*** KLADRUBSKÉ NOVINY 01/2018 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku
__________________________________________________________________________________
Jak bude otevřeno na OÚ během svátků
Na Obecním úřadu v Kladrubech nad Labem bude během pracovních dnů o svátcích otevřeno, pouze
v pátek 22. prosince bude zavřeno. Podobně bude mít otevřeno Městský úřad v Přelouči jen s tím
rozdílem, že zavřeno bude v pátek 29. prosince 2017. Ještě jednou přejeme všem krásné svátky 😊.
Volby 2018
První letošní volby, kdy se bude volit nový prezident ČR, se budou konat 12. a 13. ledna a druhé kolo
bude probíhat o 14 dní později 26. a 27. ledna 2018. Volebními dny budou pátky (14.00 – 22.00 hod.) a
soboty (8.00 – 14.00 hod.). Volby se uskuteční v tradičních volebních okrscích – Kladruby nad Labem,
Kolesa, Komárov a Bílé Vchynice.
Dostih v Kolesách
V rámci podzimního dostihového dne se v sobotu 4. 11. běžel v Kolesách dostih s názvem Cena Obce
Kladruby nad Labem. Jednalo se o rovinový dostih na 2900 m pro tříleté a starší koně. V tomto dostihu
zvítězil po tuhém boji kůň Best Box s žokejem Jaromírem Šafářem před Mizuri s žokejem Janem Rájou.
Patnáct tisíc korun investovaných do tohoto dostihu a schválených zastupitelstvem obce je pouhou
částí z příjmu obce za zdaněné sázky při dostizích v Kolesách.
V letošním roce pořádal JS Kolesa, z.s. dva dostihové dny, při nichž se běžely rovinové i překážkové
dostihy. Dostihové dny se většinou těší velmi dobré návštěvnosti a mnoho lidí se sem velmi těší. Jsou to
důležité sportovní akce, které významně zviditelňují naše obce. Organizátorům JS Kolesa z.s. i všem
jejich pomocníkům děkujeme za pořádání těchto sportovních akcí i za údržbu celého velkého
dostihového areálu, který již neodmyslitelně patří do naší polabské krajiny.
Tříkrálová sbírka 2018
Každý rok realizuje Biskupství královéhradecké společně s Charitou v Přelouči v celém kraji a občas i u
nás tzv. Tříkrálovou sbírku, a to v termínu mezi 5. – 12. lednem. V Kladrubech nad Labem se uskuteční v
termínu 7. 1. (neděle).
Poplatky 2018
Rádi bychom Vám sdělili, že poplatky za svoz a likvidaci technického komunálního odpadu (popelnice)
jsou splatné do konce dubna, a to ve stejné výši jako v loňském i předloňském roce tedy 600,-Kč/os.
Vlastník nemovitosti, ve které není nikdo hlášen k trvalému pobytu 600,- Kč/rok/nemovitost (chalupa).
Poplatek za prvního psa zůstává 50,- Kč, za každého dalšího psa je 100,- Kč/rok. Stočné je možné platit
buď paušálem 900,- Kč/osoba, chalupáři 1800,- Kč/chalupa, nebo dle faktury o vodném 40,- Kč/m3.
Pracovnice obecního úřadu navštíví, tak jako každoročně, jednotlivé obce, aby naši spoluobčané, pro
které je cestování obtížné, nemuseli jezdit do Kladrub n. L. Poplatky v jednotlivých obcích se budou
vybírat na bývalých obecních úřadech našich obcí v dubnu, datum včas upřesníme.
Na OÚ jsou k dispozici plastové popelnice. Kdo by potřeboval novou, může ji na OÚ pořídit za 850,-Kč.
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří si své povinnosti vyřizují řádně a včas.
Kanalizace - co si mají občané připravit před napojením a osazením domovních čerpacích stanic?
Krok č. 1 – před osazením domovní čerpací stanice musí majitel (uživatel) nemovitosti provádějící
stavební firmě (zhotoviteli) sdělit, v jaké hloubce se nachází stávající kanalizace z domu. Dále
zhotoviteli sdělí, kde se nachází napojovací bod na stávající domovní kanalizaci. Toto musí zhotovitel
vědět, aby bylo stanoveno, do jaké hloubky bude umístěna domovní čerpací šachta, aby byla zajištěná
dostatečná akumulace pro natékající splaškové vody z domu.
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Pokud majitel domu neví, v jaké hloubce nebo v jakém místě se stávající kanalizace nachází, musí si
vykopat na této kanalizaci sondu a provést si zaměření hloubky potrubí (zaměřuje se hloubka dna
potrubí od terénu).
Stavbyvedoucí bude obcházet jednotlivé nemovitosti po 15. 1. 2018 (v Komárově) a po 28. 2. 2018
v Kolesách. K těmto termínům je třeba mít hloubky potrubí zaměřené.
Výše uvedené informace zaznamená stavbyvedoucí do „přípojkové karty“ k dané nemovitosti a majitel
(uživatel) nemovitosti toto potvrdí svým podpisem.
Krok č. 2 – pokud majitel nemovitosti požaduje umístění domovní čerpací šachty v rozporu
s projektovou dokumentací (umístění dle dokumentace si může majitel ověřit na webových stránkách
OÚ, na Obecním úřadě v Kladrubech, nebo u stavbyvedoucího), je třeba podat písemnou žádost na
Obecní úřad v Kladrubech (např. emailem).
Krok č. 3 - v blízkosti čerpací stanice zhotovitel stavby osadí (dle pokynu vlastníka domu) ovládací
skříňku o rozměrech cca 25 x 26 x 7 cm 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 max. vzdálenosti od
DČS (domovní čerpací stanice) 6 metrů. I umístění této skříňky je třeba si promyslet. Je dobré ji umístit
na takové místo, aby bylo možné denně zkontrolovat optickou signalizaci. Majitel nemovitosti zajistí
přívod nízkého napětí pro ovládací automatiku včetně jeho revize (kabel 5Cx2,5; jistič 3F 16B/400V).
Při řešení této záležitosti se můžete obracet na pana Miloše Švejka ze Řečan nad Labem tel.
602 159 413 nebo na jiného specialistu v tomto oboru, kterého si vyberete.
Krok č. 4 - majitel nemovitosti doručí na OÚ kopii revize přívodu NN (termín nejpozději do 16.4.2018).
Na základě tohoto dokumentu zhotovitel provede montáž technologického vystrojení domovní čerpací
stanice a současně seznámí majitele nemovitosti s provozními pokyny domovní čerpací stanice
Krok č. 5 - po instalaci domovní čerpací stanice si mohou vlastníci nemovitostí provést uložení potrubí
k místu přepojení (k nátoku do žump); nesmí však prozatím dojít k přepojení a nátoku odpadních vod do
domovní čerpací stanice
Krok č. 6 - v rámci předání stavby mezi objednatelem (obcí) a zhotovitelem bude navštívena každá
nemovitost a bude odzkoušeno instalované technologické zařízení v domovní čerpací stanici v každém
čísle popisném.
Krok č. 7 - proběhne přejímka stavby, potom bude vydáno povolení a následně kolaudace kanalizace.
Poté starostka obce vyzve občany (rozhlasem nebo zpravodajem) k přepojení nátoků z domácností do
nově vybudované kanalizace. O tomto termínu budou občané informováni cca měsíc předem.
Náklady na vybudování gravitační části kanalizační přípojky hradí vlastník nemovitosti. Kontakt na
stavbyvedoucího – Marián Kmošek - tel.730 803 778
Stanislava Hrstková, TDI stavby
Olej do speciálního kontejneru
Během vánočních svátků vzniká větší spotřeba oleje, a tak bychom Vám rádi připomněli, že již celý
letošní rok jste mohli odevzdávat použitý kuchyňský olej do speciálního kontejneru, který je umístěn na
dvoře obecního úřadu v Kladrubech. Můžete tak činit i nadále, optimální čas je sice během úředních
hodin, ale pokud postavíte použitý olej v pet-láhvi ke vratům OÚ, rádi ho tam po příchodu do práce
přemístíme. Šetříte tím přírodu i kanalizaci. Navíc je potřeba si uvědomit, že do budoucí tlakové
kanalizace v Kolesách a v Komárově se určitě olej a další tuky nebudou moci dávat, takže lze trénovat
sběr oleje do umělohmotných láhví již nyní a tím být ohleduplný k životnímu prostředí 😊.
Zastávka v Komárově do majetku obce
I autobusové čekárny mají své zajímavé příběhy. Ta pěkná komárovská vznikla v roce 1972. Byla
vybudovaná při tzv. akci „Z“ čili zdarma obyvateli obce. Dle záznamů v obecní kronice je možné zjistit, že
se přitom spotřebovalo 7 q vápna, 3 tisíce cihel, 3 m3 kamene, 600 kusů tašek, 15 m3 písku a 0,25 m3
prken. Na jejím budování se nejvíce podíleli: pánové Král (čp. 2), Fiala (čp. 32), Drahošovi, Hanuš (čp.
16), Hon (čp. 8), Hladík (čp. 19), Drábek (čp. 31) a okna dodal Václav Luňák. Nahození čekárny realizoval
Václav Šanda (čp. 1) a krásný ornament s nápisem Komárov vytvořil Miroslav Kučera. Toť záznamy
z kroniky.
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Bohužel budova čekárny byla umístěna na pozemku, který si prošel různými převody majetku. Polovina
pozemku v době stavby zřejmě patřila obci a druhá polovina Státnímu plemenářskému podniku
Kladruby nad Labem, později byla tato polovina převedena na Státní pozemkový fond. Dlouhá léta obec
o tento pozemek – s parcelním číslem 36 – usilovala. Mnohokrát mířili představitelé naší obce na Státní
pozemkový úřad do Pardubic a v závěru roku 2014 jsem toto místo navštívila také. Rozjela se další kola
jednání, která nakonec vyústila k jedinému řešení, a to převodu na původního majitele. Tím ovšem byl
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní podnik v likvidaci. Počátkem roku 2016 nechal tento
podnik vyhotovit posudek ke stanovení hodnoty nemovité věci. Výsledná hodnota činila 153.000,- Kč,
s koeficientem 0,6 se došlo k ceně necelých 92 tisíc a jedna polovina, kterou si obec měla odkoupit, tedy
vycházela na 46.000,- Kč. Naštěstí právní kancelář likvidátora uznala naše rozhořčení nad nemorálním a
neetickým přístupem k věci a v konečné fázi navrhla bezúplatný převod. Po odsouhlasení MZe a
zastupitelstvem Obce Kladruby n. L. jsme mohli realizovat převod nemovitosti do vlastnictví naší obce.
Takže když dnes nahlédneme na katastr, zjistíme, že komárovská čekárna již opravdu patří obci a je
vedena jako objekt občanské vybavenosti. Děkujeme všem, kteří se v průběhu celé dlouhé doby v této
záležitosti angažovali a můžeme být všichni rádi, že nakonec vše takto dopadlo a příběh má dobrý
konec.
Virtuosi di Praga – ovace ve stoje
V adventním čase organizuje Obec Kladruby nad Labem společně s Národním hřebčínem Kladruby nad
Labem předvánoční koncerty (díky všem, kteří se na přípravě koncertu podíleli 😊). Poprvé se koncert
s Virtuosi di Praga uskutečnil před deseti lety v roce 2007. Kromě tohoto hudebního tělesa sem tehdy
přijeli i významní pěvci Národního divadla. Po několikaleté přestávce se podařilo pozvat Virtuosi di
Praga až v roce 2015 a od té doby nám sem opět jezdí.
Uměleckým ředitelem, dirigentem, moderátorem a vynikajícím houslistou tohoto tělesa je pan Oldřich
Vlček. Díky jeho výbornému a praktickému nápadu vystupují společně s Virtuosi di Praga také velmi
šikovní členové dětského pěveckého sboru Myšáci ze Řečan nad Labem. Pod vedením paní učitelky Mgr.
Michaely Novákové si připraví vždy pěkný program, který velmi potěší všechny přítomné posluchače,
hlavně rodiče a další blízké příbuzné.
V letošním roce jsme si mohli znovu vychutnat nádherný soprán Michaely Katrákové doprovázený
houslisty Barborou Hlaváčovou a Oldřichem Vlčkem, violoncellistou Josefem Svobodou a také Janem
Meislem, mistrem světa ve hře na baján (basový klávesový akordeon). Obrovským překvapením byli
významní pěvci z USA, kteří právě cestovali do naší země a nechali se panem Vlčkem zlákat do Kladrub
n. L. Přijel tenorista Héctor Mauel Mir a sopranistka Sydnee Waggoner, která mj. vyhrála soutěž krásy
na Aljašce „Miss Alaska“ v roce 2009. Oba interpreti působí na Floridě v Miami a ČR již při různých
významných příležitostech navštívili. Vystoupení Sydnee Waggoner, jak sdělil Oldřich Vlček, běžně stojí
několik tisíc euro a jemu se podařilo oba americké operní pěvce získat v rámci naší klasické platby za
vánoční koncert. Pro nás všechny přítomné to byl obrovský zážitek a měli jsme velké štěstí. Jako vděční
posluchači jsme je odměnili, jak jsou ve světě zvyklí – potleskem ve stoje. To se snad v kladrubském
kostele ještě nestalo a co pamatuji, tak naposledy tleskali diváci ve stoje Sacramoso Eroicovi XLIII, alias
Majdovi, když se v roce 2005 loučil na kladrubském závodišti se svojí sportovní kariérou. Tehdy z něj
Petr Vozáb před tribunami sňal postroje, přehodil přes něj pěknou modrou deku s nápisem „Majdo,
díky“ a při procházení před tribunami diváci stáli, tleskali a mnozí uronili i slzy.
Rozsvěcení vánočního stromečku a Mikulášská nadílka
V pátek 1. 12. se uskutečnilo tradiční rozsvěcení vánočního stromečku s jarmarkem. Děti z Mateřské
školy Hříbátka z Kladrub nad Labem a ze Základní školy ze Řečan nad Labem z pěveckého sboru Myšáci
připravily velice milý doprovodný program. Své výrobky nabídly místní i přespolní instituce či jednotlivci.
K tomu se přítomní mohli občerstvit řadou sladkostí či klasickou klobáskou. Po této akci následovalo
hraní koled skupinou Techniks před NH a od 18.30 byl na programu avizovaný koncert.
V sobotu proběhla Mikulášská nadílka v Kolesách, v neděli v Kladrubech a v úterý v Bílých Vchynicích.
Všem, kteří se na přípravě i vlastních akcích podíleli, velice děkujeme.
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„Prebelé“ ve škole
Prebelé neboli den otevřených dveří nemusí být jen ve hřebčínu, ale také ve škole. Střední škola chovu
koní a jezdectví se představí široké veřejnosti v pátek 12. ledna 2018 od 10 hodin a o měsíc později
rovněž v pátek 9. února ve stejnou dobu. Občané našich obcí mohou tuto informaci sdělit svým
známým, jejichž děti mají intenzivní zájem o koně. Více informací o studiu a o škole naleznete na
webových stránkách školy: www.skola-kladrubynl.cz.
Ing. Zdeněk Novák – přednáška o tom, co máme v Kladrubech a okolí krásného
Státní tajemník ministerstva kultury Ing. Zdeněk Novák se celoživotně zajímá o krajinářství, které také
vystudoval (krajinářství a sadovnictví Mendelova univerzita Brno). Do Kladrub jezdí již dvě desetiletí a
velmi dobře zná vývoj kladrubského hřebčína nejenom v tomto období. Naposledy jsme měli krátkou
příležitost si vyslechnout jeho poutavé sdělení v závěru října. Tam jsme se také domluvili, že v zimním
období naplánujeme přednášku na téma historického vývoje krajiny v našem nejbližším okolí, a hlavně
na popis všech unikátů, které zdobí nejenom anglický park v Mošnici, ale i okolí stájí, pastvin a cest.
Přesný termín přednášky si sdělíme v příštím čísle.
V mezičase je možné na OÚ v úředních hodinách nahlédnout do návrhu Rozvojové studie Kladrubska,
kterou nechal v souvislosti s UNESCO vypracovat Pardubický kraj.
Divadlo Chvaletice
Dům kultury Chvaletice pořádá dvě akce, na které vás srdečně zve. První se koná ve středu 24. ledna od
18 hodin. Jedná se o pořad plný písniček a povídání – talk show Mariana Vojtka. Druhá akce se koná
v pondělí 23. 4. od 19 hodin a jmenuje se Polib tetičku aneb nikdo není dokonalý. Hrají Jan Čenský,
Miroslava Pleštilová, Pavel Nový, Karel Vlček, Eliška Jansová a Hana Marie Maroušková. Předprodej
vstupenek je v pokladně KD Chvaletice (pondělí a středa od 15 do 19 hodin, ve čtvrtek od 16 do 19
hodin) nebo na telefonním čísle 725 212 060 u paní Kateřiny Míškové.
Hrobník v Kolesách
Rádi bychom poděkovali za dlouholetou péči o koleský hřbitov především panu Jiřímu Kocmanovi, Lucii
Kocmanové a určitě i dalším rodinným příslušníkům, kteří se průběžně o hřbitov společnými silami
starali. Ke konci roku by však rádi skončili, a tak hledáme nové zájemce o tuto činnost. Můžete se hlásit
na OÚ v Kladrubech nad Labem – osobně či telefonicky (606 660 211). Práce to bude radostnější,
neboť, jak jste jistě zaznamenali, koleský hřbitov doznává značných oprav a úprav.
Vánoční běh v Kolesách
Srdečně zveme všechny milovníky pohybu na 21. ročník Vánočního běhu v Kolesách. Závod se uskuteční
26. 12. 2017 a závodit můžete v těchto kategoriích: ŽENY (a muži nad 45 let) - 5 km, MUŽI - 8,2 km a
DĚTI (do 6 let, do 10 let a do 15 let). Registrace závodníků bude probíhat od 12.30 hodin u fotbalových
kabin na dostihovém závodišti. Možno přihlášení předem online na www.beh-kolesa.webnode.cz. Po
přihlášení předem získáváte startovné za 50 Kč, přihlášení až na místě 100 Kč. Děti zdarma. Těšíme se
na vás!
Akce
26. 12. – Vánoční běh v Kolesách
30. 12. – Koncert pěveckého sboru J. B. Foerstera z Přelouče – kostel sv. Václava, Kladruby, od 16 hod.
13. 1. – Jezdecký ples v NH od 19 hodin
2. a 4. 2. – „V pololetí koně letí“ – otevření areálů NH pro návštěvníky
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