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Zpravodaj územního samosprávného celku
__________________________________________________________________________________
Poplatky 2019
V letošním roce se výše poplatku za odvoz odpadu nikterak nezměnila. Každý obyvatel
trvale hlášený v našich obcích zaplatí stejně jako v loňském roce 600,- Kč/osoba za odvoz
TKO. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny děti do 18 let. Chataři a chalupáři platí 600,- Kč/
chata, chalupa. Poplatky za TKO musí být uhrazeny do konce dubna letošního roku.
Pokud bychom se měli podívat na náklady související s odvozem komunálního odpadu, tak
průměrně měsíčně platí obec přes 50.000,- Kč, k tomu musíme připočítat svoz
velkoobjemového odpadu a nebezpečného odpadu, svoz bioodpadu, a tak celková roční
částka činí cca 700.000,- Kč. Na poplatcích vybereme okolo 300.000,- Kč, takže obec více
než z poloviny dotuje odvoz TKO. Budeme rádi, když budete intenzivněji využívat možnosti
třídění odpadu, včetně bioodpadu.
O poplatcích za stočné jsme psali již v prosincovém čísle Kladrubských novin. Pro rok 2019
činí stočné 1000,- Kč/osoba nebo 1000,- Kč/chata/chalupa. Stočné jsou povinni platit
všichni občané, kteří v našich obcích bydlí, ať jsou zde trvale hlášeni či nikoliv. Instituce a
firmy platí v metrech krychlových, a to 45,- Kč/m3.
Tímto bychom rádi vyzvali 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. Dále žádáme občany Koles a Komárova, kteří ještě
nemají podepsané smlouvy o odvážení odpadních vod, aby tak rovněž učinili. Individuální
připojení ke kanalizaci v těchto 2 obcích by mělo být dokončeno do konce dubna 2019.
Poplatek za jednoho psa činí 50,- Kč/rok, za každého dalšího 100,- Kč/rok. Poplatky musí
být zaplaceny do konce dubna 2019.
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.
Můžete platit také 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
č. p. 127), 2 a čp. pro Kolesa (např. 246 – Kolesa čp. 46), 3 a čp. pro Komárov (např. 34 –
čp. 4 Komárov). Takto lze zaplatit i popelnice či pejska. Obec Bílé Vchynice má před číslem
popisným uvedenu čtyřku.
Kanalizace Kolesa a Komárov
V závěru minulého roku a počátkem letošního již řada občanů obcí Kolesa a Komárov
uzavřela s obcí smlouvy na odvádění odpadních vod. Kdo ještě tak neučinil, má možnost
přijít smlouvy převzít v průběhu následujících týdnů na obecní úřad v Kladrubech n. L.
v úřední dny. Čím dříve se jednotlivé nemovitosti připojí, tím lépe pro jejich uživatele.
Paušální poplatek 1000,- Kč platí na celý rok 2019. V mezičase se od Vás, kteří jste již
připojeni, dozvídáme, že vše funguje, jak má 😊.
Kanalizace Semínská vrata
V loňském roce se obce Kladruby nad Labem a Semín společně s NH Kladruby n. L. a
Pardubickým krajem domluvily na vybudování kanalizace v Semínských vratech s připojením
na kanalizaci v Kladrubech nad Labem. V průběhu roku jsme Vás informovali, že byla ze 4
obeslaných firem vysoutěžena firma Elektrovasury Kolesa, která se do přípravných prací
pustí již v průběhu měsíce března. Budování kanalizace v těchto místech předcházela řada
jednání výše zmíněných institucí, ale jsme rádi, že se po dlouhých letech může realizovat
stavba kanalizace za výrazného přispění Pardubického kraje, čímž mu tímto velice
děkujeme.

Kanalizace Bílé Vchynice
Pro Bílé Vchynice jsme již nechali zpracovat „Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o
umístění stavby“ firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s. Praha 5. V další fázi bude
zpracována dokumentace pro stavební povolení. Na podzim bychom rádi podali
prostřednictvím ERV, s.r.o. Jaroměř žádost o dotaci. Pokud vše dobře poběží, mohlo by se
se stavbou začít v průběhu roku 2020.
Tříkrálová sbírka
Již několik let je v naší zemi organizována tzv. Tříkrálová
sbírka. V našem regionu ji organizuje Charita Přelouč.
V termínu 4. – 6. 1. 2019 koledovaly hlavně děti
(většinou v doprovodu dospělých osob) v 53 obcích,
včetně Přelouče. Celkový výtěžek sbírky činil 326 187,Kč, což bylo o 20 % více než v loňském roce.
V našich obcích se letos do zapečetěných kasiček
vybralo 6.121,- Kč (Kladruby n. L. 1926,- Kč, Kolesa
2232,- Kč, Komárov a Bílé Vchynice 1963,- Kč),
v loňském roce 8.130,- Kč. V Kladrubech koledovaly děti
- Dominik Novotný, Štěpán Krupka a Sofinka Novotná
v doprovodu paní Kláry Novotné. V Kolesách se
tříkrálovému koledování věnoval David Závrský se svými
kamarády Josefem Šebkem, Jakubem a Janem
Vašíčkovými, v doprovodu paní Jany Závrské. Pro
Komárov a Bílé Vchynice se nikdo nepřihlásil, a tak je
navštívily děti ze ZŠ z Přelouče.
Všem, kteří na Tříkrálovou sbírku přispěli, velice
děkujeme. A díky patří také těm, kteří se této bohulibé
akce zúčastnili v roli koledníků.
Beseda v Bílých Vchynicích
Na pátek 15.února je naplánovaná beseda v klubovně v Bílých Vchynicích. Od 18 hodin
budou přednášet, tak jako v minulých letech, manželé Komárkovi z Chlumce nad Cidlinou o
jejich zajímavém cestování po světe. Jste srdečně zváni.
3. Rodinný karneval
Oblíbenou únorovou akcí je Karneval pro děti a rodiče. Organizuje ho Obec Kladruby nad
Labem ve spolupráci s Národním hřebčínem a s firmou Rusín. Karneval se uskuteční
v sobotu 23. 2. od 14 hodin v Císařském hostinci v Kladrubech nad Labem. Na programu
bude kromě tance také tombola, soutěže pro děti i pro rodiče a nejlepší soutěžící budou
odměněni. O pěkný hudební doprovod se bude starat pan Michal Mokroš. Zvány jsou
všechny děti s rodiči z našich čtyř obcí.
Dopravní automobil pro hasiče
Již v roce 2017 jsme po dohodě s Hasičským záchranným sborem zamýšleli podat žádost o
dotaci na nový dopravní devítimístný automobil pro hasiče. Současně jsme tedy požádali o
dotaci Generální ředitelství hasičského záchranného sboru v Praze, potažmo ministerstvo
vnitra a také Pardubický kraj. Na obou místech nám byly dotace schváleny, a tak jsme
v závěru loňského roku zakoupili devítimístný dopravní automobil. 450 tisíc korun obdržíme
z GŘ HZS a 300 tisíc korun od Pardubického kraje, 346 tisíc korun je podíl naší obce.
Slavnostní předání auta našim hasičům proběhne v sobotu dne 2. března od 14 hodin
v hasičské zbrojnici v Kladrubech nad Labem. Jsou zváni všichni naši občané. Auto bude
sloužit především hasičskému záchrannému sboru naší obce, ale po ohlášení na HZS
Pardubického kraje ho bude moci v případě potřeby využít i obec.
Hasičský ples
Sdružení dobrovolných hasičů, Obec Kladruby nad Labem a Národní hřebčín Kladruby nad
Labem Vás srdečně zvou na tradiční hasičský ples. Ten se uskuteční v sobotu 16. března

od 20 hodin v Císařském hostinci v Kladrubech nad Labem. Jeho součástí bývá vždy bohatá
tombola a příjemný hudební doprovod. Těšíme se na Vaši účast.
Svoz odpadu
Na sobotu 6. dubna je naplánován svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, dále
svoz elektroodpadu a železa. Akci organizuje Obec Kladruby ve spolupráci se Sdružením
dobrovolných hasičů Kladruby nad Labem a SOP Přelouč. Začátek svozu je plánován na 8
hodin a postupně budou „odbaveny" všechny naše vesnice.
Návštěvy do okolí + divadlo
V první polovině letošního roku plánujeme opět navštívit nejbližší kulturní památky a
sousední obce. Za pěkného počasí bychom mohli navštívit město Týnec nad Labem, které
má nesmírně zajímavou historii a velmi aktivní současnost. Žijí v něm přibližně dva tisíce
obyvatel. Pan starosta Bc. Dušan Žmolil přislíbil tuto možnost, a tak budeme jen hledat
vhodný termín. Dalším místem návštěvy bude dříve velmi slavný choltický zámek
s jedinečnou kaplí. Kromě toho se budeme snažit pořídit i lístky do divadla. O všech
zamýšlených akcích Vás budeme rádi včas informovat.
Opravy
V druhé polovině loňského roku jsme realizovali řadu oprav, jako již dříve zmiňovanou silnici
za mateřskou školou. V letošním roce žádáme o dotaci na další část této silnice, která vede
za hostincem „U černého koně“. Třebaže dotace nechodí v žádném případě automaticky,
věříme, že se nám podaří sehnat finanční podporu i na tento úsek. Všichni víme, že by
potřebovaly opravit i hlavní silnice, které procházejí našimi obcemi. Ty však nejsou
v majetku našich obcí, a tak již dlouhou dobu komunikujeme s Pardubickým krajem a
Správou a údržbou silnic Pardubického kraje. Poměrně pozitivní přístup k opravám těchto
silnic vládl asi před dvěma roky, ale v souvislosti se zamýšleným vybudováním nového
mostu přes Labe se všechno velice zbrzdilo. Využíváme všech příležitostí připomínat, jak je
u nás potřeba silnice opravit a věříme, že se v dohledné době dočkáme zlepšení stavu – je o
tom i zmínka v aktuálním Týdeníku Pernštejn č.5.
V druhé polovině loňského roku, a i v roce letošním, prochází opravami také čistička
odpadních vod v Kladrubech nad Labem. Řada potrubí byla vyměněna a zateplena. V lednu
byl okolo ČOV zásadním způsobem opraven obvodový plot. Další dílčí opravy jsou
plánovány na letošní rok.
V Kolesách před autobusovou zastávkou byla vylepšena nástupní plocha a také postaven
plot u dětského hřiště, obě úpravy slouží k větší bezpečnosti našich dětí i všech dalších
občanů. Na podzim došlo ještě k drobným opravám povrchu silnic – v Kolesách na
křižovatce směrem ke hřbitovu, u autobusové zastávky v Komárově a u vodní nádrže
v Bílých Vchynicích (značně dlouho tam byl dříve umístěn výstražný sloupek SUS).
Opravený koleský hřbitov byl ještě doplněn o zahradní úpravy a bylo tam vysazeno několik
stromů, stejně jako na koleské křižovatce.
Oba nově zbudované altánky – v Kladrubech a v Kolesách byly doplněny o zámkovou dlažbu
a kladrubský o okapové žlábky a roury. Do všech obcí byly zakoupeny kovobetonové
odpadkové koše. Další nákup košů je v plánu.
V Kolesách proběhl 22. ročník Vánočního běhu
Druhý svátek vánoční patřil v Kolesách u Kladrub
nad Labem již tradičně běžeckým závodům. 22.
ročníku Vánočního běhu se zúčastnilo rekordních
128 běžců. Celé sportovní odpoledne zahájily
dětské závody. V jednotlivých kategoriích zvítězili
Kryštof Zářecký, Michael Král a Tomáš Metelka.
Každé dítě bylo po doběhu odměněno perníkovou
medailí.
Následoval společný start dospělých závodníků na
tratích 5 a 8,1 km. Na 5kilometrové trati se vítězem
stal Tomáš Mocek (18:55) a nejrychlejší ženou
byla Marta Fenclová (19:01).

Na delší trati si pro vítězství doběhl Miloš Kratochvíl (29:36), v ženách zvítězila Táňa
Metelková (31:21).
V cíli čekalo běžce občerstvení včetně tradičního chleba se sádlem a horkého čaje, který si
účastníci mohli vychutnat ve vratných kelímcích NickNack, díky jejichž využití se povedlo
minimalizovat množství odpadu z celého běžeckého odpoledne.
K vyhlášení výsledků a příjemnému posezení jsme se přesunuli do restaurace Penzionu
Kolesa. Kompletní výsledky a další informace najdete na www.behkolesa.cz.
Těšíme se na vás při dalším běžeckém klání na jaře 2019.
Tereza Pavelková
Nezapomeňme na pomníky!
Po nějakém čase jsem se rozhodl pokračovat v popisu vchynických pamětihodností. Druhý
pomník v katastru obce Bílé Vchynice byl postavený v roce 1948. V kronice se uvádí toto „V
naší obci dne 9. května byla velká slavnost k odhalení památníku osvobození vlasti. Náklad
činil 3.000 Kčs, postavení plotu Kčs 6.875, pomník 23.000 Kčs, betonový plot 1.500 Kčs.
Občané Bílé Vchynice přispěli 10.635 Kčs, Hasičský sbor Kčs 12.000, Zemědělská komise
3.000Kčs, M.N.V. Kčs 3.000. Udržování obsluhuje pí Kateřina Kulhánková rolnice na
odpočinku, která od M.N.V. obdržela děkovné uznání.“
Hlavním prvkem tohoto pomníku je pískovcová socha alegorie Vlasti. Dívka se vzpřímenou
hlavou, vlnitými vlasy na ramena, oblečená ve splývavém šatu až k nohám, které jsou bosé.
Ruce sevřené v pěst s okovy a řetězy, které jsou přetrženy. Za sochou pískovcová deska
zakončená obloukem, ze kterého vystupuje
nápis „OSVOBOZENÉ VLASTI“. Na druhé
pískovcové desce, která má obdélný tvar je
vytesaný nápis: „NA PAMĚT 5. KVĚTNA 1945/
MEZNÍKU TO NAŠEHO/ NÁRODNÍHO A
STÁTNÍHO/ OSVOBOZENÍ/ HORŠÍ POROBA/
NEŽLI SMRT!“. Na straně 138 vchynické kroniky
zaznamenal kronikář Josef Fiala v roce 1968:
„Na památku 50ti letého výročí ČeskoSlovenské Republiky byly vysazeny tři lípy u
památníku svobody. Přinesli je z polesí Štít
z lesního oddělení č. 15 od silnice spojující
Chárovnu a Kolesa od Flašáru! Byl jsem pro ně
já a Sýkora Gusta t.č. bytem v Praze 2
Vyšehradská 9. Zasadili je - jednu František
Rambousek předseda M.N.V, prostřední Fiala
Josef st. já, a třetí Fiala Josef ml. Slavnost na
28. října byla uspořádána za účasti místních
občanů. Předseda Fr. Rambousek zahájil a
přečetl program. Po ukončení jsme zazpívali
naše státní hymny a Hej Slovane“. Později
kronikář do textu černým inkoustem zaznamenal
„Ty lípy uschly, tak tam nejsou“.
Pan profesor Chrastný dostal nápad, že bychom se mohli setkat a společně poodkrýt
zajímavosti historie obce Bílé Vchynice. Toto setkání plánujeme na úterý 26. března
v klubovně v Bílých Vchynicích od 17.00 hod. Těšíme se na Vás.
Jan Krátký
Zdroj:
SOA Pardubice, fond Archiv obce Bílé Vchynice, Pamětní kniha obce Bílá V. Chynice, sg. SK15 str. 57, 138
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