***KLADRUBSKÉ NOVINY – 05/2020 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku
___________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané,
po několika zvláštních číslech vychází opět „tradiční“ Kladrubské noviny. Rádi bychom vám všem
poděkovali za velice vzornou spolupráci a disciplinovanost v době nouzového stavu, který bude
končit v neděli 17. května 2020. Díky patří také pilným dámám, které nám šily roušky a hasičům, kteří
je vesměs rozváželi, vyjma B. Vchynic a Koles, kde je rozdaly hlavně paní Jana Kulhánková a Věra
Vnenčáková. Další poděkování jde na adresu těch, kteří nám na obecní úřad telefonovali nebo psali
své díky za starostlivost obce a hasičů nebo nám dokonce poslali třeba něco sladkého na zub. Také
děkujeme za poskytnutí látek na roušky. Jak jsme sami náhodně zjistili, ne každá obec předala všem
svým obyvatelům ochranné prostředky a dezinfekci zdarma. My jsme to brali jako samozřejmost,
neboť hlavně v začátcích nebylo vůbec jednoduché potřebné prostředky hromadně či individuálně
sehnat.
Věřme, že už jsme se z nejhoršího dostali a že nyní bude možné se postupně navracet do běžných
životních kolejí. Jako obec však také nechceme nic uspěchat, a tak všechny akce necháme až na konec
prázdnin či až na září. Na druhou stranu je třeba již svolat zastupitelstvo, a tak první po koronavirové
přestávce se uskuteční v pondělí 25. května od 18 hodin na OÚ v Kladrubech.

Poplatky
Dobu na platbu poplatků za popelnice a pejsky jsme, jak již bylo dříve sdělováno, prodloužili do konce
května. Poplatky za popelnice činí 600,- Kč/osoba (s trvalým pobytem) a za psa 50,- Kč/1. pes, 100,Kč/každý další. Poplatky je možné platit na OÚ v Kladrubech n. L. v úřední dny PO a ST od 8 do 12 a
od 13 do 17 hod. Stočné 1000,- Kč/osoba (každá aktuálně žijící osoba v našich obcích, bez ohledu na
trvalé bydliště) lze platit až do konce srpna. Nejlepší způsob platby je ovšem v této době
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. Další podrobnosti lze získat v předešlých
číslech novin, na webu obce či přímo na OÚ.

Hasiči
Od počátku letošního roku měli naši hasiči přes 20 výjezdů. Z kraje roku šlo o výjezdy, jejichž
důvodem byly nejčastěji padlé stromy (v únoru vichřice Sabina), naopak v posledních týdnech se naši
hasiči neustále vracejí na často hořící skládku odpadu ve Zdechovicích. K tomu hořela naše
autobusová zastávka, les u myslivecké chaty v Semíně atd. Rádi bychom poděkovali veliteli výjezdové
jednotky Davidu Ondráškovi a ostatním aktivním hasičům (Jan Baláž, Vlastimil Pavlas, Jiří
Procházka…), kteří strávili při zásazích a dalších činnostech více než 20 hodin (D. Ondrášek dokonce
68 hodin a J. Baláž 60 hodin).
Naši hasiči již také zaměřili svoji pozornost na spálení větví a dalšího přírodního materiálu na místech,
kde se pálí čarodějnice. Hromady větví tak byly o minulém víkendu zlikvidovány v Bílých Vchynicích a
v Komárově. V Kladrubech proběhne pálení 15. a 16. května.
Kladrubští hasiči stále nabízejí našim starším spoluobčanům v případě nouze dovoz nákupu. Pokud by
se někdo z našich obyvatel ocitl v nějaké obtížné situaci, 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
.

Péče o zeleň
Na počátku letošní sezóny došlo k výměně pracovníků na pozici péče o zeleň. Pan Jan Pokorný dal na
začátku letošního roku výpověď. Vystřídal ho pan Petr Kroupa z Labětína. J. Pokorný bude dále
působit v zastupitelské a hasičské práci.
Pan Kroupa je technicky velmi zdatný, a tak se hned od prvních dnů pustil do zásadní opravy našeho
zeleného traktůrku značky Yukon, kdy odstranil zrezivělé plechy na kapotě i na podlaze a nahradil je
novými, provedl nátěr a vyměnil světla. Pak jsme uvažovali o technické spolupráci na úklidu s NH,
který vlastní praktický zametací přístroj, ale vzhledem ke koronavirové epidemii a změně rozložení
pracovní doby k tomu zatím nedošlo. V mezičase tedy pan Kroupa opravil i stará zametací, sběrací a
kropící zařízení a připojil je k traktůrku a dle možností využil při úklidu obce. Také se podařilo
dojednat se Správou a údržbou silnic z Přelouče využití jejich čistícího vozu, který rovněž vyčistil
okraje průtažných silnic některými našimi obcemi.
Na veřejně prospěšné práce jsme přijmuli opět paní Gabrielu Fůrovou. O prázdninách, tak jako každý
rok, uvažujeme o přijetí několika brigádníků, kteří by se věnovali úklidu chodníků, krajnic a dalších
důležitých míst. Mohou se již hlásit na obecním úřadě.

Dotace
V mezičase jsme řešili opravu silnice v Kladrubech n. L. za Černým koněm. Bohužel ani v letošním roce
se na ni nedostává z dotačních peněz, neboť, jak už jsme psali i loni, je obrovský zájem obcí o opravy
silnic a peněz na Ministerstvu pro místní rozvoj je pro tyto účely stále velmi málo. Že by to bylo
v blízké budoucnosti lepší, není příliš pravděpodobné.
Pardubický kraj šetří také své finanční prostředky, a tak byla zcela zrušena dotace na infrastrukturu
pro podporu cestovního ruchu. Z tohoto dotačního titulu jsme v minulých letech čerpali finanční
prostředky na výstavbu altánků, umístění informačních směrovek, nákup laviček, odpadkových košů
apod.
Stále zatím čekáme na vyjádření z Ministerstva životního prostředí (OPŽP) na výstavbu kanalizace
v Bilých Vchynicích. Pokud by všechno dobře dopadlo, mohlo by se se stavbou započít již v závěru
podzimu nebo na jaře příštího roku.

Bezpečnost v obcích
Již před 4 roky jsme pro zvýšení bezpečnosti zakoupili do všech našich obcí radary. Je pravda, že je
respektují spíše slušní řidiči a opravdu sundají nohu z plynu a snaží se jet podle předpisů. Protože tak
ale nečiní všichni, začali jsme situaci řešit se státní i městskou policií. Státní sem jezdí na pravidelné
kontroly z Chvaletic, ale je příliš vytížená na to, aby mohla měřit rychlost. A tak jsme se začali zajímat
o tamní městskou policii.
V závěru loňského roku schválila zastupitelstva Obce Kladruby nad Labem a Města Chvaletice
smlouvu o spolupráci v oblasti bezpečnosti a jejich představitelé podepsali smlouvu o spolupráci
s Městskou policií Chvaletice. Protože se opět jedná o dlouhý proces, je třeba ještě snad poslední
doplnění podkladů a Městská policie ze Chvaletic bude pravidelně od června dohlížet na provoz ve
všech 4 našich obcích. Na vybraných stanovištích bude měřit rychlost projíždějících automobilů.
Doufejme, že se tak všude zlepší bezpečnost…

Výměna naturálií
Roušky pro naši obec jsme jednak nakupovali, dále vyráběli a také směňovali. V jeden okamžik jsme
měli dostatek látek na šití roušek, a tak jsme je na základě výzvy zcela nové aktivní organizace
„Roušky Přelouč“ (www.rouskyprelouc.cz) dovezli paní Turkové právě do Přelouče. Ona i její
spolupracovníci byli velice ochotní a za to nám věnovali celou stovku roušek.

Po Velikonocích jsme od NH Kladruby n. L. obdrželi několik desítek roušek, a naopak hřebčínu jsme
poskytli několik litrů desinfekce. Oběma organizacím děkujeme za roušky.

Otevření mateřské školy
MŠ Hříbátka byla dle pokynů z odboru školství Pardubického kraje a po domluvě s vedením naší obce
na počátku koronavirové epidemie uzavřena. V mezičase paní ředitelka i další zaměstnankyně školky
šily roušky a věnovaly se také péči o interiér i exteriér školky. Podle dohody s odborem školství bude
naše MŠ opět otevřena po přestávce od pondělí 25. května. V době klidu v MŠ se na jejich zahradě
objevili čápi, tak doufejme, že tam vydrží…
Znovuotevření mateřské školy Hříbátka proběhne za zvláštních hygienických opatření daných
metodikou ministerstva školství a tělesné výchovy. Podrobnosti naleznete na stránkách MŠ
(www.kladrubynadlabem.cz /materskaskola.)

Otevření knihovny
Stejně jako MŠ bude také znovu otevřena v budově MŠ Obecní knihovna v Kladrubech nad Labem.
Poprvé tak bude možné knihovnu navštívit ve čtvrtek 28. 5. mezi 16. a 17. hodinou.

Uzávěra parku Mošnice
Od konce března probíhá revitalizace parku Mošnice. V překladu to znamená, že se z parku odstraňují
nálety dřevin, smrky a další stromy či keře, které za několik desetiletí obrostly významné solitérní
stromy jako například duby, buky, jinany a další. Je to poměrně značný zásah do krajiny, na druhou
stranu se nejedná o úplně celé území, takže řada zákoutí zůstane zachována. V plánu je výsadba
okolo 400 nových stromů. Projekt revitalizace posvětily i ochranářské organizace.
Na počátku května jsem se zúčastnila tzv. kontrolního dne, kde se pravidelně schází odborníci se
zástupci hřebčína a řeší různé aspekty revitalizace. Požádala jsem zástupce Agentury ochrany přírody
a krajiny, aby nám do některého z dalších čísel Kladrubských novin, připravili příspěvek k dané
tématice. Uzávěra Mošnice byla vedením NH prodloužena do 30. listopadu 2020.

Uzavřená ordinace
Paní doktorka Jana Černá z Přelouče oznamuje, že její ordinace bude uzavřená v pondělí 25. května a
tento den bude možné se obrátit na pohotovost v Pardubicích.

Autobusy ve standartním provozu
Od pondělí 11. května 2020 budou jízdní řády autobusové veřejné dopravy Pardubického kraje
vraceny zpět k plnému provozu standardního školního roku.
Na některých spojích sice může dojít ještě k dílčímu omezení provozu. Nicméně i na těchto spojích
bude provoz spuštěn nejpozději od 25.5.2020. Jedná se zejména o spoje, jejichž provoz zajišťují
autobusy ze sousedních krajů, které uvolňují omezení jízdních řádů až od 25. 5. 2020.
Jízdní řády budou po jejich zpracování dopravním úřadem a Celostátním informačním systémem také
k dispozici i na veřejných portálech (např. IDOS).
Zuzana Krčmářová
oddělení silničního hospodářství a dopravní obslužnosti, Krajský úřad Pardubického kraje

Volby 2020
Na obecní úřad nám již dorazily první informace, které se týkají podzimních voleb. Od 2. do 3. října
2020 bude možné vybírat kandidáty do vedení jednotlivých krajů v ČR, v našem případě do
Pardubického kraje.

Martha Raphael – 150. výročí narození
Ve čtvrtek 21. 5. si můžeme připomenout 150. výročí
narození významné malířky a kreslířky paní Marthy Raphael,
která žila Kladrubech nad Labem v domě č. p. 33, kde dnes
žije rodina Hubených. Existuje velmi málo informací o jejím
velmi hodnotném a tvůrčím životě. Zatím na OÚ do Kladrub
nedorazily od nikoho žádné (ani zprostředkované)
vzpomínky, ale naštěstí při prodeji jednoho obrazu na aukci
byl na jeho zadní straně přilepen stručný životopis, jehož
pravdivost kdysi potvrdil svým podpisem a razítkem
kladrubský starosta Č. Gabriel.
M. Raphael se narodila 21. května 1870 nedaleko Rigy.
Vystudovala Akademii umění a průmyslu v Petrohradě, dříve zvané Umělecko-průmyslová akademie
barona Alexandra von Stieglitze, prvního guvernéra Státní banky Ruské říše. Malířskou průpravu
získala u profesorů Savinského, Novoskolceva a Čižova. Po absolvování školy odjela na tři roky do
zahraničí a zdokonalovala se ve výtvarném umění ve Vídni a v Paříži. Stala se z ní malířka portrétních
obrazů a miniatur, věnovala se malbě akvarelů s motivy květin a zátiší.
Po návratu do Petrohradu získala místo samostatné profesorky na umělecko-průmyslové akademii a
k tomu pracovala jako samostatná umělkyně v carské porcelánové manufaktuře.
Obrazy vystavovala v Petrohradě, Rize, Moskvě, v Jižním Novgorodu i v Revalu (dnešní Talin), kde
získala stříbrnou medaili. Od roku 1914 žila v Čechách, vystavovala ve Vídni, v Praze a v Paříži.
Portrétovala významné členy ruských, rakouských, maďarských a dalších šlechtických rodin a také
členy panovnického dvora. Mezi nimi např. arcivévodu Maxmiliána Evžena Rakouského, bratra
našeho posledního císaře Karla I. a také jeho snoubenku princeznu Františku z HohenloheWaldenburg. V mezičase dlela několik týdnů v paláci rodu Schönbornů ve Vídni a dále na zámku
významného uherského hraběcího rodu Károlyiů. Z českých šlechticů portrétovala knížete Lobkowice,
hraběnku Seilernovou z Přerova, barona Hrubého z Jelení ze zámku v Červených Pečkách, hraběte
Šternberka ze Šternberku, barona Parishe ze zámku v Žamberku, ale také třeba paní Polickou
z Jaroměře. Některé portréty jsou na slonové kosti – kněžna Windischgrätz, Colloredo-Mansfeld,
Khevenhüller, Karolyi ad. K dalším místům, která navštívila, aby se zdokonalila v malbě, patřily
studijní cesty po Itálii a Španělsku.
Akademická malířka Martha Raphael vystavovala obrazy společně s ak. malířem Ludvíkem Vacátkem
a ak. malířem Čeňkem Fouskem na Kladně. Ovládala dokonale svou malířskou a kreslířskou techniku.
Vytvářela kabinetní kousky krásného realismu.
Díky tomu, že M. Raphael se dostala do Čech již v roce 1914, nepatřila mezi emigrantskou vlnu
z Ruska, která na našem území hledala útočiště po roce 1917, hlavně ve 20. a 30. letech 20. století.
Díky tomu nebyla po roce 1945 vyhledána Rudou armádou či NKVD a nebyla odvlečena do
Sovětského svazu. M. Raphael byla po roce 1948 pověřena namalováním obrazů V. I. Lenina, K.
Gottwalda a J. V. Stalina. Zemřela v roce 1954. Dva menší akvarely s květinami nechala obec
restaurovat u paní Jarmily Jiravové. Obrazy jsou k vidění v malé zasedací místnosti OÚ Kladruby n. L.
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