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Zpravodaj územního samosprávného celku
___________________________________________________________________________
Vážení a milí spoluobčané,
současná doba se nesla ve znamení voleb do krajských zastupitelstev a také v obnoveném zavedení
nouzového stavu. O obojím je velice podrobně informováno ve všech médiích, včetně internetu.
Podrobné výsledky voleb v našich obcích lze nalézt na www.volby.cz.
My si je níže uvedeme v Kladrubských novinách. Nouzový stav bude opět příčinou odložení zasedání
zastupitelstva obce, vítání občánků a některých dalších akcí. Ale věřme, že se vše dá opět brzy do
původních kolejí.
Volby 2020
V ČR se konaly volby do zastupitelstev krajů a jedna třetina země volí zástupce do senátu ČR.
V našem okrese se jednalo pouze o volby krajské.
V rámci celé České republiky se zúčastnilo voleb 37,95 % obyvatelstva (v roce 2016 to bylo méně a to
34,6 %). V Pardubickém kraji přišlo k volbám 40, 87 % občanů (v roce 2016 jen 36,80 %), v okrese
Pardubice volilo 42,09 % (36,82) a v Kladrubech nad Labem 40,47 % (34,92 %). Pro zajímavost si
můžeme sdělit, že např. v Řečanech volilo 51,61 %, v Selmicích 49,48 % a v Semíně 64,38 % obyvatel.
Přímo v obci Kladruby nad Labem volilo 40,15 % občanů (v roce 2016 jen 27,09 %), v obci Kolesa
44,32 % (39,60 %), v Komárově 35,19 % (38,18 %) a v Bílých Vchynicích 40,82 % (53,26 %).
Celkové výsledky za všechny naše 4 obce jsou následující:
V letošních volbách, stejně jako v těch před 4 roky, obsadila první místa s přesně stejným
procentickým vyjádřením Koalice pro Pardubický kraj a hnutí ANO a to 23,15 % (v roce 2016 měly
21,19 %), další místo patřilo Starostům a nezávislým se 14,28 % (7,06 %), KSČM 8,86 % (14,67 %),
nové 3PK mělo 8,37 %, , Piráti 5, 91 % a ODS s TOP 09 , stejně jako SPD 5,41 %, další strany měly mezi
0,49 – 1,47 %. Podrobné výsledky jsou na www.volby.cz.
Všem našim občanům, kteří se zúčastnili voleb, velice děkujeme. Letošní účast byla v průměru za
naše 4 obce o 5,55 % vyšší než v roce 2016 a také o 2,20 % vyšší než současný celorepublikový
průměr.
Nouzový stav
Tento stav platí od pondělí 5. 10. na 30 dní, tj. do 4. listopadu. Od 5. 10. do 18. 10. platí přijetí tzv.
krizových opatření. Uvidíme, jak se situace vyvine dále. Ve stručnosti to znamená, že vnitřních akcí se
může zúčastnit 10 osob, venkovních 20 osob a v restauraci může sedět 6 osob u stolu. Na úřady a do
obchodů máme nosit roušky, děti a studenti ve školách mají specifická nařízení a část středních škol a
všechny vysoké školy praktikují distanční výuku.
Každopádně je potřeba preventivně dodržovat hygienická opatření, často si mýt ruce a dle potřeby je
i desinfikovat, zbytečně nezavdávat příčinu k nakažení. Na druhou stranu je třeba zachovat své
zvyklosti, nebát se vyjít na potřebný nákup, být co nejvíce venku – na zahrádce nebo na procházce.
Nepodléhat negativním myšlenkám, i přes možné obavy hledět pozitivně do budoucnosti
.

Akce minulé
-

-

-

V Bílých Vchynicích se uskutečnila pracovní informační schůzka k budování nové tlakové
kanalizace v této obci. Pan Ing. Petr Koblenc vysvětlil jednak průběh realizace a dále také
potřebu součinnosti všech obyvatel v rámci plánování vedení kanalizace po jednotlivých
soukromých pozemcích. V průběhu října obdrží všichni obyvatelé informační dopis od pana
Koblence z firmy VRV Praha ohledně poskytnutí podkladů pro zpracování projektové
dokumentace na vedení přípojek po soukromých pozemcích.
Naši občané navštívili v minulém měsíci obec Zdechovice. Nejdříve je přivítal pan starosta
Radek Stříška na obecním úřadu a pak se šlo na zámek a do zámecké zahrady. Zámek sice na
počátku 90. let opustila sovětská armáda, ale většina míst vyhlíží tak, jako by odešla právě
minulý týden – propadlé stropy, zdevastované interiéry a torza barokních Braunových soch
jsou smutnou vzpomínkou na minulý režim. Obnova si vyžádá miliónové náklady. Již před
několika lety se podařilo zrevitalizovat zámecký park, ten je celoročně otevřený a pokud
byste hledali nové místo, kam zavézt rodinu či přátele na procházku, stačí popojet do
Zdechovic.
Další týden měli naši občané možnost zavítat do Sedlece u Kutné Hory. V počtu okolo 25
účastníků si mohli prohlédnout chrám Nanebevzetí Panny Marie, který býval součástí
cisterciáckého kláštera, pod který kdysi patřila i obec Kladruby n. L. Paní průvodkyně se nám
vzorně věnovala více než hodinu a půl. Dvacet minut od Kladrub můžete obdivovat skvostné
dílo J.B. Santini-Aichla můžete obdivovat v mimosezónním čase každý den vyjma pondělků od
10 do 16 hodin (v neděli od 11 hodin).

Hasiči
Kladrubští hasiči měli v průběhu září napilno, naštěstí se to týkalo hlavně závodů a podobných aktivit.
Ve druhém zářijovém týdnu se členové výjezdové jednotky a SDH zúčastnili tradiční akce
Retroměstečko v Pardubicích.
O týden později se ve spolupráci SDH, obce a NH konaly hasičské závody – Memoriál Františka
Doubravy. Celkem se jich zúčastnilo dvanáct týmů z širšího okolí. V kategorii mužů vyhrálo družstvo
z Volče, druhá byla Sopřeč, třetí Semín, čtvrté Labské Chrčice a páté bylo sloučené družstvo z hasičů
ze Semína a Kladrub.
V kategorii dětí soutěžila dvě družstva, obě z Přelouče. Také zde byla zastoupena kategorie žen a to
ze Sopřeče a z Přelouče. Na akci vyšlo pěkné počasí a u Kurkova jezírka se sešlo velké množství diváků
z Kladrub i z okolí. Velice děkujeme našim hasičům za zorganizování pěkných závodů a NH za
zapůjčení prostoru u Kurkova jezírka. Obec podpořila akci finančně.
MČR spřežení
NH Kladruby a ČJF zorganizovaly MČR v soutěžích spřežení ve dnech 10. – 13. září. V kategorii soutěží
dvojspřeží pony mezi 7 závodníky zvítězil Erik Zuvač. V soutěži jednospřeží velkých koní vyhrál ze 14
účastníků bývalý zaměstnanec NH Daniel Bejr, který trénuje s polskou hvězdou Bartolomiejem
Kwiatkem. 12. místo v jedničkách obsadila z NH Veronika Starečková. Ve dvojpsřeží soutěžilo celkem
21 zápřeží. Zvítězil Josef Drábek, 12. příčka patří Michaele Chylíkové, vyloučena byla Ing. Kateřina
Neumannová. V kategorii čtyřspřeží se sešlo 5 čtyřek a suverénně vyhrál zkušený Jiří Nesvačil jun., 4.
byl Petr Novák a 5. Vladimír Moudrý.

Návrh směny pozemků mezi obcí Kladruby nad Labem a Národním hřebčínem
V měsíci září obdržela Obec Kladruby nad Labem dopis od Národního hřebčína, jemuž předcházelo
jednání dvou zastupitelů obce s vedením NH. Dále citujeme z dopisu: „Předmětem jednání byla
diskuze možné směny pozemků mezi obcí Kladruby nad Labem a Národním hřebčínem Kladruby nad
Labem tak, aby došlo k narovnání majetkoprávních vztahů a efektivnějšímu způsobu užívání a údržby
pozemků s cílem zajištění rozvoje obce i hřebčína.
V této souvislosti Národní hřebčín Kladruby navrhuje směnu níže uvedených pozemků s tím, že
rozdílné hodnoty pozemků budou dorovnány na základě znaleckého posudku.“
Tolik citace, nyní si sdělíme, o jaké pozemky se jedná.
Obec může získat od NH v Kladrubech n. L. :
460 m2 z 595 m2 pozemku p. č. 139/1 vedle obecního úřadu. V součtu 460 m2.
Hřebčín může získat od obce v Kladrubech n. L.:
94 m2 na p. č. 538, 400 m2 z p. č. 550/12, 470 m2 z p. č. 584 a 541, 399 m 2 na p. č. 39/3, 1.522 m2 na
p. č. 1159, 904 m2 na p. č. 1066, 4.319 m2 na p. č. 1060, 15.435 m2 na p. č. 555/1, 1200 m2 z p. č.
554/1, 2.196 m2 na p. č. 558 a 15.737 m2 na p. č. 557. V součtu 42.676 m2 (4,23 ha).
Jedná se o pozemky či části pozemků – ostrůvek zeleně u váhy, silnice před váhou, pozemky před
vrátnicí, zahrada vedle MŠ, pozemky okolo autobusové zastávky u hosp. dvora, cesty vedoucí za
učilištěm až Piltzovým a částečně k Mošnici, část Římovky. Všechny pozemky lze dohledat na
www.nahlizenidokn.cuzk.cz.
Pokud by pozemky na ostatní ploše stály okolo 10,- Kč/m2, získala by obec přes 400 tisíc Kč, pokud
100,- Kč/m2, tak přes 4 mil. Kč. Zároveň by bylo možné „vyměnit“ cca 400 m2 zahrad.
K tomu pro informaci sdělujeme následující:
-

-

-

obec by potřebovala opravit kamenný mostek, který se nachází za učilištěm. I když je ve
vlastnictví obce celá cesta, v návrhu je, že by část cesty ke škole zůstala v majetku obce,
zbytek by mohl připadnou hřebčínu i s mostkem. Jeho oprava je odhadována přibližně na
1,5 mil. Kč.
obec by potřebovala rozšířit dvůr za budovou obecního úřadu, alespoň o oněch zmiňovaných
460 m2 za účelem výstavby lehkých garáží na hasičskou a zahradní techniku. Šest let však není
možné domluvit výměnu pozemku – až nyní dle výše uvedeného návrhu.
hřebčín by rád získal pozemky před hospodářským dvorem a stravovacím zařízením, aby je
mohl přičlenit ke vstupu na parkoviště v hospodářském dvoře.

Pokud by obec vůbec uvažovala o zbavení se tolika pozemků včetně cesty, pak by místo doplatku
peněz raději získala ucelenou část pozemku „Za dřevníkem“, který se také nazývá „Pod Kinskou“ p. č.
222 o ploše 4,26 ha. Tady by obec raději připlatila za pořízení těchto pozemků, které by do budoucna
mohly být využity k výstavbě rodinných domků.
Vzhledem k tomu, že by se jednalo o poměrně významný zásah do majetku obce, rádi se s Vámi,
našimi občany, podělíme o Vaše názory. Můžete je psát na adresu obce:
obec@kladrubynadlabem.cz či dopisem na Obec Kladruby nad Labem, 533 14 Kladruby nad Labem
110. Předem velice děkujeme za Vaše vyjádření.

Komunitní centrum
Již řadu let spolupracujeme s organizací MAS Zálabí, která má sídlo v Týnci nad Labem. Členskou
základnu tvoří kolem třiceti okolních obcí, soukromý a neziskový sektor, včetně třeba i NH Kladruby n.
L. Finančními prostředky z MAS Zálabí byly podpořeny v našem případě např. propagační a
informační materiály seznamující se všemi členy MAS, a to formou tištěnou a také uvedenou na
webových stránkách MAS. Nyní se nabízí možnost využít finanční prostředky z MAS Zálabí pro jednu
z našich 4 obcí k vytvoření komunitního centra. K dispozici je přibližně 2,4 mil Kč, dotace činí 95 %,
Obec Kladruby by měla doplatit 5 %.
Co obnáší komunitní centrum? Jedná se o víceúčelové zařízení, ve kterém se setkávají členové
komunity s cílem zlepšit sociální situaci komunity i jednotlivců. V centru jsou organizovány sociální,
vzdělávací a volnočasové aktivity, kulturní a zájmové akce, které jsou přístupné všem obyvatelům
dané lokality. V době udržitelnosti, což je 5 let, je povinností pořizovatele centra zajistit na částečný
malý úvazek (0,1- 0,2 prac. úvazku) jednoho pracovníka se vzděláním dle zákona 108/2006 (par. 110).
Otázkou k praktickému zamyšlení je místo – v Kladrubech n. L. máme obecní úřad, kde lze v zasedací
místnosti organizovat řadu podobných akcí, v Bílých Vchynicích dobře funguje klubovna SDH a je již
jakýmsi komunitní centrem. V úvahu tedy připadá Komárov nebo Kolesa. Tam by bylo možné za výše
uvedenou částku opravit jeden z bývalých obecních úřadů, vybavit ho zařízením a aktivně ho využít.
Jako komunitní skupiny lze počítat matky s dětmi, dětské skupiny, seniory, zájmové kroužky, sociálně
vyloučené osoby atd. Jejich aktivit se však mohou zúčastnit i všichni ostatní obyvatelé.
Zásadní otázkou je, zdali by se našel někdo, kdy by se o tuto činnost chtěl aktivně starat, aby místo
opravdu žilo. Ač občas zaznívají návrhy, proč nemáme třeba klub důchodců atd., mohu k tomu sdělit,
že jsme nikdy nikomu nebránili, aby se takový klub založil. Když se o něj někdo bude chtít starat, rádi
pomůžeme, ale iniciativa a následné jeho vedení bude úkolem nového společenství. Všechny akce,
které obec organizuje jsou určeny všem občanům, pro děti navíc organizujeme několik speciálních
akcí do roka. Problém často tkví v účasti nás obyvatel na akcích. Vaše názory rovněž uvítáme na
obec@kladrubynadlabem.cz nebo na adrese OÚ. I zde velice děkujeme za vaše názory.
Zrušené akce
Vzhledem ke koronaviru jsme zrušili či posunuli některé akce. Zrušeno je vítání občánků a beseda
s paní Janou Filipovou. Náhradní termíny budou včas sděleny. Zasedání zastupitelstva bude zřejmě ve
středu 4. listopadu 2020.
12. 10. - bude přerušena dodávka el. energie v celé obci Kladruby nad Labem. OÚ bude otevřen, ale
nebude možné provádět úkony na počítači.
7. 11. – bude probíhat svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, železa a elektroodpadu
Pořádek – dále bychom chtěli požádat o dodržování pořádku, tzn., aby např. bioodpad nebyl sypán
tam, kam nepatří, ale na místa určená. Také prosíme majitele pejsků, aby si po svých čtyřnohých
miláčcích uklízeli, neboť při čištění sekaček není nic příjemného, když jsou na nich nalepeny psí
exkrementy (kdo si seče trávník na svém či obecním pozemku, jistě s tím má bohaté zkušenosti).
Velice vám děkujeme za pochopení a respektování
.
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