*** KLADRUBSKÉ NOVINY 01/2019 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku
__________________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané,
do nového roku 2019 vám všem přejeme hodně zdraví, optimismu, energie a spokojenosti.
O většině prací a úkolů, které jsme v letošním roce realizovali,
jsme psali již v některých podzimních číslech Kladrubských novin.
Rádi pro nás všechny budeme pokračovat v započatých i
nových úkolech také v dalších letech. Nechť se vám dobře
daří a rádi žijete v našich obcích.
To vám přejí zastupitelé Obce Kladruby nad Labem
Požár v Kladrubech n. L.
Ve středu 5. prosince se v našich obcích rozhoukaly sirény. Došlo k požáru rodinného domu v řadové
zástavbě v Kladrubech n. L. v ulici neoficiálně zvané „Inženýrská“. Sjely se zde tři hasičské sbory,
policie ČR a dokonce přilétla i helikoptéra záchranářů. Požár vznikl neúmyslně.
V záznamu o následném předání místa zásahu orgánem státního požárního dozoru je psáno: Objekt
odpojen od elektrické energie, proveden průzkum termokamerou s negativním nálezem požáru.
Naštěstí se nikomu nic nestalo a díky náhodné návštěvě v domě, a hlavně bdělosti sousedů byla
přivolána včasná pomoc. Obec následně řešila s řadou institucí základní otázky týkající se budoucího
provozu domu (sociální odbor, sociální služby, charita, SOP,…).
Otevření úřadů mezi svátky
Městský úřad Přelouč oznamuje, že mezi svátky bude zavřen pouze v pondělí 31. 12. To samé platí i
pro náš Obecní úřad Kladruby nad Labem, který bude uzavřen také pouze poslední den v tomto roce.
Silvestr
Přejeme všem našim občanům, aby hezky a příjemně oslavili vstup do dalšího roku. Tak jako vždy
ovšem připomínám, abyste byli maximálně ohleduplní nejenom ke svým sousedům, ale i k našim
zvířecím přátelům. V každé z našich obcí jsou chováni koně, psi, kočky a mnohá další hospodářská či
domácí zvířata. Nikomu z jejich majitelů není lhostejné, když jsou jejich čtyřnozí přátelé pro naši
chvilkovou radost vyděšeni k smrti. Proto Vás opět prosím, abyste od ohňostrojů a podobných
hlučných pyrotechnických zábav v našich obcích upustili. Předem velice děkuji.
Tříkrálová sbírka
Tříkrálová sbírka, kterou organizuje Charita Přelouč, se bude v obci Kladruby n. L. konat v pátek 4. 1.
dopoledne. V této obci ji bude zabezpečovat paní Klárka Novotná se svým „dětským týmem“. Rovněž
v pátek odpoledne bude probíhat tato sbírka v Komárově a v Bílých Vchynicích a o její průběh se
budou starat děti ze ZŚ z Přelouče. V Kolesách proběhne sbírka s Davidem Závrským a jeho skupinou
v neděli 6. 1. odpoledne. Pro příští rok bychom rádi požádali obyvatele Komárova a Bílých Vchynic,
kdyby mohli dát dohromady malé dětské skupinky, aby i v těchto obcích působily „naše děti“ v rámci
tříkrálové sbírky. Proto bude potřeba se spojit s Charitou v Přelouči ( 731 598 914).Předem děkujeme.
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