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Vážení a milí spoluobčané,
zimní období poměrně rychle uteklo a ani nebylo tak mrazivé. Jaro se snažilo přijít již o některých
vybraných dnech v únoru, ale naštěstí pro přírodu si to rozmyslelo. Každopádně údaje o počasí jsou
zaznamenávány i do našich kronik.
V souvislosti s tím bych velice ráda poděkovala našim paním kronikářkám. Za Kladruby ji tvoří paní
Helena Hanušová, za Kolesa paní Blanka Zelená a za Bílou Vchynici paní Blanka Kárníková.
V kronikách jsou zaznamenávány hlavní události v našich obcích, i události v našem národním či
světovém dění, dále všechny akce, které se zde konají ale i ono zmiňované počasí. Ráda bych
poděkovala paní Ing. Blance Zelené, která dlouhá léta psala kroniku koleskou. V letošním roce ji
vystřídá paní Mgr. Iva Hatašová.
Pro nové volební období bylo zvoleno 11 členů zastupitelstva, tudíž nemáme „Radu“. Od počátku
nově zvoleného zastupitelstva jsme měli 4 zasedání „Zastupitelstva obce“ a to 31. 10., 12. 11., 17. 12.
a 27. 2. Další zasedání ZO je plánováno na 3. 4. od 18 hodin v zasedací místnosti OÚ v Kladrubech.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou vždy zveřejňována na webu obce a na úřední desce obce
před obchodem (Coopem) v Kladrubech n. L.

Volby
V posledních letech nám zpravidla na jeden rok připadají jedny až dvoje volby. V letošním roce se
uskuteční volby do Evropského parlamentu, a to v termínu 24. a 25. května. Jedná se o tradiční
systém voleb, čili v pátek 24. 5. se bude volit od 14 do 22 hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin.
Pokud by naši poslanci někdy v budoucnu odhlasovali zákon o referendu, různé stupně přímých voleb
apod. scházeli bychom se k těmto akcím několikrát do roka. Zatím je tedy naším občanským právem a
povinností účastnit se voleb – od komunálních po evropské.
Pokud krátce nahlédneme do naší volební historie, tak počátky volebního systému u nás se objevily
v roce 1848, 1861, 1873, 1897 atd. První všeobecné volební právo v našich zemích bylo realizováno
při volbách v roce 1907 a mohli volit pouze muži ve věku od 24 let. Dle Kroniky kladrubské pana Jiřího
Hájka se volilo v roce 1907 i v Kladrubech: Sociálně demokratická strana - 53 hlasů, Česká agrární
strana – 35 hlasů, celkově zvítězil v kraji František Udržal za agrární stranu.
Poprvé šly ženy k volbám na Novém Zélandu a to v roce 1893, v Evropě mezi lety 1906 a 1915 ve
skandinávských zemích (Finsko, Dánsko, Norsko). Ženy v naší zemi mohly volit od roku 1919. Ovšem
první ženou zvolenou do českého zemského sněmu byla již v roce 1912 spisovatelka a politička
Božena Viková – Kunětická (v Pardubicích je po ní pojmenována ulice, v níž mj. sídlí i Úřad práce).
Mnozí naši předkové za volební právo dlouhá léta bojovali a někteří dokonce pokládali životy, ženám
trvalo podstatně déle než mužům, než se této výsady domohly. Nám většinou stačí učinit pár kroků
z domova, neboť ve všech našich čtyřech obcích budou opět volební místnosti k dispozici. A pokud by
někdo např. ze zdravotních důvodů nemohl dojít do volební místnosti, mohou se volební komisaři
zastavit na příslušné adrese s volební schránkou.

Placení poplatků
V minulém čísle Kladrubských novin jsme si sdělovali výši poplatků a jejich termín zaplacení. Pro
jistotu si základní informace uvedeme ještě jednou:

„Popelnice“ - každý obyvatel trvale hlášený v našich obcích zaplatí 600,- Kč/osoba za odvoz TKO. Od
tohoto poplatku jsou osvobozeny děti do 18 let. Chataři a chalupáři platí 600,- Kč/ chata, chalupa.
Poplatky za TKO musí být uhrazeny do konce dubna 2019.
„Psi“ - poplatek za jednoho psa činí 50,- Kč/rok, za každého dalšího 100,- Kč/rok. Poplatky musí být
zaplaceny rovněž do konce dubna 2019.
„Stočné“ - platbu ročního stočného 1000,- Kč/osoba /či chata /nebo chalupa budete moci uhradit
v průběhu měsíců leden – srpen 2019, a to v hotovosti na pokladně obecního úřadu nebo také
převodem na účet 1205436339/0800 (více info v minulém čísle Kladrubských novin).

Služba obecního úřadu občanům z Bílých Vchynic, Koles a Komárova
Stejně jako v minulých letech budete moci zaplatit poplatky přímo ve Vaší obci. Paní místostarostka
Věra Vnenčáková společně s paní hospodářkou Anetou Smolíkovou navštíví ve středu 17. 4. naše
obce - v Bílých Vchynicích budou úřadovat od 15.15 hod., v Kolesách od 16.15 a v Komárově od 17
hodin. Využijí k tomu prostory našich starých obecních úřadů ve zmíněných obcích.

Kanalizace Kolesa – Komárov
Vzhledem k tomu, že již vládne poměrně pěkné počasí, nastal čas k dokončení připojení na nově
vybudovanou kanalizaci, optimální termín je do konce dubna. Žádáme proto obyvatele obou obcí,
kteří ještě nejsou připojeni, aby nejdříve přijeli podepsat smlouvu o odvádění odpadních vod na OÚ
do Kladrub (v úřední dny) a poté, aby se domluvili s panem Milanem Hubeným na praktickém
připojení (tel. 739 994 586).

Kanalizace Semínská vrata
Na počátku března byla zahájena stavba kanalizace vedoucí z Kladrub n. L. do Semínských vrat, jak již
bylo avizováno v minulých číslech Kladrubských novin. Stavbě předcházel archeologický průzkum.
Potrubí je umísťováno do země protlakem, takže dochází k minimálnímu poškození terénu a okolní
zeleně. Na pozemky u jednotlivých domů budou rovněž umístěny jímky, do nichž půjde gravitací
odpadní voda z domů a dále bude pokračovat pod tlakem směrem do Kladrub.

Maškarní ples a předání hasičského auta
Pro děti a jejich rodiče se konal v sobotu 23. 2. maškarní ples. Organizace se ujala Kulturní komise OÚ
Kladruby (M. Ženatá, J. Pokorný), NH Kladruby a firma Rusín. Milé akce v Císařském hostinci se
zúčastnilo mnoho dětí a jejich rodičů ze všech 4 našich obcí. O hudbu se výborně postaral Michal
Mokroš. Všem organizátorům patří velký dík.
V sobotu 2. 3. proběhlo slavnostní předání
devítimístného dopravního automobilu pro
výjezdovou jednotku našich hasičů. Akce se
zúčastnil za HZS Pardubického kraje velitel
stanice v Přelouči Ing. Michal Vašica. Pro
všechny zúčastněné byl připraven program
a drobné občerstvení. Nechť auto dobře
slouží, na druhou stranu si přejme, aby
požárů a krizových akcí bylo co nejméně.

Sběr použitého oleje
Rádi připomínáme možnost sběru použitého oleje. Přepálený kuchyňský olej můžete v PET- láhvích
stále odevzdávat do kontejneru na obecním úřadě. Nejlepší čas je v úředních hodinách. V případě jiné
doby lze tyto láhve nechat u vrat do dvora. Sběr kuchyňského oleje je velmi důležitý hlavně u tlakové
kanalizace, ale i u běžné gravitační kanalizace, aby zbytečně neucpával průchodnost potrubí. Tento

odpadní olej pravidelně sbírá firma Olej Černohlávek a není žádný problém jim ve výše uvedených
láhvích plnit odpadovou nádobu.

Hasičský ples
Sbor dobrovolných hasičů Kladruby nad Labem Vás srdečně zve na hasičský ples, který se uskuteční
v sobotu 30. března 2019 od 20 hodin v kulturním domě ve Chvaleticích. K tanci a poslechu bude hrát
skupina Splašené noty. Čeká Vás bohatá tombola. Doprava bude zajištěna autobusem – rozpis
zastávek a časů je na plakátech nebo se můžete informovat přímo u hasičů na tel. 607 222 019.

Svoz odpadu
Na sobotu 6. 4. je naplánován svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Společně se SOP
Přelouč budou s odvozem pomáhat hasiči ze SDH Kladruby n. L. Hasiči budou navíc sbírat i
elektroodpad (ledničky, televize atd.) a staré železo. Železné předměty, prosím, dávejte před vrata až
ráno v den sběru, protože jinak je dříve posbírá někdo jiný. Děkujeme za spolupráci.

Floristický kurz
V letošním roce se nám Velikonoce posunuly až na pozdní dubnový termín. Týden před těmito svátky
v sobotu 13. 4. se zájemci mohou zúčastnit floristického kurzu s paní místostarostkou paní Věrou
Vnenčákovou. Akce proběhne od 9 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu v Kladrubech nad
Labem. Základní materiál bude k dispozici, avšak s sebou si můžete vzít vhodné dekorační předměty
na velikonoční zdobení (květináče, drátky, stuhy, korpusy…).

Jarní dostihy v Kolesách
O velikonoční neděli se budou v Kolesách konat tradiční dostihy, které organizuje tamní JS. Na
programu budou rovinové a překážkové dostihy. Začátek akce je naplánován na 14 hodinu.

Vernisáž Jarmily Jiravové
Malířka Jarmila Jiravová z Břehů se již dlouhá léta věnuje široké paletě témat, ale nejraději maluje
koně. Naše starokladrubské ztvárnila již mnohokrát a stále jí jsou velkou inspirací. Maluje však i jiné
koně a jiná témata. Také si velmi vážíme, že nám při vítání občánků vždy namaluje či nakreslí pěkné
obrázky do pamětní knihy nově vítaných děťátek.
Vernisáž výstavy obrazů Jarmily Jiravové s názvem „V pohybu“ se uskuteční ve čtvrtek 25. dubna od
19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Kladruby nad Labem. Kromě krásných obrazů se
budete moci těšit i na milý kulturní program. Všichni jste srdečně zváni.

Příprava na 150. výročí narození Marty Raphaelové
V loňském roce jsme díky paní Jarmile Jiravové nechali zrestaurovat a nově zarámovat dva obrazy
(akvarely) paní Marty Raphaelové. Tato
malířka ruského původu se do Čech,
potažmo do Kladrub, dostala za první
republiky a její tvorba zdobí mnohý
příbytek našich obyvatel. Dlouhá léta
obývala rozlehlou vilu č.p. 33, kde dnes
bydlí rodina Hubených. V příštím roce
si budeme moci připomínat její 150.
výročí narození – narodila se 21. května
1870 a zemřela v roce 1954.
Pokud byste měli více informací o této
umělkyni či byste byli ochotni zapůjčit
obrazy na výstavu v příštím roce,
budeme se těšit na vzájemnou
spolupráci.

Návštěva Týnce nad Labem
Každoročně navštěvujeme sousední obce. Zatím se nám podařilo nahlédnout do Trnávky, Semína,
Selmic a Řečan nad Labem, vždy to bylo velmi zajímavé a objevné. V letošním roce jsme naplánovali
trošku většího souseda, kterým bude Týnec nad Labem a to 16. května od 16 hodin před Městským
úřadem na náměstí. Týnec je od nás vzdálen 9 km a řada dávných kladrubských ředitelů se tam
stěhovala na odpočinek. Jeden z nich je tam dokonce pohřben u zdi kostela sv. Jana Křtitele. Z webu
www.cestyapamatky.cz je možné se dozvědět následující:
Při vnější severní straně kostela je vchod do hrobky Augustina z Müllernu, ředitele hřebčína
v Kladrubech, umístěné pod presbytářem, zvenčí zakrytý hodnotným mramorovým
náhrobníkem* z roku 1666. Uprostřed náhrobku je erbovní štít, ve kterém po šikmém břevnu běží
nahoru kůň a pod břevnem je skalnatý vrch, obtočený vavřínovými větvemi. Nad štítem je v tabulce
latinský nápis: Eheu! Post tot equos domitos post fortia gesta Caballum flectere non potui pallida Parca
tuum, (překlad): Běda, tolik ořů jsem zkrotil a statných vykonal činů. Nedal však zkrotit se Tvůj, bledá
sudičko, kůň. Do stejné hrobky byl v roce 1806 pohřben baron a polní maršál Michael Benedikt Melas a
později i jeho žena Josefina. Hrobka byla v roce 2009 zrestaurována Kateřinou Čihákovou Myškovou.
Týnec nad Labem má přibližně 2000 obyvatel a pan starosta Bc. Dušan Žmolil nám slíbil, že se
podíváme nejenom po památkách, ale i na malou vodní elektrárnu na Labi a na zdymadlo, kterým se
dá podejít pod Labem. Přihlášky na exkurzi, která je pro občany našich obcí zdarma, posílejte do 7. 5.
na obec@kladrubynadlabem.cz nebo telefonicky na 466 932 126.

Akce a události:
30. 3. Hasičský ples (SDH)
6. 4. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, železa a elektroodpadu (OÚ, SOP, SDH)
13. 4. Floristický kurz (OÚ)
21. 4. Dostihy v Kolesách (JS Kolesa)
25. 4. Vernisáž obrazů paní Jarmily Jiravové z Břehů (OÚ)
25. – 28. 4. Rudolfův pohár (NH)
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
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