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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení a milí spoluobčané,
vychází nulté číslo zamýšleného informačního občasníku, který by vás měl v budoucnu informovat o
činnosti zastupitelstva a rady, ale také o vaší činnosti (kulturní, sportovní, společenské ad.). Zatím se bude
jednat o jednoduchou formu zpravodaje. Kromě běžných informací budou v novinách uváděny i termíny
nejrůznějších akcí, které nám včas na obecní úřad zašlete. Rovněž budeme rádi uvádět základní kontakty
na instituce či podnikatele v našem katastrálním území.
Přejeme vám příjemné čtení užitečných informací. Za radu a zastupitelstvo
Lenka Gotthardová
Poděkování
Jako první sdělení v Kladrubských novinách bychom rádi poděkovali všem minulým zastupitelům, za
období poslední, ale i za dřívější. Každý se ve svých funkcích vždy snažil konat pro dobro našich obcí
podle svých schopností, možností a individuální osobní aktivity. Během několika desetiletí se v obcích
vybudovala řada občanských či technických staveb, některé jsou ještě v plánech.
Děkujeme tedy všem, kteří se aktivně podíleli na udržení a rozvoji obcí a do svých činností vnášeli svůj
um, své nadšení a v neposlední řadě i povinnost vyplývají z voleb do příslušných funkcí .
Složení nového zastupitelstva
Starostka:
Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
Místostarostka:
Věra Vnenčáková
Radní:
Zdeněk Hladík
Jana Kulhánková
Ing. Milan Tenušák
Zastupitelé:
Václav Čermák ml.
Jan Hubený
Blanka Kárníková
Radek Semelka
Marie Sládková
Pavlína Sůrová
Miloslav Šanda
Ing. Libor Velčovský
Lucie Ženatá
Marcela Ženatá
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Zasedání
Zasedání zastupitelstva proběhla po nových volbách v těchto termínech: 5. 11., 19. 11., 4. 12. 2014.
Zasedání rady proběhla v témže časovém úseku: 14. 11. a 3. 12. 2014.
Usnesení ze zasedání zastupitelstva jsou na úřední desce na webových stránkách obce:
www.kladrubynadlabem.cz/urednideska.
Podzimní úklid obcí
V závěru měsíce listopadu proběhl ve všech čtyřech obcích dobrovolný podzimní úklid obcí. Před zimou
se stihlo shrabat listí na křižovatkách, v některých ulicích, u autobusových zastávek a v okolí budov a
drobných sarkálních staveb. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří se aktivně zúčastnili. Někteří
obyvatelé obcí k těmto akcím přistoupili velice poctivě a pilně uklízeli celé dopoledne i odpoledne. Pro
účastníky zabezpečila obec či někteří konkrétní zastupitelé polední občerstvení. Mezi účastníky byli i děti
a důchodci – těm patří zvláštní poděkování. Zároveň bychom chtěli poděkovat všem, kteří si uklidili před

vlastními domy a pozemky a přispěli tak pěknému vzhledu svého nejbližšího okolí. Po většinu zimy
budou tak naše obce lépe upravené.
V jarním období naplánujeme další úklid, který bude včas oznámen (podzimní termíny byly vypsány
příliš krátce, aby se práce stihla ještě před případným nasněžením (ledovkou ).
Vyčištění části toků
V Kladrubech nad Labem proběhlo vyčištění části toku, který vede pod zahradami směrem ke školní
jízdárně. Tyto práce prováděly Lesy ČR, v jejichž majetku většina vodotečí je.
Prosíme všechny obyvatele všech našich obcí, aby do potoků, kanálů, příkopů, cest, lesa a dalších míst,
k tomu neurčených, neukládali žádný odpad (biologický ani jiný). Zároveň aby v těsné blízkosti toků
neskladovali žádné materiály (dřevo, kameny…), které by se mohly do toků sesunout a ztížit či zastavit
jejich průtočnost.
Proběhlé akce
Na počátku prosince byly zorganizovány dvě akce, vztahující se k předvánočnímu času. Ve čtvrtek 4. 12.
proběhlo rozsvícení vánočního stromku za hojné účasti obyvatel našich obcí. Děti z mateřské školky pod
vedením paní ředitelky Marcely Ženaté zazpívaly vánoční koledy a přednesly básničky. Při slavnostním
setkání byl oceněn Jindřich Rosůlek za záchranu lidského života. Jako student zdravotní školy si věděl
rady a na nádraží zachránil ženu, která potřebovala ještě rychlejší pomoc, než by poskytla záchranná
služba po svém příjezdu.
U stromečku se sešli i pěkní poníčci – Landgraf Schönbrun Vlasty Kadlece s „andělkou“ Zuzankou
Lupínkovou, Apač s Bohunkou Rosůlkovou a minihorse Kateřiny Krejčí. Pro děti to bylo opravdu milé
zpestření a majitelům koní velice děkujeme, stejně jako všem, kteří se podíleli na přípravě této akce.
V pátek 5. 12. se v hostinci U černého koně konala Mikulášská nadílka a v sobotu 6. 12 v Kolesách a
v Bílých Vchynicích. Všude se sešel značný počet dětí, které od obce obdržely sladkou nadílku. Díky
všem za pomoc při organizaci.
Budoucí akce
Pátek 26. 12. 18. ročník Vánočního běhu pantera, pořádá FC Panter Kolesa, začátek ve 13 hod., délka
tratí 5 a 10 km, pro děti kratší, přihlášky: Leoš Vaníček, tel. č. 739 430 506
V závěru ledna a v průběhu února připravíme přátelské setkání s obyvateli obcí – vstupenka (něco
dobrého – bábovka, koláč…). Bližší informace si sdělíme v dalších novinách.
Vánoční přání
Zastupitelé obce přejí všem svým občanům v obcích Bílé Vchynice, Kladruby nad Labem, Kolesa a
Komárov příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, spokojenosti a radosti.
Silvestr – ohleduplnost vůči zvířatům
V souvislosti s oslavami konce roku si vás dovolujeme požádat o pochopení, neboť v našich obcích žije
kromě nás lidí velké množství zvířat. Tato zvířata našimi zábavami a oslavami spojenými s ohňostroji,
rachejtlemi, petardami a dalšími, velmi trpí, plaší se, mohou se zaběhnout či vážně zranit. Proto si vás
dovolujeme požádat o nepoužívání pyrotechnické zábavy. Předem velice děkujeme za všechny koně, psy,
kočky a další zvířata .
Kontakty na obec:
tel. 466 932 126 hospodářka Hana Kvochová
mob. 606 660 211 starostka Lenka Gotthardová
mail: obec@kladrubynadlabem.cz
www.kladrubynadlabem.cz
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