obcemi Semín a Kladruby nad Labem,
Národním hřebčínem a Pardubickým krajem. Výsledkem je možnost postavit dlouho plánovanou
kanalizaci Kladruby nad Labem – Semínská vrata, přičemž každý subjekt by se svým dílem podělí o
náklady. V polovině roku 2018 se uskutečnilo výběrové řízení na zhotovení kanalizace. Přihlásily se tři
firmy z pěti oslovených, z nichž nejnižší částku nabídla firma Elektrovasury s.r.o. Kolesa. Celková
částka činí 1.736.508,12 Kč, z toho nám 860.000,- Kč zaplatí Pardubický kraj, o zbytek se podělí Obec
Kladruby nad Labem, Obec Semín a Národní hřebčín Kladruby nad Labem.
S pracemi bude započato v první čtvrtině roku 2019 (dle klimatických podmínek) a práce by měla být
dokončena do 31. 7. 2019. Kanalizace povede z konce Kladrub (od Březinů) po levé straně silnice
směrem na Semín a ukončena bude za posledním domem směrem na odchovnu (za Hanušovými).
Další odkanalizování odchovny a domů s ní souvisejících již bude záležitostí Národního hřebčína.

Kanalizace Bílé Vchynice
Další důležitou činností je příprava projektů pro územní řízení na odkanalizování obce Bílé Vchynice.
Firma VRV Praha připravuje tuto dokumentaci, která by měla být hotová v první třetině nového roku.
Na tuto práci bude navazovat projektová činnost pro stavební povolení.
Pro obec Bílé Vchynice byla již dříve zpracována studie. Dále byl proveden inženýrskogeologický
průzkum pro Vodohospodářský rozvoj a výstavbu, a.s. Praha, jehož součástí byly i průzkumné vrty,

rozbory podzemní vody a geotechnické vyhodnocení. Na základě tohoto průzkumu bylo
konstatováno, že také v této obci bude postavena tlaková kanalizace, neboť spádové poměry jsou
stejně minimální jako v Kolesách či v Komárově. Kanalizace půjde z obou okrajů obce směrem do
středu, kde již dříve obec vykoupila pozemky v majetku pana Ing. Pilaře a některé jeho pozemky jsou
ošetřeny tzv. věcným břemenem. Čistička odpadních vod bude v nejnižším místě těchto pozemků a
bude navazovat na Vchynickou svodnici.

Podzimní úklid
V letošním roce jsme ani nenaplánovali tradiční brigádu, neboť se většina míst v našich obcích stihla
posekat a většinou i pohrabat, tímto děkujeme Janu Pokornému, Gábince Fůrové a Marušce
Svobodové za jejich přispění k péči o úklid v obcích. Rádi bychom poděkovali i všem, kteří si pěkně
uklidili okolo vlastního domu a zahrady.
Máme však připomínku k těm, kteří sice také uklízejí, ale listí a větve vozí na okraje lesa, do struh či
příkopů. V každé obci máme k dispozici místa na ukládání bioodpadu, tak Vás všechny, kterých se
tato záležitost týká, prosíme, abyste bioodpad dávali tam, kam patří. Velice děkujeme.

Nové parkoviště a další změny
Ve čtvrtek 29. 11. bylo slavnostně otevřeno nové parkoviště na hospodářském dvoře Národního
hřebčína Kladruby nad Labem, zároveň s tím byla „otevřena“ i stravovací a ubytovací budova. Řada
našich spoluobčanů si jistě také všimla, že v průběhu léta byla odstraněna administrativní budova
„parlament“, nová kočárovna a výtopna.

Den otevřených dveří ve SŠCHKJ
Střední škola chovu koní a jezdectví pořádá v pátek 7. 12. Den otevřených dveří. Od 10 hodin bude
probíhat program ve školní jízdárně, od 11.30 bude následovat prohlídka školy a domova mládeže.

Vánoční sportovní akademie
Ve středu 12. 12. od 13 hodin se uskuteční tradiční akce, kterou rovněž pořádá Střední škola chovu
koní a jezdectví, a to Vánoční sportovní akademie. Představení jezdeckého výcviku a dalších ukázek si
připraví aktivní studenti školy se svými mistry odborného výcviku. Pro návštěvníky bude k dispozici i
malé občerstvení v podobě teplého čaje.

Vánoční koncert
Národní hřebčín pořádá v pátek 21. 12. vánoční koncert v kostele sv. Václava a Leopolda. V programu
vystoupí Iveta Hejduková. Více informací na www.nhkladruby.cz.

Kaplička Komárov
V krásné secesní kapličce Panny Marie v Komárově proběhne na Štědrý den z iniciativy slečny
Karolíny Damaschkové rozsvěcení svíček. Kdo se bude chtít přijít podívat, bude mít v průběhu dne od 15 do 17 hodin - možnost kapličku navštívit.

22. ročník Vánočního běhu v Kolesách
Přijďte si během Vánoc trochu zasportovat na již 22. ročník Vánočního běhu, který se bude konat 26.
prosince. Čekají na vás tratě na 5 a 8,3 km převážně po lesních cestách. Závodit můžete v kategoriích
ŽENY (do 39 let a 40+) a MUŽI (do 39 let a 40+). Na své si přijdou i děti, které si mohou zazávodit v

následujících kategoriích: do 6, do 10 a do 15 let. Každý dětský závodník v cíli dostane perníkovou
medaili.
Registrace závodníků bude probíhat od 12 do 13 hodin. Start dětských závodů proběhne ve 13.15
hodin a hlavní závod bude odstartován ve 13.30 hodin. Po doběhu všech závodníků se přesuneme
do restaurace Penzionu Kolesa, kde v cca 15 hodin proběhne vyhlášení vítězů.
Startovné pro předem přihlášené do 18. 12. je 50 Kč. Přihlášení po tomto termínu nebo na místě
startují za 100 Kč. Dětské startovné je 20 Kč.
Formulář pro přihlášení a další informace naleznete na www.behkolesa.cz. Těšíme se na vás!
Tereza Pavelková

Novoroční koncert
Novoroční koncert nebo také Tříkrálový koncert se uskuteční ve spolupráci obce a hřebčína. Tento
koncert se bude konat v pátek 4. 1. 2019 od 18 hodin rovněž v kostele sv. Václava a Leopolda. Vystoupí
oblíbený Smíšený pěvecký sbor Josef Bohuslav Foerster Přelouč pod vedením sbormistra Petra Vacka.

Tříkrálová sbírka 2019
Tříkrálová sbírka je největší charitní dílo v naší zemi. Termín aktuální sbírky je 4. – 6. 1. 2019. Ačkoliv
se to zdá být ještě daleko, chceme všechny pozvat a povzbudit, aby šli koledovat anebo přispěli do
kasičky na charitní projekty. My už jsme s přípravami začali.
Právě ve Vaší obci hledáme koledníky!!!
Tři šikovné děti do jedné skupinky jakéhokoliv věku a někoho nad 15 let, který skupinku „králů“
doprovodí. Veškerý materiál pro koledu dodáme, koledníci se mohou těšit i na odměny, které jsou
zatím překvapením. Neváhejte, ozvěte se nám, ať i ve Vaší obci můžou všichni uvítat koledníky, potěšit
se s nimi, zažít radost z tříkrálové návštěvy.
Volejte pracovnici Charity Přelouč Ritu Levinskou, tel. 731 598 914. Moc se na vás těšíme!!!
Těm, kteří koledníkům otevřou své dveře, připomínáme, jak je bezpečně poznají:
-

pokladnička s nálepkou charity, pečetě s razítkem obce,
doprovázející osoba nad 15 let s průkazkou, jejíž údaje souhlasí s OP doprovázejícího,
číslo pokladničky souhlasí s číslem na průkazce.
„Tříkrálovka“ už je za dveřmi, zveme Vás už teď k pomoci s koledou. Počítáme s Vámi!
Za Charitu Přelouč, Rita Levinská, zástupkyně ředitelky

Ordinace o vánočních svátcích
Paní MUDr. D. Luňáková ze Řečan n. L. bude mít o vánočních svátcích zavřeno od 27. 12. do 2. 1. a
bude ji zastupovat pan MUDr. Hyhlík ve Chvaleticích. Stejně tak bude uzavřena ordinace paní MUDr.
Jany Černé z Přelouče od 27. 12. do 2. 1. 2019 a zastupovat ji bude pohotovost v Pardubicích. Obě
ordinace se pro své pacienty a klienty otevřou opět ve čtvrtek 3. ledna 2019.
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