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Vichřice Sabina
Od neděle do úterý 9. – 11. února řádila nejenom v našich zeměpisných šířkách vichřice jménem
Sabina. Celkově natropila v celé Evropě i v naší zemi značné škody. U nás museli hasiči také několikrát
vyjíždět a nejčastěji to bylo k padlým stromům na silnici mezi Kladrubami a Kolesami. Na křižovatce
směrem na Řečany n. L. padla stará lípa, ovšem tak šikovně, že nepoškodila ani vedle stojící zastávku
ani chodník či silnici. Hodně stromů spadlo díky silným poryvům větru v lesích, které jsou díky těžbě
kůrovcového dřeva více otevřené a náchylné k poškození. Elektrický proud byl několikrát vypnut ve
všech našich obcích, ale nejdéle nešel v Bílých Vchynicích, v Kolesách a v Komárově, neboť dle
informací z ČEZu došlo k poškození i vysokého napětí. Také sousední obce Újezd, Tetov, Hlavečník a
některé další byly dlouhou dobu bez elektrického proudu. Na druhou stranu pracovníci ČEZu se
snažili i ve velmi obtížných povětrnostních podmínkách dát vše co nejdříve do pořádku. Velký dík
patří jim a také naší zásahové jednotce pod novým vedením pana Davida Ondráška.

Návštěva hejtmana M. Netolického
Ve čtvrtek 20. února navštívil Kladruby n. L. pan hejtman našeho kraje JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
Nejdříve navštívil Střední školu chovu koní a jezdectví, neboť tato vzdělávací instituce je zřízena a
řízena Pardubickým krajem. Již druhou návštěvu pana hejtmana přijal ředitel SŠCHKJ MVDr. František
Horák se svými spolupracovníky. V posledních letech náš kraj výrazně investoval do oprav škol. budov
a jejich interiéru, k posledním výrazným opravám za více než 16 miliónů patří oprava kuchyně, jídelny
a demonstrační místnosti (tu jsme si již vyzkoušeli při vánočním koncertu a moc se nám v ní líbilo).
K dalším velkým opravám bude patřit hlavně modernizace internátu, kotelny a školního zázemí.
Následně přejel pan hejtman se svým tiskovým mluvčím Mgr. Dominikem Bartákem ke kratší
návštěvě našeho obecního úřadu, neboť pak následovala jejich účast na tiskové konferenci ve
Slepoticích na téma ptačí chřipky. Během krátké doby jsme tedy probrali společně s nimi a paní
místostarostkou Věrou Vnenčákovou hlavně záležitosti týkající se opravy krajských silnic,
probíhajících našimi obcemi, územní plán a celkovou spolupráci obce a kraje. Ta je dlouhodobě velice
příkladná a týká se ekonomiky, účetnictví a metodiky. Kraj nám mj. přispívá na pořízení územního
plánu, kanalizace i na drobnou infrastrukturu pro naše obce (směrovky, altánky, lavičky, odpadkové
koše, vitríny atd.).

Koronavirus
V souvislosti s koronavirem poslal Pardubický kraj již v závěru února na všechny obce a města ve své
působnosti základní informace týkající se hygienické prevence. Tuto informaci jsme dne 28. 2. vyvěsili
také na naše webové stránky www.kladrubynadlabem.cz. Rozšířené informace naleznete na
www.pardubickykraj.cz/koronavirus. Základem správné hygieny a prevence je řádné mytí rukou,
vyhýbání se místům s vyšší koncentrací lidí, používání desinfekce, ochrana dýchacích cest, správné
odkašlávání (používání kapesníku) a v případě potřeby včasná návštěva lékaře – obvodního nebo je
dobré kontaktovat přímo Krajskou hygienickou stanici v Pardubicích www.khspce.cz.
Dále jsme od Bezpečnostní rady Pardubického kraje obdrželi informace zpracované Střední
průmyslovou školou chemickou v Pardubicích týkající se desinfekce, jejího působení a používání.
Celou zprávu jsme uveřejnili na našich webových stránkách www.kladrubynadlabem.cz.

Viditelná popisná čísla a čísla VO
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje se každoročně snaží zkvalitňovat velmi užitečné služby.
V minulosti jsme kromě základních hasičských záležitostí, řešili například také funkčnost sirén ad.
Letos navázali hasiči větší spolupráci s lékařskou záchranou službou. V těchto souvislostech nás žádají

o spolupráci v několika záležitostech. Jednak je důležité, aby všechna popisná čísla na domech a
dalších objektech byla dobře viditelná (zodpovídá majitel nemovitosti) a také dojde k novému
očíslování sloupů veřejného osvětlení ve všech našich obcích (zodpovídá obec). Ty pak budou
zaneseny pod souřadnicemi do vyhledávacího systému zdravotní záchranné služby.
Rádi bychom tedy požádali všechny majitele domů, kde mají být uváděna popisná čísla, aby si
zkontrolovali, zdali jsou dobře viditelná ze silnice či od vchodových vrat či dveří. Pokud ne, je potřeba
je doplnit, opravit atd. V souvislosti s tím je možné si doplnit ještě čísla v podkovách, jak jsme před
několika lety již na některých místech realizovali. Teď po delší přestávce můžeme znovu nechat
vyrobit takto stylizované umístění domovních čísel do podkovy. Cena se pohybovala okolo 500 –
600,- Kč. Možná že nyní může být tak o 10 – 20 % dražší. Kdo by měl ještě zájem, může nám napsat
na OÚ a sdělit své popisné číslo. Nová pasportizace veřejného osvětlení by měla proběhnout
v jarních měsících a zároveň dojte k systematickému označení všech sloupů VO.

Zápis do MŠ Hříbátka
MŠ Hříbátka nabízí volná místa na školní rok 2020 – 2021. Přijímá i děti s handicapem. V MŠ pracují 2
stálé asistentky. Zápis do MŠ se koná v úterý 5. května 2020 od 10 do 16 hodin v budově MŠ č.p. 11
v Kladrubech nad Labem. Přihlášky k vyzvednutí v době provozu MŠ od 20. ledna 2020. Bližší
informace u paní ředitelky MŠ – Marcely Ženaté na tel. 724 397 960.

Beseda v Bílé Vchynici
V pátek 31. 1. se v Bílých Vchynicích uskutečnila beseda se zástupci webového deníku Fórum 24 na
téma dezinformací v médiích. Ráda bych poděkovala panu Davidu Šteflovi za organizaci akce a paním
zastupitelkám obce za vytvoření opravdu příjemného prostředí. Za značné účasti našich i přespolních
obyvatel nám pan Pavel Šafr se svými kolegy (J. Hovorkovou, F. Bruothem) vysvětlil, co je dezinformace, a jak nejčastěji vzniká, včetně praktických příkladů. Mnohdy je dezinformací i to, co není na titulní
stránce novin napsáno, ač by to tam být určitě mělo.

Mše v Kladrubech n. L.
V minulém roce jsme zaznamenali přesun důstojných pánů mezi farnostmi. O tu naši římskokatolickou kladrubskou se stará Dr. Miroslav Paclík z Přelouče. Každou třetí sobotu v měsíci je
sloužena mše od 8 hodin – konkrétně v březnu 21. 3. a dále v dubnu 18. 4., v květnu 16. 5. a třeba
ještě v červnu 20. 6. Více informací získáte na www.farnost-prelouc.estranky.cz.
Naše farnost patří do Královéhradecké diecéze. Ta vznikla roku 1664 založením tamního biskupství.
Rozloha diecéze je 11 633 km2. Hranice diecéze se mírně liší od hranic bývalého Východočeského
kraje. Počet obyvatel diecéze je 1,269 milionu, z toho se při sčítání v roce 2001 přihlásilo ke katolické
církvi asi 307 tisíc lidí, odhad počtu katolicky pokřtěných je 450 tisíc. Diecéze je správně členěna do
14 vikariátů. Každý vikariát zastupuje kněz, který má funkci vikáře. Je prostředníkem mezi duchovními
správci jednotlivých farností a biskupstvím. Každý vikariát tvoří několik farností, celkem je jich v
diecézi 265. Farnost může být buď zřízena v rámci jedné obce nebo může být tvořena
několika obcemi dohromady. Diecézi řídí J. E. Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., biskup
královéhradecký. Dále v diecézi působí světící biskup královéhradecký J. E. Mons. Josef Kajnek.

Požár na skládce ve Zdechovicích
V neděli 16. 2. v pozdních odpoledních hodinách začala hořet skládka odpadu u Zdechovic. K místu
vyjelo mnoho vozů hasičského záchranného sdružení (HZS), včetně našich z Kladrub n. L. Akce se
zúčastnili David Ondrášek, Jan Baláž a Milan Hubený, další noc tam strávil David Ondrášek, Jan
Pokorný, Jiří Procházka, Josef Šimek, Jan Baláž a Vlastimil Pavlas jun. Krátce po vzplanutí obdržely
všechny obce v okolí pokyn od HZS z Pardubic k ohlášení výzvy k obyvatelstvu, aby si všichni uzavřeli
okna a pokud možno nevycházeli ven. Tuto informaci jsme 2x hlásili v neděli, a dokonce ještě jednou
v pondělí, neboť skládka se ten den odpoledne rozhořela ještě jednou. Nikomu se naštěstí nic

nestalo, ale kouř a spad z kouře mohl postihnout některá místa hlavně v oblasti Trnávky, Selmic a
částečně i Kladrub. Požár skládky se podařilo poměrně rychle uhasit, takže naši hasiči tam byli pouze
dva dny, a nikoliv avizovaný týden.

Karneval hlavně pro děti
V sobotu 29. 2. se uskutečnil dětský karneval pro všechny naše obce v Císařském hostinci. Rádi
bychom poděkovali kulturně-sportovnímu výboru OÚ za opět výbornou organizaci celé akce .

Beseda o jihozápadu USA 13. 3.
V Bílých Vchynicích v klubovně se v pátek 13. 3. od 18 hodin uskuteční beseda manželů Komárkových
o jihozápadu USA. V minulém období navštívili města a národní parky v Kalifornii, Arizoně, Utahu a
Nevadě. Jste srdečně zváni
.

Společenský ples 14. 3.
V sobotu 14. března se uskuteční „Společenský ples“ od 20 hodin v Císařském hostinci. Akce se koná
ve spolupráci Sdružení dobrovolných hasičů a Národním hřebčínem Kladruby a Františkem Rusínem.
K tanci a poslechu bude hrát skupina Čeros, účastníky čeká bohatá tombola, vstupné je 120,- Kč,
vstupenky je možné objednat v předprodeji na telefonním čísle 777 800 575.

Hasičský ples 28. 3.
Hasičský ples se uskuteční stejně jako v loňském roce ve Chvaleticích. Akce proběhne v sobotu 28.
března od 20 hodin v Kulturním domě. K tanci a poslechu hraje skupina Domino, pro návštěvníky je
připravena bohatá tombola (1. cena myčka nádobí), vstupné je 150,- Kč, vstupenky je možné
objednat na telefonním čísle 607 222 019.

Velikonoční tvoření 4. 4.
V sobotu 4. dubna se bude konat tradiční velikonoční tvůrčí setkání pod vedením paní místostarostky
Věry Vnenčákové, a to v zasedací místnosti na OÚ v Kladrubech nad Labem. Akce bude začínat v 9
hodin. Vezměte si s sebou velikonoční dekorační předměty, misky na aranžování, větvičky (vrbové
nebo březové) atd. Přihlášky posílejte na obec@kladrubynadlabem.cz

Svoz velkoobjemového, nebezpečného a železného odpadu 4. 4.
Firma SOP Přelouč zavedla v loňském roce i pro naše obce svoz výše uvedeného odpadu 2x do roka.
První termín je sice víceméně tradiční počátkem dubna a to v sobotu 4. 4., ten další bude až v říjnu
(17. 10.). Co se týká železného odpadu, bude vhodné ho umístit před vrata na chodník až v den svozu,
aby si ho mohli posbírat naši hasiči a ne někdo jiný. Děkujeme za spolupráci.

Poplatky 2020
Připomínáme, že platby poplatků za TKO (600,- Kč/osoba) a pejsky (50,- Kč první pejsek, 100,Kč/každý další) mají svůj termín splatnosti do 30. 4. Poplatky za stočné (1000,- Kč/osoba) je možné
uhradit do konce srpna (netýká se pouze Bílé Vchynice).
V letošním roce, stejně jako v letech minulých pojedou naše spolupracovnice – paní místostarostka
Věra Vnenčáková a paní hospodářka Aneta Smolíková - do našich tří obcí, abyste nemuseli jezdit do
Kladrub, a budete tak moci zaplatit poplatky přímo ve Vaší obci. Bude se jednat o středu 15. dubna –
Bílé Vchynice od 15.15 hod., Kolesa od 16.15 hod. a Komárov od 17 hodin. Placení proběhne vždy na
starých obecních úřadech všech těchto tří obcí. Děkujeme za Vaši spolupráci.

Vernisáž 16. 4.
S novou sezónou připravujeme další výstavu. Ta se bude týkat letošního jubilejního ročníku 130.
Velké pardubické. Naši koně z Kladrub 4x Velkou vyhráli - 3x Pavle Liebich se Sagarem (1981, 1982 a
1983) a 1x Petr Vozáb s Festivalem (1985) a mnoho koní a jezdců se výborně umístilo. Fotografie a
další dokumenty budou převážně zapůjčeny z Východčeského muzea v Pardubicích, s nímž máme již
dlouhé roky vynikající spolupráci. Kompozici výstavy a potřebné materiály připravuje jako vždy
specialistka muzea na hipologii paní Mgr. Renáta Tetřevová. Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek
16. 4. od 18.30 v zasedací místnosti OÚ Kladruby nad Labem. Vystoupí také děti z MŠ.

Vítání občánků 24. 4.
Avizované vítání občánků se uskuteční v Kladrubech nad Labem v pátek 24. dubna od 17 hodin
v zasedací místnosti obecního úřadu. Těšíme se na všechna naše děťátka, která získala trvalý pobyt
v našich 4 obcích. Součástí programu bude i pěkné vystoupení našich dětí z mateřské školy Hříbátka.

Návštěva sousedních obcí – Zdechovice 14. 5.
Již několik let navštěvujeme nejbližší sousední obce a města. V minulých letech jsme navštívili
Trnávku, Semín, Selmice, Řečany n. L. a také Týnec n. L. Vždy máme příležitost se podívat na místa,
která bychom běžně nenavštívili nebo je jen bezděčně minuli. Tak jsme objevili trochu nedoceněnou
krásu Trnávky, podívali jsme se do dřevěné zvonice v Semíně, zjistili, že pomník z 1. sv. války
v Selmicích nechal vybudovat pan Ing. Jaroslav Matějček, ředitel hřebčína v letech 1925 – 1945,
obdivovali jsme románský kostelík v Řečanech a v Týnci jsme se prošli útroby zdymadla pod Labem.
Letos nás čeká návštěva nedaleké obce Zdechovice. V této obci jsou nejvýznamnějšími památkami
kostel sv. Petra a Pavla a zámek, který nechal po požáru v roce 1803 vystavět šlechtický rod Paarů. Na
jeho místě kdysi stávala tvrz, později renezanční zámek. Po roce 1945 zámek ničili nejdříve naši
vojáci, po roce 1968 sovětští. Ti ho opustili až v roce 1990. Nyní je zámek ve vlastnictví obce, což je
trošku danajský dar. Nicméně je již pěkně opravený zámecký park.
Návštěva se uskuteční ve čtvrtek 14. května od 16 hodin, sraz bude před obecním úřadem ve
Zdechovicích, což je kousek nad zámkem ve směru na Kutnou Horu. Zájemci o exkurzi se mohou
hlásit osobně na OÚ v Kladrubech, nebo mailem či telefonicky (viz kontakty v tiráži).

Prodej palivového dřeva
Akciová společnost Kinský dal Borgo Chlumec nad Cidlinou Vám nabízí prodej palivového štípaného
dřeva. U objednávek do 31. 3. 2020 při minimálním odběru 6 sprm doprava do 20 km zdarma. Více
informací na 495 487 047 nebo 734 533 939.
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