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Zpravodaj územního samosprávného celku
___________________________________________________________________________
Vážení a milí spoluobčané,
léto uteklo velmi rychle a již se blíží podzim. S ním, doufejme, snad nenastanou horší „covidové“
podmínky. Připravili jsme pro Vás řadu akcí, některé z nich jsou odložené z jarního období, některé
jsou nové. Několik akcí také proběhlo přes léto či počátkem září. Nejdůležitější informací letního
období je schválení přidělení dotačních prostředků SFŽP na výstavbu tlakové kanalizace v Bílých
Vchynicích a z MMR na opravu silnice za „Černým koněm“ v Kladrubech n. L.
Zastupitelstvo obce se bude konat ve středu 9. 9. v 18 hodin v klubovně SDH v Bílých Vchynicích,
informační schůzka s projektantem kanalizace firmy VRV Praha se uskuteční v pátek 11. 9. od 17
hodin rovněž v klubovně v B. Vchynicích. Podle vládního nařízení je třeba chodit na úřady, včetně
našeho, v rouškách a také na zasedání či schůze atd.

Akce minulé
V průběhu letní sezóny se konalo několik menších pracovních schůzí na téma cyklostezek, voleb či
budování a opravování infrastruktury v našich obcích. Hasiči několikrát vyjížděli k požárům, naštěstí
v okolí, a zúčastnili se i hasičského cvičení ve Chvaleticích.
Pro děti v Bílých Vchynicích bylo zorganizováno rozloučení s prázdninami tzv. Indiánské léto, a to
v sobotu 29. 8. Akce pro děti z Kladrub, Koles a Komárova se uskuteční 6. 9. Součástí bohatého
programu v Bílých Vchynicích byly soutěže a hry a také poslech country skupiny z Chlumce nad
Cidlinou. Velice děkujeme SDH a tamním paním zastupitelkám a všem aktivním občanům, kteří se na
organizaci akce ke všeobecné spokojenosti podíleli.
Tradiční zahájení školního roku probíhá již několik desetiletí ve spolupráci s NH, a tak letošní prvňáčci
opět jeli se spřežením starokladrubských koní od Mateřské školy Hříbátka v Kladrubech n. L. do ZŠ a
MŠ v Řečanech nad Labem. Spřežení starokladrubských běloušů vedl pan Jiří Nesvačil jun. a vraníky
pan Josef Pelant. Školku k 1. 9. opustili: Dobroslav Jansa, Natálka Kocmanová, Štěpán Krupka, Jiří
Procházka, Vanesa Nekolová, Jiří Nesvačil nejml., Vlastička Pavlasová a Sofie Rusínová. Velmi dobře
do života připravila děti paní ředitelka Marcela Ženatá se svým týmem, který tvoří Světlana Cichrová,
Eva Hladíková, Helena Antochová a Klára Novotná. Velice jim za svědomitou přípravu dětí děkujeme.

Očíslování sloupů VO
Počátkem prázdnin došlo na základě požadavků Záchranné služby Pardubice k očíslování jednotlivých
sloupů veřejného osvětlení (VO). Každý sloup v našich obcích má své unikátní číslo, čímž je myšleno,
že se čísla v našich obcích nijak neopakují. K tomu byl vytvořen tzv. pasport, kde jsou všechna čísla
zakreslena. Pokud by také nějaké světlo či rozhlas nefungovaly, bude jednoduchá i jejich identifikace.
Kromě toho záchranná či jiná služba se bude moci dobře orientovat nejenom podle čísel popisných,
ale i podle očíslovaných sloupů. V jarním čísle Kladrubských novin jsme připomínali povinnost dobře
viditelných domovních čísel. Většina našich spoluobčanů má svá popisná čísla velmi dobře viditelná a
správně o ně pečuje. Na základě výzvy jsme zaregistrovali pozitivní úpravy čísel a zlepšení jejich
viditelnosti. Tímto všem, kteří mají čísla v pořádku velmi děkujeme. Kdo si své číslo ještě řádně
neobnovil či nezviditelnil, prosím, aby tak učinil co nejdříve. Jedná se i o bezpečností záležitost na
základě žádosti záchranné zdravotní služby.

Poplatky za stočné
Většina poplatků již byla vyřízena do konce dubna či května (letos později z důvodů koronaviru),
stočné je vždy možné platit do konce srpna. Větší část našich spoluobčanů si tuto povinnost již včas
vyřídila, ale ještě nám část poplatků k zaplacení chybí. Dovolujeme si tedy požádat, aby poplatky za
stočné byly vyřízeny co nejdříve. Poplatek na osobu (včetně dětí) činí 1000,- Kč na rok, v případě
rekreačních objektů je to 1000,- Kč na objekt. Poplatek za stočné se týká všech obyvatel obcí, kde je
zavedena splašková kanalizace: Kladruby nad Labem, Kolesa a Komárov. Tyto částky můžete platit
buď osobně v úřední dny v Po a ve St od 8 do 12 a od 13 do 17 hod. na OÚ v Kladrubech n. L. nebo na
účet obce u České spořitelny: 1205436339/0800, variabilním symbolem je číslo domu, před které se
v Kladrubech n. L. přidává jednička, v Kolesách dvojka a v Komárově trojka.

Krajské volby
V termínu od 2. do 3. října se budou v celé naší zemi konat volby do krajských zastupitelstev a
v některých okresech také do senátu. Volby budou v tradičních časech - v pátek 2. 10. od 14 do 22
hodin a v sobotu od 8 do 14 hodin. V našem pardubickém okrese budou volby jen do kraje. Volit se
bude tradičně ve čtyřech okrskách – na OÚ v Kladrubech nad Labem čp. 110, na bývalém OÚ
v Kolesách čp. 12, na bývalém OÚ v Komárově čp. 21 a rovněž na bývalém OÚ v Bílých Vchynicích čp.
44. Celkově je v ČR připraveno kandidovat do krajských voleb více než 80 stran a hnutí, v našem kraji
více než 20 stran a hnutí.

Oprava části mateřské školy
Mnoho oprav, které se týkají Mateřské školy Hříbátka v Kladrubech nad Labem, probíhá již
kontinuálně po několik let. V letošním roce byla dokončena oprava části kanalizace, rozvodu
elektrického proudu a vodovodu. Dále se oprava týkala dětské šatny, chodby, kanceláře a sociálního
zázemí pro zaměstnance. Opravy prováděly firmy pánů Havlíčka, Vosáhla a Mokroše. Velice jim
děkujeme za jejich pečlivé provedení a včasné dokončení těchto oprav. Šatna dětí je osazena novým
nábytkem, a tak věříme, že se tam bude všem dětem líbit. Po letech se dá říci, že hlavní opravy školky
máme vyřízené. Ještě nás sice budou čekat různé „drobnosti“ včetně oprav plynového topení, ale do
MŠ peníze rádi investujeme, protože to je pro dobré zázemí všech tamních dětí.

Hravé odpoledne
Kulturně-sportovní komise OÚ Kladruby n. L. zve všechny děti z obcí Kladruby n. L., Kolesa a Komárov
na rozloučení s prázdninami, respektive na přivítání nového školního roku s názvem „Hravé
odpoledne“. Akce se uskuteční v neděli 6. 9. od 14 hodin na dětském hřišti v Kladrubech n. L. Součástí
programu bude stříkání na terče z hasičského auta, střelba ze vzduchovky, hod podkovou, chůze po
laně a na chůdách, zábavné hry a dovednostní soutěže. Občerstvení je zajištěno pro děti i dospělé.
Těšíme se na Vás.
Informační schůzka k tlakové kanalizaci
V pátek 11. 9. v 17 hodin se uskuteční setkání obyvatel Bílé Vchynice s projektantem firmy VRV Praha
panem Ing. Koblencem, který projektoval hlavní řad vedení tlakové kanalizace s odbočkami po ploty
jednotlivých nemovitostí. Tento projekt prošel uzemním a stavebním řízením, získal příslušná
povolení a jako poslední byl vyhotoven projekt pro zhotovitele. Následně budou občané informováni
o možnostech umístění jímek na jejich pozemcích, o vypracování individuálních projektů pro každou
připojovanou nemovitost atd.

Návštěva Zdechovic
Již na jaře jsme plánovali navštívit nedalekou obec Zdechovice. Bohužel záležitosti kolem koronaviru
změnily mnoho plánů. Takže nyní máme stanoven již nový pevný termín a to čtvrtek 17. 9. v 16
hodin. Sraz je před Obecním úřadem ve Zdechovicích (vedle zámku). Obcí nás bude provázet pan
starosta Radomír Stříška. Nejdříve si budeme moci prohlédnout zrenovovaný obecní úřad a pak
zamíříme do zámeckého parku i na zámek samotný. Ten utrpěl velké šrámy v dobách socialismu, a i
v současné době není jednoduché dát všechno do pořádku. Každopádně to bude ojedinělá návštěva,
protože do zámku se dá dostat zcela výjimečně. Zájemci o akci se mohou hlásit do 14. 9. osobně na
OÚ či mailem obec@kladrubynadlabem.cz. Doprava individuální, v případě potřeby rádi s dopravou
pomůžeme.

Návštěva katedrály v Sedlci u K. Hory
Kromě toho, že každý rok navštěvujeme jednu z našich nejbližších obcí, tak také navštěvujeme jednu
kulturní památku, většinou zámek. Letos se nám podařilo domluvit návštěvu Chrámu Nanebevzetí
panny Marie a sv. Jana Křtitele v Sedlci. Katedrála byla původně postavena v gotickém slohu, než byla
za husitských válek, stejně jako celý klášter, velmi poničena. Zajímavostí je, že jsme ve 14. a v 15.
století jako obec a farnost patřili právě pod sedlecký klášter, než se o naši správu začali starat
kladrubští vladykové a později významný šlechtický rod Pernštejnů. Katedrála byla přestavěna kolem
roku 1709 Janem Blažejem Santini-Aichlem v gotickém baroku. Je nádherná. Kdo by měl z našich
občanů zájem, může se akce zúčastnit ve čtvrtek 24. 9., sraz je v 16 hodin před katedrálou. Přihlášky
na OÚ a doprava (viz výše). Pro občany všech našich 4 obcí je vstup zdarma. Je důležité se dozvídat co
nejvíce o našem nejbližším okolí a zajímavé historii.

Hasičské závody
V sobotu 19. 9. pořádá SDH Kladruby nad Labem ve spolupráci s obcí a hřebčínem tradiční hasičské
závody „Memoriál pana Františka Doubravy“. Akce se uskuteční od 13 hodin u Kurkova jezírka.
Přijedou hasičské sbory z širokého okolí, které budou soutěžit v hasičském útoku a řadě dalších
hasičských disciplín. Občerstvení je zajištěno. Těšíme se, že přijdete podpořit všechny účastníky
soutěžení.
Jinak jsou naši hasiči velmi aktivní, neboť 29. srpna se zúčastnili podobných závodů ve Svinčanech u
Heřmanova Městce a 5. září míří do Volče.

Vítání občánků
I termín na vítání jsme museli kvůli koronaviru posunout. Z původního dubnového na říjnový, a to na
pátek 16. 10. od 16 hodin na OÚ v Kladrubech n. L. V pamětních knihách všech obcí jsou již řadu let
zapisována všechna dítka, která se zde narodila a rodiče nebo maminky tu u nás měli či mají trvalá
bydliště. Zápisy do pamětních knih a k tomu velmi pěkné obrázky tam již léta ztvárňuje paní malířka
Jarmila Jiravová ze Břehů, takže všechny knihy jsou i díky této tvorbě velmi hodnotné.
Na akci opět vystoupí v kulturním programu děti z MŠ Hříbátka a zřejmě také několik úspěšných
recitátorů z Kladrub, kteří již navštěvují ZŠ Řečany n. L.

Nový nosič a kontejner
V průběhu prázdninových měsíců jsme na úklid obcí vzali několik brigádníků povětšinou z našich obcí.
Zpravidla uklízeli chodníky a plevel okolo krajnic. Je to práce zdlouhavá a chvílemi vyhlíží i trochu
nekonečně. V některých obcích byli velmi chváleni, někde tomu bylo naopak. Já bych ráda naše
brigádníky pochválila, a to řazeno abecedně: Sandru Brandovou, Barboru Čejkovou, Jana Hubeného,
Terezku Krupkovou, Michala Lukeše a Gabrielu Třasákovou. Ještě dostatek práce zbylo a o tu se
postará pan Petr Kroupa a paní Gabriela Fůrová. Nyní k nim přibyl i technický pomocník.

Zastupitelstvo obce schválilo nákup malého kontejneru a traktorového nosiče kontejneru značky
Portýr. Tento nosič lze nyní dobře připojit za náš malý, bohužel už také hodně starý traktůrek a
kontejner umístit vždy tam, kde se bude sekat tráva či hrabat listí. Tím pádem už v našich obcích (až
možná na nějaké výjimky) nebude nutné dělat různě velké hromady a ty potom opět nakládat na
valník. Věříme, že to přispěje ke kvalitnější péči o obecní prostory.

Svoz odpadu 7. 11.
Původně byl svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu naplánován na dřívější termín.
V závěru srpna jsem jela pro obec, potažmo pro vás, naše obyvatele, koupit popelnice do SOPu
v Přelouči a při té příležitosti jsem se dozvěděla, že svoz výše uvedeného odpadu bude v sobotu 7. 11.
K tomu naši dobrovolní hasiči budou opět pomáhat se svozem železa a elektroodpadu.
Co se týká ceny popelnic, tak již při posledním nákupu pro obec podražily a jedna popelnice stojí
920,- Kč. Za co popelnici u SOPu nakupujeme, za to ji v Kladrubech n. L. také prodáváme.

Pejskové od pana Šimona
V měsíci srpnu nás navždy opustil pan Josef Šimon z Kladrub n. L. Zbyli po něm dva psi, kterých se
kdysi ujmul. Starší Míša je dvanáctiletý menší pejsek světle melírované srsti, mladší Batůžek je
středně velký pejsek černé barvy. Oba jsou očipovaní, oočkovaní a ostříhaní. Dlouhý život žijí spolu, a
tak by bylo milé, kdyby se jich někdo ujmul obou najednou. Byli zvyklí žít na zahradě, takže by byli
vhodní rovněž na zahrádku k rodinnému domku. Kdo by měl o ně vážný zájem, může zavolat na OÚ
na telefon 606 660 211 nebo napsat mail: obec@kladrubynadlabem.cz.

Pes v Komárově
V závěru měsíce srpna se v Komárově objevil kříženec dobrmana, mladý, zřejmě jednoletý. Bohužel
se ho nikdo nemohl ujmout, a tak jsme nakonec museli zavolat odchytovou službu a následně ho
nechat umístit v útulku. Kdyby měl někdo zájem i o tohoto mladšího psa, je možné nás kontaktovat
na výše uvedeném telefonu či mailu.
Akce budoucí
6. 9.
„Hravé odpoledne“ v Kladrubech n. L. pro děti na dětském hřišti, 14 hod.
9. 9. Zasedání zastupitelstva obce v klubovně SDH v Bílých Vchynicích, 18 hodin
10. – 13. 9.
NH pořádá MČR v soutěžích spřežení v Kladrubech nad Labem
11. – 13. 9.
Účast SDH Kladruby nad Labem na bezpečnostně hasičské akci „Retroměstečko“
11. 9. Informační schůzka k budování tlakové kanalizace v B. Vchynicích, od 17 hodin v klubovně
16. 9. Návštěva obce Zdechovice, sraz před obecním úřadem ve Zdechovicích v 16 hodin
24. 9. Návštěva katedrály v Sedlci u Kutné Hory, sraz před chrámem v 16 hodin
19. 9. Tradiční hasičské závody „Memoriál pana Františka Doubravy“, od 13 hod.
2. a 3. 10.
Volby do krajského zastupitelstva
7. 10. – Beseda s paní Janou Filipovou, „(ne)obyčejnou občankou“, Bílé Vchynice, 18 hod.
16. 10. Vítání občánků na OÚ v Kladrubech n. L., od 16 hod.
7. 11. – Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, od 8 hod.
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