*** KLADRUBSKÉ NOVINY 3/2015 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku
____________________________________________________________________________________________________

Schůze obecního zastupitelstva
Zasedání OZ proběhlo ve středu 4. března, hosty na tomto jednání byli zástupci hřebčína Ing. Radek Václavík
(téma vstup NH do UNESCA) a Mgr. Lenka Dudová (kácení stromů a bytová politika NH). Usnesení ze schůze je
na webových stránkách OÚ. Další schůze obecního zastupitelstva je naplánovaná na pondělí 13. 4. od 17 hod. na
OÚ v Kladrubech n. L., od 18.30 budou hosty jednání zástupci Národního hřebčína společně se zástupci
ministerstva kultury a zemědělství a Národního památkového ústavu (téma potencionální vstup NH do UNESCA).
Masopust
V sobotu 7. března uspořádala obec Kladruby n. L. s jejími
obyvateli společně s NH Kladruby n. L. masopust. Naše
masopustní cesta vedla z Kladrub n. L. do Bílé Vchynice,
potom do Koles, Komárova a nakonec opět do Kladrub n. L.
Hlavní poděkování patří řediteli NH ing. Jiřímu Machkovi
za zapůjčení dvou dvojspřeží, vedených Jiřím Nesvačilem
a Jakubem Hlávkou, dík patří všem aktivním účastníkům
v nápaditých maskách (i bez), slečnám na poníčcích (Belina,
Landík) či v jejich doprovodu, JS Kolesa (kůň Divíšek), všem
obyvatelům výše zmíněných obcí, kteří mile a pohostinně
přivítali masopustní průvod, výborné hudební skupině Technics
Jaroslava Krále a také Láďovi Breznickému a jeho přátelům,
že sem vážili cestu až z Bílých Karpat. Bylo to fajn .
Velikonoční kurz floristiky
Ve dnech 21. a 22. března 2015 se konala premiéra „Kurzu velikonoční floristiky“. Lektorkami kurzu byla paní
Jitka Folbrechtová a Jana Mikulecká z Domu dětí a mládeže v Pardubicích, Na Olšinkách. Pod jejich vedením si
každá z 23 účastnic vyrobila jedno drátkované vajíčko. U kávy, čaje a
doneseného občerstvení nám paní Folbrechtová pěkně povídala o historii
a tradicích velikonočních svátků. Poté jsme si vyrobily krásné
velikonoční dekorace – věnečky na dveře, aranžmá na stůl nebo misky ke
dveřím a podobně. Po příjemně stráveném sobotním odpoledni v Bílé
Vchynici a nedělním dopoledni v Kladrubech n. L. jsme se spokojené
rozešly se svými výrobky domů. Pokud budete mít zájem, je již
předběžně naplánován termín „vánoční floristiky“ na 21. a 22. listopad
2015. Děkuji za účast a budu se těšit na další společné aktivity.
Věra Vnenčáková

Mateřská školka Kladruby n. L.
V pátek 13. 3. 2015 se šest vybraných dětí již tradičně zúčastnilo v ZŠ Řečany n. L. soutěže ve zpěvu „Řečanský
slavík“. „Slavíčci“ Petr Beneš, Emma Bischofová, Zuzka Čefelínová, Adam Heteš, Dominik Novotný a Šárka
Mansfeldová sklidili velký úspěch. Vystoupení se jim velice podařilo a největší potlesk patřil nejmladší účastnici –
tříleté Emmičce Bischofové s písničkou „Prší, prší“. 25. března proběhlo jarní fotografování v mateřské školce. Na
přelomu března a dubna budeme oslavovat velikonoční svátky, včetně připomenutí zvyků a tradic – vyfukování a
zdobení vajec, vynášení Morany, pečení jidášů a mnoho dalšího. V duchu Velikonoc jsme vyzdobili celou MŠ.
Marcela Ženatá, ředitelka MŠ Kladruby n. L.
Vybírání poplatků v jednotlivých obcích 2015
Kdo ještě nestihl na OÚ v Kladrubech n. L. zaplatit poplatky za TKO a psy, má možnost tak učinit v dalších třech
obcích a to v následujícím termínu ve středu 15. dubna: 15.15 hod. – hasičská klubovna Bílé Vchynice, 16.30 hod.
– bývalý OÚ Kolesa, 17.30 – bývalý OÚ Komárov.
Aktuální zprávy ze školy v Hlavečníku
19. 3. 2015 děti MŠ a žáci 1. stupně ZŠ oslavili nadcházející jaro karnevalovým rejem plným her, tance a dobré
nálady. Pozvání přijali i někteří rodiče, babičky a sourozenci.
20. 3. 2015 všichni žáci v rámci výuky pozorovali společně se svými učitelkami částečné zatmění Slunce.
MŠ a ZŠ v Hlavečníku uspořádalo tradiční vynášení Morany. Jaro jsme přivítali zpěvem a recitací 26. 3. 2015.
Bohumila Kalinová, ředitelka MŠ a ZŠ
Výjezdy hasičů OÚ Kladruby n. L.
Od počátku roku museli naši hasiči ke čtyřem výjezdům a jednomu pátrání s dobrým koncem (pí. E. Boháčová).
Výjezdy proběhly na následující místa: 10. 1. Hlavečník (spadlý strom přes silnici), 5. 2. Kojice (požár v chatové
oblasti), 19. 3. Hlavečník (hořící auto), 23. – 27. 3. Semín (několikadenní zásah na hnojišti NH).
Akce OÚ - Jarní brigády pro naše obyvatele (od 8.30 hod.) -předem velmi děkujeme za Vaši aktivní účast 
11. dubna Kladruby n. L. – sraz před obecním úřadem
11. dubna Bílé Vchynice – sraz před klubovnou
12. dubna Kolesa a Komárov – sraz vedle křižovatky u autobusové zastávky
- pracovní oblečení, rukavice, hrábě, košťata, motyčky či lopaty
V průběhu měsíce dubna nastoupí na OÚ Kladruby n. L. několik pracovníků z úřadu práce a započnou zásadnější
úklidové práce ve všech našich obcích.
30. dubna (čtvrtek) – čarodějnice – předběžně od 19 hod. u dětského hřiště v „inženýrské“ ulici v Kladrubech n.L.
JS Kolesa, o. s.
Každá středa od 16.00 hod. – ježdění pro děti (3 – 14 let) na pony
12. 4. – Hobby závody (10.00 hod.) 19. 4. – Drezurní závody (10.00 hod.) 25.4. – Závody v lukostřelbě (10.00)
Akce NH Kladruby
16. – 19. 4. Mezinárodní závody spřežení „Rudolfův pohár“ (Čt, Pá - drezury, So - maratón, Ne - parkur)
Akce Střední školy chovu koní a jezdectví
29. 4. Liga škol – skokové závody pro studenty středních zemědělských škol, 10 hod., Kolesa
SOP a.s. Přelouč a JSDH Kladruby (hasiči)
4. 4. - budou provádět sběr nebezpečného, velkoobjemového a železného odpadu a elektroodpadu. Akce bude
probíhat v sobotu od 8.00 do 11.30 hod. v pořadí obcí Kladruby nad Labem, Kolesa, Komárov, Bílé Vchynice
V Kladrubech n. L. u obchodu COOP nově přibyl zvonový kontejner na sběr drobného železného odpadu.
Placení poplatků za komunální odpad a psy do 30. 4. 2015, stočné do 31. 8. či dle vyúčtování vodného.
Zastupitelstvo obce přeje všem obyvatelům našich obcí příjemné prožití velikonočních svátků .
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