*** KLADRUBSKÉ NOVINY 04/2017 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku
__________________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané,
první jarní měsíc zatím vyhlíží spíše jako první letní měsíc s teplotami často i přes 25 stupňů C.
Většina z vás je již pilná na vašich zahrádkách. Po práci venku si však můžete přečíst i Kladrubské
noviny. V mezičase se zastupitelstvo obce sešlo na dalších zasedáních a to 18. 1., 27. 2. a 29. 3. (viz
zápisy usnesení na webových stránkách). Budeme rádi, když se aktivně zapojíte do řady níže
uvedených činností. Krásné jaro vám přejí zastupitelé obce. LG
Brigáda na úklid obcí
V sobotu 1. 4. probíhá tradiční jarní brigáda na úklid obcí. Sraz je v 8.30 před obecními úřady ve
všech obcích a na programu je úklid veřejného prostranství. Vezměte si s sebou pracovní náčiní
(hrábě, lopaty, motyky, košťata apod.). Činíme tak, abychom i osobním přístupem přispěli
k upravenějšímu okolí. Pozitivní bude i úklid před vlastními domy a zahradami. Všem, kteří se brigády
účastní, předem děkujeme.
Zápis do 1. třídy na ZŠ Řečany nad Labem
Zápis do 1.třídy ZŠ a MŠ Řečany nad Labem pro školní rok 2017/2018 se koná v pondělí 3. dubna od
15 do 17 hodin v 1.patře budovy ZŠ. Do první třídy budou zapsány děti s odloženou školní docházkou
a děti narozené od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. Děti narozené později bude škola řešit individuálně.
Více informací na www.zsrecany.cz.
Svoz odpadu
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, železa a elektroodpadu bude probíhat v sobotu 8.
dubna od 8 hodin ve spolupráci SOP Přelouč a SDH Kladruby n. L. Začínat se bude v Kladrubech n. L. a
pak budou následovat další obce, až do sobotního večera. Prosíme všechny, aby tento odpad, hlavně
železo, umístili před vrata raději až v sobotu časně ráno.
Jarní floristika
V sobotu 8. 4. bude probíhat další tvůrčí kurz zaměřený na velikonoční výrobky. Uskuteční se od 9
hodin v zasedací místnosti na OÚ v Kladrubech n. L. Přineste si s sebou různé polotovary z hobby
obchodů, stužky, jarní větvičky apod. a pod vedením paní místostarostky Věry Vnenčákové si domů
jistě odnesete pěkné dárečky pro velikonoční svátky. Přihlášky na mailu: obec@kladrubynadlabem.cz
nebo telefonicky 606 660 211 nebo osobně. Těšíme se na Vás.
Velikonoční jarmark
Velikonoční jarmark (prodejní výstava) se uskuteční v úterý 11. 4. od 15 do 17 hodin v budově ZŠ
Řečany nad Labem. Těšit se můžete na jarní výrobky žáků ZŠ. Zároveň chceme oslovit všechny
maminky, babičky, tatínky a dědečky, kteří mají chuť a šikovné ruce, aby se také tohoto jarmarku se
svými výrobky zúčastnili (jarní dekorace, háčkování, malované kraslice, perníčky…). Své výrobky
s velikonoční tématikou můžete prodávat sami nebo prostřednictvím žáků. Výtěžek z prodeje bude
věnován na školní akce. Zájemci se mohou hlásit na: doubravova@zsrecany.cz.
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Poplatky 2017 !!!
Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám sdělili, že poplatky za svoz a likvidaci technického
komunálního odpadu (popelnice) jsou splatné do konce dubna, a to ve stejné výši jako v loňském
roce tedy 600,- Kč/osoba, chataři, jestliže v objektu není nikdo hlášen k trvalému pobytu 600,Kč/chata, chalupa. Poplatek za psa zůstává na 50,- Kč/ pes a za každého dalšího psa je 100,- Kč{rok.
Stočné je možné platit paušálem 900,- Kč/osoba nebo 40,- Kč/m3 dle faktury o vodném, chataři platí
1800,- Kč/chata, chalupa.
Na OÚ jsou k dispozici plastové popelnice. Kdo by potřeboval novou, může ji na OÚ pořídit za 850,-Kč.
Pracovnice obecního úřadu navštíví – tak jako každoročně - jednotlivé obce, aby naši spoluobčané,
pro které je cestování obtížné, nemuseli jezdit do Kladrub n. L. V pondělí 24. dubna budou přítomny
na bývalém obecním úřadě v Bílých Vchynicích od 15.15 hod., následně budou pokračovat do Koles,
kde budou úřadovat rovněž v původním OÚ od 16.30 hod. a potom v Komárově na starém OÚ od
17.15 hod. Děkujeme všem spoluobčanům, kteří si své povinnosti vyřizují řádně a včas.
Nejen nový řád pohřebiště
V katastrálním území obcí Kladruby nad Labem a Kolesa máme dva hřbitovy. V loňském roce se nám
podařilo uzavřít s Národním hřebčínem a Římsko-katolickou církví v Přelouči dohodu o pronájmu
hřbitova. K tomu vznikl i aktualizovaný Řád pohřebiště a nová smlouva o pronájmu hrobového místa.
Zastupitelstvo obce schválilo dne 29. 3. 2017 uvedený řád a smlouvu, včetně níže uvedené ceny.
Nově se tak bude platit 50,- Kč/rok/1m2 hrobového místa za pronájem a služby. Smlouva se bude
uzavírat na pět let, což pro 1m2 bude činit 250,- Kč. Tato cena (po vynásobení metrů čtverečních
hrobových míst) bude krýt přibližně polovinu nákladů, spojených s údržbou hřbitovů. V letošním roce
bychom rádi nechali opravit hřbitovní zeď a márnici v Kolesách. Cena za tyto opravy nebude
promítnuta do výše pronájmu a služeb hrobového místa. Je důležité, aby naše hřbitovy vyhlížely
upraveně a důstojně. Za jejich správu velice děkujeme rodině Říhových (Kladruby n. L.) a rodině
Kocmanových (Kolesa).
Vyčištění Kladrubského napaječe
V průběhu zimy se firma Lesy České republiky pustila prostřednictvím vysoutěžené firmy Bauset do
čištění tzv. Kladrubského napaječe. Ten vede od Semína z Opatovického kanálu a obtéká bývalý areál
žampionárny, potrubím protéká pod Koleskou křižovatkou a pokračuje přes Kurkovo jezírko do
Strašovského potoka. Práce byly vzorně provedeny. Děkujeme panu Kulhánkovi a firmě Bauset za
výbornou spolupráci. Obec se podílela na vyčištění potrubí pod našimi pozemky a pod silnicí SUS.
Na další zimní období je naplánováno vyčištění druhé větve tohoto napaječe, který se rozděluje na
počátku Kladrub v lese zvaném Borek. Teče pod zahradami „Pod Kinskou“, okolo břízek, okolo školní
jízdárny až do slepého ramene Labe, tzv. Březinova snu.
V blízké budoucnosti uvažuje vedení hřebčína o převzetí toků na svém území pod svou správu.
Použitý rostlinný olej
Použitý rostlinný olej, který vzniká jako odpad při vaření a pečení v kuchyni, je možné odevzdávat
v uzavřených PET lahvích do speciálního kontejneru na dvoře obecního úřadu. Ideální doba na jejich
uložení je v době úředních hodin na OÚ. Jinak lze lahve zanechat i v jinou dobu u vrat do dvora a o
jejich další přemístění se postaráme na OÚ.
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Pořádek okolo kontejnerů
Prosíme všechny občany, aby dbali na udržování pořádku okolo kontejnerů na plasty, papír a sklo.
Někdy se některé kontejnery zaplní dříve, než přijede odpadová služba. V případě, že by se vám
zdálo, že jsou kontejnery dlouhou dobu plné a do odvozu zbývá ještě řada dní, je možné zavolat na
náš OÚ a my požádáme SOP o včasnější (ovšem mimo rámec běžných intervalů navíc placený) odvoz.
Zároveň Vás tímto žádáme o co nejvhodnější ukládání odpadu do kontejneru (sešlápnuté láhve či
krabice, rozložené papírové krabice apod.). Čím více budeme třídit odpad, tím méně budeme za obec
platit za směsný odpad v popelnicích. V loňském roce se nám ovšem náklady na směsný odpad
zvýšily.
Jarní úklid
V průběhu jarních měsíců děláme pořádek na svých zahradách. Řada z nás si vytváří komposty.
Bioodpad (do průměru větví do 1 cm) je ukládán na určených místech pro tento odpad (Kladruby n. L.
– vedle čarodějnic, Komárov – rovněž u čarodějnic, Kolesa – vedle hřbitova, Bílé Vchynice – za
klubovnou). Větší větve je možné dávat do 24. 4. na následující místa: Bílé Vchynice - na čarodějnice
u vodní nádrže, Kolesa a Komárov – čarodějnice v zatáčce v Komárově, Kladruby nad Labem –
čarodějnice „Pod Kinskou“.
Zároveň vás prosíme, abyste nedávali jakýkoliv odpad na jiná, než k tomu určená místa. Většina
našich spoluobčanů správně dodržuje ukládání odpadu, ale někteří to doslova kazí a vyvážejí kdeco
kdekam. A to i takoví, od kterých by to nikdo nečekal. Důrazně proto prosíme všechny spoluobčany,
aby třídili a odváželi odpad do kontejnerů, do vlastních popelnic nebo na místa bioodpadu.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad, železo a elektroodpad bude odvážen 8. 4. (viz výše).
Otevření knihovny v Kladrubech nad Labem
V našich obcích v dřívějších dobách byly našim obyvatelům k dispozici obecní knihovny. S postupem
techniky a rozšíření spektra cestovních, kulturních, sportovních a dalších aktivit ubyl zájem o čtení
knih. Na druhou stranu však od roku 1989 začalo vycházet obrovské množství nesmírně zajímavých
knih, některé z nich jsou však rychle vyprodané, jiné poměrně drahé a tak bychom rádi vyšli vstříc
opětnému mírně zvýšenému zájmu o čtení.
Počátkem května letošního roku bychom rádi znovu otevřeli obecní knihovnu alespoň v Kladrubech
nad Labem. O knihovnu se bude starat paní Klára Novotná z Kladrub n. L. Čtenářům budou k dispozici
jednak některé původní publikace, ale hlavně řada nových, neboť jsme navázali velmi dobré vztahy
s krajskou knihovnou, která nám může hodně publikací levněji dodat nebo zapůjčit. V následujících
číslech Kladrubských novin si budeme sdělovat, jaké nové akvizice naše knihovna získala a které
zajímavé publikace si můžete aktuálně půjčit.
Slavnostní otevření knihovny proběhne ve čtvrtek 11. 5. od 16 hodin. Knihovna bude otevřena zatím
jednou v týdnu a to pravidelně ve čtvrtek od 15 do 17 hodin.
Pejsek z Komárova
V lednu zemřel v obci Komárov pan J. Svašek a zůstal po něm černý pejsek. Jedná se zřejmě o
křížence kokršpaněla, jeho věk lze odhadnout na 10 let a více. Zatím se o něj starají sousedé, ale to
nemůže trvat věčně. Rádi bychom vás požádali o spolupráci při hledání nového majitele. Pro pejska
by bylo optimální bydlení v domě se zahradou, protože byl na to po většinu života zvyklý. Více info
na: 606 660 211 L. Gotthardová.
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Volné místo na OÚ Kladruby n. L.
Obecní úřad Kladruby nad Labem hledá zodpovědného a kvalifikovaného zaměstnance na údržbu
veřejných prostranství v našich 4 obcích. Kromě zahradnických zkušeností je důležitou podmínkou
vlastnění řidičského průkazu B, zkušenost s řízením malotraktoru a manipulací všech technických
doplňků na údržbu (radlice, kartáč, přívěs…). Odměna dle možného tabulkového zařazení. Zájemci se
mohou hlásit na obec@kladrubynadlabem.cz.
Nové logo Národního hřebčína
Ve čtvrtek 30. 3. proběhla tisková konference pořádná Národním hřebčínem Kladruby nad Labem. Na
programu bylo seznámení s akcemi nadcházející sezóny, která začíná v sobotu 1. 4. 2017. Dalším
bodem bylo uvedení nového loga hřebčína. Autory nového loga jsou paní Markéta Steinert a pan
Vítek Škop (více info na www.nhkladruby.cz).
Původní barevné logo vzniklo v roce 2004, neboť Dr. Norbert Záliš zakázal používání předchozího
oválného loga s káčkem, protože ho považoval za své duševního vlastnictví. Barevné logo se neslo
v duchu dělených čtverců (zakomponovaný černobílý kladrubský dostihový dres a červenobílá barva
původně rakouské a české vlajky), znázorňovalo (a zrovnoprávňovalo) starokladrubského bělouše a
vraníka, uprostřed na zlatém štítku neslo kladrubské káčko a celý erb byl završen zlatou císařskou
korunkou. Kompletní erb schválila heraldická komise parlamentu ČR.
původní
nové

Akce
1. 4. – Jarní brigáda od 8.30 hod. ve všech obcích
8. 4. – Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu – SDH od 8 hodin, postupně všechny obce
20. 4. – Vernisáž fotografií Šárky Veinhauerové s tématikou starokladrubských koní a spřežení, od 18
hod. na OÚ + doprovodný program
20. – 23. 4. Rudolfův pohár – mezinárodní závody spřežení v Kladrubech nad Labem
26. 4. – Liga škol, SŠCHKJ, od 10.30 na závodišti Kladruby n. L.
Mše – 2. neděle v měsíci od 8 hodin v kostele sv. Václava
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