*** KLADRUBSKÉ NOVINY 05/2018 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku

Kontrola místního rozhlasu
Vážení a milí spoluobčané, rádi bychom Vás požádali o součinnost při kontrole funkčnosti našich
místních rozhlasů v jednotlivých obcích. Protože se čas od času někdo zastaví, že na určitém místě
nejde rozhlas či je špatně slyšet nebo se zvuk z jednotlivých tlampačů výrazně překrývá, dovolujeme
si Vás požádat o písemná sdělení mailem (obec@kladrubynadlabem.cz) nebo osobně na obecním
úřadě, kde a jaký problém s místním rozhlasem máte. Prosíme o Vaše vyjádření do 15. 5. 18,
následně objednáme servisní firmu, která provede opravu Vámi sdělených problémů s rozhlasem.
Předem děkujeme za spolupráci.

Kanalizace
V průběhu března a dubna firma GASCO vytvářela hlavní přípojku mezi Kolesy a Kladruby n. L., budovala hlavní řady v Kolesách a začala s osazováním domovních čerpacích stanic (DČS) v obou obcích.
Jak bylo v minulých číslech Kladrubských novin informováno, měli si do konce dubna 2018 všichni
nově připojovaní občané zařídit elektrickou přípojku. Kdo by ještě potřeboval nějakou radu v této
oblasti, může se obrátit na pana Miloše Švejka ze Řečan n. L. (telefon 602 159 413, mail:
elektrosvejk@seznam.cz), který vám za úplatu provede požadovanou elektro-přípojku
k technologickému rozvaděči a zajistí elektro revizi.
Pokud si budete zajišťovat elektropřípojku jiným způsobem, vyžádejte si u p. Bulise (kontakt je uveden
níže) technologický rozvaděč, ve kterém je třeba elektrorozvod od jističe ukončit. V tomto případě si
od Vás vyžádá revizi pracovník firmy Elbis cz, s.r.o. před montáží technologie DČS. Montáž kabelu z
technologického rozvaděče do domovní čerpací stanice (DČS) zajistí prováděcí firma Elbis cz, s.r.o. pan
Otakar Bulis (telefon 602 584 204, mail: o.bulis@seznam.cz) při montáži technologie DČS.
Pokud Vám bude něco nejasného ohledně technických požadavků na umístění DČS a rozvodů elektro,
můžete se obrátit na stavbyvedoucího pana Mariána Kmoška (telefon 730 803 778).

Poplatky
Rádi bychom poděkovali všem, kteří již zaplatili poplatky za TKO – odvoz komunálního odpadu.
Poplatky činí 600,- Kč/osoba/rok, v případě chalupářů 600,- Kč/ chata, chalupa/rok. Poplatek za psa
činí 50,- Kč, za každého dalšího je 100,- Kč. Tyto poplatky měly být zaplaceny do konce dubna 2018.
Pokud tak někdo neučinil – i přes několikanásobné upozornění v našich Kladrubských novinách,
budeme nuceni, velice neradi, řešit poplatek exekuční cestou.
Stočné (v Kladrubech n. L.) je možné platit paušálem 900,- Kč/os./rok nebo 40,- Kč/m3 dle faktury o
vodném, (firmy 45,- Kč/m3), chataři platí 1800,- Kč/chata, chalupa/ rok. Termín splatnosti je 31. 8. 18.

Komunální odpad
Komunální odpad odváží přeloučská firma SOP a.s. Mnohdy ani není potřeba kontrolovat obsah
směsného odpadu, protože některé popelnice „přetékají“, ovšem odpadem, který tam rozhodně
nepatří – plasty a další druhy umělé hmoty, dřevo, resp. i různá prkénka, sklo, bioodpad… Čím více
nebudeme odpad třídit, tím více budeme jako obec platit za odvoz komunálního odpadu. Šance na
snížení ročního poplatku za TKO je tak mizivá.
Ráda bych poděkovala aktivním členům Sboru dobrovolných hasičů za součinnost při svozu
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, železa a elektroodpadu. Hasiči odevzdají železo a elektro

do sběren a podpoří tím svou činnost včetně organizace hasičských závodů. Za svoz velkoobjemového
a nebezpečného odpadu musíme SOPu vždy zaplatit a částka se každoročně pohybuje okolo 50 tisíc
korun. Je to služba obce našim spoluobčanům, kteří mají odvoz výše uvedeného zdarma.

Návštěva zámku v Pardubicích
Jak již bylo v předminulém čísle Kladrubských novin avizováno, plánuje naše obec návštěvu
nádherného renesančního zámku v Pardubicích. Areálem zámku nás provede zkušená historička,
spisovatelka a organizátorka paní Mgr. Renáta Tetřevová a ukáže nám to nejlepší a nejzajímavější
z architektonické perly. Akce se uskuteční ve čtvrtek 17. května od 16.30 hod. Sraz účastníků je na
nádvoří před zámkem. Doprava je individuální, ale kdyby někdo potřeboval dovoz, je možné využít
služebního auta obce. Zájemci o návštěvu zámku se mohou hlásit na OÚ osobně, telefonem
466 932 126 nebo mailem: obec@kladrubynadlabem. cz. Pro obyvatele našich obcí je vstup zdarma.

Běžecký závod v Kolesách
Srdečně zveme všechny běžce a běžkyně 19. května na 1. ROČNÍK JARNÍHO BĚHU KOLESA. Těšit se
můžete na proběhnutí jarní přírodou koleských lesů, volit lze z tratí na 5 nebo 10 km. Součástí
běžeckého dne budou i závody pro děti. Registrace je možná předem na WWW.BEHKOLESA.CZ. Na
místě se můžete registrovat od 9 hodin. Závod na 5 a 10 kilometrů bude odstartován v 11 hodin. Děti
poběží o čtvrt hodiny dříve v 10.45 hodin. DALŠÍ INFORMACE NA WWW.BEHKOLESA.CZ. Budeme se
na Vás těšit! Pokud by měl někdo zájem se podílet na přípravě a průběhu závodů, ozvěte se mi,
prosím, na mail terezapavelkovaa@gmail.com nebo na tel.: 605 060 621. Děkuji. T. Pavelková

Různé
V průběhu doby můžete navštěvovat naši obecní knihovnu v Kladrubech n. L., která je otevřena každý
čtvrtek od 15 do 17 hodin. Přijďte si vypůjčit něco zajímavého ke čtení 😊.
Průběžně můžete odevzdávat přepálený olej z kuchyně do speciálního kontejneru, který je umístěn
na dvoře OÚ v době úředních hodin, jinak je možné ho nechat v PET-lahvi před vraty dvora.

Den otevřených elektrárna Chvaletice
Pod heslem „Nemusíte lézt přes plot, když chcete vidět elektrárnu“ se koná další Den otevřených
dveří v Elektrárně Sev.en ve Chvaleticích. Akce se uskuteční v sobotu 9. června od 9 do 14 hodin.
Kromě zajímavé exkurze do nitra elektrárny bude připraven i doprovodný program – skákací hrad,
horolezecká stěna, laserová střelnice, obří autodráha, dílničky, koloběžky, šlapací káry a ukázky
hasičské techniky. Jste srdečně zváni.
Při této příležitosti bych velice ráda pochválila výbornou spolupráci s Elektrárnou Sev.en Chvaletice,
konkrétně s panem ředitelem Ing. Lubošem Pavlasem a také s paní Ing. Kateřinou Přemyslovskou. EC
podpořila nejen zasazení lípy paní Olgy Havlové, kterého se zúčastnila za Výbor dobré vůle paní
MUDr. Milena Černá a paní Bautzová, dále místopředsedkyně senátu paní Miluše Horská, zástupci
MŠ Hříbátka, NH Kladruby, OÚ Kladruby n. a řada našich obyvatel.

Očekávané akce:
30. 4. stavění májky v Kladrubech, od 19 h. pálení čarodějnic v Kladrubech u dět.hřiště a B.Vchynicích
17. 5. návštěva zámku v Pardubicích v 16.30 hod.
19. 5. Jarní běh v Kolesách
26. 5. Den starokladrubského koně v Kladrubech n. L.
__________________________________________________________________________________
Úřední hodiny: Po a St: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 Kladrubské noviny - občasník, vydává: Obec Kladruby nad Labem, IČO
00273767. Šéfredaktorka Ing. Lenka Gotthardová, CSc. Počet výtisků 350, neprodejné. Datum vydání: 27. 4. 2018. Sídlo
redakce: Obecní úřad Kladruby nad Labem 110, 533 14 Kladruby nad Labem, tel.: 466 932 690, 466 932 126, e-mail:
obec@kladrubynadlabem.cz. Povoleno MK ČR E 22064 ze dne 27. 3. 2015

