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Zpravodaj územního samosprávného celku
__________________________________________________________________________________
Vážení a milí spoluobčané,
jménem všech zastupitelů bychom Vám rádi popřáli hezký adventní čas a příjemné prožití vánočních
svátků. Letošní rok byl celý jiný, než jsme byli zvyklí. Doufejme, že se to v budoucnu obrátí k lepšímu.
Museli jsme řadu akcí zrušit či přesunout. To se týkalo především kulturně-společenských akcí. Stále
nevíme, kdy například zrealizujeme vítání občánků, aby bylo bezpečné pro všechny zúčastněné…
V průběhu roku jsme vydali o několik čísel Kladrubských novin více, abychom vás všechny včas
informovali o koronaviru a s tím souvisejících vládních nařízeních. S podzimem se nařízení měnila tak
rychle, že jsme informovanost přenechali operativnějším médiím, včetně veřejnoprávní TV a ČRo.
V tomto čísle si napíšeme, tak jako každý rok, co všechno se letos podařilo udělat a co máme v plánu.
Plánuje se však velice těžce, neboť kvůli covidu a vládním nařízením, přicházejí obce, města, kraje a
řada dalších o velké finanční prostředky. Dotkne se to i naší obce, neboť místo 11 miliónů, obdrží
minimálně o 3 milióny méně, a to už bude v rozpočtu opravdu znát.
Zastupitelé a zaměstnanci OÚ Vám v předvánočním čase přejí hlavně hodně zdraví, spokojenosti,
vzájemného porozumění a trpělivosti. Věříme, že se nám společně podaří přežít tuto složitou dobu.
K tomu vám posíláme hodně pozitivní energie, víry a naděje
.
Poplatky 2021
Pro rok 2021 jsou poplatky ponechány ve stejné výši jako v roce 2019 a 2020. To znamená, že za
odvoz komunálního odpadu (TKO) se bude platit 600,- Kč za 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. TKO je potřeba zaplatit do dubna.
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.
Stočné je potřeba zaplatit do srpna.
Poplatek za psy činí stále 50,-Kč/pes, za každého dalšího psa se platí 100,- Kč/pes. Při platbě poplatků
za čtyřnohé kamarády obdrželi již v průběhu roku jejich majitelé nové psí známky s nápisem Kladruby
nad Labem, s evidenčním číslem a znázorněním psí tlapky 😊. Ne všichni si je u nás vyzvedli…
V případě platby na účet je číslo účtu obce: 1205436339/0800, variabilní symbol tvoří číslo jedna pro
Kladruby, dvojka pro Kolesa, trojka pro Komárov a čtyřka pro B. Vchynice, za těmito čísly následuje
číslo Vašeho domu.
Rozsvěcení vánočního stromečku
Poněkud netradičně proběhlo letos rozsvěcení vánočního stromku. Protože není
možné se shlukovat a sdružovat při různých akcích, snažili jsme se na počátek
adventu nezapomenout a připravit alespoň rozhlasovou relaci. Díky podpoře
skupiny ČEZ distribuce, stejně jako v minulých letech, mohla být realizována toto
milá akce. Paní ředitelka MŠ Hříbátka Kladruby n. L. Marcela Ženatá a paní učitelka
Světlana Cichrová připravily s dětmi velice pěkné pásmo. Recitovaly děti Nela
Vyskočilová, Zuzanka Šancová, David Wimmer, Sofie Novotná, Violka Svoboda a žáci ZŠ Řečany n. L.
Anežka Procházková a Jiří Procházka, Jiří Nesvačil nejml., Barunka Samšiňáková, samostatně zazpíval
Adam Heteš. Program obohatilo pěvecké duo Aneta Smolíková se svým bratrem Lukášem o vánoční

písně. Za přípravu a ozdobení vánočního stromečku děkujeme hasičům z výjezdové jednotky (Milan
Hubený a Jan Pokorný) a za uložení kabelu do země pro osvětlení stromečku panu Petru Kroupovi.
V pátek 27. 11. 2020 v 17 hodin večer pak proběhlo celé pásmo ze záznamu v rozhlase a paní
místostarostka Věra Vnenčáková rozsvítila stromeček. Všem děkujeme za spoluúčast 😊.
Mikulášská
Letos nemůžeme pro děti pořádat ani správnou mikulášskou nadílku s centrem dění v Císařském
hostinci. Jednak je důležité dodržovat protinákazová pravidla a dále víme, že hostinec i jídelna jsou od
konce října zavřené. Kvůli covidu nebyly ani čarodějnice a dětský den. Proto naše paní zastupitelky (V.
Vnenčáková a M. Ženatá) sjednotily peníze na jednotlivé akce a zakoupily pro všechny naše děti do
věku 15 let vánoční balíčky, které jim budou v průběhu mikulášského víkendu předány.
Omezení na mostě Řečany – Kladruby
Nosnost mostu směrem na Řečany se snížila pro špatný technický stav této stavby. Krajský úřad
Pardubice nám poslal následující sdělení: …vlivem zhoršení technického stavu mostu ev. č. 3227-3 u
Řečan n. L. dojde v následujících dnech k osazení dopravního značení omezujícího průjezd vozidel po
mostě. Toto omezení se bude týkat i autobusů veřejné linkové dopravy. Dopravci Ariva Východní
Čechy se podaří na převážnou část spojů linky 650621, spojující Kladruby nad Labem a Řečany nad
Labem, nasadit menší typy autobusů a přeprava tedy bude v rámci dne přes most zajištěna.
Nicméně existují spoje, na které už bohužel není možné menší autobus nasadit nebo je nutné, je
z oběhových důvodů vozidla časově upravit tak, aby byla v co největší míře zajištěna možnost
přepravy přes tento most.
Na webových stránkách obce máme uvedeny nové jízdní řády linek 650621 a 650623 s platností od
13. 12. 2020, kde jsou výše uvedené změny zapracovány. Jízdní řády budou také na všech zastávkách
a na veřejných dopravních portálech na internetu.
Přehled činnosti v roce 2020
V letošním roce jsme realizovali méně akcí, neboť v minulém období nám nebyly poskytnuty dotační
prostředky. Na příští rok nás naopak čeká řada akcí, neboť až v letošním roce nám byly přiděleny
dotace na vybudování tlakové kanalizace v Bílých Vchynicích, na opravu silnice za Černým koněm
nebo na opravy křížků v Kolesách, v Komárově a v Bílých Vchynicích. Problém bude s financováním
veškerých budoucích akcí, protože rozpočty obcí se všeobecně snižují asi o třetinu, a to je velký zásah
do hospodaření.
V průběhu letošního roku bylo provedeno:
Doprava
Zavedení zón zákazu parkování nákladních automobilů v obci Kladruby nad Labem nad 3,5 tuny
v časech PO – PÁ od 21 do 7 hodin a v SO a v NE po celý den.
Ve spolupráci se SUS doplnění značek 3,5 t k zálivům u Coopu, neboť někteří řidiči nákladních aut
nerespektují zóny.
Podepsání smlouvy s MěÚ Chvaletice o spolupráci s Městskou policií Chvaletice – střídavá kontrola
měření rychlosti ve všech 4 našich obcích.
Zavedení nového dopravního značení u pošty s vymezeným parkováním pro návštěvníky pošty.
Covid – 19
Podpora informovanosti obyvatel na webu obce, v Kladrubských novinách (KN) a vydáváním
zvláštních čísel KN.
Nákup roušek, desinfekčních prostředků a dalšího potřebného materiálu. Některé naše spoluobčanky
nám ušily mnoho roušek (ještě jednou díky). Ve spolupráci s hasiči rozvoz roušek a desinfekčních
prostředků našim občanům.

Stavební
Oprava části ČOV Kladruby nad Labem – výroba a montáž odtokových žlabů z nerezové oceli.
v dosazovací nádrži, výroba nátokové zemní jímky z nerezu, usazení jímky a její zabetonování, včetně
propojení s potrubím, vybavení odpovídající technologií, výměna části vzduchového potrubí, výměna
silikonových hadic v dosazovací nádrži, výměna čerpadel…
Oprava části MŠ Hříbátka - oprava kanalizace, rozvodu elektrického proudu a vodovodu,
rekonstrukce dětské šatny, chodby, kanceláře a sociálního zázemí pro zaměstnance.
Vydřevení kamenného mostku nad Strašovským potokem za Střední školou chovu koní a jezdectví.
Projektové dokumentace
Dokončení projektové dokumentace na tlakovou kanalizaci v Bílých Vchynicích, včetně získání
stanovisek.
Projektová dokumentace na ozelenění plochy okolo zamýšlených tůní mezi bývalou žampionárnou a
zahradami (již dříve byla zpracována dokumentace na tůně samotné).
Projekt úpravy centra obce, rozsáhlý soubor – k nahlédnutí na obci – řešení na několik etap.
Návrh úpravy točny pro autobusy (viz minulé číslo).
Různé
Očíslování a pasportizace všech sloupů veřejného osvětlení pro integrovaný záchranný systém.
Doplnění světel veřejného osvětlení v Kladrubech nad Labem.
Oprava místního rozhlasu, doplnění rozhlasu u obytných domů u hřbitova.
Doplnění vánočních světel v Kladrubech směrem na Kolesa a Semín.
Doplnění herních prvků na dvou dětských hřištích – v Kladrubech a v Bílých Vchynicích (je
rozpracováno, má být dokončeno v závěru roku).
Poděkování za poskytnutí dotace od Elektrárny SEVEN Chvaletice na zeleň - letos hlavně projektová a
geodetická činnost.
Zásahy výjezdové jednotky dobrovolných hasičů – hlavně skládka Zdechovice, menší požáry a
dopravní nehody, ve spolupráci s obcí a SOPem Přelouč - 2 x ročně svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu (SOP) a sběr železa a elektroodpadu (hasiči).
Pochvala za dobrovolnickou činnost
Rádi bychom pochválili naše dva dobrovolné hasiče pana Davida Ondráška a pana Vlastimila Pavlase,
kteří nastoupili do pardubické nemocnice na 14 dní jako dobrovolníci. Zažili si velmi těžké situace
v celém areálu i přímo na „covidové“ jednotce. Ač při nástupu do nemocnice měli spíše předpojaté
představy o fungování tamní instituce, hned na začátku a potom i v dalších dnech, se přesvědčili o
výborném kolektivu zdravotnických pracovníků, o jejich disciplíně, výborné spolupráci a přátelství.
Tam, kde chtějí všichni spolupracovat a táhnou za jeden provaz, se i těžká práce vykonává lépe, než
když je tomu obráceně. Pan Ondrášek si tam dokonce pracovní pobyt ještě prodloužil a dojíždí tam
dobrovolnicky jeden den v týdnu. Obec poskytla oběma hasičům menší vícemístné hasičské auto na
pravidelnou dopravu za dobrovolnickou činností. Děkujeme jim za odvážnou pomoc v nemocnici
.
Výročí pana profesora Františka Bílka
Ve středu 16. prosince 2020 si můžeme připomenout 135. výročí narození pana prof. PhDr. MUDr.
Františka Bílka, DrSc., který je otcem české zootechniky a hipologie. Jeho rod pocházel z Kunvaldu
v Orlických horách, on sám se již narodil ve Slaném, kde byl jeho otec profesorem na tamním
gymnáziu. Panu prof. Bílkovi vděčíme za vynikající hipologickou literaturu – jeho Speciální
zootechnika II. – Chov koní a také Obecná zootechnika jsou dodnes ceněnými a nadčasovými
publikacemi. Napsal desítky dalších knih a stovky článků, věnoval se výuce zemědělských odborníků,
sám aktivně zachraňoval plemena mizející či vymizelá, za ně můžeme jmenovat ovci šumavku, koně
Převalského nebo starokladrubského koně v barvě černé. Napsal knihu Kůň starokladrubský, která je

obranou chovu těchto koní – paradoxně byli starokladrubští koně uchráněni před švédskými,
pruskými či dalšími vojsky a po roce 1918 jsme si je sami málem vyhubili. Kromě toho je prof. Bílek
zakladatelem Hipologického muzea ve Slatiňanech a to v době konce 40. a počátkem 50. let 20.
století, tedy v čase, který koním vůbec nepřál a tisíce kvalitních koní odcházely na jatka. V padesátých
letech také nemohl vydat aktualizovanou Obecnou zootechniku, protože v ní nechtěl přistoupit na
uveřejnění zcestných genetických názorů pavědce agronoma Trofima Lysenka. Prof. Bílek si zažil
mnoho ústrků, zemřel 29. 3. 1972. Pozitivní je, že inspiroval a vedl stovky či tisíce studentů a
odborníků ke kvalitnímu studiu zemědělských a hipologických věd.
Změna ceny vodného
VaK Pardubice oznámil dopisem ze dne 25. 11. 2020, že zvyšuje cenu vodného a stočného. Nás, obyvatel Kladrub n. L., Koles, Komárova a Bílých Vchynic, se týká vodné. Cena za jeden krychlový metr
činí 44,36 Kč + DPH. Pro zajímavost si můžeme uvést i cenu stočného, které je za kubík 45,- Kč + DPH.
Platinová mince
Česká mincovna vydává mince k nejrůznějším příležitostem. Počátkem příštího roku vyjde i platinová
uncovní mince s nápisem Kladruby nad Labem Národní hřebčín ku příležitosti vstupu do UNESCO.
Problémem bude pouze její cena, neboť platina, jak známo, je ještě dražší než zlato. Měla by stát
47.990,- Kč, stejně jako jí podobné mince. Vychází v nákladu jen 100 ks. Více informací získáte na
www.ceskamincovna.cz.
Upomínkové předměty s logem obce
O několik řádů levněji můžete pořídit různé upomínkové předměty týkající se Kladrub: propiska
s pěkným logem na klipu – 19,- Kč, kovový přívěsek na klíče se žetonem na nákupní košík – 24,- Kč,
kovový otvírák (elegantní tmavě modrý a tmavě červený) – 28,- Kč, vonná svíčka – 89,- Kč, dřevěné
jojo – 25,- Kč, samolepící lístky – 15,- Kč, igelitová taška – 11,- Kč, bavlněná taška – 52,- Kč, skleněný
hrnek – 75,- Kč, keramický hrnek 123,- Kč, knížka Kladruby nad Labem (malované zajímavosti ze všech
4 našich obcí, vyšla v roce 2018) za 160,- Kč, kniha Pardubicko z nebe za 439,- Kč. Vše lze pořídit na
obecním úřadu v úředních hodinách.
Knihy se vztahem ke Kladrubům
Jiří Hájek: Kroniky kladrubské (I., II. a III. díl) - I. 260,-Kč, II. 260,- Kč, III. 280,- Kč, všechny 3 za 740,- Kč
Pavel Fiala: Mistr opratí Jiří Kocman - 250,- Kč. Pavel Fiala: Obloukem k vítězství (Míla
Hermansdorferová – pro SPP Kladruby vyhrála Čs. derby) – 280,- Kč. Pavel Fiala: Bílo černá Velká
pardubická (Libor Štencl, Petr Vozáb) – 280,- Kč. Pavel Fiala: Černo bílá Velká pardubická (Pavel
Liebich, Miroslav Samšiňák) – 290,- Kč. Dvě knihy za 500,- Kč, tři za 740,- Kč a čtyři za 990,- Kč. Knihy
lze objednat telefonicky na 603 269 705, eventuálně také na OÚ.
Očkování proti chřipce a dovolená
Paní MUDr. Jana Černá oznamuje, že je možné se u ní nechat očkovat proti chřipce. Zájemci se k ní
mohou dostavit v ordinačních hodinách do budovy Agry v Přelouči nedaleko vlakového nádraží.
Dovolenou si bere v termínu 28. – 31. 12. 2020. Paní MUDr. Dana Luňáková si bere dovolenou 23. 12.
a 28. – 31. 12., zastupuje ji MUDr. Hyhlík ve Chvaleticích.
Opětné otevření knihovny v Kladrubech n. L. v MŠ od čtvrtka 10. 12., v čase od 16 do 17 hod. o: )))
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