**KLADRUBSKÉ NOVINY 12/2019 * *
Zpravodaj územního samosprávného celku
Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám příjemný předvánoční čas a rádi bychom Vás seznámili s naší činností
během letošního roku i s plány na rok příští. V letošním roce probíhalo hodně
přípravných prací na další období a také řada důležitých oprav. V průběhu roku
byly zorganizovány zajímavé akce – kulturního, společenského či soutěžního rázu.
Velmi významným okamžikem bylo zapsání „Krajiny pro chov a výcvik
ceremoniálních kočárových koní v Kladrubech nad Labem“ na seznam UNESCO.
Zastupitelé našich obcí Vám přejí příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, životní
energie, ale i klidu a spokojenosti
.

Poplatky 2020
Pro rok 2020 jsou poplatky ponechány ve stejné výši jako v roce 2019. To znamená, že za odvoz komunálního
odpadu (TKO) se bude platit 600,- Kč/osobu trvale hlášenou v našich obcích (od poplatku jsou osvobozeny
děti do 18 let). Chalupáři budou platit 600,- Kč za celý objekt chaty či chalupy.
Výše stočného zůstává na 1000,- Kč/osoba žijící v obcích Kladruby n. L., Kolesa a Komárov (platí všichni, kteří
tu žijí bez ohledu na místo trvalého pobytu či věk). Instituce a firmy platí 45,- Kč/m3.
Poplatek za psy činí stále 50,-Kč/pes, za každého dalšího psa se platí 100,- Kč/pes. Při platbě poplatků za
čtyřnohé kamarády obdrží jejich majitelé nové psí známky s nápisem Kladruby nad Labem, s evidenčním
číslem a znázorněním psí tlapky 😊. K tomu bude potřeba sdělit jméno, plemeno a přibližné stáří pejska a
jméno jeho majitele. Údaje se budou následně aktualizovat.

Přehled činnosti od voleb v říjnu 2018
V letošním roce jsme realizovali řadu důležitých oprav, které ovšem nejsou až tak vidět. K těm patří například
oprava části ČOV v Kladrubech nad Labem a také přečerpávacích stanic. Na čističce odpadních vod proběhly
další opravy potrubí, jeho kompletní izolace a oplechování, montáž zábradlí, vyčištění nádrže, instalace
nového žlabu a vany na kaly, došlo i k novému oplocení objektu a opravě vrat. Byla koupena nová
převodovka včetně nosného rámu a konstrukce.
Kompletní opravou prošla i přečerpávací stanice na Černé pěšince (technické zařízení, elektrika, budova,
střecha, včetně oplocení + výměna čerpadla) a u žampionárny (výměna tlakového potrubí, montáž
oplachového potrubí, oprava nosné konstrukce, nový žlab a sběrné bedny na hrubé nečistoty, výměna
elektroinstalace a osazení nového lanového vrátku na demontáž čerpadel).
Menší opravu potřebovala autobusové zastávka v Kladrubech u rybníčku (oprava betonové podlahy, nátěr
interiéru) a také chodník směrem na křižovatce k žampionárně.
Důležitou novou stavbou byla tlaková kanalizace v místní části Semínská vrata, kde bylo tlakové potrubí
vedeno od konce Kladrub (od Březinových) až do zatáčky v Semínských vratech, kde již byly napojeny
jednotlivé objekty. Tato akce se konala za finanční podpory Pardubického kraje a ve spolupráci s obcí Semín
a NH.
V Kladrubech n. L. a v Komárově byly ve spolupráci s Pardubickým krajem postaveny nové altánky poblíž
dětských hřišť. Ještě nás bude čekat úprava povrchu pod altány. V Bílých Vchynicích došlo ke zřízení nové
plochy (zámková dlažba) na odpadové nádoby vedle hasičské zbrojnice, která bude ještě doplněna i stáním

pro kola a běžným odpadkovým košem. V Kolesách byla rovněž položena zámková dlažba u autobusové
zastávky.
Ve všech obcích již přibyly lavičky a odpadkové koše, na jaře budou doplněny další.
V letošním roce probíhala další etapa opravy mateřské školy Hříbátka. Hlavní náplní byla oprava domovní
kanalizace, vodovodu, nová elektroinstalace, vybetonování, obložení či vymalování dotčených místností.
Opravou prošla i místnost pro kadeřnické služby a také schody ke knihovně.
Pro hasiče obec ve spolupráci s GŘ Hasičské záchranné služby a Pardubickým krajem nakoupila devítimístné
hasičské auto. V průběhu roku došlo k nákupu nových pneumatik k výjezdovému hasičskému autu, nové
baterie ad.
K tomu v našich obcích průběžně probíhaly opravy rozhlasu firmou Mopos, ale to je takový nekonečný
příběh, protože i přes jejich časté volání a zásahy, jsou stále místa, která příliš nefungují.
V jarních měsících jsme ve spolupráci se společností Seven (elektrárna Chvaletice) nechali zasadit řadu
stromů hlavně v Kladrubech a v Kolesách či došlo k výměně některých stromů v Bílých Vchynicích.
V souvislosti s tím došlo i probírce a úpravě zeleně v mateřské škole, vybudování hnízda pro čápy, před
obecním úřadem byl založen nový květinový záhon.
Dobrovolní hasiči z Bílých Vchynic ve spolupráci s panem Josefem Kárníkem a jeho zaměstnanci zdarma
opravili obecní rybníček (opraveno stavidlo, vyspárovány břehy rybníka). Opravy prováděli po odpoledních
ve svém volném čase. Moc jim za to děkujeme.
V letošním roce bylo řešeno několik projektových dokumentací, které se týkaly budoucích staveb či úprav.
Nejdůležitější je projektová dokumentace na „Kanalizace a ČOV Bílé Vchynice“. Ze stavebního úřadu jsme již
obdrželi kladné vyjádření k územnímu povolení, a právě v listopadu jsme od firmy VRV Praha obdrželi i
podklady pro stavební povolení. Jeho vyřízení však bude trvat do jarních měsíců a pak bude následovat tzv.
projekt pro výběr zhotovitele. V mezičase žádáme o dotaci na tuto akci.
Další projekty se týkaly budování tůní a úpravy pozemků okolo nich v k. ú. Kladruby n. L. vedle žampionárny a
kladrubského napaječe. Společnost Living in green pracuje na projektu: „Revitalizace tůně v Kladrubech n.
L.“. Péči o pozemky v k. ú. Hradišťko, na nichž se nacházejí vzácní živočichové, převzala firma Biokontakt, z. s.
Další část pozemků využívá k pastvě skotu Ing. Divíšek z Chlumce n. C.
Během roku zorganizovala obec ve spolupráci se sportovně kulturní – komisí, SDH a dalšími aktivními
organizátory řadu akcí pro děti k různým příležitostem (karneval, Den dětí, dýňobraní, Mikulášské nadílky…).
Všem za připravení těchto akcí děkujeme.
K dalším akcím patřily čarodějnice, vernisáže fotografií a obrazů, návštěvy sousedních obcí (Týnec nad
Labem) a zámků (Choltice), návštěva divadla pod Kunětickou horou, besedy s významnými osobnostmi,
včetně koleských četníků, floristické kurzy s V. Vnenčákovou, rozsvěcení vánočního stromečku, vánoční
koncert a tříkrálový koncert a další. K tomu se snažíme vás všechny informovat o dění v obci na webových
stránkách obce (www.kladrubynadlabem.cz), místním rozhlasem a v Kladrubských novinách.
Výjezdová jednotka hasičů plnila své úkoly vyplývající z jednotlivých akcí, kterých naštěstí v tomto roce
nebylo tolik, jako v letech předchozích. Dále SDH uspořádalo hasičský ples, soutěž „Memoriál Fr. Doubravy“ a
řada hasičů se zúčastnila soutěží a výstav v Pardubickém kraji (aviatický den, retroměstečko atd.).
Z dalších akcí, které jsme chtěli realizovat, se nám nepovedla oprava silnice za Černým koněm v Kladrubech
n. L. Ač jsme žádost o dotaci podali včas, byl o tyto finanční prostředky takový zájem, že jsme se dostali do

převisu. Podobné to bylo s dotací na opravy křížků v Kolesách, Komárově a v Bílých Vchynicích. Žádosti jsou
správně vyplněné i podané, a tak se o stejné dotační prostředky budeme ucházet i v příštím roce.

Výhled 2020
Pokud vše poběží optimálně, měli bychom se v druhé polovině příštího roku pustit do stavby kanalizace
v Bílých Vchynicích, s tím budou souviset opravy dešťové kanalizace a chodníků. Ve složitějším případě se
vším budeme moci začít až v roce 2021.
K tomu se budeme snažit realizovat výše uvedené opravy silnice za Černým koněm a křížků. Výstavba
chodníku v Kladrubech nad Labem na Jelenišťatech se stále prodlužuje, protože původní projekt narazil na
nařízení VAKu, který chce, abychom vybudovali ještě novou souběžnou dešťovou kanalizaci.
V průběhu roku bychom rádi drobně opravili některé budovy v majetku obce a pro bližší budoucnost
necháváme zpracovat studie na vybrané obecní budovy a jejich možné praktické využití.
Dále budeme řešit opravy chodníků, autobusových zastávek, výsadbu zeleně atd.
I v novém roce se můžete těšit na řadu kulturně společenských a sportovních akcí a pravidelné informování
rozhlasem, na webu i v Kladrubských novinách 😊.

Parkování automobilů
Ještě jednou žádáme naše občany, aby neparkovali na chodnících, cestách a silnicích, včetně průtahů
obcemi. Na hlavních silnicích III. třídy je to i nebezpečné pro projíždějící auta a většina z nás přesně ví, kde se
takto špatně parkuje. Krátkodobé zaparkování na naložení, vyložení či rychlou návštěvu je možné pochopit,
ale soustavné špatné parkování nikoliv. Děkujeme za pochopení.

Vhodná paliva
Dále žádáme naše spoluobčany, aby byli ohleduplní nejenom k sobě samým a ke svým sousedům, ale i
životnímu prostředí. Ve všech našich obcích je jednak zaveden plyn a elektrická energie a dále někteří mají
individuální moderní zdroje, které je možné využít k vytápění domů. Řada spoluobčanů topí dřívím, uhlím či
briketami, což se dle informací z vládních nařízení bude ještě několik let tolerovat. Co je však zcela
nepřípustné, je pálení umělé hmoty, různých olejů, odpadů a dalších zcela nevhodných materiálů. Ty potom
zamořují široké okolí, že se tu nedá dýchat. Pohoršujeme se nad kácením lesů v Amazonii, nad mnoha požáry
na různých místech světa atd. a sami mnohdy přispíváme ke znečišťování svého nejbližšího okolí a vůbec
nám to nevadí. To je samozřejmě zcela špatně. Protože jsme zaznamenali několik stížností, dovolujeme si
zdvořile upozornit ty, kterých se to týká, aby již tak nečinili, neboť bychom museli záležitosti postoupit na
odbor životního prostředí.

Pochvala
V letošním roce zavítal pan Gregárek i do našich obcí a vzhledem k tomu, že klienti byli velice spokojeni a
napsali na obecní úřad pochvalný dopis, rádi uvádíme informaci o pedikérských službách ještě jednou:
Nabídka pedikérských služeb
Služby poskytuji, vzhledem k absenci vhodných prostor, formou dojezdu ke klientům, což jistě ocení
obzvláště senioři a osoby s omezenou mobilitou. Pro úhradu poskytnutých služeb akceptuji i poukázky
Sodexo (dárkový pass a bonus pass) a Ederned (Compliments). Nemám pevně stanovenou provozní dobu,
termíny ošetření jsou k objednání na telefonním čísle 731 788 441.Kontaktovat mne lze i
na https://www.facebook.com/pedikuragregarek/. Martin Gregárek, Božec, 281 27 Krakovany

Nabídka palivového dřeva
Nabízíme palivové modřínové dřevo - štěpky délka 52 cm. Cena dřeva je 280 Kč za sypaný metr. Máme
připraveno na traktorovém vleku v celkovém množství 10 sypaných metrů za 2800 Kč. Doprava není v ceně.
Místo odběru Šindelářství Rasochy. Telefon: 721584247

Akce
Mikulášskou nadílku organizuje sportovně-kulturní komise Obce Kladruby nad Labem ve spolupráci s dalšími
subjekty pro jednotlivé obce: 5. 12. v Bílých Vchynicích, 6. 12. v Kolesách a 7. 12. v Kladrubech n. L.
5. 12. – čtvrtek, pro děti z Bílé Vchynice, rozsvěcení vánočního stromu a nadílka od 17 hodin před klubovnou
SDH
6. 12. – pátek, Mikulášská nadílka pro děti z Koles a Komárova od 17 hodin v Pensionu Kolesa
7. 12. – sobota, Mikulášská nadílka pro děti z Kladrub n. L. od 17 hodin v Císařském hostinci (ve spolupráci
s NH)
5. 12. – čtvrtek, Jezdecká akademie, pořádá SŠCHKJ, jezdecká hala, 13 hodin
6. 12. – pátek, Den otevřených dveří, pořádá SŠCHKJ, ve škole, od 10 hod. na jízdárně, mezi 11:30 – 14 hod.
ve škole
9. 12. – pondělí, Beseda se zástupci společnosti MANGAN Chvaletice, příprava zpracování manganu v oblasti
Trnávky a Chvaletic, vliv na životní prostřední v nejbližším okolí, 17 hod, zasedací místnost OÚ Kladruby nad
Labem
12. 12. – čtvrtek, vernisáž výstavy uměleckých prací žáků SŠCHKJ, v rámci spolupráce OÚ Kladruby a SŠCHKJ
Kladruby, ve 14.30 v zasedací místnosti OÚ Kladruby nad Labem
13. 12. – pátek, Vánoční koncert „Kantoři“ - Novobydžovská hudební skupina Kantoři se představí v letošním
roce v Kladrubech nad Labem. V pátek 13. prosince od 18 hodin se nově sejdeme v budově Střední školy
chovu koní a jezdectví. Nejprve vystoupí předkapela Duo Smolíkovi & David Hlaváček a potom samotná
skupina Kantoři pod vedením kapelníka pana Mgr. Jana Filipa. V programu zazní vánoční písně a koledy.
Všichni návštěvníci budou také moci zhlédnout nově opravené části interiéru střední školy, a navíc na nás
bude čekat i drobné občerstvení. Významným bonusem bude teplo v celé škole
.
Jednotné vstupné činí 80,- Kč a lístky si můžete zakoupit či rezervovat na obecním úřadu v úřední hodiny,
nebo mailem na obec@kladrubynadlabem.cz nebo telefonicky na 606 660 211. Těšíme se na Vaši účast.
14. 12. – sobota, Odvoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, ve spolupráci s firmou SOP Přelouč a
SDH Kladruby n. L. se uskuteční ve všech 4 našich obcích dopoledne
19. 12. – pátek, slavnostní otevření zrenovovaných prostor pro Českou poštu, 10 hodin
20. 12. – pátek, NH organizuje vánoční koncert v kostele sv. Václava a Leopolda (Kateřina Englichová, Eva
Garajová, Žofie Vokálková)
3. 1. – pátek, OÚ a NH pořádají Tříkrálový koncert, Smíšený pěvecký sbor J. B. Foerstera Přelouč, kostel sv.
Václava, sbormistr Petr Vacek, 18 hodin
31. 1. – pátek, Beseda o médiích a desinformačních zdrojích, Bílé Vchynice, klubovna SDH, 18 hodin
Ráda bych touto cestou poděkovala všem lidem z našich obcí, kteří se v letošním roce podíleli na přípravě
kulturních a sportovních akcí pro své spoluobčany nebo je osobně organizovali. Moc vám děkujeme.
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