*KLADRUBSKÉ NOVINY - zvláštní číslo *
Zpravodaj územního samosprávného celku
___________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané,
v souvislosti s koronavirem probíhá v posledních dnech velmi mnoho jednání a vychází i
mnoho usnesení vlády. Velkou většinu dokumentů, které obdržíme z Pardubického kraje či
z dalších institucí, uveřejňujeme průběžně na našich webových stránkách
www.kladrubynadlabem.cz. Ne všichni z Vás si na nich ale mohou číst, tak alespoň ve
stručnější podobě je shrnujeme v tomto zvláštním vydání Kladrubských novin.
Co se týká délky trvání nákazy, to dokáže těžko někdo odhadnout. Stačí ale vzpomenout na
hodiny matematiky, kdy jsme ve škole probírali Gaussovu křivku, a průběh onemocnění nám
může být více jasný. Zatím křivka, která ukazuje počet nakažených občanů, stále stoupá.
Jednoho dne dosáhne vrcholu a potom bude zase klesat. Vzhledem k tomu, že již několik
týdnů stoupá, a ještě není u konce, lze předpokládat, že i sestupná tendence bude trvat
minimálně stejně dlouho…
Co všechno bychom měli nebo neměli činit nám sdělují stále nová usnesení české vlády.
Některé, nám nejbližší, si sdělíme v závěru Kladrubských novin. V pondělí 16. 3. 2020 byla
vyhlášena karanténa v celé České republice. To znamená, že bychom měli maximálně omezit
pohyb mimo náš domov či pracoviště. Podrobné informace jsou zveřejňovány v médiích a
také na webových stránkách většiny obcí, včetně naší a na stránkách Pardubického kraje.

Prevence před koronavirem
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Co nejméně chodit mezi lidi, jen v nutných případech – práce, nákup…
Pokud musíme opustit domov, tak s rouškou, šátkem či šálou na ústech a nosu
Dbát zvýšené hygieny, mýt si řádně ruce
Nesahat si zbytečně na obličej, pravidelně desinfikovat i telefony, počítače, tužky…
Po návratu domů kromě řádné hygieny pít horký čaj či jiné teplé nápoje
Průběžně si kloktat slanou vodou
Minimalizovat pití alkoholu a kouření, zabezpečit přísun vitamínu C
Vydávat se na individuální procházky do přírody

9) Udržovat optimistickou mysl v rodině nebo alespoň po telefonu s přáteli

10) Hodně odpočívat a spát
Všem Vám, milí spoluobčané, velice děkujeme za dodržování všech nařízení vlády, za
vzájemnou ohleduplnost a pochopení situace
.

Výzva
Všeobecně se ví, že je málo ochranných prostředků. I za naši obec jsme oslovili mnoho
kompetentních míst, kde by se daly sehnat ochranné roušky, ale bohužel zcela bezvýsledně.
Roušky zkrátka nikde nejsou. A pokud byly, přednostně je dostali zdravotníci a sociální
služby. Až budou, určitě o tom budeme informovat.
Rádi bychom proto vyzvali šikovné obyvatelky našich obcí, zda by mohly doma vyrábět
ochranné roušky. Po vzájemné dohodě se můžeme domluvit na nákupu vhodných látek a

dalších potřebných materiálů. Šití bude lepší individuálně doma. Náklady na pořízení roušek
uhradí obec. Zájemkyně o tuto nesmírně užitečnou činnost, mohou volat na telefon
606 660 211 (L. Gotthardová). Velice předem děkujeme.

Uzavření škol
Již v minulém týdnu v úterý 10. 3. došlo k uzavření základních, středních a vysokých škol,
později se toto nařízení rozšířilo i na základní umělecké školy. Vedení mateřských škol svá
uzavření konzultovala s představiteli kraje, kteří doporučili, aby děti do MŠ nechodily.
V Kladrubech je MŠ zatím uzavřena od 16. do 27. 3. 2020. Další vývoj situace bude včas
oznámen hlavně rodičům dětí.

Uzavření některých obchodů
V průběhu minulého týdne došlo k uzavření mnoha obchodů, které nesouvisí s prodejem
potravin, krmiv, léčiv atd. 16. 3. vyšlo nařízení, které specifikuje, které obchody a jak dlouho
nemohou mít otevřeno. Důležité je vědět, že obchody s potravinami jsou otevřené a potravin
je dle sdělení vedení státu dostatek. Nesmí fungovat mnoho služeb – kadeřnictví, fitcentra,
sportovní střediska, ubytování, restaurace, autoškoly, nesmí se konat svatby atd. Vše je
vypsáno v nařízeních vlády.

Úprava pracovní doby úřadů
Na základě Usnesení vlády ČR ze dne 15. 3. 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření se mění
úřední hodiny na úřadech. Úřední hodiny na Městském úřadu v Přelouči a stejně tak
Obecním úřadu v Kladrubech nad Labem budou následující:
Pondělí

8:00 – 11:00 hod.

Středa

13:00 – 16:00 hod.

V ostatní dny budou úřady pro veřejnost uzavřeny. Prosíme spoluobčany, aby pečlivě
zvážili, zda je skutečně nutné úřady navštívit. Na druhou stranu je možné hodně věcí vyřídit
telefonicky nebo mailem. Paní hospodářka Aneta Smolíková – 466 932 126, mail:
kladrubynl.obec@seznam.cz, paní starostka Lenka Gotthardová – 606 660 211, paní
místostarostka Věra Vnenčáková - 728 070 367, obě mail: obec@kladrubynadlabem.cz.
Datová schránka: 7hma8wd.
Poplatky za popelnice (600,- Kč/osoba) a psy (50,- Kč/1. pes, 100,- Kč/každý další) je možné
v Kladrubech platit až do konce května, stočné (1000,- Kč/osoba) až do konce srpna, nejlépe
bezhotovostním převodem. Číslo účtu u Generali České spořitelny je: 120 543 6339/0800.
Variabilní symbol tvoří číslo domu s předčíslím pro Kladruby 1, pro Kolesa 2, pro Komárov 3 a
pro B. Vchynice 4. Např. pro číslo 46 v Kolesách, je variabilní symbol 246. Z důvodu zamezení
šíření koronaviru se ruší vybírání poplatků v jednotlivých obcích dne 15. 4. Děkujeme za
pochopení a za spolupráci.
Kladrubští hasiči nabízejí našim starším spoluobčanům v případě nouze dovoz nákupu. Pokud
by se někdo z našich obyvatel ocitl v karanténě, můžete se obrátit na následující hasiče:
David Ondrášek – tel. 607 222 019, Jiří Procházka 607 066 447 nebo Jan Pokorný
777 800 575.
V případě potřeby řešení nejrůznějších problémů s virem souvisejících či nikoliv, můžete
kdykoliv volat starostce na telefon 606 660 211
.

Česká pošta
Otvírací doba České pošty v Kladrubech nad Labem se nemění:
Po: 11:30 - 16:30 Út: 08:00 - 11:00 St: 11:30 - 16:30 Čt: 11:00 - 15:30 Pá: 11:00 - 15:30
V případě potřeby můžete na poštu také zatelefonovat na číslo 954 253 314.
Česká pošta vyzývá k návštěvě poboček pouze s rouškou
Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Pokud si
bezodkladně musí vyřídit své poštovní záležitosti, důrazně je žádáme, aby používali
ochranné prostředky, ideálně respirátor nebo roušku nebo alespoň měli překrytý nos a
ústa (podobně jako je tomu v dopravních prostředcích Prahy). Na všech pobočkách lze
platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Vzhledem
k aktuálnímu vývoji situace jsme rozhodli, že v případě uzavřených lokalit budeme jednat
s jednotlivými krajskými hygienickými stanicemi o možnosti doručovat zásilky v dané
lokalitě. V případech uzavřených lokalit budou zásilky uloženy bez pokusu o doručení s tím,
že jim bude prodloužena ukládací doba.
Česká pošta udělá vše pro to, aby byly důchody ve všech případech doručovány. V lokalitách
uzavřených krajskými hygienickými stanicemi bude možnost doručování důchodů
komunikována s touto organizací… Také v ostatních lokalitách bude postup při doručování
důchodů upraven tak, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi pošťáky a klienty. Peníze budou
příjemci předávány v obálce na vhodné místo.
Obyčejné listovní zásilky se doručují standardním způsobem, jako doposud. U zapsaných
zásilek se listovní zásilky se vždy uloží na ukládací poštu bez pokusu o doručení. U těchto
ukládaných zásilek bude prodloužena úložní doba na 30 dnů. Balíky se v uzavřených
lokalitách uloží bez pokusu o doručení a bude u nich prodloužena úložní doba na 15, resp. 30
dnů (podle druhu zásilky). V ostatních případech u neuzavřených lokalit budou balíky
doručovány bez přímého kontaktu s adresátem. Adresát bude vyzván, ať položí osobní
doklad na zem nebo jiné vhodné místo a ustoupí. Doručovatel si doklad převezme, ověří
totožnost, zapíše. Stejným způsobem mu bude i předána zásilka. Po dokončení doručení,
ošetří doručovatel své ruce dezinfekčním sprejem.
Propagační materiály nebudou do odvolání doručovány ani přijímány. Je také zastaveno
poskytování služby „Komplexní doručení“ a „Odvoz spotřebiče“.
Matyáš Vitík, tiskový mluvčí Česká pošta, s.p.
PS. Podávání Sportky a dalších sázek není v tuto dobu bezodkladnou záležitostí.

Obchod COOP
V Kladrubech nad Labem i nadále a beze změn funguje obchod Coop. Na nákup do Coopu
choďte, prosím, rovněž s rouškou, nebo šátkem přes ústa a nos. Provozní doba je stejná:
PO, ST, ČT, PÁ 07 – 13 14 – 16, ÚT 07 – 12, SO 07 – 10.
Níže uvádíme sdělení vedení Coopu:
Vážení zákazníci,
společně čelíme situaci, kterou prakticky nikdo z nás nepamatuje. My, čeští nezávislí
obchodníci, sdružení v Asociaci českého tradičního obchodu (AČTO), zastupující na 7 000
českých prodejen, děláme vše pro to, abychom zachovali a udrželi v bezproblémovém chodu

naše prodejny a zajistili pro vás dostatek zboží. Je v zájmu nás všech, abychom epidemii
koronaviru zvládli, a proto jsme pro vás připravili následující doporučení:
• V maximální možné míře využívejte placení platebními kartami. Omezte prosím
placení v hotovosti a papírovými stravenkami.
• Nedělejte si nadbytečné zásoby, které nebudete schopni spotřebovat. Průběžně
kontrolujte trvanlivost potravin, které doma máte. Obchodníci mají zboží dostatek,
sklady jsou zásobené a připravené, dodávky fungují bez obtíží.
• Pro svůj nákup upřednostňujte prodejny ve svém okolí, při cestě za nákupy omezte
kontakt s ostatními lidmi.
• Na prodejnách se snažte udržovat od ostatních lidí dostatečný odstup. Buďte k
ostatním tolerantní a ohleduplní.
• Dodržujte hygienická doporučení, především při nákupu nebaleného pečiva.
Používejte ochranné pomůcky.
Jsme v neustálém kontaktu s Vládou České republiky. Náš zástupce je fyzicky přítomen na
většině jednáních Krizového štábu, kterému tak předáváme požadavky naše, našich
zaměstnanců i zákazníků, a současně informujeme o stavu fungování našich prodejen a
zásobování. Společně s našimi zaměstnanci a obchodními partnery se snažíme o maximální
zvládnutí celé situace. Pevně věříme že i ve spolupráci s vámi, našimi zákazníky, se nám to
podaří.
Na závěr si dovolujeme všem lidem, kteří se podílejí na bezproblémovém zásobování
obchodů, a tedy i koncových zákazníků, poděkovat za intenzivní spolupráci a zodpovědnost
podílet se na zabezpečení dodávek potravin pro naše obyvatele.

Čerpací stanice Kolesa
Vedení čerpaní stanice v Kolesách sděluje, že pracovní doba bude večer zkrácena a stanice
bude v provozu v následující časy: PO – PÁ 06 – 17, SO a NE 07 – 17 hod.

Uzavření hospod a restaurací
V našich obcích jsou do odvolání uzavřeny restaurace a hospody. Jedná se o Pension Kolesa,
hospodu Na křižovatce v Kolesách a také Císařský hostinec v Kladrubech nad Labem.

Balíčky jubilantům k narozeninám
Ke snížení potencionální nákazy dojde i k předávání narozeninových balíčků v období, kdy už
nebude hrozit přenášení nebezpečného koronaviru.
Akce Obecního úřadu Kladruby nad Labem jsou do odvolání zrušené. O jejich náhradních
termínech Vás budeme včas informovat.
Národní hřebčín Kladruby nad Labem je uzavřen, návštěvnická sezóna se odkládá a ruší se
řada naplánovaných akcí. O jejich realizaci budete včas informováni na webových
stránkách NH.
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DŮLEŽITÉ ČÁSTI Z MNOHA USNESENÍ ČESKÉ VLÁDY
Usnesení vlády č. 85
Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00
hod.
I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:
a) cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti,
b) nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,
c) cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin,
léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického
zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění
péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb,
doplnění pohonných hmot,
d) cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb podle písmene c) pro jinou osobu (např.
dobrovolnictví, sousedská výpomoc),
e) cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče,
f) cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného
doprovodu příbuzných a osob blízkých,
g) výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění 1. bezpečnosti, vnitřního pořádku a
řešení krizové situace, 2. ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně
dobrovolnické činnosti, 3. individuální duchovní péče a služby, 4. veřejné hromadné dopravy
a další infrastruktury, 5. služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, 6.
veterinární péče,
h) pobytu v přírodě nebo parcích, i) cest zpět do místa svého bydliště,
j) pohřbů;
II. nařizuje:
a) osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných
místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou případů
uvedených v bodu I. písm. a) až i), Sbírka zákonů č. 85 / 2020Strana 860 Částka 35
b) omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru;
III. doporučuje:
a) zaměstnavatelům
1. využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v
místě bydliště,

2. podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v
kolektivní smlouvě,
3. omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele,
b) zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2
metry (např. při nákupu),
c) využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk,
d) osobám zajišťujícím služby podle bodu I. písm. g) omezit přímý kontakt se zákazníky,
e) provozovatelům veřejných služeb (např. obchody, nákupní centra, pošty), aby v
prostorách svých provozoven a prostorách využívaných k přístupu do provozoven: 1. vytvořili
podmínky pro dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, 2. zajistili zvýšená
hygienická opatření (zejména dezinfekci); …

Usnesení vlády č. 87
Vláda s účinností ode dne 16. března 2020 od 00:00 hod. do dne 24. března 2020 do 6:00
hod. ukládá orgánům veřejné moci a správním orgánům (dále jen „orgán“), aby v rámci
všech svých pracovišť zahájily omezený provoz vyplývající z nouzového stavu, spočívající v:
1. omezení práce, státní služby, zejména na ty agendy, jejichž výkon musí být
bezpodmínečně kontinuálně zajišťován, a to zejména k zajištění chodu veřejné správy a
služeb veřejné správy v nezbytně nutném rozsahu a plnění úkolů vlády České republiky
směřujících k dosažení cílů nouzového stavu;…
2. omezení osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy … a dalšími externími
osobami (dále jen „klienti/veřejnost“) na nezbytně nutnou úroveň; omezení kontaktů se
provede zejména takto:
a) omezením či pozastavením výkonu příslušných agend,…
b) nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve
všech případech, kdy je to možné, a to včetně kontaktu s ostatními zaměstnanci
c) příjmem veškerých dokumentů od klientů … se upřednostní elektronická komunikace…
3. omezení rozsahu úředních hodin orgánů na pondělí a středu v maximálním rozsahu tří
hodin v daném dni;…
4. zajišťování chodu jednotlivých útvarů orgánu vždy nejnižším možným počtem
zaměstnanců přítomných na pracovišti, který je nutno zachovat pro činnost správního
orgánu, …

