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Zpravodaj územního samosprávného celku
__________________________________________________________________________________
Územní plán
Obec Kladruby nad Labem zadala již v listopadu 2016 tvorbu nového územního plánu. Jeho
zpracování a odborné připomínkování trvalo až do 1. 2. 2018. Na posledním zastupitelstvu obce
12. 2., jak bylo avizováno v pozvánce, byl tento návrh projednáván. Zastupitelé a přítomní občané
byli seznámeni s návrhem nových úprav jednak z úst Ing. arch. Pavla Tománka, zpracovatele ÚP a
dále Ing. Kamily Zárubové, zástupkyně stavebního odboru MěÚ Přelouč. Návrh nového plánu je
k nahlédnutí na webových stránkách města Přelouče www.mestoprelouc.cz/mesto/uzemniplanovani/uzemni-plany/ nebo v tištěné podobě přímo na OÚ v Kladrubech n. L. Připomínky k ÚP je
možné podávat písemně do 3. 3. 2018 na OÚ Kladruby nad Labem.
Pasport komunikací
V průběhu měsíce prosince 2017 byl pořízen tzv. pasport obecních komunikací pro obec Kladruby nad
Labem. Jedná se o popis stávajících komunikací (silnice, chodníky) v majetku obce Kladruby nad
Labem a také umístění dopravních značek. Další pasporty budou vytvořeny pro všechny naše další
obce, a to v průběhu jarních měsíců. Jsou to důležité podklady pro jakékoliv opravy silnic, chodníků či
značek. Bez tohoto dokumentu nemůžeme žádat ani o případné dotace. Nyní je požádáno právě o
první úsek oprav, a to silnici za MŠ v Kladrubech n. L. Žádosti jsou požadavky ministerstva pro místní
rozvoj omezeny na jednu komunikaci za rok, resp. má tato varianta vyšší bodové ohodnocení.
Kanalizace
Na přelomu ledna a února 2018 byla v Komárově dokončena nová odbočka kanalizace směrem
k Damaschkovým, současně byl na cestu navezen zpevňující materiál. Většina povrchů nad vedením
tlakové kanalizace, včetně této cesty, bude ještě včas upravena tak, aby byla možná další běžná péče
dotčených úseků. Před přejímkou stavby bude provedena konečná úprava zpevněných i
nezpevněných povrchů.
Firma GASCO se následně přesunula do Koles, kde pokládá hlavní tlakové řady a postupně bude
vytvářet vedlejší přípojky. Zástupci firmy GASCO žádají obyvatele Koles, aby si změřili výšku napojení
gravitačních přípojek na jímky, resp. v jaké hloubce se nachází stávající kanalizace, která je vedena
z domu a sdělí, kde se nachází napojovací bod na stávající domovní kanalizaci. Pokud majitel neví,
v jaké hloubce nebo v jakém místě se nachází, musí si vykopat na této kanalizaci sondu a provést si
zaměření hloubky potrubí (zaměřuje se hloubka dna od terénu). Pan stavbyvedoucí bude obcházet
v průběhu března jednotlivé nemovitosti a zapisovat si Vámi sdělené údaje, které budou zapsány do
„přípojkové karty“ a majitel tento údaj potvrdí svým podpisem. Dále platí informace uvedené
v Kladrubských novinách č. 1/2018.
Hasiči – činnost za rok 2017
Členové Sdružení dobrovolných hasičů v Kladrubech nad Labem se sešli na pravidelné výroční schůzi
v sobotu 27. ledna 2018 v zasedací místnosti OÚ Kladruby n. L. Jejich předseda Libor Doubrava
všechny uvítal a předal slovo místostarostovi SDH Janu Pokornému. Dozvěděli se, že v loňském roce
bylo méně výjezdů než roce předcházejícím. Důvodem bylo celkově méně požárů a také úprava a
oprava našich aut. V současné době máme k dispozici T 815 přímo v Kladrubech n. L. a rezervní auto
Š 706 v Bílých Vchynicích. Při této příležitosti bych ráda poděkovala vchynickým hasičům – jmenovitě
panu Josefu Špičákovi a Františku Vaňkovi, kteří byli do loňského roku ve výjezdové jednotce, ovšem
jejich činnost byla hlavně ze zdravotních důvodů ukončena. Dále se ale sdružují ve SDH, které ve
Vchynicích zůstává stále aktivní.
Významný byl zásah našich hasičů po vichřici dne 29. 10. Silný vítr poničil a polámal řadu stromů,
hlavně okolo Koles, poškodil vedení elektrického proudu a na OÚ vrata do dvora.

SDH má v plánu tradiční akce – hasičský ples 10. března v Císařském hostinci a v měsíci září hasičské
soutěže pro okolní sdružení. Dále by se velice rádi nově zaměřili na práci s mládeží. Kdo z rodičů by
chtěl své děti podpořit v užitečném trávení volného času, může je přihlásit do nově vznikajícího
kroužku. Kontakt je následující: Jiří Procházka 607 066 447 nebo Josef Šimek 774 569 851.
Starší fotografie a pohledy
Vážení přátelé, rádi bychom Vás požádali o spolupráci při tvorbě dvou výstav. Jedna se bude týkat
starých fotografií či pohledů z našich obcí z období před 50 – 100 lety či starších. Kdo máte doma
takové materiály, rádi je využijeme k uspořádání výstavy na obecním úřadu v Kladrubech n. L. ke 100.
výročí založení naší republiky. Materiály můžete zapůjčit (vytvoříme jejich seznam) nebo je můžeme
ofotografovat či vhodnou formou zkopírovat. Jejich zapůjčením učiníte mnoho radosti nejenom sobě,
ale hlavně všem zájemcům o minulost našich nesmírně zajímavých obcí a života v nich. Optimální
termín donesení je v průběhu března.
Druhá výstava je plánovaná na pozdně podzimní a zimní období, a to dokonce ve spolupráci
s Východočeským muzeem v Pardubicích. Kdo máte doma pěkné staré vánoční pohledy, navíc třeba
také s tématikou koní, rádi je vystavíme na OÚ v adventním čase. Opět je můžete přinést v originále,
anebo je můžeme společně ofotit či oskenovat. I tyto materiály můžete přinést raději dříve,
v průběhu března a dubna. Bude hezké se potěšit pohledem na dávné pohlednice se zajímavou
tématikou. Předem Vám velice děkujeme za užitečnou spolupráci a moc se těšíme.
Divadlo Pardubice
Paní místostarostka Věra Vnenčáková společně s kulturní komisí pro Vás připravila lákavou nabídku
návštěvy Východočeského divadla v Pardubicích. V pátek 27. dubna se můžete těšit na návštěvu
romantické komedie o soužití dvou světů – vlídných duchů a andělů strážných. Bravurně napsaná
citlivá komedie současné britské autorky Pam Valentine ukazuje na důležitost přirozených lidských
hodnot, jako jsou láska, rodinné štěstí nebo pevná víra, které je třeba za každých okolností hájit.
Divadelní představení se koná v pátek 27. 4. od 19 hodin. Pro naše občany je připraven autobus,
který bude vyjíždět v 17.30 z Bílých Vchynic (autobus. zastávka u bývalého OÚ), v 17.45 z Komárova
(autobus. zastávka), v 17.50 z Koles (autobus. zastávka) a v 18.00 hod. z Kladrub n. L. (autobus.
zastávka u hřebčína u vodárny, od Černého koně, následně Semínská vrata). Vstupenky do přízemí
(přední řady) a na balkon stojí 380,- Kč, do přízemí od 7. řady za 330,- Kč. Dopravu autobusem hradí
pro své občany obec, takže můžete zdarma cestovat za kulturou do Pardubic. Vstupenky si lze
vyzvednout či objednat v úředních hodinách na OÚ. Bližší informace osobně nebo na telefonu
466 932 126 nebo mailem na obec@kladrubynadlabem.cz. Těšíme se na Vaši účast.
Návštěva zámku Pardubice
Každoročně pro naše občany organizujeme zdarma návštěvu blízkého zámku. Již jsme společně
navštívili zámky v Chlumci nad Cidlinou, na Kačině či ve Slatiňanech. V letošním roce se chystáme na
zámek do Pardubic. Renesanční perlou, zvelebenou významným šlechtickým rodem Pernštejnů, nás
provede zkušená historička a organizátorka mnoha významných akcí nejenom ve VČM, paní Mgr.
Renáta Tetřevová. Díky ní jsme měli v Kladrubech n. L. výstavu o legendárním fotografovi parforsních
honů, dostihů a koní Josefu Pírkovi, a naopak starokladrubští koně (hřebčín a potažmo naše obec)
byli prezentováni na výstavě na zámku v Pardubicích v roce 2016/2017.
Letošní návštěva zámku v Pardubicích je naplánována na čtvrtek 17. května od 16.30 hod. Sraz
účastníků je na nádvoří před zámkem. Doprava je individuální, ale kdyby někdo potřeboval odvézt, je
k tomuto účelu k dispozici obecní služební auto. Zájemci o návštěvu zámku se mohou hlásit na
obecním úřadu osobně, telefonem 466 932 126 nebo mailem: obec@kladrubynadlabem.cz
Knihovna v Kladrubech
Obecní knihovna v Kladrubech nad Labem je zpravidla otevřena každý čtvrtek od 15 do 17 hodin.
Paní Klára Novotná pro Vás připravuje vždy zajímavou nabídku. Nyní je aktuálně k dispozici od
Miroslava Smolíka vyprávění o historii Semína a okolí „Až bude teplejc“, kniha od Pavla Fialy „Mistr
opratí Jiří Kocman“, od Jana Bárty „Kohouti kokrhají všude stejně“ o současném cestování a

poznávání lidí či od Michaely Hrachovcové dětská kniha Zrzečka pod hvězdami. Dále je knihovna
vybavena mnoha romány a detektivkami. Využijte svého času ke čtení zajímavých knih 😊.
Dětský maškarní karneval
V sobotu 10. 2. zorganizovaly L. Kocmanová, P. Sůrová, V. Vnenčáková, M. Ženatá, M. Sládková a S.
Brandová dětský maškarní karneval v Penzionu v Kolesách k velké spokojenosti všech zúčastněných.
Děti přišly v nápaditých maskách a zasoutěžily si o hodnotné ceny. Díky za realizaci.
NH Kladruby
15. – 18. února se NH Kladruby společně se ZH Tlumačov zúčastnily výjezdu na výstavu koní do
Friedrichshafenu u Bodamského jezera. Poprvé tam v roce 2006 zazářila šestka vedená Petrem
Vozábem, následně se tam ještě v roce 2008 představili s osmičkou. Akce měla vždy obrovský úspěch
a odezvu. NH se akce zúčastňuje zpravidla ve 2 – 4 letých intervalech. Letos tam NH prezentoval již
poněkolikáté Jiří Nesvačil jun. s týmem (Kateřina Nesvačilová, Jakub Mack, Veronika Starečková,
Magdalena Musilová a Josef Dlesk). Tradiční čtverylka 4 šestispřeží (Daniel Würgler, Jozef Dobrovic,
Jiří Nesvačil a Ludwig Weinmeier) byla opět úžasná a s následným ohňostrojem nadchla tisíce diváků.
Gratulujeme k účasti a reprezentaci naší obce.
22. a 23. března proběhne v Kladrubech nad Labem zasedání Asociace státních evropských hřebčínů
a hřebčinců ESSA. Ředitelé těchto významných chovatelských institucí zamíří na dvoudenní
konferenci. NH je členem této organizace od roku 2004 a ve své době měl zástupce v předsednictvu.
Kromě řešení řady společných témat se někteří členové účastní i společných jezdeckých vystoupení –
např. v roce 2006 jelo 8 starokladrubských hřebců NH na ME do Mannheimu na jednu z největších
chovatelských čtverylek o 80 plemenících z 9 evropských zemí, poslední akce proběhla právě ve výše
uvedeném Friedrichshafenu, kde 2 tlumačovští hřebci vystupovali v ESSA-čtverylce společně
s hřebčíny a hřebčinci z Warendorfu, Marbachu, Schwaigangeru, Avanches a Stadl-Paury.
Mezinárodní závody spřežení „Rudolfův pohár“, jehož součástí je Memoriál Ing. Jiřího Davida, se
uskuteční v termínu 19. a 22. dubna.
MANGAN
Vážení občané Kladrub nad Labem, možná jste již zaznamenali, že nedaleko Vaší obce, na chvaletických
„haldách“, se děje něco nového. Rádi bychom vás seznámili s projektem, který, jak věříme, bude pro
všechny přínosem.
Naše společnost, MANGAN Chvaletice, s.r.o., se v současné době zabývá přípravou projektu zpracování
manganové rudy z navážek z předchozí těžební činnosti. Tyto navážky, nacházející se v obci Chvaletice
a Trnávka, obsahují ložiska manganu. Projekt představuje výstavbu nového zařízení na recyklaci
odpadní rudy manganu z odkališť s cílem vyrábět vysoce čistý elektrolytický kovový mangan. Po
vytěžení této letité navážky bude naším cílem její vyčištění, zajištění ekologického nepropustného
podloží, odstranění znečištění podzemních vod, ke kterému permanentně dochází, a úprava prostoru
hald tak, aby co nejšetrněji zapadl do původního rázu krajiny s co nejvyšším množstvím zeleně.
Většina navážek představuje odpad z historických těžebních a drtících operací, zaměřených na těžbu
pyritu pro výrobu kyseliny sírové, které zde byly prováděny v letech 1951 až 1975. Mezi roky 1986 až
1989 provedl podnik Bateria Slaný rozsáhlé přehodnocení ložisek, metalurgickou studii a projekční
práce zaměřené na výrobu elektrolytického burele (oxidu manganičitého). Tyto studie potvrdily
relativně vysoké množství uhličitanu manganatého. Od té doby se však na využití těchto surovinových
zdrojů žádným způsobem nepokračovalo.
Naše společnost je držitelem průzkumné licence na tato ložiska. V posledních dvou letech provádíme
na základě této licence průzkum ložisek a odběr vzorků k laboratorním testům. Na testy navazuje
vyhodnocování a výpočty, abychom zjistili celkové zásoby manganu. Projekt je na samotném počátku
a pro jeho úspěšnou realizaci bude třeba zpracovat velké množství analýz, výpočtů a studií, a zároveň

ověřit jeho proveditelnost s přihlédnutím ke všem aspektům, mimo jiné k právním předpisům České
republiky a Evropské Unie.
Celý projekt bude realizován prostřednictvím nového zařízení na recyklaci odpadního manganu z
odkališť při využití moderní, progresivní technologie špičkové technické úrovně. Projektujeme
vytvoření komerčně životaschopného, a z hlediska životního prostředí udržitelného, podniku, který
bude vysoce respektovaný a ceněný našimi obchodními partnery, jeho zákazníky a pevně věříme i
místní komunitou. Máte-li zájem se o našem projektu dozvědět více, velmi rádi přijdeme na jednání
zastupitelstva obce nebo vás přivítáme v našem informačním centru, které se nachází v Domě kultury
Chvaletice. Budeme mít otevřeno od 1. února 2018 každé pondělí, úterý a čtvrtek od 13 do 16 hodin.
Jan Votava, generální ředitel
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Tradiční svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu proběhne ve spolupráci se SOP Přelouč a
hasiči (SDH Kladruby n. L.) v sobotu 14. dubna od 8 hodin ve všech obcích – začínat se bude
v Kladrubech nad Labem, následovat budou další naše obce. K tomu bude patřit ještě sběr
elektroodpadu a železného šrotu. Kovový odpad nechte, prosím, za vraty, protože jinak ho posbírají
aktivní občané z jiných obcí.
Zároveň ve stejný den 8.30 proběhne brigáda na úklid ve všech obcích. Srazy budou před místními
obecními úřady. Také budeme rádi, když si pěkně uklidíte před svými domy a zahradami.
Akce
V únoru proběhla díky iniciativě zastupitelek Blanky Kárníkové a Jany Kulhánkové nesmírně zajímavá
beseda „Po stopách Mayů“. Komu tato akce utekla, má možnost zajet na OÚ do Újezdu a
poslechnout si povídání manželů Komárkových z Chlumce n. C. Akce se koná v pondělí 5. 3. od 18.30
hod.
Ve středu 14. 3. od 18 hodin se uskuteční v Císařském hostinci beseda se státním tajemníkem
ministerstva kultury s Ing. Zdeňkem k Novákem na téma „Kladrubská krajina, její zvláštnosti a
zajímavosti“.
V sobotu 24. 3. proběhne avizovaný floristický kurz na OÚ v Kladrubech n. L. od 9 hodin.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úklid v Kladrubech a okolí
Nabízíme pravidelný či jednorázový úklid vaší domácnosti či firmy. Mytí oken a rámů, dezinfekce WC
a koupelen, utírání prachu, vytírání a další úklidové a čistící služby. Používáme vlastní osvědčené
přípravky. kontakt: Andrea Kilingrová, Kladruby n. L., tel.: 736 662 842
Nabídka práce
Společnost JK MONT s.r.o. sídlící ve Lhotě u Přelouče nabízí volná místa zámečníků,
svářečů a montérů ve svém provozu, který je umístěn v bývalém areálu zemědělského
družstva Lhota u Přelouče. Zájemce rádi uvítáme a detailně je seznámíme s platovými
podmínkami a s výrobním programem naší firmy. Kontaktní osobou je Natalie Licková na
telefonním čísle 464 609 530.
23. pardubická stavební výstava
Zveme všechny stavebníky, stavaře, kutily, prostě všechny, kteří stavějí, přestavují nebo se na to
chystají k zahájení stavební sezony 2018 na TRADIČNÍ JARNÍ STAVEBNÍ VÝSTAVU
DO IDEONU ve dnech 1. až 3. března. Výstava podporuje investice do energetických úspor, úspor
vody, přehlídku stavebních materiálů, technologií, služeb a novinek ve stavebnictví.
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