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Zpravodaj územního samosprávného celku

Návštěva v Holašovicích
Jihočeská vesnička Holašovice je již 20 let v UNESCO. Je jednou z mála míst v ČR, které je rovněž
jako Kladruby nad Labem pouze obcí a nikoliv městem. Tudíž život je zde pro nás rozhodně lépe
srovnatelný než třeba s Litomyšlí nebo Třebíčí, o Praze nemluvě. Obec je plně funkční, pulzuje v ní
běžný venkovský život a není tedy skanzenem.
V této obci se již 4. volební období stará o vše potřebné aktivní pan starosta Ing. Jan Jílek se svým
týmem zastupitelů. Ten byl také ochotný nás přijmout a věnovat se několika našim zastupitelům, kteří
projevili zájem o danou problematiku. Za naši obec jely zastupitelky paní Věra Vnenčáková, Marcela
Ženatá, Blanka Kárníková, Marie Sládková, kronikářka paní Helena Hanušová a starostka Lenka
Gotthardová. Pro úplnost doplním, že jsme jely dvěma soukromými auty, abychom obci zbytečně
neutrácely peníze.
Pracovní návštěva spočívala jednak v prohlídce obce, v návštěvě informačního střediska, obecní
hospody, muzea, stonehenge a mnoha dalších míst. V průběhu dne nás pan starosta informoval o
opravách jednotlivých statků a domů, o čerpání dotací, o zvýšené návštěvnosti obce, hlavně v letních
měsících, o soužití domácích a cizích obyvatel. Obci stouply náklady na udržování pořádku, na péči o
zeleň, na odklízení odpadků či na vybudování a provoz informačního centra. Lidé se museli smířit
s tím, že jejich domy neustále někdo okukuje, ale pokud byli trošku podnikaví, tak si tam zřídili různé
aktivity - buď sezónní, nebo příležitostné (např. při Selských slavnostech). Obec umožňuje při
Selských slavnostech vlastním občanům nebo cizím podnikatelům si pronajmout prodejní nebo
výstavní plochu nebo dokonce i zapůjčit stánek (vše má dobře smluvně ošetřeno). Při všech akcích
pomáhají také dobrovolní hasiči, kteří se dočkali nové hasičské zbrojnice, dobrovolníci a známí.
Většina občanů se při Selských slavnostech ráda zapojí do činnosti, jednak se mohou pochlubit svým
domem, dvorem, výměnkem, nebo něco nabídnout. Vesměs záleží na životním postoji a přístupu
k věcem jednotlivých obyvatel.
Ač je se vším stále hodně práce a starostí, určitě těch 20 let v UNESCO přineslo obci a jejím občanům
mnoho pozitivního z hlediska oprav a úprav jejich nemovitostí, z hlediska úpravy obce, její prestiže, a
nakonec i z hlediska návštěvního a podnikatelského. Obyvatelé mohou být rádi, že bydlí ve velice
krásné obci, že mohou využít nových zařízení zbudovaných v obci jak pro obyvatele, tak pro
návštěvníky a že mohou být aktéry i mnoha jedinečných slavností a událostí.

Zasedání
V mezičase zasedala Rada obce a to ve středu 9. 5. a Zastupitelstvo obce v pondělí 21. 5. Výpis
usnesení ZO je umístěn na webových stránkách obce www.kladrubynadlabem.cz.

Kanalizace
V obci Kolesa se v druhé polovině května objevily semafory a byl budován hlavní řad kanalizace od
koleské křižovatky směrem na Kladruby n. L. Také pokračovalo budování jednotlivých přípojek na
soukromých pozemcích v Kolesách a v Komárově.
Dle harmonogramu prací by již všichni obyvatelé Koles a Komárova měli mít hotovou elektrickou
přípojku a čekají na její revizi. Pokud náhodou by ještě někdo neměl toto hotové, je nejvyšší čas
během několika dní vše zrealizovat (buď se svým „rodinným“ elektrikářem či dle pokynů z minulých
zpravodajů a dopisu obyvatelům Koles a Komárova –-s panem Milošem Švejkem, tel. 602 159 413).
Od 28. 5. bude probíhat montáž čerpadel do domácích čisticích jímek, kterou je možné provést pouze
v případě, že je připravena ze strany vlastníků nemovitostí elektropřípojka k rozvaděči čerpací stanice.
Tuto montáž bude provádět firma Elbis CZ, s.r.o. pan Otakar Bulis (602 584 204).

Pálení čarodějnic
Poslední dubnový den proběhly tradiční čarodějnice. Oficiální akce se konaly v Kladrubech n. L. a
v Bílých Vchynicích. Před pořádáním pálení čarodějnic byl velký vítr, a tak vyvstaly obavy, aby
nevznikl požár. Naštěstí se vítr večer utišil a vše proběhlo, jak mělo. Naši hasiči zabezpečovali službu
nejen pro naše obce, ale i pro obec Selmice, se kterou jsme v loňském roce sepsali dohodu o
spolupráci. Ráda bych poděkovala všem aktérům: v roli pořadatelů hasičům, kulturně-sportovní
komisi a Josefu Kárníkovi (za bezpečné shrnutí hromady větví) a v roli účastníků všem našim
občanům, kteří se akce zúčastnili v Kladrubech a ve Vchynicích. Je to vždy přátelské setkání
dospělých i dětí, přičemž právě děti si během večera užijí řadu atrakcí včetně opékání párků či buřtů.

Návštěva zámku v Pardubicích
Ve čtvrtek 17. 5. se přibližně 25 občanů našich obcí zúčastnilo zdarma prohlídky pardubického
zámku, respektive „Východočeského muzea Pardubice“. Do historie zámku se nejvíce zapsal
šlechtický rod Pernštejnů, který ho nechal zbudovat v krásném renesančním slohu a dále také kulturně
historický spolek, který zde již na konci 19. století zřídil muzeum. A to má zde své významné sídlo
dodnes. Nabízí širokou paletu historicko-archeologickou, historicko-regionální, přírodní, sklářskou,
zbrojní, numismatickou a dle aktuálních výstav i jinou. Paní Mgr. Renáta Tetřevová nám ukázala to
nejzajímavější ze zámku, včetně rytířských sálů či zámecké věže, kam ti odvážní vystoupali po více
než 170 schodech.

Altánky a spol.
V průběhu měsíce dubna a května jsou v Kladrubech n. L. a v Kolesách budovány dva altánky, které
mohou sloužit jak našim obyvatelům, tak i dalším návštěvníkům těchto obcí. K tomu byly dokoupeny
4 lavičky, které budou umístěny v každé naší obci. V Kladrubech n. L. vedle mateřské školky byla
okolo lípy postavena kulatá dřevěná lavička. Práci prováděli pánové Václav Oliva a Jan Vencl
z Labětína a Semína. Finančně je tato akce významně podpořena Pardubickým krajem na rozvoj
cestovního ruchu. Umístění a tvar altánků musel schválit nejenom stavební odbor v Přelouči, ale i
odbor památkové péče v Pardubicích a také v Přelouči. Pokud se v dalších žádostech podaří získat
nové finanční prostředky od Pardubického kraje, přijdou na řadu autobusové zastávky, odpadkové
koše a další menší či drobný venkovní mobiliář našich obcí.

GDPR
Obce, města, podniky a všechny instituce, které pro svoji činnost potřebují naše data musí respektovat
nová nařízení, tzv. GDPR na ochranu osobních údajů. I náš obecní úřad a mateřská škola Hříbátka
prošly příslušným řízením a kontrolou. Pověřencem v této oblasti se stalo Sdružení místních
samospráv, velká organizace hájící zájmy menších obcí. Naše obec se stala členem tohoto sdružení.
Za toto sdružení nás bude mít na starosti paní Bc. Kristýna Vodrážková.

Den dětí v NH nejen pro MZe
Ministerstvo zemědělství organizuje v NH již poněkolikáté Den dětí, tentokrát v sobotu 9. 6. Akce je
sice primárně určena dětem zaměstnanců MZe, ale dle slov hlavního organizátora pana Vojtěcha
Horáka ze Zařízení služeb MZe, s.r.o. se akce mohou zúčastnit i děti z našich obcí, které přináležejí
pod OÚ Kladruby n. L. Vážní zájemci o tuto akci se však musí včas zaregistrovat do 1. 6. na níže
uvedeném odkazu: https://goo.gl/forms/T4Hd4AT3fhdVZjC92.
Program je následující:
9:30 – 15:00 Registrace účastníků, 9:30 – 15:00 Zápis zájemců o prohlídkové trasy, 10:00 – 10:45
Zahájení, představení koní z místních stájí, 11:00 – 11:20 Ukázka nahánění ovcí, 11:30 – 12:30
Divadelní představení o farmáři Filipovi, 12:20 – 12:40 Ukázka nahánění ovcí, 12:50 – 12:55 Taneční
vystoupení, 13:00 – 13:40 Bublinková show, 13:45 – 13:50 Taneční vystoupení, 14:00 – 15:00
Edukativní hudební vystoupení, 15:15 – 16:00 Ukázka zahánění koní z pastvin, 16:00 Rozloučení a
závěr akce.

Den Pardubického kraje
V roce 2006 proběhl Den Pardubického kraje v Národním hřebčíně v Kladrubech n. L. i v některých
dalších letech opouštěl naše krajské město. Letos se však bude konat opět v Pardubicích na hlavním
Pernštýnském náměstí, a to v pátek 8. června od 10 do 21 hod. a bude Vás čekat velmi bohatý
program.

Škola hledá paní kuchařky
Střední škola chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem přijme od 24. srpna 2018 do hlavního
pracovního poměru vyučenou kuchařku a také pomocnou kuchařku. Praxe ve veřejném stravování je
vítána. Jedná se o práci ve dvousměnném provozu. Platové zařazení je dle platových tabulek ve
školství. Dovolená 25 dnů, příspěvek z FKSP na rekreaci. Bližší informace u ekonomky školy paní
Smékalové na telefonu 723 731 181.

Již letošní med
Včelař pan Kárník z Bílé Vchynice oznamuje, že je již k odběru letošní květový med. Můžete ho
zakoupit v Bílých Vchynicích čp. 65 každý den po 17. hodině, o víkendech v dopoledních hodinách.
Objednání se závozem je možné na telefonním čísle 777 344 705.

Dovolená v ordinaci
MUDr. Luňáková ze Řečan n. L. si Vám dovoluje oznámit, že letní dovolenou bude čerpat
v termínech 2.-4.7. a 9.-27.7. Zastupujícím lékařem je MUDr.Hyhlík – Chvaletice.
MUDr. Černá z Přelouče oznamuje, že každé pondělí v měsících červen – srpen nebude ordinovat.
Zastupující lékařka je MUDr. Gippová v Pardubicích.

Peří do kontejneru na oblečení
Rádi bychom Vás seznámili s projektem - sběr peří, starých péřových polštářů, dek, spacáků, péřových
vest a všeho, co je již pro dnešní domácnosti nepotřebné z hlediska peří a je vyměňováno za nové a
kvalitnější materiály.
Sesbírané péřové věci lze odkládat na obci (OÚ), respektive je možné péřové výrobky vhazovat do
textilních kontejnerů umístěných v Bílých Vchynicích a v Kladrubech n.L. Nyní jsou pro nás
důležité hlavně péřové deky, polštáře atd...
Podpoříte tím projekty jakou jsou Lékaři bez Hranic, UNICEF , The Tap Tap. Akce se koná v květnu
a červnu. Proto budeme vděčni za Vaši účast a společnou podporu dobré věci. Moc si vážíme
vzájemné spolupráce, kterou realizujeme již několik let právě prostřednictvím kontejneru na oblečení.
K. Štěpánková, Textil Eco

Den starokladrubského koně
V sobotu 26. 5. od 10 hodin se koná Den starokladrubského koně, hlavní program na nádvoří hřebčína
začíná ve 13 hodin, od 18 hodin je koncert v kostele sv. Václava. Vstupné na akci činí 150,- Kč,
zlevněné 100,- rodinné 400,- Kč. Více informací na www.nhkladruby.cz.
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KULTURNĚ - SPORTOVNÍ KOMISE
PŘI OBECNÍM ÚŘADU V

KLADRUBECH NAD LABEM

ZVE VŠECHNY NA

DEN DĚTÍ
v neděli 27. 5. 2018
Místo konání:

Dostihový areál v Kolesách
Začátek:

14:00 hodin

Program:
➢ Stříkání na terče z hasičského auta
➢ Střelba ze vzduchovky
➢ Hod podkovou
➢ Chůze po laně, na chůdách
➢ ZÁBAVNÉ HRY + DOVEDNOSTNÍ SOUTĚŽE
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
☺☺

TEŠÍME SE NA VÁS

☺☺

