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Vážení a milí spoluobčané,
V průběhu jara již proběhlo několik akcí a další se chystají. Budeme velice rádi, když se některých také
zúčastníte, včetně například květnových voleb.
Zastupitelstvo obce zasedalo 3. 4. 2019 (viz usnesení na webu obce) a další zastupitelstvo bude 13. 5.
2019 od 18 hodin v zasedací místnosti v Kladrubech nad Labem.

Volby
Volby do Evropského parlamentu se uskuteční 24. a 25. května, v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu
od 8 do 14 hodin. Ve všech 4 našich obcích budou otevřeny volební místnosti na tradičních místech
(bývalé či současné OÚ). Obálky s volebními stranami a jejich kandidáty budou včas rozneseny.

Zeleň od Elektrárny
V uplynulých letech jsme provedli výsadby stromů a další zeleně ve všech 4 našich obcích, a to za
finanční podpory Elektrárny Sev.en EC. Naposledy jsme sázeli stromy v Kolesách a Kladrubech n. L.
Tato firma podpořila i projektování tůní a některé další služby související s úpravou zeleně. V níže
uvedeném článku nás paní Ing. Kateřina Přemyslovská seznámí s daným tématem:
Elektrárna Sev.en EC ve Chvaleticích zajišťuje stabilní dodávky elektrické energie z domácích zdrojů
bez ohledu na počasí i politickou situaci. Je také jediným zdrojem elektrické energie v Pardubickém
kraji, který má certifikaci na tzv. ostrovní provoz a start ze tmy v případě blackoutu. Tvoří tedy
nezastupitelnou součást energetické sítě v kraji v případě poruchy či narušení přenosové soustavy ČR.
Elektrárna Sev.en EC ve Chvaleticích pokračuje modernizací, kterou vrcholí dlouhodobý proces
ekologizace provozu a díky které se zařadila mezi nejmodernější výrobce elektřiny v České republice.
Elektrárna od začátku 90. let snížila emise SO2 o 97 %, emise NOX o 74 %, emise tuhých látek (TZL) o
91 % a emise CO o 82 %. Díky investici ve výši minimálně 7 miliard korun budou emise nadále klesat.
V roce 2018 se podařilo dokončit úpravy vybraných zařízení bloků B3 a B4 (jejichž opravu zahájila
společnost KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.) do
stavu, který umožňuje dočasný (časově omezený)
provoz. Některá zařízení však stále nenaplňují
požadované parametry pro trvalý provoz. Oprava
dalších dvou bloků B1, B2 by měla začít v roce
2021. V srpnu 2018 byla podepsána smlouva o dílo
mezi společnostmi Sev.en EC, a.s., a Sev.en
Engineering s.r.o., která v pozici generálního
dodavatele zajistí přípravu a realizaci této opravy.
Sev.en
EC,
a.s.,
patří
k významným
zaměstnavatelům a partnerům v Pardubickém kraji.
„Základem regionální spolupráce jsou dlouhodobá
partnerství s okolními obcemi, v nichž elektrárna
přispívá k řešení problémů a potřeb regionu.
Pravidelně podporujeme rozvoj vzdělávání,
charitativní projekty a volnočasové a sportovní
aktivity především dětí a mládeže. A i nadále
chceme pomáhat regionu, ve kterém působíme,“
říká Václav Matys, generální ředitel Sev.en EC.
Vztahy s institucemi regionu jsou založeny na
vzájemné informovanosti a transparentnosti.

I proto každý rok pořádá elektrárna Den otevřených dveří, který navštěvuje stále více návštěvníků.
„Letos plánujeme den otevřených dveří na září, přesný termín ještě zveřejníme,“ zve na akci Václav
Matys. Letos bude spojen i s významným milníkem v historii elektrárny a to 40. výročí od ukončení její
výstavby. Václav Matys dodává: „Výročí bereme také jako příležitost potkat se opět s lidmi, kteří zde
pracovali, a společně zavzpomínat na toto významné výročí.“
V rámci spolupráce přispěla Sev.en EC, a.s., na obnovu zeleně v obci Kladruby nad Labem. Symbolický
šek přebírá z rukou Václava Matyse, generálního ředitele Sev.en EC, a.s., Lenka Gotthardová, starostka
obce Kladruby nad Labem.

Kanalizace Kolesa Komárov
Právě na Velký pátek o velikonočních svátcích došlo k přetlakování kanalizace v obcích Kolesa a
Komárov. Kanalizace byla spuštěna po kolaudaci v listopadu loňského roku a od té doby běžela
normálně. K této události jsme povolali zhotovitele stavby i servis, ale oprava se podařila až
v průběhu následujícího týdne. Zatím se firma GASCO nesetkala s podobnou záležitostí. Došlo
k nahromadění tmavého kalu v hlavním řadu potrubí, vedoucím z Koles na Kladruby. Po delším
zkoumání se firmě GASCO toto místo podařilo objevit a vyčistit. Následně zástupci firmy pana Bulise
překontrolovali výstroj jímek v obou obcích. Některé zjištěné závady ve výstroji byly opraveny, další s
uložením či plněním jímek řešíme s firmou GASCO. Pokud byste měli nějaký technický problém,
můžete se ozvat firmě pana Bulise (tel. 602 584 204), pokud stavební, tak na obecní úřad
(606 660 211) a my budeme kontaktovat zhotovitele. Děkujeme za pochopení a vzájemnou vstřícnou
spolupráci všech zúčastněných.

Vernisáž
Ve čtvrtek 25. 4. se v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kladrubech nad Labem uskutečnila
vernisáž obrazů paní Jarmily Jiravové ze Břehů. Obrazy jsou širokého žánru – koně, tanec, abstraktní
malba a nabízejí jedinečný pohled na daná témata. O kulturní program (kytara, zpěv) se postarala
slečna Rebeka Klose z Pardubic a dále děti z materšké školky Hříbátka. Na vernisáži se sešlo opravdu
velké množství příznivců Jarmilky Jiravové. Obrazy jsou i vidění každý úřední den od 8 do 12 a od 13
do 17 hodin až do konce srpna. Dle individuální dohody je možné si obrazy prohlédnout i v jinou
vhodnou dobu.

Čarodějnice
Do neděle 28. 4. nebylo vůbec jisté, zdali se tato akce uskuteční či nikoliv. Nakonec v pondělí 29. 4.
pořádně zapršelo, a tak bylo možné v úterý 30. 4. čarodějnice zorganizovat. Jednak v Bílých
Vchynicích a také v Kladrubech n. L. Úkolu pořadatelů v Kladrubech n. L. se ujmula kulturněsportovní komise a SDH. Děti v Kladrubech měly sraz u obecního úřadu a slavnostním průvodem
došly k dětskému hřišti, kde se odehrávaly čarodějnice pro obec Kladruby n. L., Kolesa a Komárov.
K tomu jim z místního rozhlasu hrála do kroku hudba z CD „Holky z naší školky“. Aby nebyli o hudbu
ochuzeni i ostatní obyvatelé našich obcí, měli možnost si ji vyslechnout v každé obci. Již při hraní této
hudby a také následně jsme byli některými obyvateli obcí Komárov, Kolesa a Bílé Vchynice
upozorněni, že si pouštění této hudby nepřejí. Tímto se jim omlouváme, nicméně by možná tato akce
stála za malou anketu, zdali 1x do roka můžeme udělat radost našim dětem a do průvodu jim půl
hodinku zahrát…

Májka
Ještě téhož odpoledne se stavěla v Kladrubech májka. Úkolu se výborně zhostili kladrubští hasiči a
májka krásně zdobila prostor před obecním úřadem. Do prvního deště zářila všemi barvami. Díky,
moc se líbila.

Týnec n. L.
Avizovaná návštěva města Týnce nad Labem se uskuteční ve čtvrtek 16. 5. od 16 hodin. Sraz je před
městským úřadem. Přihlášky na akci na našem obecním úřadu – osobně, mailem či telefonicky 😊.

Den starokladrubského koně
V sobotu 25. 5. se v NH uskuteční akce s názvem Den starokladrubského koně. Od 10 hod. bude
probíhat chovatelský program, od 13 hodin budou následovat jezdecké a chovatelské ukázky.

Dětský den
Dětský den pro obce Kladruby, Kolesa a Komárov proběhne v neděli 9. 6. od 14 hodin na dětském
hřišti v Kladrubech nad Labem. Den dětí pro Bílé Vchynice se koná o prázdninách a termín bude včas
sdělen. Do Kladrub jsou zváni rodiče s dětmi a budeme moc rádi, když přijdete a děti si budou moci
hezky zasoutěžit. Program a občerstvení je zajištěno. Těšíme se na Vás.

Příměstský tábor Kolesa
Organizace Cooltabor pořádá příměstský tábor pro děti v Kolesách: Nechcete sedět o prázdninách
doma? Chcete si užít zábavu, naučit se něco nového a poznat nové kamarády? Pak neváhejte a
přihlaste se na „Příměstský tábor do Koles“. Termín akce je 15. – 19. 7. 2019, každý den od 7.30 do
16.30, cena činí 1500,- Kč. Obecní úřad Kladruby n. L. podpoří tuto aktivitu krátkodobým zapůjčením
klubové místnosti v Kolesách a budeme velice rádi, když se přihlásí děti z našich obcí, neboť
především jim je tato prázdninová činnost věnována.
Více informací získáte na www.cooltabor.cz nebo na telefonu 775 649 056 a další dotazy můžete
směřovat na prihlasky@cooltabor.cz.

Mini příměstský tábor Kolesa
Po domluvě Mateřské školy Hříbátka s firmou Cooltabor Vám můžeme oznámit, že i pro děti z MŠ se
během léta uskuteční tzv. mini příměstský tábor, a to v termínu 22. – 26. 7. 2019, denně od 7.30 do
16.30. Cena bude činit 1800,- Kč.
Nevíte, jak pokrýt hlídání Vašich dětí v době zavření mateřské školy? Chcete, aby Vaše děti poznaly
nové kamarády, zažily spoustu zábavy a naučily se něco nového?
Nabízíme všestranný příměstský tábor pro děti od 3 do 6 (7) let. V rámci tábora se děti naučí novým
dovednostem, základům první pomoci a získají nové kamarády. To vše samozřejmě formou her. Děti
se mohou těšit na výlety do okolí (Biopark Štít, Národní hřebčín Kladruby nad Labem, obora Kolesa a
další), hry v přírodě, hudební odpoledne, tvořivé dílničky a v případě pěkného počasí samozřejmě i na
koupání. Po celou dobu akce je zajištěn celodenní pitný režim, 2x svačinka a teplý oběd v Penzionu
Kolesa. Samozřejmostí je zkušený a kvalifikovaný pedagogický dozor (učitelky z MŠ) a zdravotnický
dozor. Veškeré akce a stravování jsou v ceně. Přihlášky na mailové adrese prihlasky@cooltabor.cz

Inzerce - Nabídka pedikérských služeb
Služby poskytuji, vzhledem k absenci vhodných prostor, formou dojezdu ke klientům, což jistě ocení
obzvláště senioři a osoby s omezenou mobilitou. Pro úhradu poskytnutých služeb akceptuji i
poukázky Sodexo (dárkový pass a bonus pass) a Ederned (Compliments). Nemám pevně stanovenou
provozní dobu, termíny ošetření jsou k objednání na telefonním čísle 731 788 441.Kontaktovat mne
lze i na https://www.facebook.com/pedikuragregarek/. Martin Gregárek, Božec, 281 27 Krakovany

Přerušení dodávky elektr. energie
Ve čtvrtek 23. 5. nepůjde elektrický proud v Komárově přibližně od 8 do 11.30 hodin.

Dovolená
Paní MUDr. Jana Černá v Přelouči neordinuje 20. 5., 3. 6. a 10. 6. (zástup pohotovost Pardubice).

Sportovní park Pardubice
Sportovní akce pro celé rodiny, hlavně pak pro děti je zařazena mezi Pardubické TAHOUNY – nejlepší
akce ve městě s regionálním přesahem. Konat se bude tradičně druhý srpnový týden, letos tedy od
10. do 18. srpna v oblíbeném parku Na Špici. Na sportovištích na řekách i v parku se představí na 60
sportovních klubů z Pardubic a okolí. Sportovní park bude také obohacen o řadu kulturních zážitků.
První sportovní víkend nabídne kromě sportu také Festival vůní, chutí a řemesel – festival plný

Ameriky, druhý víkend pak zážitky plné Ameriky s názvem Friends Fest. Návštěvníci se v době konání
Sportovního parku mohou těšit na projížďku ulicemi města s názvem Pardubice na bruslích a na dva
masové běhy – Gladiator City Run a Barvám neutečeš. V nabídce je kvalifikační dostih na Velkou
Pardubickou na závodišti, autogramiády a exhibice. Sportujeme na souši v parku i na řekách – právě
vodní sporty zaujaly v uplynulých letech velikou spoustu dětí i dospělých. Jsme rádi, že se Sportovní
akce koná v parku Na Špici, který leží na jednom z nejhezčích míst ve městě, na soutoku řek Labe a
Chrudimky.
Také tento rok bude součástí našeho srpnového sportování Gladiator Race Run. Překážkové závody
jsou fenoménem poslední doby a prezentace tohoto sportovního odvětví ve městě sportu, navíc
přímo v jeho centru, se jednoduše nabízí. Loni si to malí i velcí Gladiátoři moc užili, přidejte se 11.
srpna taky! Těšte se i letos na hromadný běh plný barev! V případě běhu Barvám neutečeš víc než
kdy jindy platí, že není důležité vyhrát, ale pořádně si trasu užít. Na pětikilometrové trase vás čeká
pět barevných zón!
Akce se těší tradičně veliké oblibě, kromě rodin s dětmi k nám chodí celá řada příměstských táborů
– a s tím vším souvisí naše nabídka! Pokud máte ve vaší obci školu, školku, nebo skupinu pořádající
příměstský tábor, máme pro vás zvýhodněnou nabídku na koupi hracích karet. Běžná cena jedné
karty na celý týden je 80 korun na místě, v předprodeji pro děti z Pardubického kraje
(institucionální partner akce) 50 korun. Díky hrací kartě mohou malí i velcí sbírat záznamy o zdolání
jednotlivých disciplín - za zdolání 12 sportovních disciplín obdrží diplom s jejich jménem a za
zvládnutí 16 disciplín medaili. Karta není časově omezená, můžete k nám přijít kdykoliv od 10. až
do 18. srpna.
Alexandra Tušlová, tiskový úsek, kancelář primátora, Magistrát města Pardubic, mobil: 739 488 321,
www.pardubice.eu

Pojďte hrát fotbal
Tělovýchovná jednota Sokol Újezd z. s. pořádá na fotbalovém hřišti v Újezdu dne 15. 5. od 17 hodin
nábor hráčů do klubu. Noví zájemci po úvodním seznámení shlédnou ukázkový trénink trenéra
mládeže OFS Patrika Cincibucha s mladšími a staršími hráči přípravky Sokola Újezd. Více informací na
knizovi.ujezd@seznam.cz nebo telefonicky 775 369 264 (Jiří Kníže).

Akce
15. 5. Liga škol v Kolesách od 10 hod., skokové závody pro studenty středních škol, zabývajících se
chovem koní a jezdectvím, pořádá Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby n. L. (SŠCHKJ)
16. 5. návštěva našich občanů Týnce nad Labem, prohlídka města a elektrárny pod Labem (OÚ)
24. – 25. 5. volby do Evropského parlamentu
25. 5. Den starokladrubského koně (NH)
28. 5. Kladruby Race – běh přírodou s překonáváním překážek, včetně Kurkova jezírka, pořádá
SŠCHKJ, více informací na www. skolakladruby.cz
9. 6. Dětský den Kladruby nad Labem
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