*** KLADRUBSKÉ NOVINY 9/2018 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku
Vážení spoluobčané,
letní období uteklo velice rychle. Většinu z nás potrápilo sucho a horko. Velmi teplé léto však bylo po
celé Evropě a dle sdělení některých cestovatelů, bylo i za polárním kruhem přes 20 stupňů nad nulou.
Pokud byste chtěli znát průběžné aktuální počasí v Kladrubech nad Labem, tak Vám můžeme
doporučit meteostanici na internetu pana Jaroslava Smékala. Dočtete se tam, jaká je právě teplota,
vlhkost vzduchu, rychlost a směr větru a také srážky, při troše technické zdatnosti se podíváte i na
dlouhodobé přehledy počasí u nás. Adresa je: https://pocasi.jaroslavsmekal.cz/aktualni-pocasi/.
Během prázdnin se uskutečnilo zasedání zastupitelstva obce v pondělí 13. 8. a v září v pondělí 10. 9.
Volby do zastupitelstva obcí se konají v České republice 5. a 6. října. Volební lístky s informačním
letákem budou včas rozneseny do všech obcí před volbami (nejpozději do 2. října). Kdo by potřeboval,
aby k němu zašli členové volební komise s urnou, prosíme o včasné nahlášení na obecní úřad do
Kladrub nad Labem.
LG
Vážení spoluobčané,
rádi bychom vám všem poděkovali za čtyřletou většinou velmi milou komunikaci a spolupráci (občas
však také složitou), za vzájemné pochopení a řešení různých záležitostí. Nechť se vám dobře daří.
Hodně zdraví a spokojenosti vám všem přeje
Zastupitelstvo obce Kladruby nad Labem
Vážení zastupitelé,
ráda bych vám poděkovala za čtyřletou součinnost a spolupráci při správě našich čtyř obcí. Někdy
byla rychlá a vstřícná, někdy dosti komplikovaná. Každý sám nejlépe ví, jak byl osobně aktivní a
přispěl ke zdárnému chodu obce. Důležité je, že se nám společnými silami podařilo zrealizovat mnoho
úkolů ku prospěchu života obce, někdy k tomu byla cesta složitější, ale nakonec se vše vyřešilo.
Hodně úkolů čeká nové zastupitelstvo. Některá řešení jsou často mimo kompetence naší obce, a tak je
k nim cesta dlouhá.
Rovněž bych chtěla poděkovat všem předchozím zastupitelům a starostům (Milan Tlučhoř, Jaroslava
Sůrová, Oldřich Hubený…), že jsme mohli dobře navazovat na jejich dřívější aktivity.
Lenka Gotthardová, starostka

Volby - říjen 2018
Volby do zastupitelstva obce budou probíhat v pátek a v sobotu 5. a 6. října 2018, v pátek mezi 14.
až 22. hodinou a v sobotu mezi 8. až 14. hodinou. V našich obcích se bude volit na tradičních
místech, to znamená, že v Kladrubech nad Labem se bude hlasovat v zasedací místnosti obecního
úřadu, v Kolesách v budově bývalého obecního úřadu a rovněž tak v Komárově a v Bílých Vchynicích
se bude volit v budovách bývalých OÚ.
Do voleb se v našich obcích přihlásily pouze dvě strany. Volební tým, který v Přelouči připravuje
většinu podkladů, vylosoval číslo jedna pro Českou stranu národně sociální a číslo dvě pro
Komunistickou stranu Čech a Moravy. Kandidáti z obou stran jsou natištěni na jednom volebním
lístku. Celkový nový počet členů zastupitelstva obce je 11, doposud bylo 15 členů. Ve volební
místnosti se musíme prokázat dokladem naší totožnosti.
K volbám byl vydán informační leták, který bude přílohou volebních lístků. Důležitou část si
ocitujeme, další části si pročteme, až nám bude volební lístek s letákem dodán domů.
Volební lístek, aby byl platný, je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:
1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu
volební stranu. Tím je dám hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího
lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje,
a to z kterékoli voleb strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva
obce má být zvoleno (v našem případě 11).
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3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před
jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto
případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas
podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva.
Upravený hlasovací lístek vloží volič do šedé úřední obálky a vhodí do volební schránky.
Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty.
K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží.
Pokud volič neoznačí na hlasovacím lístku ani volební stranu, ani žádného kandidáta, hlasovací
lístek nevloží do úřední obálky, hlasovací lístek přetrhne nebo vloží do úřední obálky několik
hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva, je jeho hlas neplatný.

Oprava MŠ během prázdnin
Naše mateřská škola „Hříbátka“ se během letních prázdnin tradičně uzavřela na 6 týdnů (řada školek
v okolí je uzavřena na celé prázdniny). Tento čas byl využit hlavně k opravám sociálního zařízení.
Celkové náklady na opravu činily cca 350 tisíc korun. V příštím roce bude nutné pokračovat hlavně
v opravách kanalizačního potrubí, které vede pod kuchyní a třídou. Za náročnou opravu v omezeném
čase děkujeme hlavně firmě pana Dobroslava Vosáhla a pana Jiřího Havlíčka.
Protože si opravy vyžádaly více peněz i času, jeden týden navštěvovali naši žáčci zasedací místnost
obecního úřadu a na oběd chodili do stravovacího zařízení hřebčína. Myslím, že se takový netradiční
týden všem dětem líbil.

Dopis paní ředitelky MŠ
Touto cestou bych chtěla poděkovat starostce obce Kladruby n. L. Ing. Lence Gotthardové,
místostarostce obce paní Věře Vnenčákové a ostatním členům zastupitelstva za velkou podporu a
pomoc mateřské škole Hříbátka za uplynulé čtyři roky.
V tomto období došlo k zateplení
budovy MŠ, byly vybudovány nové
chodníčky, vystavěna pergola,
zrekonstruována kuchyň, umývárna
a WC dětí, a také byly vysazeny
nové živé ploty.
Jsem si vědoma, že tyto úpravy
vnitřních i venkovních prostor stály
obec nemalé finanční prostředky,
čehož si velmi vážíme. Těmito
úpravami byly vytvořeny lepší
podmínky pro výchovně –
vzdělávací práci a milé a příjemné
prostředí pro naše děti.
Za děti a zaměstnance děkuje
ředitelka MŠ Hříbátka Kladruby
nad Labem

Marcela Ženatá

Oprava ČOV
Během prázdnin také došlo k důležité opravě čističky odpadních vod v Kladrubech n. L. Kromě
výměny přelivových žlabů, koše a odpískovacího potrubí došlo také k opravě či výměně několika
dalších potrubí, opravě dosazovací nádrže, hřídele a souvisejících otáčivých ramen s držáky. Velice
bychom chtěli poděkovat hlavně firmě Petra Beneše a jeho zaměstnancům. Některé části bude potřeba
vyměnit v bližší či vzdálenější budoucnosti. Za mnohaletou celoroční péči o ČOV děkujeme panu
Miloši Steklému a panu Milanu Hubenému.
Občané Kladrub nad Labem, kteří jsou připojeni na kanalizaci, platí stočné do konce srpna.
Těm, kteří si již tuto povinnost splnili, velice děkujeme. Ostatní vyzýváme k vyřízení tohoto
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závazku a zaplacení v hotovosti na obecním úřadě či přes účet (1205436339/0800, variabilní
symbol je pro Kladruby jednička (1) + číslo domu (110) např. 1110).

Dokončení stavby kanalizace
V průběhu letošního léta byl dokončen projekt výstavby „Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov
s napojením na ČOV Kladruby nad Labem“.
Rádi bychom občanům Koles a Komárova velice poděkovali za spolupráci. Zároveň děkujeme firmě
GASCO, která prováděla stavbu, děkujeme firmě ERV Jaroměř, která administrovala dotaci a také
zajišťovala technický dozor prostřednictvím paní Stanislavy Hrstkové, dík patří firmě pana Bulise,
s nímž se budeme občas potkávat při servisu či opravách technologického zařízení jímek, děkujeme
panu M. Švejkovi a dalším pánům elektrikářům či revizorům elektrických zařízení za elektrické
přípojky a jejich kontroly i všem, kteří se na výstavbě jakkoliv podíleli. Velké poděkování
patří ministerstvu životního prostřední (OPŽP) a také odboru ŽP a zemědělství Pardubického kraje za
významné finanční podpory. Bez nich bychom si tak velkou stavbu dovolit nemohli, respektive těžko
bychom v poměrně krátké době mohli pokračovat v budování či opravách dalších kanalizací
- Semínská vrata, Bílé Vchynice, Kladruby nad Labem.
Firma GASCO prováděla celou akci, která se skládala z realizace hlavních řadů a přípojek k
jednotlivým nemovitostem včetně pořízení domovních jímek s potřebným technologickým
vybavením. Nyní všichni společně čekáme na kolaudaci. Ta by měla proběhnout
v závěru měsíce října. Do té doby v žádném případě, prosíme, nepoužívejte novou kanalizaci.
Je možné však provést přípravu napojení a to následovně:
- z každé domovní čerpací stanice (dále DČS) je provedeno napojení budoucí domovní gravitační
přípojky, která je ukončena cca 0,5 metru od stěny DČS. Občané si mohou provést montáž potrubí této
gravitační přípojky až k místu, kde dojde k "rozpojení" stávajícího potrubí, které vede z nemovitosti
do žumpy, septiku nebo domovní ČOV. Zde je však nutné práce přerušit a čekat na "výzvu k
napojení" od OÚ, která bude vydána po kolaudačním řízení stavby. Pokud budete realizovat
zmíněné gravitační potrubí, nezapomeňte, že do nové kanalizace lze napojit pouze vody splaškové.
Není přípustné vypouštět vody dešťové, vody podzemní nebo ze zemědělské činnosti. Též není
přípustné do nové DČS přečerpávat staré zahnilé vody z původního septiku nebo žumpy.
Až bude stavba zkolaudována a budete mít připraveno napojení na DČS, zajdete na OÚ, kde bude
sepsána Smlouva o odvádění odpadních vod s Obcí Kladruby nad Labem. Následně k vám bude
vyslán pracovník, který Vám uvede do provozu Domovní čerpací stanici. Pak se "přepojíte" ze starého
potrubí na nové - a už můžete vypouštět odpadní vody do nově vybudované kanalizace, která je
napojena na ČOV Kladruby nad Labem.

Výměna světel Kladruby
V průběhu volebního období jsme řešili nejrůznější úkoly. Jedním z nich bylo také šetření elektrické
energie u veřejného osvětlení. Mohli jsme vybírat z široké palety nabídek, což je někdy opravdu velice
těžká volba. Již v roce 2016 jsme instalovali několik prvních nových světel v Kladrubech n. L., ale
jejich výkonnost a barva nebyly zcela optimální. V témže roce se nám podařilo vybrat kvalitní
osvětlení pro Bílé Vchynice a na dvě etapy došlo k výměně osvětlení. Podle sledování spotřeby
elektrické energie došlo k výrazné úspoře. V letošním roce byla vyměněna většina světel v Kladrubech
nad Labem, v příštím roce bude výměna dokončena a pak se bude pokračovat v Komárově a
v Kolesách.

Oprava silnice Kladruby
Třebaže víme a také jednáme, aby byly opraveny silnice v našich obcích, je to zrovna jeden z bodů,
který nemůžeme ovlivnit přímo. Hlavní silnice v našich obcích patří Pardubickému kraji (PK). Již
jsem se zúčastnila řady jednání na PK či na Správě a údržbě silnic (SUS) PK. Výhled je mírně
optimistický hlavně v možném vztahu k UNESCO.
Nicméně některé silnice jsou v majetku obce a ty můžeme – po jedné - dle pokynů a za finanční
podpory ministerstva pro místní rozvoj – postupně opravovat. Již v loňském roce jsme začali jednat o
opravě silnice za MŠ v Kladrubech. Po realizaci všech administrativních a projekčních prací se
podařilo vysoutěžit zkušenou firmu SUS Pardubického kraje, která v závěru září opraví silnici na
úseku mezi „bývalým parlamentem“ a křižovatkou u OÚ.
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Projektování kanalizace B. Vchynice
Již v roce 2015 jsme nechali vyhotovit studii, která se zabývala odkanalizováním obce Bílé Vchynice.
V letošním roce jsme vybrali firmu Vodohospodářský rozvoj a výstavba Praha pro zpracování
projektu „Kanalizace a ČOV Bílé Vchynice“. Realizace projektu byla schválena na zastupitelstvu dne
13. 8. 2018 i za přítomnosti několika vchynických spoluobčanů. Smlouva obsahuje zajištění
geodetického zaměření, provedení hydrogeologického průzkumu, vypracování projektové
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a zajištění inženýrské činnosti za účelem
územního rozhodnutí. Takže reálné kroky k výstavbě kanalizace jsou právě činěny.

Memoriál Františka Doubravy
SDH Kladruby n. L. zorganizoval již 6. ročník výše
uvedeného memoriálu, a to v sobotu 8. září. Akce
se uskutečnila v prostoru u Kurkova jezírka za
velké účasti návštěvníků - našich občanů i příznivců
hasičů a hasičských soutěží z širokého okolí.
Celkem soutěžilo 8 družstev, včetně družstva dětí
z Labětína. Labětín dokonce postavil tři družstva,
včetně tohoto z nejmladších účastníků. Nejlépe si
ve 4 kolech soutěží vedli hasiči z Labětína „A“.
Druhé místo měli obsadit naši hasiči, ale velkoryse
přenechali dokonce dvě pořadí spřáteleným
družstvům a to z Přelouče (2. místo) a ze Semína
(3. místo). Rovněž děkujeme za účast družstvům
z Tetova, Labských Chrčic a Labětína „B“. Výkony
našeho družstva nás velice potěšily a můžeme věřit, že v případě ohrožení požárem jsou naši velmi
dobře připraveni. Dík patří všem našim hasičům, kteří takovou soutěž zorganizovali a panu Františku
Rusínovi za vzorné občerstvení. Byla to moc pěkná akce.
Zároveň využíváme této příležitosti k poděkování naší výjezdové jednotce a všem aktivním
hasičům v našich obcích za čtyřletou spolupráci a ochranu majetku nejen před požáry.
Výjezdová jednotka prvořadě chrání všechny 4 naše obce a smluvně také Selmice. Často je
volána k mnoha událostem nejenom v našich obcích, ale i v širokém okolí. Hoši, díky.

Příliš parkování mimo vlastní nemovitosti
Vážení a milí spoluobčané, rádi bychom Vás požádali, abyste svá auta (či auta Vašich
dlouhodobějších návštěv) parkovali mimo silnice, uličky, chodníky, trávníky či jiné veřejné prostory.
Jedná se hlavně o zprůjezdnění některých úzkých ulic (např. ulička za Černým koněm v Kladrubech,
ulice v okolí žampionárny, hlavní ulice v Komárově, ulička v Kolesách od benzínové čerpací stanice
k bytovce, hlavní silnice v Bílých Vchynicích…). Často mají problémy projet např. popeláři či jiná
větší auta. Velmi nebezpečná situace by mohla nastat, kdyby nemohli projet např. hasiči k požáru
či k jiné nebezpečné události. A to pomíjíme estetickou záležitost. Děkujeme Vám za vstřícnost a
správné parkování.

Jednání o UNESCO
Národní hřebčín Kladruby nad Labem navštívila ke konci srpna paní M. Luengo ze Španělska, která
zastupovala světovou organizaci UNESCO. Celé jednání vedl PhDr. Michal Beneš, který byl do
Kladrub pozván již v roce 2006, jako nejvýznamnější český expert na naše „unescové“ památky. Celé
akce se zúčastnili nejdůležitější specialisté z řad ministerstva kultury a národního památkové ústavu,
ale i zástupci z Pardubického kraje či z Přelouče (vedoucí stavebního úřadu), z Národního hřebčína a
z OÚ Kladruby n. L (starostka). Paní Luengo hodnotila v podstatě všechno. Byla výborně připravená a
ptala se na mnoho odborných záležitostí (vodní poměry, doprava, pastevní systém, liniové výsadby,
místní tradice…).
Navrhla doplnit a rozšířit několik bodů. V Kladrubech se jí velice líbilo. Další jednání
k potencionálnímu zařazení Kladrub do UNESCO budou probíhat ještě na podzim a na jaře příštího
roku. V podstatě v polovině následujícího roku, by se mělo vědět, jak se komise UNESCO rozhodla.
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Bourání parlamentu
O prázdninách se NH pustil do bourání tzv. parlamentu, nové kočárovny a výtopny. Dnes je již valná
část budov zbouraná, probíhá drcení a odvoz materiálu, zasypávání jímek a řada dalších prací. Prostor
po těchto budovách bude využit k rekonstrukci bývalé zahrady.
Zároveň s tím proběhlo bourání několika menších budov na hospodářském dvoře v jeho levé části.
Tam je připravováno parkoviště pro návštěvníky hřebčína.

Dokončená oprava hřbitovní zdi a
márnice
V průběhu konce minulého a v první
polovině letošního roku byla opravována
firmou Profistyl márnice a hřbitovní zeď
v Kolesách. K tomu byl ještě natřen plot a
brána a opravena zídka pod plotem. Jsme
velice rádi, že se prostředí koleského
hřbitova podařilo vylepšit a návštěva Vašich
drahých tak bude příjemnější. Ještě
plánujeme úpravy cestiček a zeleně na
hřbitově.

Foto svatého Jána se stříškou
Mgr. Drkula z Pardubického kraje z odboru památkové péče si dovoluje požádat naše spoluobčany o
případné poskytnutí fotografie či obrázku sv. Jána na křižovatce u závodiště na Josefov. Kdysi byla
tato významná barokní socha kryta ozdobnou kovovou stříškou. Jelikož by se zřejmě měla vytvořit její
replika, byl by velmi povděčný za dobové zachycení této ochranné stavbičky. Případné fotografie
můžete donést na obecní úřad, kde bychom pořídili jejich kopii a hned bychom Vám je vrátili. Předem
děkujeme.

Altánky s podporou Pardubického kraje
Oba altánky v Kladrubech a v Kolesách byly v průběhy léta dokončené. Firma Václava Olivy a Jana
Vencla vyrobila ještě bytelné stoly a lavice. K posledním úpravám patřilo vybudování pevné podlahy
ze zámkové dlažby, kterou realizoval pan Zdeněk Musil ze Lhoty pod Přeloučí. Akci významně
podpořil Pardubický kraj, za což mu děkujeme. Také nás těší, že místa jsou využívána jak našimi
občany, studentkami učiliště, tak návštěvníky Kladrub. Již jsme nechali narýsovat schéma
autobusových zastávek v duchu kladrubského altánu, ovšem s krytou zadní stěnou. Ve všech 4 obcích
byly umístěny nové odpadkové koše, nákup dalších je v plánu.

Výběrové řízení na ekonomickou pozici
Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby nad Labem vyhlašuje výběrové řízení na pozici
ekonom(ka) školy. Termín nástupu je 1.12.2018.
Kvalifikační kritéria: Vysokoškolské vzdělání ekonomické bakalářského typu případně úplné
středoškolské vzdělání ekonomické, ukončené maturitní zkouškou + 5 let ekonomické nebo účetní
praxe. Zkušenost ve školství je v obou případech vítána.
Platové ohodnocení: platové zařazení dle nařízení vlády a katalogu prací pro školství, podle nejvyššího
stupně dosaženého vzdělání a délky započitatelné praxe. Lhůta pro podání nabídky: do 17. září 2018
do 10,00 hodin. PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ JSOU UVEŘEJNĚNY NA
WEB.STRÁNKÁCH ŠKOLY: www.skola-kladrubynl.cz TELEFONICKÉ INFORMACE PŘÍP.
OSOBNĚ po předběžné dohodě U P.SMÉKALOVÉ – TEL.:723 731 181 nebo na mail: info@skolakladrubynl.cz Organizace nabízí možnost přidělení služebního bytu v areálu školy 😊.

Očkování psů
V sobotu 15. 9. 2018 proběhne očkování psů. Tentokrát nově s panem doktorem Ondřejem
Dobrovolným (tel. 724 229 741). Majitele psů žádáme, aby si s sebou vzali očkovací průkaz psa.
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Proběhne základní očkování proti vzteklině (150,- Kč), další očkování si můžete domluvit a dokoupit,
stejně tak odčervení psa.
Místa konání očkování: 13.00 – Kladruby nad Labem u obchodu Coop, 13.45 – Kolesa na křižovatce u
starého obecního úřadu, 14.15 – Komárov – u starého obecního úřadu, 14.45 – Bílé Vchynice – u
klubovny.

Knížka o našich obcích
Řada obcí v České republice si již nechala vytvořit velmi pěkné kreslené publikace o svých kulturních
či přírodních památkách a významných stavbách. Několikrát
nám přišla nabídka i pro naše obce. Jako vzor jsme si nechali
jednu publikaci zaslat. Zastupitelstvo naší obce z kraje
letošního roku odhlasovalo pořízení takové knížky i pro nás.
Chvíli trvala její výroba, ale počátkem září nám autor této
knihy pan Lukáš Martinka poslal hotový náklad tisku.
V úvodu knihy jsou na 4
stranách stručné informace
o všech čtyřech našich
obcích a dále jsou velice
pěkné kreslené barevné
obrázky z každé naší obce,
domečky, chaloupky,
křížky, památníky a také
obrázky hřebčína. Kniha
obsahuje 38 kreslených
barevných obrázků. Pokud
byste měli o drobnou
publikaci zájem, můžete si
ji pořídit za 160,- Kč
v úřední hodiny na obecním úřadě. Pro někoho se může stát již
milým vánočním dárkem 😊.

Miliony dobrovolníků ve 150 zemích
Miliony lidí ve 150 zemích se 15. září zapojí do Celosvětového úklidového dne - k řešení globálního
problému s odpady přispějí tím, že uklidí silnice, parky, pláže, lesy, řeky…. Tisíce komunit budou
fungovat jako jedna „zelená vlna“, která se půjde od Nového Zélandu po Havaj a zasáhne i ČR.
„Cílem celosvětového úklidového dne není jen samotné uklízení, ale posun směrem k lepšímu nakládání
s odpady a také zvýšení povědomí jak lokálně, tak celosvětově, o závažnosti situace. A co je ještě
důležitější – chceme se zbavit narůstajících problémů s odpady natrvalo tím, že podpoříme a spojíme
novou generaci vůdců místních komunit, aby společně našli nová řešení odpadových problémů“, říká
Heidi Solba, jedna z lídrů hnutí Let's Do It, které globální úklid iniciovalo.
Hnutí Let's Do It (pojďme na to!) se zrodilo v Estonsku v roce 2008, kdy 50 000 lidí vyčistilo celou
zemi během pouhých pěti hodin. Od té doby se akční model - jedna země za jeden den - rozšířil po
celém světě a vytvořil jedno z nejrychleji rostoucích hnutí v historii. K dnešnímu dni se přes 100 zemí
a 20 milionů lidí připojilo k úsilí o uklizení nelegálního odpadu ve svém okolí.
U nás se tento model také osvědčil a úklidy se již pátým rokem konají (tradičně v dubnovém jarním
termínu) pod hlavičkou akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko. Více informací k akci na:
www.UklidmeCesko.cz.
_______________________________________________________________________________
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00273767. Šéfredaktorka Ing. Lenka Gotthardová, CSc. Počet výtisků 350, neprodejné. Datum vydání: 12. 9. 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
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