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Volby do Parlamentu České republiky 2021
Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhly v naší zemi volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
V celé České republice volilo 65,43 % voličů, což je třetí nejvyšší počet voličů po roce 1996 a 1998.
Volby vyhrála koalice stran SPOLU (to je ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) s 27,79 %. Druhé místo obsadilo
hnutí ANO, bude líp s 27,12 % a třetí místo patří koalici PirStan (Piráti a Starostové) s 15,62 %.
Čtvrté je SPD s 9,56 %. Ostatní strany nesplnily 5 % hranici pro vstup do Parlamentu ČR. Mezi ně
patří: Přísaha 4,68 %, ČSSD 4,65 % a KSČM 3,60 %, ostatní strany měly pod 3 %.
V Pardubickém kraji se zúčastnilo voleb ještě o něco více obyvatel a to 67,89 %. V Pardubickém kraji
rovněž zvítězila koalice SPOLU (28,52 %), druhé místo ANO (26,84), třetí Piráti a Starostové (14,09 %),
čtvrté (SPD 9,36 %), pátá ČSSD (5,05 %), šestá Přísaha (4,95 %), KSČM (3,81 %).
Pardubický kraj je správně ještě stále rozdělen na okresy (Chrudim, Pardubice, Svitavy a Ústí n. Orlicí).
V pardubickém okrese volilo 68,12 % obyvatel s následujícím pořadím: 1. SPOLU (30,01 %), 2. ANO
(26,45 %), 3. Piráti a Starostové (14,90 %), 4. SPD (8,82 %), 5. ČSSD (4,70 %), 6. Přísaha (4,41 %) a
7.KSČM (3,42 %). Potud volby na předních pozicích víceméně odpovídají republikovému průměru.
Za Obec Kladruby nad Labem (všechny 4 obce dohromady) se zúčastnilo hlasování 65,11 % voličů a
výsledek je následující (uvedeme si vždy prvních sedm subjektů):
1. ANO (32,31 %), 2. SPOLU (18,59 %), 3. SPD (10,67 %), 4. Piráti a Starostové (9,75 %), 5. Přísaha (8,23%), 6. KSČM (7,62 %) a 7. ČSSD (5,48 %)
Okrsek č. 1 Kladruby nad Labem (volební účast 58,64 %)
1. ANO (29,87 %), 2. SPOLU (18,59 %), 3. SPD (14,28 %), 4. Piráti a Starostové (12,33 %), 5. KSČM (8,44 %), 6. Přísaha (7,14 %), 7. ČSSD (5,19 %)
Okrsek č. 2 Kolesa (volební účast 72,52 %)
1. ANO (41,53 %), 2. SPOLU (18,46 %), 3. Přísaha (10,76 %), 4. Piráti a Starostové 7,69 % 5. SPD
(7,69 %), 6. ČSSD (6,15 %), 7. KSČM (4,61 %)
Okrsek č. 3 Komárov (volební účast 61,40 %)
1. SPOLU (32,35 %), 2. ANO (29,41 %), 3. Přísaha (14,70 %), 4. KČS (11,76 %), 5. 5,88 (Volný
blok), 6. Švýcar. demokr. (2, 94 %), 7. Piráti s Starostové (2, 94 %)
Okrsek č. 4 Bílé Vchynice (volební účast 77,77 %)
1. ANO (30,66 %), 2. SPOLU (20,00 %), 3. SPD (10,66 %), 4. Piráti a Starostové (9,33 %), 5. ČSSD
(8,00 %), 6. KSČM (6,66 %), 7. Přísaha (5, 33 %)
Akce v září
V září proběhlo velké množství prací a akcí, které se konaly přímo v našich obcích nebo jsme navštívili
zajímavá místa.
- v průběhu měsíce září a října je pokračováno v hloubení tůní vedle bývalé žampionárny

-

silnice za Černým koněm byla dokončena v měsíci srpnu, drobné úpravy (louže) ještě
proběhnou v podzimních měsících
v září a počátkem října byla opravována ČOV Kladruby nad Labem
koncem srpna byl umístěn zrestaurovaný křížek v obci Komárov, během září pak další dva
v Kolesách a v Bílých Vchynicích, úprava okolí je někde již hotová, jinde se bude ještě řešit.
počátkem října proběhlo jednání k předání staveniště na budování tlakové kanalizace v Bílých
Vchynicích, oficiální předání proběhne 18. října 2021, poté budou zahájeny práce týkající se
hlavně nové ČOV, se samotným budováním bude započato až v novém roce, když počasí
dovolí první práce v zemi. Protože výkopy a položení kanalizace budou vyžadovat i velký
zásah do silničního tělesa, bude možné v silnici pracovat rovněž až příští rok, neboť práce
v silnici Správa a údržba silnic povoluje jen do konce října.
Hlavní stavba kanalizace v Bílých Vchynicích proběhne v příštím roce s termínem dokončení
do 31. 12. 2022.

Vítání občánků
V pátek 17. 9. proběhlo vítání občánků. Protože byla tato akce kvůli covidu 2x odložena, zúčastnilo se
jí i více odrostlých dětí. Aby se děti, rodiče a příbuzní vešli do zasedací místnosti v Kladrubech n. L.,
museli jsme vytvořit dvě skupiny. Na vítání občánků byly pozvány tyto mladší děti: Filip Baláž, Timotei
Kicukis, Martin Koptík, Ondřej Nesvačil, Janička Panchártková, Helenka Semencová, Jan Šanda, Hugo
Weisbauer a Samantha Zářecká, ve druhé skupině byly již o něco starší: Vincent Fučík, Šimon Novák,
Martin Pazderka, Isabella Pešlová, Matouš Pokorný, Sofinka Řeháková a Eliška Vohralíková.
Děti z MŠ Hříbátka přednesly pěkné básničky (děvčátka Sofinka Novotná, Violka Svoboda a Janička
Vyskočilová a dále hoši: Matyáš Hanuš, Petr Pazderka, Martin a Jakub Šimkovi a David Wimmer).
Aneta Smolíková z Labětína zazpívala hezké písničky. Všichni rodiče se podepsali do pamětních knih –
obrázek ke každému narozenému děťátku namalovala vynikající malířka Jarmila Jiravová z Břehů.
Obec věnovala všem dětem kytičky a věříme, že i hezké a praktické dárečky.
Děkujeme všem rodičům a dětem za aktivní účast a vystupujícím za milý program

.

Retroměstečko a hasičské závody
Členové Sdružení dobrovolných hasičů a výjezdová jednotka Kladruby nad Labem se zúčastnili
tradiční akce v Pardubicích s názvem retroměstečko. Akce se konala o víkendu 11. a 12. 9. a
zúčastnilo se jí i velké množství diváků, hlavně rodin s dětmi. Naši hasiči tam vzali obě hasičské
cisterny a pohotovostní vozidlo a zúčastnili se tamního pestrého programu. Na této akci nás
reprezentovali David Ondrášek, Josef Šimek, Vlastimil Pavlas a Petr Kroupa.
Následně doplnili program v sobotu 18. 9. 2021 v rámci hřebčínské akce pro rodiny s dětmi Kladruby
naruby. Děti si mohly prohlédnout výbavu hasičských aut, zkusit si práci s hadicemi či si dokonce
sednout do hasičského auta. Zde se o děti staral David Ondrášek, Petr Kroupa a Josef Šimek.
V sobotu 25. 9. uspořádalo SDH ve spolupráci s obcí a hřebčínem tradiční hasičské závody s názvem
Memoriál Františka Doubravy u Kurkova jezírka. Soutěžilo celkem 9 družstev, z toho jedno smíšené.
Zvítězili hasiči z Heřmanova Městce, druzí byli z Volče, třetí ze Svinčan, čtvrtí z Labských Chrčic a pátí z
Přelouče. Ceny do soutěže věnoval OÚ Kladruby n. L., území poskytl NH. Akci velmi přálo krásné
počasí. O hladký průběh se postarali členové SDH Milan Hubený, Jan Pokorný, Antonín Heteš, Jan
Baláž, Josef Šimek, Miroslav Radil ml., David Ondrášek, Michal Mokroš zabezpečil ozvučení a hudbu a
akci moderoval pan Vladimír Meduna z Přelouče. O občerstvení se starali Iva Jeřábková, Jana Šimková
a Roman Vyskočil.

Návštěvy v sousedství
Ve čtvrtek 16. září jsme s některými našimi spoluobčany navštívili obec Břehy. Velice děkujeme panu
starostovi Ing. Pavlu Jiravovi, Ph.D. a panu místostarostovi a dřívějšímu dlouholetému starostovi obce
panu Ing. Petru Morávkovi. Oba nás provedli obcí a její historií. Všichni jsme obdivovali opravu mlýna
na Výrově.
V závěru měsíce ve čtvrtek 30. 9. se naši občané vydali na Hrádek u Nechanic. Krásný zámek převážně
v novogotickém anglickém stylu všechny velice nadchl svým interiérem i exteriérem. K zámku patří
také hospodářské zázemí s nádhernou, ale již notně zchátralou, jízdárnou. Ta nás také velice zajímala
a dozvěděli jsme se, že již jsou plány na její opravu, „jen se čeká na finanční prostředky“. Velice
děkujeme panu kastelánovi Mgr. Petru Rejmanovi a milým průvodkyním za pěknou prohlídku.
Mše
V předvečer svátku sv. Václava, kterému je zasvěcen kostel v Kladrubech nad Labem (a ještě sv.
Leopoldovi) se zde uskutečnilo požehnání koním a slavnostní mše. Tu celebroval nový pan farář
přeloučské římskokatolické farnosti pan Mgr. Zdeněk Skalický.
Akce byla organizována farností společně s přeloučskou Charitou, obcí a hřebčínem. Národní hřebčín
Kladruby n. L. poskytl k tomu účelu dvojspřeží a pan farář požehnal nejen jim, ale symbolicky i všem
koním. Děti z MŠ Hříbátka namalovaly moc pěkné obrázky sv. Václava, nejčastěji na koni
.
V pondělí 15. 11. má svátek sv. Leopold, a tak se můžeme těšit na podvečerní mši v kostele od
17.30 hod. Bude to opět slavnostní mše k uctění památky sv. Leopolda, patrona našeho kostela.
Původně se jednalo o Leopolda III. Babenberského, narozeného v roce 1073 v rakouském Melku.
Zemřel 15. listopadu 1136 v Klosterneuburgu a tento den se slaví jeho svátek v církevním i
současném kalendáři. Je patronem Dolního a Horního Rakouska a Vídně, svatořečen byl v roce 1485.
Náš kostel je tomuto patronovi zasvěcen zřejmě od dob vlády císaře Leopolda I. (1640 – 1705), který
spravoval naši zemi i v těžkém období po třicetileté válce a nechal obnovit právě i kladrubský kostel.
Očkování
V obci Kladruby nad Labem proběhlo očkování ve dnech 16. 9. a 7. 10. přímo před obecním úřadem a také
v zasedací místnosti. Toto očkování organizoval Pardubický kraj a jednalo se o očkování bez registrace
jednak dvojdávkovým Pfaizerem nebo jednodávkovým Janssenem. Podmínkou byla účast alespoň padesáti
osob, což jsme v prvním případě bohatě překročili, neboť se očkování zúčastnila téměř stovka osob, při
druhé návštěvě se počet pohyboval mezi 50 - 60 osobami.
Oficiální informace o počtu zasažených coronavirem potvrzují skutečnost, že mezi nakaženými velmi
výrazně převažují ti, kteří se nenechali naočkovat. Nikoho k očkování nenutíme, ale z logiky věci
doporučujeme, abyste využili další možnosti očkování např. v Nemocnici v Pardubicích nebo se můžete
domluvit přímo se svým ošetřujícím lékařem.

Třídění odpadu
Prosíme naše obyvatele i další, aby řádné třídili odpad. V letních měsících byl u většiny kontejnerů
dost velký nepořádek, dokonce jsme podle toho, že to naši zaměstnanci museli sami uklízet, zjistili,
kdo konkrétně tam takový nepořádek udělal!
Je neuvěřitelné, že se tam odloží tašky či pytle naplněné směsicí odpadu, který se dá docela dobře
roztřídit, že u kontejnerů jsou sklenice či skleničky v krabicích a jejich majitelé se neobtěžují dát je po

jedné do kontejneru na sklo, často si také původní majitelé sklenic pletou dvě základní barvy, a to
sklo čiré bílé se sklem barevným, mnoho lidí neumí rozložit papírovou krabici atd. Někdy samozřejmě
byl i problém s odvozem plných kontejnerů (SOP stále shání zaměstnance…).
Je dobře, že nám k obecnímu úřadu vozíte použitý olej, ale nemusí v něm zůstávat zbytky potravin, to
se potom špatně přelévá do sběrných láhví (Řízky v zavařovačce s tukem!). Odevzdávejte pouze
použitý konzumní olej ze smažení ve fritézách, pánvích atd.
O třídění odpadu Vás žádáme i proto, že v průběhu měsíce srpna došlo k překročení našeho běžného
množství odpadu a obec bude muset do konce roku platit místo 500,- Kč za tunu již 800,- Kč za tunu!
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
S firmou SOP je domluven již avizovaný termín svozu velkoobjemového odpadu na sobotu 6.
listopadu. Do odpadu patří např. staré koberce, linolea, nábytek nebo rámy oken, sanita (umyvadla,
vany, trubky…), do nebezpečného odpadu patří různé chemikálie a barvy. Hasiči pojedou za SOPem a
budou sbírat staré železo a elektroodpad. Železný odpad a elektroodpad dávejte, prosíme, před vrata
až ráno v den svozu, neboť našimi obcemi projíždí „jiné firmy“ a berou hasičům železo a
elektroodpad před nosem.
Do odpadu nepatří suť a stavební materiály, velké tabule skla (ty nepatří ani ke kontejnerům) a nově
také pneumatiky (nutno řešit individuálně se SOPem, již je neodebírají Zdechovice). Tento svoz také
neslouží k vystěhování domů či bytů a vyhození nepotřebného materiálu. Co se týká jednoho svozu
velkoobjemového a nebezpečného odpadu, platívá za něj obec SOPu v průměru 50 – 70 tisíc korun.
Pořez kulatiny
Jiří Němec nabízí pořez kulatiny u Vás doma mobilní pásovou pilou značky „Wood Mizer“. Maximální
délka řezu je 6,3 m a pořežu kulatinu do průměru 90 cm. Může Vám pořezat měkké i tvrdé dřevo,
čerstvé nebo suché. Pila je poháněná benzinovým agregátem, takže nepotřebuje el. přípojku. S pilou
řeže na Pardubicku a Vysočině. Základní cena řezání je 900 Kč/m3 za jednoduchý pořez čerstvé
měkké kulatiny. V případě Vašeho zájmu ho můžete kontaktovat na telefonu 606790222 nebo email
info@pila-nemec.cz. S díky Jiří Němec
Prodej jatečných prasat
Firma Agros Kojice, spol. s r.o. nabízí k prodeji vykrmená jatečná prasata. Cena činí 35,- Kč za 1
kilogram živé hmotnosti. Prodej v živém. Možnost zajištění dopravy na jatka. Objednávky a bližší
informace Vám ráda podá paní zootechnička Anežka Raichová na telefonním čísle 736 611 469 nebo
mailu raichova@agroskojice.cz nebo paní Radka Hrubešová na čísle 736 611 476 či
hrubesova@agroskojice.cz
Akce
20. 10. (středa) - v 17 hodin v „Penzionu Kolesa“ bude beseda s vítězi VP Pavlem Liebichem, Petrem
Vozábem a Liborem Štenclem a dalšími aktéry nad knihami Pavla Fialy.
23. 10. (sobota) – očkování psů: Kladruby u obecního úřadu - 9.00, Kolesa na křižovatce – 9. 30,
Komárov u starého obecního úřadu – 10.00 , Bílé Vchynice u klubovny – 10.30, vzteklina – 370,- Kč,
pětikombinace – 520,- Kč, nové čipování – 930,- Kč
7. 11. (sobota)– od 11 hodin - dostihy v Kolesách
26. 11. (pátek) – od 17 hodin - rozsvěcení vánočního stromečku před OÚ v Kladrubech n. L.
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