*** KLADRUBSKÉ NOVINY 7-8/2018 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku
Vážení spoluobčané,
letní sezóna se rychle přiblížila, a tak jsme pro Vás připravili Kladrubské noviny jako tradiční
prázdninové dvojčíslo. Než se nadějeme bude tu podzim a s ním komunální volby, které se
budou konat v pátek a v sobotu 5. a 6. října 2018.
V průběhu prázdnin jsme pro Vás připravili ještě jeden výlet do nejbližšího okolí, a to bude
návštěva obce Řečany nad Labem (17. 7 v 17 hodin). V srpnu také probíhá trošku pozdější
Den dětí v Bílých Vchynicích a v Kladrubech loučení s prázdninami. Nicméně prázdniny
právě začínají, tak přejeme všem dětem, aby si je hezky užily a Vám všem přejeme příjemné
letní období.
Zastupitelé obce Kladruby nad Labem

Zasedání
V průběhu měsíce června se konalo zasedání Rady obce v pondělí 18. 6. a ve středu 27. 6.
zasedání Zastupitelstva obce. Výpis usnesení ZO je umístěn na webových stránkách obce
www.kladrubynadlabem.cz.

Kanalizace
V mezičase jste jistě zaregistrovali, že v Kolesách proběhla dostavba kanalizačního řádu
směrem na Kladruby n. L. Dále byly dokončovány jednotlivé přípojky k domům, probíhá
osazování domácích čerpacích stanic (DČS) a jejich vystrojení. Jednotliví majitelé
nemovitostí si pořizovali sloupky s elektrickým rozvodem k DČS, jejich revizi a gravitační
připojení mezi domem a jímkou.
Prosíme všechny občany, kteří již mají vše hotové, aby rozhodně nezkoušeli funkčnost
zařízení zapínáním elektřiny, odčerpáváním vody atd. Může tím dojít k významnému
poškození. V Komárově budou již v nejbližším období probíhat tzv. tlakové zkoušky, vše
ovšem pod dohledem odborníků. Následně se uskuteční tlakové zkoušky i v Kolesách.
Vzhledem k tomu, že bylo nutné z provozních důvodů upravit napojení tlakové kanalizace na
stávající kanalizační síť v Kladrubech n. L., musela obec požádat MÚ v Přelouči o vydání
změny stavby před dokončením. Dále byl navýšen počet přípojek a také vznikl nový řad
v Komárově. V souvislosti s tím bylo požádáno o prodloužení termínu dokončení výstavby na
SFŽP. Termín dokončení s firmou GASCO byl posunut na 20. 8. 2018.

Návštěva obce Řečany nad Labem
Většina z nás určitě zná dobře naši sousední obec Řečany nad Labem, ale při konkrétní
návštěvě se lze vždy dozvědět něco více. Tak jsme již v minulých letech absolvovali návštěvy
v Trnávce, v Semíně či v loňském roce v Selmicích, neboť je důležité udržovat pozitivní
vztahy se sousedy. Návštěvy byly pokaždé velmi zajímavé a přínosné a páni starostové se
svými týmy se nám vždy moc hezky věnovali. Letos posunujeme návštěvu sousední obce o

nějaký týden dříve, protože v září bude mít paní starostka Ing. Michaela Matoušková již
mnoho práce s přípravou voleb.
Letošní návštěva Řečan n. L. se uskuteční v úterý 17. 7. v 17 hodin. Sraz si dáme před
Obecním úřadem v Řečanech, a kromě úřadu samotného zajdeme i do školy, do kostela nebo
do nově zřízeného Komunitního domu pro seniory. Zájemci se mohou hlásit do 13. 7. na
obecním úřadě – osobně v úřední hodiny nebo mailem: obec@kladrubynadlabem.cz nebo
telefonicky: 606 660 211.

Dětský den v Kolesách
V neděli 27. 5. se v Kolesách na kolbišti konal Dětský den pro děti ze všech našich obcí.
Kulturně sportovní komise ve spolupráci s hasiči a dalšími členy zastupitelstva připravili pro
děti bohatý soutěžní program, který obnášel desítku zastavení na stanovištích různých soutěží
jako bylo skákání v pytlích, házení na různé cíle, střelba ze vzduchovky nebo „vodní
kuželky“. Nejvíce se asi dětem líbilo dovádění v pěnovém jezeru, které zde vytvořili hasiči ze
Zdechovic. Tímto bychom jim také chtěli poděkovat za výbornou spolupráci s našimi hasiči a
za nápaditou zábavu pro děti. Děti obdržely od obce mnoho praktických či zdravých cen
(ovoce) a zdarma si mohly dát i občerstvení.
Děkujeme rodině Sůrových, majitelům koleského areálu, za bezplatnou možnost jeho využití
pro děti a to již řadu let. Děti se určitě mohou těšit již na další Dětský den v příštím roce. U
těch nejmenších budeme rádi, když se najdou aktivní rodiče či příbuzní, kteří je vezmou na
tuto pěknou akci.

Hasiči aviatická pouť
Naši hasiči se zúčastnili 2. a 3. června Aviatické pouti v Pardubicích. Akci domluvil David
Ondrášek se svým spolužákem příslušníkem vojenské policie Pardubice Jiřím Chmelíkem.
Velkolepá akce přilákala mnoho tisíc návštěvníků, kterým se představila nejenom letecká, ale
i hasičská technika. Naši hasiči dělali dobrou reklamu naší obci a v budoucnu k nám do
Kladrub jistě řada diváků zavítá.
Kromě toho se naši hasiči věnují v rámci povinných jízd i občasnému zalévání nově
vysazených stromků, takže snad se podaří překlenout velmi suchá a horká období letošního
roku.

Policie Chvaletice
V průběhu jarních měsíců jsme několikrát komunikovali s policií Chvaletice o preventivních
kontrolách bezpečnosti určitým zvýšením průjezdů našimi obcemi, což se státní policie snaží
skutečně realizovat. Také přislíbili, že se zaměří na kontrolu rychlosti při průjezdu
jednotlivých aut našimi obcemi. K tomu již slouží radary ve všech obcích, ovšem ve spojení
s dopravní kontrolou to bude mít větší váhu.

Slavnostní vyřazení studentů
Každý rok přibližně v polovině června končí dva ročníky studentů, resp. studentek třetích
ročníků Střední školy chovu koní a jezdectví v Kladrubech nad Labem. Tento akt probíhal
někdy v klubovně školy, na Císařské jídelně na zámku a po opravě Císařského hostince se
koná většinou tam. Tak tomu bylo i letos. Za školu se s absolventkami rozloučil pan ředitel

MVDr. František Horák a zástupkyně pro praxi Jana Cincibuchová, za výcvikové pracoviště u
klusáků pan Josef Dobruský z Černé u Bohdanče a za obec Kladruby n. L. Lenka
Gotthardová. Všem studentkám přejeme šťastné vykročení do nového života.
V závěru prázdnin pojedou studenti SŠCHKJ reprezentovat školu na tradiční zemědělskou
výstavu do Českých Budějovic. Na Zemi živitelku pojedou s vranými koňmi ze Slatiňan. Šest
vranek NH se představí v jednotlivých samostatných ukázkách a také společně se ZH Písek.

Semínská vrata
Již řadu byl připraven projekt na odkanalizování objektů v Semínských vratech. V mezičase
se nám podařilo aktualizovat stavební povolení a také projekt. Na realizaci této akce se
domluvily tři subjekty Obec Semín, Obec Kladruby nad Labem a Národní hřebčín Kladruby
nad Labem, přičemž o tom sepsali zástupci těchto organizací v měsíci červnu memorandum.
Více informací si sdělíme v příštím čísle.

Provoz knihovny o prázdninách
V letošním roce bude Obecní knihovna o prázdninách otevřena v následujících termínech:
12. 7., 19. 7., 9. 8. a 30. 8. 2018.

Úklid v obcích
Dlouhodobě je řešena situace s úklidem v našich obcích, včetně úklidu ze strany Národního
hřebčína. V měsíci červnu jsme si s panem ředitelem NH přeposlali mj. následující maily:
Obec: V rámci možností se snažíme uklízet obec, respektive 4 obce, ale máme pouze jednoho
stálého zaměstnance a dvě paní brigádně na VPP, takže ne vždy se dá vše stihnout, jak
bychom si na obou stranách představovali. V loňském roce jsme kvitovali, že NH pořídil
čistící zařízení na silnici.
V letošním roce jsme viděli toto zařízení snad pouze jednou či dvakrát vyjet na úklid silnic.
Toto nevyužití stroje stále přidělává práci hlavně děvčatům, která musí donekonečna uklízet
popadané seno, bobky atd. Právě dnes např. už po několikáté paní Svobodová zametá
koleskou křižovatku, zastávky a trasu kolem hřebčína... přičemž by mohla dělat něco jiného.
Stejná záležitost se senem trápí koleské obyvatele. Minulý týden jsem zde měla pana XY z
Koles, který si výslovně stěžoval na neustálé trousení sena při jeho dovozu ze seníku do
Kladrub či do Selmic.
Je tedy možné více využít ono čistící zařízení v Kolesách a v Kladrubech n. L., případně
používat nějaké sítě, aby seno či jiný materiál nepadal?
NH: V rámci možností uklízíme obě zmíněné obce. Dílem "Kramerem" se strojním koštětem,
ale i ručně lopatami do koleček. Dále je nutné uvést, že se volné seno přestalo před 14 dny ze
seníku z Koles vozit. V současné době svážíme velké balíky letošního sena.

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.

Mlékárna Ohaře
Pojízdná prodejna mlékárny Ohaře bude každé úterý od 13.30 do 14.30 hodin
prodávat své mléčné výrobky v Kladrubech nad Labem před prodejnou Coop,
od 14:40 do 15:10 h v Komárově, od 15:15 do 15:45 v Kolesách a od 16 do 16:15
v Bílých Vchynicích.

Pozvánka do Strašova
Spolek přátel českého česneku „Strašovský paličák, z.s.“ pořádá 4. Kotlíkovou gulášiádu a to
v sobotu 14. 7. na letním parketu ve Strašově. Startovné pro týmy činí 300,- Kč, vstupné pro
návštěvníky je 50,- Kč. Soutěže začínají v 10 hodin a ochutnávka ve 14 hodin. Po celou dobu
soutěže bude hrát živá hudba a soutěží se o hodnotné ceny. Přihlášky a bližší informace
získáte u p. Hanzlíčka na telefonu 775 253 070.

Příroda z blízka
Na letní období je plánována výstava makrofotografií z přírody. Pan Josef Němec z Jezdecké
společnosti pod Kunětickou horou se věnuje fotografování všeobecně, rád samozřejmě fotí
koně, ale jeho objektiv zachycuje i úžasné záběry z přírody. Jeho zvětšeniny vodních kapek,
sněhových vloček, květin, hmyzu, zajímavých částí rostlin a řady dalších témat jsou vzácným
náhledem do nám blízké přírody – často nám však tyto pohledy zůstávají pro své malé
rozměry utajené. Díky tvůrčímu duchu, trpělivosti a fotografickému umu se však budeme
moci podívat na tyto zajímavosti.
Vernisáž výstavy se uskuteční ve středu 25. července 2018 v 17 hodin v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Kladrubech nad Labem. Jste srdečně zváni.
Na fotografie se potom můžete podívat během všech úředních dnů, případně dle dohody i
jindy.

Sdělení pro všechny aktivní organizátory
Rádi bychom připomněli všem aktivním organizátorům různých akcí, pořádaných na území
našich obcí, že je potřeba tyto akce nahlašovat na obecní úřad. Dále bychom rádi pomohli
s jejich propagací a tak, pokud nám včas zašlete termíny akcí, můžeme je uveřejnit
v Kladrubských novinách (když to bude včas před uzávěrkou, která bývá tak týden před
koncem měsíce) a v každém případě na webu obce. Dále je možné v našich novinách
uveřejnit i stručnou nabídku podnikatelů – Vašich výrobků či služeb. Jde o zkvalitňování
informačních služeb našim spoluobčanům.
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