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Vážení a milí spoluobčané,
velice rychle se nám přiblížil konec letošního roku, kdy se událo mnoho významných akcí, o nichž
jsme si většinou v našich Kladrubských novinách již psali. Do nového roku bychom vám všem rádi
za vedení obce a za všechny zastupitele popřáli nejenom pevné zdraví, ale i hodně radosti,
spokojenosti a životního nadhledu
.
Oslavy Nového roku
Stejně jako v letech minulých bychom Vás rádi požádali o přiměřené oslavy příchodu nového roku.
Víte, že ve všech našich obcích jsou ustájeni koně a další zvířata, někteří z nás máme doma psa či
kočku atd. V současné době se v řadě měst a obcí rozhodli ustoupit od ohňostrojů a pouštění
rachejtlí. Pokud bychom měli jít s dobou, tak bychom se speciálně u nás měli také těchto zbytečně
ohlušujících a nebezpečných oslav vyvarovat. Předem vám všem velice děkujeme za pochopení.
Akce minulé
Od vydání posledního čísla Kladrubských novin se uskutečnilo několik akcí, včetně zasedání
zastupitelstva v pondělí 16. 12. (viz výpis usnesení na webových stránkách obce).
Rozsvěcení vánočního stromečku za podpory skupiny ČEZ proběhlo v pátek 29. 11. Tímto děkujeme
ČEZu a panu J. Novákovi, který má naši oblast na starosti. Po delší přestávce jsme mezi zúčastněnými
mohli přivítat pana ředitele NH Ing. J. Machka a dvojspřeží starokladrubských běloušů vedené panem
J. Nesvačilem, takže rovněž děkujeme za tuto aktivní účast. Své výrobky s vánoční tématikou zde
prezentovala Chráněná dílna z Přelouče, MŠ Hříbátka a paní Věra Vnenčáková s našimi šikovnými
spoluobčankami připravily v rámci floristického kurzu pěkné adventní věnce a vánoční dekorace. O
kulturní program se postaralo Duo Smolíkovi (Anetka a Lukáš Smolíkovi) a děti z MŠ pod vedením
paní učitelky Světlany Cichrové a paní ředitelky Marcely Ženaté.
Další dík patří kulturně - sportovní komisi a velké části zastupitelstva, že se aktivně zúčastnili
organizace Mikulášské nadílky – ve čtvrtek 5. 12. v Bílých Vchynicích, v pátek v Kolesách a v Komárově
a v sobotu 7. 12. v Kladrubech v Císařském hostinci. Poslední akce proběhla ve spolupráci s NH a
s panem Rusínem a k tanci pro děti hrál „diskžokej“ Michal Mokroš. Všem se akce moc líbily.
Ve čtvrtek 12. 12. Proběhla vernisáž výstavy uměleckých prací žáků SŠCHKJ a ještě v průběhu ledna
bude možné se na jejich kresby přijít podívat na OÚ v pracovní době v PO a ve ST.
Velmi pěkný koncert se uskutečnil v pátek 13. 12. ve spolupráci se SŠCHKJ. V nově zrekonstruované
demonstrační učebně se uskutečnil koncert skupin Duo Smolíkovi s Davidem Hlaváčkem a pak hlavní
vystoupení skupiny Kantoři, která hraje již od roku 1974 a procestovala velkou část světa. Také jejich
folková hudba nás zavedla nejenom do Čech, ale například i do Irska, Anglie, Španělska či na Ukrajinu.
Koncert s oběma skupinami se velice vydařil a nám všem tam bylo příjemné teplo
.
Pošta
Ve čtvrtek 19. 12. proběhlo slavnostní představení nově zrekonstruované budovy pošty, dřívější školy
a fary. Za hojné účasti i našich obyvatel bylo možné si vyslechnout projevy Ing. J. Machka, ředitele
NH, Ing. Romana Línka, vicehejtmana Pardubického kraje a představitelů MZe, České pošty a
Poštovního muzea. Pětispřeží starokladrubských běloušů zapřažené v poštovním voze představil J.
Nesvačil. Do krásně zrekonstruovaných prostor pošty se můžeme těšit od 1. února 2020.
Poplatky 2020
O poplatcích jsme si psali již v minulém čísle, ale pro všechny případy je zopakujeme ještě jednou:

Pro rok 2020 jsou poplatky ponechány ve stejné výši jako v roce 2019. To znamená, že za odvoz
komunálního odpadu (TKO) se bude platit 600,- Kč/osobu trvale hlášenou v našich obcích (od
poplatku jsou osvobozeny děti do 18 let). Chalupáři budou platit 600,- Kč za celý objekt chaty či
chalupy. Výše stočného zůstává na 1000,- Kč/osoba žijící v obcích Kladruby n. L., Kolesa a Komárov
(platí všichni, kteří tu žijí bez ohledu na místo trvalého pobytu či věk). Instituce a firmy platí 45,Kč/m3. Poplatek za psy činí stále 50,-Kč/pes, za každého dalšího psa se platí 100,- Kč/pes. V případě
platby na účet použijte, prosím, č.ú. u ČS: 1205436339/0800, variabilní symbol tvoří číslo domu a dle
obcí se před něj napíše 1 pro Kladruby, 2 pro Kolesa, 3 pro Komárov a 4 pro Bílé Vchynice.
Dovolená v ordinacích
Paní MUDr. Luňáková, Řečany n. L. – od 23. do 31. 12. čerpání dovolené, bude zastupovat MUDr.
Hyhlík ve Chvaleticích, 2. a 3. 1. ordinační hodiny pouze od 8 do 10 hodin. Paní MUDr. J. Černá,
Přelouč – od 23. 12. do 3. 1. čerpání dovolené, 23. a 27. 12. zastupuje pohotovost v Pardubicích a od
30. 12. do 5. 1. MUDr. H. Gippová v Pardubicích. Obě dámy vám všem přejí příjemné prožití
vánočních svátků.
Dovolená na OÚ a MěÚ
Obecní úřad v Kladrubech nad Labem bude zavřen pouze 23. a 27. prosince. Městský úřad v Přelouči
bude uzavřen jen 31. prosince. Poplatky na rok 2020 můžete začít platit od 6. ledna (kvůli účetní
uzávěrce).
Nová zóna
S platností od 19. 12. platí v obci Kladruby nad Labem nová zóna zákazu parkování nákladních
automobilů nad 3,5 tuny v časech Po – Pá od 21 do 7 hodin a v So a v Ne po celý den 00 – 24. To
znamená, že jak na silnicích krajských, tak i obecních či účelových, nemohou v dané časy parkovat
nákladní auta. Pro řadu nás občanů to je užitečný dárek k Vánocům, pro majitele či řidiče aut vyvstal
problém. Nicméně v Kladrubech je řada institucí či firem, které mají dostatek volných či upravených
pozemků, kde by se po dohodě a zaplacení poplatku mohlo parkovat.
Akce
26. 12. – čtvrtek, 23. ročník vánočního běhu „Panter Kolesa“, od 12 hodin prezence, dvě kategorie
pro dospělé (5 a 8 km), tři kategorie pro děti a zajímavostí je speciální kategorie pro běžce se psy.
Běhat se bude po lesních cestách a dostihové dráze v Kolesách. Již se přihlásilo přes 200 účastníků.
Bližší informace www.behkolesa.cz
3. 1. – pátek, OÚ a NH pořádají Tříkrálový koncert, hraje a zpívá Smíšený pěvecký sbor J. B. Foerstera
Přelouč, kostel sv. Václava a Leopolda, sbormistr Petr Vacek, začátek v 18 hodin.
4. – 7. 1. – Tříkrálová sbírka – tradiční sbírka Charity proběhne v následujících termínech: 4. 1. –
Kolesa, 6. 1. Komárov a Bílé Vchynice a 6. a 7. 1. Kladruby n. L. V Komárově a v B. Vchynicích realizují
sbírku děti ze ZŠ z Přelouče, ostatní místa budou zabezpečena místními dobrovolníky. Předem
děkujeme za Vaši finanční podporu této sbírky.
18. 1. – sobota, Jezdecký ples v Císařském hostinci, hraje Technics, začátek ve 20 hodin, vstupné 100,Kč, zaměstnanci zdarma, rezervace vstupenek na kladruby@nhkladruby.cz, tel. 607093685 (Simonka
Králová).
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