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Vážení a milí spoluobčané,
únorové číslo je věnováno hlavně záležitostem souvisejícím s covidem – 19 a s problémy
k zabezpečení správného očkování v našem kraji. Dále si připomeneme 60. výročí úmrtí
významného českého spisovatele Františka Flose, který vyučoval také v naší kladrubské škole. A
důležité bude i připomenutí placení poplatků za popelnice, stočné a za pejsky.
Všem přejeme hodně zdraví a optimismu. Zastupitelé obce a LG
Zdravotní situace
Jistě jste si všimli, že již delší dobu nepíšeme o všech aktuálních pokynech a nařízeních vlády, protože
naše noviny nejsou časově schopny podchytit veškeré změny. Původně jsme chtěli psát o systému
očkování pro naše starší spoluobčany, ale nakonec je vše jinak, než bylo na začátku. Přikládáme tedy
alespoň část dopisu paní náměstkyně hejtmana Ing. Michaely Matouškové, MPA (a zároveň také
paní starostky sousední obce Řečany):
V těchto dnech probíhá jednání o zřízení velkokapacitních očkovacích center v městech, kde máme
nemocnice poskytující akutní péči. První očkovací centra II. typu v Pardubickém kraji bude od 1. února
otevřena v Pardubicích, Chrudimi, Litomyšli, Svitavách a v Ústí nad Orlicí. Jejich provoz bude 8 hodin
denně 5 dnů v týdnu. Jednáme o tom se starosty uvedených měst. V pondělí 18. ledna Pardubický
kraj zkušebně zahájil provoz velkokapacitního vakcinačního centra v Sále Jana Kašpara
v Pardubicích. Jeho provozní doba je zpočátku 8 hodin denně 5 dnů v týdnu a v následném ostrém
provozu od 1. února pak 12 hodin denně 7 dnů v týdnu. Personál je zajištěn zčásti z Nemocnice
Pardubického kraje. Administrativní pracovníky zčásti zajišťuje Pardubický kraj.
Se starosty obcí s rozšířenou působností jednáme o možnosti zřízení očkovacích míst či návštěvě
mobilního týmu, který však bude velmi omezen. Na časté dotazy našich občanů sdělujeme, že
mobilní očkovací týmy dle vládní strategie nebudou moci jezdit do jednotlivých domácností…
Budeme dále jednat o možnostech, jak co nejrychleji proočkovat i vaše občany. Důležité je zdůraznit,
že jsme limitováni počtem vakcín, které do našeho kraje přijdou, a tedy v závislosti na nich budeme
v budoucích dnech zvažovat možnost zřízení dalších očkovacích míst či mobilních týmů. Je tedy dost
možné, že vzhledem k nedostatku vakcín budeme i v tomto omezeni.
S prosbou o spolupráci ve vakcinačních centrech jsme oslovili všeobecné praktické lékaře pro dospělé,
praktické lékaře pro děti a dorost, ambulantní specialisty a stomatology, i jejich zdravotní sestry, aby
nám v očkovacích centrech vypomáhali. Těší mě, že jejich reakce jsou velmi vstřícné a děkuji jim za to.
15. ledna byl spuštěn centrální registr pro očkování. Už od rána se ukazovaly potíže s jeho přetížením.
Formulář dotazníku, který občané vyplňují právě přes centrální registrační systém, je podle našeho
názoru zvláště pro starší občany složitý a usoudili jsme, že bude nutností našim seniorům v této věci
pomoci. Proto Pardubický kraj zprovoznil od 18. ledna krajskou infolinku, s číslem 466 026 466. Tato
krajská infolinka pomůže občanům s registrací k očkování a bude v provozu PO + ST od 8 – 17 hodin a
v ÚT, ČT, PÁ 8 hodin – 14 hodin. Týká se opravdu jen pomoci s registrací k očkování. Pro zodpovězení
dalších dotazů v souvislosti s očkováním bude nutné kontaktovat státní linku 1221.
Prosíme vás o trpělivost a sledování webových stránek https://www.pardubickykraj.cz/ockovani, kde
budeme uveřejňovat aktuální informace dané pro náš kraj. Dále prosím, sledujte, stránky ministerstva
zdravotnictví a v případě potřeby detailnějších informací je zřízena centrální linka 1221.
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Pomoc s dopravou na očkování
Obecní úřad v Kladrubech nad Labem ve spolupráci s hasiči může ve výjimečných případech pomoci
s dopravou na očkování. Kdyby naše starší spoluobčany nemohl nikdo z rodiny nebo blízkých odvézt na
sjednaný termín do nemocnice na očkování, je zde možnost převozu od obecního úřadu. Můžete nás
kontaktovat telefonicky na 606 660 211, písemně (obec@kladrubynadlabem.cz nebo 533 14 Kladruby
nad Labem 110) nebo osobně. Možné je také kontaktovat svého praktického lékaře, který sdělí, za
jakých podmínek lze cestovat sanitkou a kdy to možné není. Pro druhý případ je zde jako rezerva OÚ.
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.
Tříkrálová sbírka
Do 24. ledna probíhala tzv. Tříkrálová sbírka. Letos děti s doprovodem nemohly obcházet naše obce a
kasičky byly pouze na OÚ, v Coopu a na benzínové stanici v Kolesách. Protože jsme původně nevěděli
zcela přesně, jak bude akce probíhat, nebyla informovanost dostatečná. Nicméně se přece jenom
něco vybralo. Dohromady to činilo 4.168,- Kč (z toho Kladruby 2142,- Kč a Kolesa 2026,- Kč).
V loňském roce se vybralo 9.193,- Kč. Děkujeme všem, kteří přispěli.
Podpora škol
Naše milé děti nejdříve zpravidla navštěvují Mateřskou školu Hříbátka v Kladrubech nad Labem. Tu
každoročně podporuje obec částkou 350.000,- Kč (což je uvedeno v každém rozpočtu) a dále obec
zabezpečuje i většinu potřebných oprav interiéru a exteriéru MŠ. Pak děti přecházejí do ZŠ Řečany
nad Labem. Podle počtu dětí přispíváme i na provoz této školy pravidelnou předepsanou částkou.
K tomu v jednotlivých letech podporujeme i další stavební úpravy řečanské školy. V minulých letech
to bývaly příspěvky kolem 30 tisíc na vybudování počítačových učeben či opravy osvětlení. V letošním
roce přispěla Obec Kladruby nad Labem částkou 50.000,- Kč na vybudování zastřešeného přístřešku
na kola (takže ti, co jezdí z Kladrub do školy na kole, budou mít v blízké budoucnosti pěkný přístřešek
na své bicykly) a také na provozní náklady školy (např. malování). Teď už jen chybí, aby všichni žáci
mohli svoji základní školu opět navštěvovat.
František Flos – kladrubský učitel a spisovatel
S Františkem Flosem se řada z nás seznámila již v době, kdy jsme navštěvovali základní školu a rádi
jsme četli dobrodružné knihy. K těm nejznámějším patřily Lovci orchidejí, V bažinách argentinských či
Lovci kožišin a mnoho dalších. Nebyla to naštěstí povinná literatura, a tak jsme si je s chutí přečetli.
Ve druhé polovině 19. století a v první polovině 20. století vzniklo velké množství dobrodružné
literatury, která nás zaváděla buď do cizích zemí nebo dávných časů. Ke světovým představitelům

tohoto žánru patřili například Julius Verne, Karel May, Jack London a další. U nás to byl Eduard
Štorch, František Běhounek a právě také František Flos.
František Flos se narodil 27. 7. 1864 v Přelouči a zemřel 8. 1. 1961 v Praze, takže letos uběhlo již 60
let od jeho úmrtí. Po většinu života pracoval jako učitel na několika venkovských školách, včetně
právě i té naší v Kladrubech nad Labem a dále jako školní inspektor v Pardubicích. K tomu zvládal i roli
spisovatele, překladatele (z francouzštiny) a dramatika. Používal řadu pseudonymů, ale svá hlavní díla
vyšla pod jeho pravým jménem. Tak jako Karel May, nikdy nebyl v Americe, tak ani František Flos
nenavštívil kraje, o kterých psal, a přesto se oba autoři stali díky své fantazii a odbornému
nastudování geografie mistry svého sdělení.
Díky panu Jiřímu Hájkovi se o panu Františku Flosovi můžeme dozvědět ještě více v Kronice
kladrubské (kniha třetí, str. 88-90):
Na školu v Kladrubech přišel v roce 1883 jako začínající podučitel, později známý a dodnes vydávaný
oblíbený spisovatel dobrodružných knih pro děti a mládež. Byl nejen výborným učitelem a
vychovatelem, ale také člověkem velice společenským. Byl veselý a dobrý organizátor veřejného
života. Ty, které učil, na něho po mnoho let s láskou vzpomínali. Narodil se v Přelouči a byl od mládi
vlastenecky uvědomělým Čechem. Kladruby byly jeho prvním působištěm. Právě zde započal svou
dlouhou a úspěšnou spisovatelskou činnost. Napsal zde
črty „Hmyz“ o zajímavých lidových figurkách, které vyšly
ve společenském časopise ve „Zlaté Praze“ jako jeho
první tištěná práce.
Flos se brzy po svém příchodu seznámil se zdejším
úřednictvem a byl zván do jeho společnosti v kasinu,
které bylo v císařském hostinci. I to svědčí o jeho
společenské vybroušenosti a vážnosti, kterou si zde tak
rychle, ač velmi mladý, získal.
Úřednictvo hřebčína odebíralo do kasina časopisy,
většinou německé, ale když přišlo ukázkové číslo Zlaté
Prahy, byl tento český časopis pro pěknou úpravu a
množství obrazů odebírán také.
Proto první Flosova práce byla zde se zájmem čtena a
nalezla také neočekávanou odezvu. V povídce Roháč
čtenáři poznali tchána zdejšího pana fořta a ten mocný pán cítil se tím zle dotčen. Stěžoval si
okresnímu hejtmanovi Ignáci Baukalovi do Pardubic, starému byrokratu.
Ten si dal viníka předvolat a zle se do něho pustil. Marně mladý spisovatel namítal, že nikoho ve své
literární práci nejmenoval. Baukal se nedal oblomit a prohlásil, že Flos musí z místa odejít, neboť
zesměšňuje vážené občany.
Případ se ihned po Kladrubech roznesl a dozvěděli se o něm i v kasinu. A tu zasáhl sám ředitel Vieten,
muž vzdělaný, se smyslem pro umění i humor. Možná také, že neměl pana fořta a jeho tchána příliš
rád, kdo ví. Jisté je, že více než šedesátiletý Vieten byl dvacetiletému Flosovi silně nakloněn a
začínající spisovatel si získal jeho upřímnou sympatii.
Když se úřednictvo jako obvykle shromáždilo v kasinu, povstal ředitel Vieten a prohlásil: „Stala se
velká křivda mladému muži, který něco umí a který to někam dovede. Ten muž je mezi námi.“ Dále
Vieten vylíčil celý případ, obrátil se na přítomného fořta a požádal jej, aby se Flosovi omluvil. Musel

chtít nechtíc pan fořt vyhovět, uznat, že nešlo o žádný pamflet, nýbrž o literární práci, která vyšla
v nejlepším časopise.
Potom se napsalo do Pardubic okresnímu hejtmanovi, že v Kladrubech jsou s Flosem zcela spokojeni
a není tudíž důvodu, aby musel odtud předčasně odejít. A tak Flos ještě tři roky zůstal a odešel až
v roce 1888 na školu Býchorech. Měl jistě štěstí, že se za něho postavila taková osobnost, jako byl
Vieten, tehdy již do šlechtického stavu povýšený a velké vážnosti požívající. Tomu nemohl ani okresní
hejtman odříci. Z celého případu je zřejmé, jak si starý pán mladičkého nadaného Flose oblíbil. A že
jej dobře posoudil a odhadl, dokázala celá Flosova další tak úspěšná literární i školní činnost. Jeho
knihy prošly zkouškou času, čtou se a budou se číst i nadále a rozdávat radost, poučení a potěšení
mladým i starým. A že nebylo jeho nadání násilně omezeno hned na začátku jeho dráhy – o to má
velkou zásluhu ředitel kladrubského hřebčína Jan rytíř Vieten. Není nad osvíceného pana ředitele.
Také Flos na Kladruby nezapomněl a odvděčil se svému prvnímu působišti po letech pěkným
zpracováním staré pověsti o původu názvů Kladruby a Jeleniště.
PS. V naší kladrubské knihovně máme od Františka Flose například Lovce kožišin či román Vstaň!
Knihovna je sice momentálně zavřená, ale až to půjde, lze ji navštívit každý čtvrtek mezi 16. - 17. hod.
Parkování aut
Rádi bychom požádali některé naše spoluobčany, kteří parkují svá auta mimo své nemovitosti, aby si
auta zaparkovali na svých dvorech, zahradách či v garážích. Během této zimy napadlo více sněhu a
použitá naše či dohodnutá technika, která odstraňovala sníh, měla často potíže určitými úseky projet
nebo tam neprojela vůbec. Jedná se o uličky, chodníky či silnice. Buďte, prosím, ohleduplní a parkujte
na svých pozemcích. Velice děkujeme.
Pardubický inkubátor P-PINK
Podnikáte a chcete se dále vzdělávat…? Nebo jste zaměstnanec a už vás to v práci nebaví a chtěli
byste podnikat? Jste student a chcete začít „na svém“? Čtěte dál:
Pro rok 2021 jsme připravili sérii odborných přednášek, které jsou shrnuty pod název projektu
„PODNIKÁNÍ od A do Z“. Přednášky budou probíhat online každé 3. úterý v měsíci napříč rokem 2021
vždy od 9:00 hodin. Pokud nebudete mít zrovna čas, tak si přednášku můžete pustit později ze
záznamu. Témata budou zajímavá a prospěšná: podnikatelský plán, finance, komunikace, právo,
marketing offline, pojištění, měkké dovednosti, obchod a marketing online. Přihlásit se můžete na
adresu https://docs.google.com/forms/d/1mtcT-umNP8ckiHyoVlbtAQAz6LDiIb43oX4wHDfbDc8 a na
váš e-mail zašleme informace k probíhajícím akcím.
A kdo že pro vás připravil pomoc? Je to Pardubický podnikatelský inkubátor, z.s., P-PINK. Tato
organizace pracuje pro území celého kraje. Jejím posláním je spolupráce s podnikateli, kteří potřebují
pomoc, dále podporujeme i ty úspěšné, kteří chtějí něco vylepšit. A vyhledáváme nové talenty ze
středních a vysokých škol. Tyto aktivity jsou hrazeny Pardubickým krajem a městem Pardubice. Oba
partneři směřují k tomu, aby kraj i město vzkvétaly i co se týče rozvoje podnikatelského prostředí a
budoucích příležitostí pracovních míst u nově vzniklých podnikatelských subjektů.
Kolik to bude stát?
Zaplatíte svou pozorností a časem. Čas jsou peníze. Tento čas strávený na našich školeních vám peníze
může přinést. Sledujte naše stránky p-pink.cz a na FB P-PINK.
Mgr. Hana Štěpánová, Projektová manažerka pro rozvoj spolupráce se vzdělávacími institucemi a
obcemi na území Pardubického kraje
________________________________________________________________________________
Úřední hodiny: Po a St: 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00 Kladrubské noviny - občasník, vydává: Obec Kladruby nad Labem, IČO
00273767. Šéfredaktorka Ing. Lenka Gotthardová, CSc., technická redakce Bc. Kateřina Ženatá. Počet výtisků 350,
neprodejné. Datum vydání: 1. 2. 2021. Sídlo redakce: Obecní úřad Kladruby nad Labem 110, 533 14 Kladruby nad Labem,
tel.: 466 932690, 466932126 e-mail: obec@kladrubynadlabem.cz. Povoleno MK ČR E 22064 ze dne 27. 3. 2015

