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Zpravodaj územního samosprávného celku
__________________________________________________________________________________
Vážení a milí spoluobčané,
velmi rychle se nám přiblížily Velikonoce. Již ty loňské jsme zažili v době covidové, ale určitě jsme si
nemysleli, že to tak bude i letos. Velikonoční vajíčka si můžeme připravit, namalovat, ozdobit
hezkými samolepkami, a ještě natřít olejem, aby se pěkně leskla. Jen je nebudeme mít pro místní
koledníky, kteří nesmějí chodit po obci, ale pro naše rodinné příslušníky, případně pro sousedy. I
takto nám mohou udělat obarvená a ozdobená vejce radost. Nechť se Vám domácí pomlázka hezky
připravuje.
Březnové zastupitelstvo obce se konalo v pondělí 8. 3. 2021. Výpis ze zápisu najdete na elektronické
úřední desce.
Svoz velkoobjemového odpadu
Na sobotu 3. 4. je naplánován svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Zároveň s tím budou
naši hasiči sbírat železo a elektroodpad. Začátek svozu bude v 8 hodin v Bílých Vchynicích, potom
budou následovat Kolesa, Komárov a nakonec Kladruby nad Labem.
Prosíme Vás, abyste železný odpad a elektroodpad dávali na chodníky či před vrata až v sobotu ráno,
neboť při posledním sběru objížděli naše obce nezvaní sběrači a hasičům tak brali železo a elektrické
spotřebiče před nosem.
Žluté popelnice
V některých obcích probíhá sběr plastů do žlutých domovních popelnic. Po dotazu na našem OÚ jsme
se zeptali na SOPu v Přelouči a dozvěděli jsme se následující:
SOP Přelouč zapůjčuje žluté popelnice, nájem je započítán do odvozu tohoto odpadu. Žluté popelnice
jsou SOPem půjčovány v případě, že se do svozu plastů zapojí alespoň 70 % domácností obce.
Z praktického hlediska provádí SOP svoz jedenkrát do měsíce, tzn. 3x vyveze černou popelnici a 1x
žlutou. Roční cena za nájemné a svoz žlutých popelnic s plastem se pohybuje okolo 600 – 800,Kč/popelnice, kromě běžného svozu odpadu, což si platíte ročně ve výši 600,- Kč.
Protože zavedení této služby vyžaduje zapojení téměř ¾ obyvatel našich obcí, rádi bychom se Vás
zeptali, kdo by měl o tuto placenou službu zájem. Stačí napsat mail (obec@kladrubynadlabem.cz) či
dopis na adresu obce (OÚ Kladruby nad Labem, 533 14 Kladruby nad Labem 110) nebo vhodit do
poštovní schránky na dveřích OÚ:
„Mám zájem o „žlutou popelnici“ s roční platbou SOPu ve výši cca 600 – 800,- Kč.“
Čitelné jméno a příjmení, obec a číslo domu, případně telefon pro operativní komunikaci.
Jinak se samozřejmě nic nemění na stálé možnosti ukládat plasty a další tříděný odpad do kontejnerů
na tradičních místech v každé naší obci, což platí obec a pro Vás je tato služba i nadále zdarma.
Rychlejší informovanost „V obraze“
Naše obec má již přibližně pět let vedeny webové stránky firmou Galileo Corporation, s. r.o. Tato
organizace spravuje stránky více než 4000 zákazníků z řad obcí, škol, mikroregionů, příspěvkových a

dalších organizací. Co se týká obcí, tak vede weby přibližně 2120 obcím a městům z celkového počtu
cca 6200 obcí.
Výhodou centrální správy firmou Galileo je aktualizace povinně vedených údajů o obci na webu,
modernizace stránek, a hlavně doplňování dalších podpůrných programů. Jedním z nich je program
„V obraze“, který jsme měli v loňském roce na zkoušku a letos jsme ho na posledním zastupitelstvu
dne 8. 3. 2021 odhlasovali na trvalo. Aplikace je volně ke stažení na našich webových stránkách
www.kladrubynadlabem.cz. Po uložení do chytrých mobilů lze pouze po stisknutí aplikace být ihned
informován o nejnovějších zprávách, které jsou umísťovány na webu obce.
Zápis do 1. třídy
ZŠ a MŠ Řečany nad Labem oznamuje zápis do 1. třídy. V souvislosti s epidemiologickou situací vydalo
MŠMT nařízení, že zápisy budou probíhat bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Příjem žádostí bude
probíhat v období od 1. 4. do 21. 4. 2021. Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími
způsoby: e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, včas poštou, osobním podáním
žádosti do schránky školy. Více informací naleznete na webových stránkách školy: www.zsrecany.cz.
Sčítání lidí, domů a bytů
Sčítání probíhá od 27. 3. do 11. 5. 2021 on-line prostřednictvím elektronického formuláře na webu
www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se v tomto termínu „nesečte“, obdrží včas listinný
formulář. Jeho distribuci budou zajišťovat sčítací
komisaři. Bližší informace o termínech
doručování budu po upřesnění Českým
statistickým úřadem uvedeny na webových
stránkách obce a na úředních deskách ve všech
našich 4 obcích. Komisaři by se kvůli epidemické
situaci neměli zapojovat do vyplňování sčítacích
formulářů, ale v případě potřeby lze využít
telefonickou pomoc nebo to lze řešit s řadou
oficiálních míst. Pro ČR jsou dvě oficiální linky
253 253 683 (běžná pevná linka), dále 840 30 40
50 (zpoplatněná bílá linka) nebo kontaktní místo
pro naše obce na České poště ve Chvaleticích
(tel. 954 253 312) a v Přelouči (tel. 954 253 501
nebo 954 350 873). Tak doufejme, že se dobře
sečteme.
Běh v Kolesách
Ještě novinový výstřižek z pěkné akce
v Kolesách, z období, kdy se ještě mohlo
alespoň trochu soutěžit. Velice děkujeme
organizátorskému týmu a Terezce Pavelkové
obzvláště
.

Očkování proti koronaviru v Pardubickém kraji
(konec března, začátek dubna 2021), informace z Krajského úřadu PK
Kde očkujeme v našem kraji?
•

•

•

•

V tuto chvíli je v Pardubickém kraji vytvořeno 13 očkovacích míst. Konkrétně se jedná o
Pardubice, Chrudim, Ústí nad Orlicí, Litomyšl, Svitavy, Rybitví, Brandýs nad Orlicí, Jevíčko,
Vysoké Mýto, Žamberk, Moravskou Třebovou a Seč a Luži.
Očkovací místa jsou vytvářena ve městech, kde sídlí nemocnice akutní lůžkové péče a
příspěvkové organizace Pardubického kraje disponující personálem, který je možné zapojit do
procesu očkování. V případě Luže jde o Hamzovu léčebnu, příspěvkovou organizaci státu.
Své pacienty očkují v ordinacích také zapojení praktičtí lékaři, a to v závislosti na dodávkách
vakcín od státu. V tuto chvíli je pro praktické lékaře vhodná pouze vakcína od společnosti Astra
Zeneca.
Schválená krajská očkovací strategie počítá s dalším rozšiřováním kapacit, avšak vše záleží na
dodávkách vakcín a možnostech personálu.

Kde očkujeme v Pardubicích?
•

•

V Pardubicích je očkovací místo v sále Jana Kašpara na Krajském úřadě Pardubického kraje.
Očkování zde zajišťují lékaři a zdravotní sestry z Pardubické nemocnice. V návaznosti na
dodávky vakcín počítáme s rozšířením očkovacích týmů, prodloužením pracovní doby a
očkováním také o víkendech. Limitem rozšiřování očkování je nedostatek vakcín a
zdravotnického personálu.
Pro odlehčení očkovacímu místu na krajském úřadě byla do procesu očkování zapojena také
Léčebna dlouhodobě nemocných v Rybitví.

Kdo je očkován?
•

•

Do centrálního rezervačního systému se mohou přihlašovat prioritní věkové skupiny nad 70 a
nad 80 let. Dále probíhá očkování pedagogických a nepedagogických pracovníků, kterých je
v Pardubickém kraji 15 tisíc.
Mimo centrální systém jsme proočkovali zdravotníky v nemocnicích, praktické lékaře a
ambulantní specialisty, zaměstnance a klienty sociálních služeb a postupně očkujeme kritickou
infrastrukturu státu, mezi kterou patří elektrárny, vodárny, teplárny, technické služby a další.

Čím očkujeme?
•

V České republice jsou v tuto chvíli dostupné vakcíny od společností Pfizer, Moderna a Astra
Zeneca. Vakcínou Astra Zeneca očkují vzhledem k jejím vlastnostem a nižším nárokům na
uchovávání a manipulaci výhradně praktičtí lékaři.

Jak dostávají kraje vakcíny?
•

Vakcíny do jednotlivých krajů rozděluje stát na základě kritéria populace 65+. Mezi stejně
velkými kraji však dochází k rozdílům v dodávkách, a proto zástupci Pardubického kraje
opakovaně jednali s ministerstvem zdravotnictví o narovnání dodávek. Vakcíny Astra Zeneca
jsou praktickým lékařům rozdělovány ve spolupráci se Sdružením praktických lékařů.

Kde je možné získat další informace?
•
•
•

Aktuální informace spojené s očkováním jsou k dispozici na krajském webu
www.pardubickykraj.cz/ockovani či na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR
koronavirus.mzcr.cz
Pro pomoc s registrací volejte krajskou infolinku 466 026 466 nebo celostátní infolinku 1221.
Pro poskytnutí psychologické pomoci je vytvořena infolinka Poradny pro rodinu Pardubického
kraje 603 273 948.

Poplatky
Velice Vám děkujeme za platbu poplatků za popelnice a stočné. Termín pro platbu TKO (600,Kč/dospělá osoba) je do konce dubna, stočné (1000,- Kč/osoba) do konce srpna. Poplatky lze platit
přímo na OÚ v úředních hodinách nebo na účet obce: 1205436339/0800, variabilní symbol je číslo obce
(Kladruby 1, Kolesa 2, Komárov 3, B. Vchynice 4) + číslo domu. Podrobnější informace jsou na webu
obce.
Balíčky od obce
Již mnoho let poskytuje Obec Kladruby nad Labem svým starším spoluobčanům „balíčky“ k jejich
významným životním jubileům od 65 let ( 65, 70 let) a od 71. roku věku každý rok. V době covidové se
někdy jejich předávání omezuje a oslavenec tak čeká déle. Je to bezpečnostní opatření, které má
zmírnit možnost nákazy covidem 19. Někdy se předávající odváží balíček předat, jindy raději počká.
Proto Vás prosíme o trpělivost, balíčky jsou připravené
.
Tímto si také dovolujeme popřát všem minulým, letošním i budoucím oslavencům, abyste si balíčky ve
zdraví užili a udělaly vám radost.
Pozorovatelna Civilní obrany u Mikulovic, okr. Pardubice
Pozorovatelna CO u Mikulovic s krycím jménem „Ivana“ (vybetonována roku 1964) je jedna ze dvou
pozorovatelen na území České republiky, která je dobově vybavená a přístupná veřejnosti jako
muzeum. Na povrchu je možno spatřit pouze zvon a vchodovou šachtu. Zbytek objektu se nachází pod
povrchem, aby odolal vlivům případné tlakové vlny po výbuchu a následné radiace.
Pozorovatelna Civilní obrany se nachází na Mikulovickém kopci a je v majetku obce Ostřešany, pro
kterou ji spravuje Military klub Ostřešany, z.s. Ve dnech jejího otevření je možné si ji společně
s průvodcem prohlédnout plně vybavenou. Konají se zde i různé vojenské akce, při kterých je zde
vystaven i vojenský vozový park.
Otvírací doba je vždy zveřejněna na facebooku a webových stránkách (individuální prohlídky
v současnosti nejsou možné). Kontakt GPS souřadnice objektu: 49°59'37.680"N, 15°47'9.588"E
Facebook: Pozorovatelna Civilní obrany, telefon: 739 635 372 (p. Hlaváček) www stránky:
https://military-klub-ostresany9.webnode.cz/pozorovatelna/, e-mail: mkostresany@email.cz
V příštím čísle se můžete těšit na článek pana Mgr. Jana Krátkého o kampeličce v Bílých Vchynicích.
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