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Zpravodaj územního samosprávného celku
___________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané,
v této výjimečné době si Vás dovolíme častěji informovat o záležitostech souvisejících
s koronavirem. Většinu informací se sice dozvídáte z rozhlasu, z televize či přes internet,
přesto bychom tyto údaje rádi aktuálně doplňovali.
Také nám došla morální podpora formou mailu od paní místopředsedkyně senátu paní
Miluše Horské a řada mimořádných opatření od pana hejtmana Pardubického kraje Martina
Netolického, který se v celém neobvyklém dění velmi angažuje a pomáhá na mnoha úsecích,
včetně zlepšení koordinace výdeje ochranných pomůcek z centrálního skladu v Opočínku.
Rádi bychom za zastupitelstvo Obce Kladruby nad Labem poděkovali všem zdravotníkům,
hasičům, policistům, sociálním pracovníkům, všem samosprávným celkům (Pardubice,
Přelouč, …) a ústřednímu krizovému štábu o péči o naše obyvatelstvo. Zároveň děkujeme
Vám, obyvatelům našich obcí, za Vaši trpělivost, disciplinovanost, nošení roušek a
respektování všech vládních usnesení a nařízení. Věříme, že vzájemnou spoluprácí a
zodpovědností nás všech se nástrahy koronaviru podaří v dohledné době zdárně zdolat .

Roušky
Velmi nedostatkovým zbožím se staly roušky, respirátory, desinfekční prostředky a mnoho dalšího
zboží. Ač jsme obvolali mnoho firem a institucí, nikde nic nebylo. Velmi ráda bych poděkovala panu
Davidu Ondráškovi, veliteli hasičské výjezdové jednotky, který iniciativně sháněl roušky, až přišel na
firmu z Police nad Metují. Tam se
nám podařilo objednat bavlněné
roušky, které by při správné péči
měly vydržet i několik vyprání. Na
tři etapy jsme je dovezli a rozdali
mezi Vás, naše obyvatele. I
rozvážka probíhala na několik etap.
První měla pokrýt seniory nad 70
let a následně další naše obyvatele.
K tomu se nám naštěstí přihlásily i
některé dámy, které se pustily do
šití. Rádi bychom tímto velice
poděkovali paní Marcele Ženaté,
Světlaně Cichrové, Katce
Nesvačilové, Kláře Novotné, paní
Bursíkové, Renatě Řehákové a Janě
Melichové za šití roušek. Některé
z nich dáváme hlavně dětem,
protože jsou hezky barevné, až je
budeme mít ušité pro všechny,
rovněž je rozvezeme po našich

obcích. V současné době by každý obyvatel, který má u nás trvale hlášený pobyt, měl mít od obce 2
roušky.
Sháníme také desinfekci, pokud se nám ji podaří koupit, dáme všem rovněž včas vědět a zařídíme její
rozvoz. O ten se obětavě starají jednak někteří zastupitelé v obcích - Jana Kulhánková, Věra
Vnenčáková, Marie Sládková, a dále také hasiči David Ondrášek, Milan Hubený, Jan Pokorný, Jiří
Procházka, Jan Baláž a někteří další. Všem moc děkujeme.
Ráda bych sdělila, že na roušky či další záležitosti není žádný právní či jiný nárok. Přesto si naši
zastupitelé myslí, že bychom se měli o naše občany řádně postarat. V rámci možností se o to
snažíme, a pokud se náhodou na někoho nedostalo nebo nedostane, může se to stát tím, že tolik
materiálu nemáme nebo se opravdu nechtěně zapomnělo. Stačí, když nám zavoláte, že jste žádnou
roušku nedostali a my Vám ji rádi přivezeme. Jinak si vedeme evidenci, kdo co dostal. Je mnoho míst
v ČR, kde opravdu nic nedostávají, hlavně ve větších městech. Kdybyste chtěli ještě také přispět
k výrobě roušek, budeme jenom rádi. Můžete zavolat na tel. 606 660 211.

Pardubický kraj a koronavir
Hodně užitečných informací je uvedeno přímo na stránkách Pardubického kraje
(www.pardubickykraj.cz):
Informace pro občany - koronavirus

Vláda České republiky prodloužila do středy 1. dubna do 6 hodin ráno omezení volného
pohybu osob a zákaz maloobchodního prodeje a služeb.
CENTRÁLNÍ INFOLINKA
Telefon: 1212
Linky 155 a 112 volejte jen případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života.
INFOLINKA STÁTNÍHO ZDRAVOTNÍHO ÚSTAVU
Telefon: 724 810 106, 725 191 367, 725 191 370
Linka je v provozu nepřetržitě
INFOLINKA KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE PARDUBICKÉHO KRAJE
Telefon: 602 730 251
Linka je v provozu:
• v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hodin
• o víkendu od 9:00 do 19:00
INFOLINKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN
•
•
•
•
•
•
•

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky: 952 222 222
Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky: 844 888 888
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna: 810 800 000
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví: 261
105 555
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda: 800 209 000
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky: 844 211 211
Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna: 800 213 213

INFOLINKA PORADNY PRO RODINU PARDUBICKÉHO KRAJE
www.poradnapardubice.cz
SLOUŽÍ jako psychologická pomoc především seniorům, ale i dalším občanům, kteří mají
strach a úzkosti v souvislosti s potenciální nákazou koronavirem.
NESLOUŽÍ jako kontaktní linky v případě podezření na nákazu koronavirem.
Pardubice - 603 273 948
Chrudim - 601 344 852

Svitavy - 606 051 590
Ústí nad Orlicí - 733 522 278
DŮLEŽITÉ ODKAZY
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vláda České republiky
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Státní zdravotní ústav
Světová zdravotnická organizace – WHO
KHS Pardubického kraje
Aktuální informace pro cestovatele
Česká správa sociálního zabezpečení - ošetřovné
Co byste měli vědět o koronaviru?
Mimořádná opatření v oblasti veřejné dopravy

Česká pošta
Od posledního vydání Kladrubských novin se drobně změnila pracovní doba na poště. Všechny pošty
mají pracovní dobu nejdéle do 16 hodin. Naše pošta v Kladrubech má tedy následující pracovní dobu:
PO 11.30 – 16.00 ÚT 8.00 – 11.00 ST 11.30 – 16.00 ČT 11- 15.30 PÁ 11.00 – 15.30
Od 23. 3. 2020 do odvolání platí také informace České pošty, že pro důchody si senioři nemají chodit
vyzvedávat na poštu, ale všechny důchody jim budou doručeny poštovními doručovateli až domů.
Návštěvy na poště, prosím, proto všichni minimalizujte na nezbytně nutné.

Obchod Coop
Na milé paní prodavačky z Coopu paní Jitku Vančurovou a Marcelu Samšiňákovou se můžete
s důvěrou obracet nejenom s běžnými nákupy, ale i s objednávkami pečiva a zeleniny. Pokud byste si
přáli více pečiva či určité druhy pečiva, mohou Vám je dámy objednat přímo v pekárně. Jen je
potřeba tuto informaci nahlásit vždy den předem do 10 hodin. Další den si pak objednané zboží
můžete koupit. Totéž platí i pro objednání zeleniny a ovoce. To je sem zaváženo v pondělí a ve čtvrtek
a nahlášení je také potřeba oznámit nejpozději v pátek či středu do 10 hodin.
Další možností je příprava nákupu do tašky. Když si napíšete cedulku či zavoláte na tel. 466 932 287,
nebo napíšete na mail: 347@jednotapce.cz, mohou Vám obě paní prodavačky připravit Váš nákup
přímo do tašky, kterou si Vy či Vaši blízcí vyzvednete v Coopu. Nebo můžete požádat o donášku i naše
hasiče: David Ondrášek – tel. 607 222 019, Jiří Procházka 607 066 447 nebo Jan Pokorný 777 800 575.
Do Coopu také dorazilo nové nařízení vlády:
Od 25. 3. 2020 se ruší nařízení vlády o vyhrazené otevírací době pro seniory nad 65 let.
Nařízení nově platí pouze pro prodejny nad 500 m. Prodejny Coopu tuto povinnost nesplňují, takže
sem mohou chodit všichni společně.
Jak na poště, v obchodě, tak i na dalších místech je potřeba stále nosit roušky dbát zvýšené hygieny.

Pokračování uzávěry MŠ
Vzhledem k vývoji situace zůstává Mateřská škola Hříbátka uzavřena, a to až do odvolání. O jejím
opětovném otevření vás budeme rádi informovat.

Zápis do 1. třídy
Základní škola a mateřská škola Řečany nad Labem informuje, že na základě opatření Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok
2020/2021 bude zápis do základní školy probíhat bez přítomnosti dětí ve škole během měsíce dubna.

Na podávání přihlášek budou mít zákonní zástupci dostatek času. O organizaci zápisu bude škola včas
předem informovat nejpozději do pondělí 30. 3. 2020. Prosíme zákonné zástupce, aby především
pozorně sledovali webové stránky školy.

Omezení otevírací doby benzínové čerpací stanice v Kolesách
Benzínová čerpací stanice v Kolesách mění od úterý 24.3.2020 otevírací dobu, bude otevřeno
následovně pondělí – pátek od 6 do 16 hodin, a v sobotu a v neděli od 7 do 13 hodin.

Uzavření parku Mošnice
Dne 25. 3. poslal NH Kladruby n. L. zprávu o zavření parku Mošnice:

„Dovolte mi Vás informovat, že počínaje dnem 25. března 2020 začaly v krajinářském parku
Mošnice práce na jeho revitalizaci.
Vzhledem k probíhajícím pracím při kácení a ošetřování dřevin je vstup do parku Mošnice zakázán, a
to ve dnech 25. března – 10. dubna 2020. Omlouváme se tímto za omezení, která slouží
k předcházení ohrožení životů a zdraví návštěvníků.
V případě jakéhokoliv dotazu jsem Vám plně k dispozici.“
Ing. Kateřina Voříšková
projektová příprava, investice
M +420 724 238 084
E voriskova@nhkladruby.cz

Rušení akcí
Již v minulém čísle jsme avizovali zrušení všech akcí obce. Do toho konkrétně spadá i floristický kurz,
vítání občánků a bohužel, jak jsme byli informováni SOPem Přelouč i svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu. Do odvolání je uzavřena i obecní knihovna v Kladrubech nad Labem.

Prodej kuřic
V rámci zásobování obyvatelstva nejenom hotovými potravinami ale i jejich zdroji, je povolen prodej
chovných kuřic. Ten se uskuteční v pátek 27. března od 9.00 a 9.15 hodin před poštou v Kladrubech
nad Labem.
Od 9.00 hodin prodává chovné kuřice firma Svoboda – Lučice, drůbežárna Vadín. Kuřice jsou v barvě
červené a černé ve stáří 14 – 20 týdnů. Cena za kus činí 145 – 175,- Kč/kus. Objednávky na telefonu
569 489 358, 777 989 857, mail: svoboda.lucice@seznam.cz
Od 9.15 hodin prodává chovné kuřice firma Drůbež Novák HB, s.r.o., Mírovka a to v barvách hnědá,
černá, bílá, kropenatá a sussexová. Kuřice jsou vakcinované a pod stálo veterinární kontrolou. Stáří
kuřic je 15 týdnů a cena činí 155,- Kč/kuřice. Objednávky na telefonu 777 556 036, více info na webu:
www.drubez-novak-hb.cz
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