***KLADRUBSKÉ NOVINY 06/2021 ** *
Zpravodaj územního samosprávného celku
_________________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané,
již se nám přiblížil první letní měsíc. Počasí sice celé jaro připomínalo pouze jeho začátek, ale věřme,
že další roční období již bude takové, jaké k létu patří.
S lepším počasím, s pracemi na zahradách či s přípravou dřeva na novou zimu, souvisí mnoho
venkovních činností. Rádi bychom Vás požádali, abyste svoje hlučnější aktivity (sekání trávy, řezání
dřeva, broušení apod.) v neděli úplně vynechali. V některých jiných obcích je to dáno přímo
vyhláškami, v některých sousedních státech (Rakousko, Německo, Polsko) je to dáno povětšinou
zvyklostmi a empatií. Věříme, že i u nás lze tyto záležitosti řešit sousedskou ohleduplností.
Dále bychom Vás rádi požádali o dodržování nočního klidu, který platí mezi 22. a 6. hodinou. Týká se
to hlučných prací, stravovacího provozu, oslav, hudby, zábavy atd. Jedná se hlavně o činnosti
v domech, dílnách, v bytových domech, na zahradách atd. Vzájemná vstřícnost a pochopení mohou
zpříjemnit bydlení všem našim občanům. Velice Vám děkujeme.
Oprava silnice za Černým koněm
V průběhu měsíce května a počátkem června začal VaK Přelouč opravovat vodovodní přípojky
v silnici, která vede za hostincem U černého koně. Následně zhotovitel SUS Pardubice bude
opravovat asfaltový povrch cesty.
V mezičase jsme nechali firmou Asig obnovit vodorovné dopravní značení na parkovišti u pošty.
Kanalizace Bílé Vchynice
V současné době dobíhá termín třetího výběrového řízení na zhotovitele nové tlakové kanalizace a
ČOV pro Bílé Vchynice. O výsledku Vás budeme rádi informovat v příštím čísle a předpokládáme, že
následně se již snad v červenci začne s jejím budováním.
Čarodějnice
V Kladrubech nad Labem, v Komárově a v Bílých Vchynicích se
každoročně pálí čarodějnice. Což v překladu znamená dřevěný bioodpad,
který neodpovídá běžnému bioodpadu, který je pravidelně odklízen
sjednanou firmou. Do běžného bioodpadu patří posečená tráva,
shrabané listí či plody, menší větvičky do průměru 1 cm. Ostatní lze před
30. dubnem vyvážet na místa tomu tradičně určená. Nicméně nelze tam vyvážet velké kmeny, silné
kořeny či dokonce nedřevěnou hmotu (plast, kov, atd.) nebo nevhodné předměty (nábytek, okna,
dveře atd.). Díky tomu, že někteří naši spoluobčané tam vyvezou kde co, hoří některé zapálené
hromady příliš dlouhou dobu a obtěžují okolí nepříjemným zápachem. Kdy čarodějnice pálit, je
dlouhodobě dáno, většinou je pálíme koncem dubna nebo počátkem května. Když je příliš sucho,
vyvstává nebezpečí požáru, když je příliš vlhko, trvá vyhoření hromad déle. V B. Vchynicích a v
Kladrubech n. L. již hromada dohořela, v Kladrubech byla navíc z velké části hašena. V Komárově se
opět rozhořela, hlavně díky novému většinou naprosto nevhodnému odpadu (nábytek, lino, atd).
Připomínáme, že máme 2x ročně svoz velkoobjemového odpadu. Důrazně prosíme naše občany, aby
již na žádné hromady nepřikládali jakýkoliv odpad. Běžný bioodpad skládejte, prosíme, mimo původní
hromady. Omlouváme se všem občanům, kterým kouř znepříjemnil život.

Nájemní smlouvy na hrobová místa
Pan starosta Trnávky Radek Valenta nás požádal o zveřejnění informací týkajících se nájemních smluv
na hrobová místa v jejich obci:
„Obecní úřad v Trnávce oznamuje, že od 15. 3. 2021 uzavírá nové nájemní smlouvy na hrobová
místa na veřejném pohřebišti v Trnávce na roky 2021 – 2030. Smlouvy se uzavírají v úředních
hodinách Obecního úřadu Trnávka vždy v pondělí od 15 do 18 hodin.
Nájemci hrobových míst si připraví svá data (číslo hrobu, jméno, příjmení, datum narození,
korespondenční adresu, telefonní číslo, emailovou adresu) a data další určené kontaktní osoby
(jméno, příjmení, korespondenční adresu, telefonní číslo, emailovou adresu a případně data
o zemřelých za posledních 10 let (jméno, příjmení, datum narození, datum úmrtí).
Nájemci hrobových míst, kteří z důvodu věku nebo vzdálenosti od místa bydliště se nemohou
dostavit osobně, mohou tyto údaje poslat na adresu obecního úřadu poštou nebo elektronicky
na mistnirozvoj@trnavka-obec.cz a smlouva jim bude zaslána k podpisu.
Nájemné bude možno uhradit v hotovosti do pokladny obecního úřadu nebo převodem na účet
obce, variabilní symbol bude číslo nové smlouvy.“ Pro úplnost dodáváme, že smlouvy na hrobová
místa v Kladrubech nad Labem a v Kolesách platí do roku 2022. Rádi a včas Vás budeme informovat
o uzavření nových smluv pro tyto dva hřbitovy.
Kampelička v Bílých Vchynicích (pokračování 2. části)
Z roku 1940 se do dnešních dnů dochovala pozoruhodná památka. Jedná se o umělecky zpracovaný
čestný diplom pro Jana Nováka, který byl toho roku zvolen do funkce předsedy dozorčí rady
Kampeličky v Bílé Vchynici. Výše uvedený předseda byl řádně zvolen valnou hromadou 18. února
1940, kdy získal ve volbě 23 hlasů. V roce 1941 dochází ke změně názvu, kterou vyřizuje Krajský soud
v Kutné Hoře od 30. září 1941 se tedy firma nazývá variantně: Kampelicka, Spar und Vorschussverein
in Chinitz eingetragene Genossenschaft mit unbeschränkter Haftung. I na tuto „politickou“ změnu
máme dochovanou faktickou památku. Představitelé Kampeličky nechali přemalovat – přesněji
domalovat původní velmi vkusně řešený reklamní „štít“. Roku 19421 proběhla další řádná revize
Kampeličky v Bílé Vchynici, která ač v té době „zuřila“ 2. světová válka s potěšením kvituje nárůst
vkladů od minulé revize2 o 327 028 korun 75 haléřů. Celkem tedy společenství v roce 1942
hospodařilo s částkou 863 955 korun 20 haléřů. Poválečný vývoj, který měl za následek omezení
soukromého (spolkového) vlastnictví a dorazil i do Bílé Vchynice. Nejprve 13. října 1948 přichází od
okresního finančního ředitelství v Jičíně výzva k předání nemovitého jmění do konce října 1948.
V závěru nařízení se uvádí: „Nevyhovíte-li ve stanovené lhůtě této výzvě, bude Vám uložena
pořádková pokuta podle § 14 téhož zákona v částce 100 Kčs“. Podle výnosu ministerstva financí ze
dne 27. října 1948 se nově právní subjekt nazývá „Záložna - Kampelička v Bílých Vchynicích“. Zároveň
se nadřízeným orgánem Kampeličky stává záložna v Chlumci nad Cidlinou. Ministerská nařízení
pokračují i v následujících letech. Výnosem ministerstva financí z 24. dubna 1950 čj. 308/39.053/50
se mění území, které peněžní ústav může zastávat. Nově do jeho kompetence spadají pouze dvě
obce, a to Bílé Vchynice a Tetov. Ve dnech 24. – 27. dubna a 2. - 3. května 1951 byla provedena
úředníkem finančního referátu KVN v Pardubicích Jaroslavem Horákem revize. Na straně č. 4
v odstavci č. 3 se pak řeší nemovitosti. Uvádí se zde “Ústav má nemovitost s pozemkem v Bílých
Vchynicích čp. 59. Budova byla pořízena ústavem v roce 1938 za cca 26 000,- Její nynější bilanční
hodnota jest Kčs 18 500,- za stavu oprávky Kčs 370,-. Bilanční hodnota pozemku jest Kčs 1 000,-.
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Konkrétně 27. – 29. dubna 1942
1940

Budova slouží výhradně potřebám ústavu. Pojištění jest placeno. Od daně domovní jest osvobozena
do 31. 12. 1953. Závada: protože fasáda na budově zvenčí i vevnitř u země jest již částečně
poškozena, vrátka u plotu jsou vyvrácena, barva na plotě i některé laťky jsou sešlé a částečně i barva
někde jest oprýskaná bude třeba v rámci udržovacích prací postupně provést opravy, aby
hospodářský výsledek nebyl příliš zatížen a aby nedošlo k zbytečnému poškození budovy.“ Zajímavý
je i odstavec č. 4, kde je popsán inventář budovy. „v úřadovně, čekárně, komoře, pod kůlnou MNV a
u členů má bilanční hodnotu ku dni revise Kčs 18 217,- za stavu oprávek Kčs 910,-. V úřadovně se
nalézá 1 pancéřovaná pokladna /A. Hašek/, 1 popelová pokladna /J. Brož - poškozená/, 1 stůl
obyčejný, 2 účtovací pulty, 4 židle, 1 kamna, plenta ke kamnům, 1 elektrické nástěnné hodiny a 1
elektrická lampa stahovačka. V čekárně jest: 1 stolek, 8 židlí, 1 kamna značky Super Demos, 1
elektrická lampa stahovačka a jeden kovový věšák. V komoře jest jedna skříňka.“ Následující výčet
věcí svědčí o jisté „přidružené zemědělské výrobě“ členů kampeličky, protože se v revizní zprávě dále
píše: „pod kůlnou a mezi členy jsou: 1 kultivátor, 1 vyorávač brambor,3 4 válce, 1 fukar4, 1 šrotovník a
ještě 3 kultivátory. Jeden z válců byl zakoupen nový v roce 1949 za Kčs 5 420,- , z těchto strojů bylo
dle rozpisu vybráno v roce 1950 půjčovné Kčs 1 905,-“. Od 11. 10. 1950 je sjednáno „kumulativní“
pojištění od OSAZ na následující rizika: pokladní hotovost 50 000,- Kčs, požár budovy 150 000,- Kčs,
požár zařízení 25 000,- Kčs, odpovědnost 50 000,- Kčs. V závěru této zprávy se uvádí velmi zajímavá
informace, která vnáší nové světlo do hospodaření kampeličky v malé obci Bílé Vchynice:
„Kampelička jest dobře vedena dlouholetým pokladníkem a její činnost jest se zájmem sledována
všemi činovníky. Též mezi občanstvem se těší značné důvěře. Ústav snaží se plně sloužiti potřebám
všech pracujících svého obvodu a přispěti tak k vybudování socialismu v naší vlasti. Že pracuje
úspěšně, jest patrno z krásného umístění v soutěži. Práce všech činovníků byla dobrá, avšak jest třeba
odstranit i zbývající závady, věnovati se větší kontrolní činnosti v dozorčí radě a nedáti si vyrvati první
místo v kraji Pardubice mezi záložnami-kampeličkami.“ Ve dnech 3. - 4. listopadu 1952 přijel revisor
Jan Čepek z OSAZ v Přelouči vykonat řádnou revizi v Záložně v Bílých Vchynicích. Finanční rozvaha k 3.
listopadu 1952 sděluje, že v hotovosti se nachází v pokladně 121 675 Kčs 90 haléřů. Celkově pak
záložna spravuje jmění dosahující částky 1 632 423 Kčs 90 haléřů. Závěry a připomínky revize mají
celkem osm bodů. Zejména dva poslední svědčí o době, ve které revizní zpráva vznikala: „7, Z.K.5
nechá zasklít obrazy představitelů státu a vhodně vyvěsí ve své úřadovně. 8, Konstatuje se, že ani
v mateřské ani přičleněné obci Tetov není dosud založeno JZD.“ Touto revizní zprávou by mohla
historie kampeličky v obci Bílé Vchynice končit, protože roku 1952 byla ukončena její činnost. Budova
však dostala nový účel, sloužila jako místní Jednota. V 70. letech byl k budově dostavěn v akci Z sklad.
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Nyní je budova v majetku dr. Špičáka, který připravuje kompletní rekonstrukci objektu.
Mgr. Jan Krátký
Sběr starého papíru
Sběr proběhne na ZŠ v Řečanech n. L. v úterý 8. června 2021. Sběrový papír můžete odevzdávat
v areálu školy od 8 do 15 hodin. Vybírat se budou pevně svázané balíčky novin, časopisů, směs novin,
časopisů a kancelářského papíru (bez lepenky), obaly z vlnité lepenky (v omezeném množství).
Děkujeme
za spolupráci.

Zrychlení internetu a další služby
Již před několika lety položila firma Cetim ve všech našich obcích kvalitnější optické kabely, které
umožní rychlejší přenos dat. Tato firma pronajímá své kabely provozovatelům telefonních sítí.
V současné době je zde aktivní firma O2, která prostřednictvím pana Sebastiana Jagněšáka (tel.
731355904, sebastian.jagnesak@o2.cz) provádí převody stávajícího napojení internetu na kvalitnější
připojení. Výhody jsou vyjmenovány ve výše uvedeném letáčku.
Téměř po 25 letech jsem osobně vyzkoušela i převod od T-mobilu k O2, což přineslo nižší měsíční
poplatky a lepší připojení k internetu. Pan Sebastian Jagněšák může i s Vámi projít náklady na Vaše
vyúčtování telefonních a dalších služeb a doporučit Vám pozitivní úpravy. Ohledně telefonních
a internetových změn není nezbytně nutné jezdit na pobočky do větších měst, ale vše lze vyřídit
přímo u Vás doma.
Našim 4 obcím se bude věnovat od posledního červnového týdne, a ještě v první polovině července.
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