*** KLADRUBSKÉ NOVINY 9/2016 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku
Milí spoluobčané,
již zde máme září a s ním mnoho různých aktivit. Ve stručnosti si připomeneme, co se v našich obcích
událo v letních měsících.
Zasedání rady obce proběhlo v termínech 15. 6. a 15. 8., zasedání zastupitelstva obce 20. 6. a 27. 8.
Výpisy usnesení jsou na našich webových stránkách.
V průběhu léta se konalo několik akcí, které souvisely hlavně s našimi
nejmenšími, a to byl dětský den 6. 8. v Bílých Vchynicích a loučení
s prázdninami, které proběhlo 27. 8. v Kladrubech nad Labem. Rádi
bychom poděkovali všem, kteří se zasloužili o jejich zajímavý a hladký
průběh.
V sobotu 27. 8. se konala tzv. hradozámecká noc, která se týkala i
kladrubského zámku. Ve večerních hodinách bylo možné navštívit
interiér zámku a v rámci komentovaných prohlídek zažít i scénky
s námětem ze života císaře Františka Josefa a jeho choti Elisabethy.
Součástí akce byl
koncert v kostele sv.
Václava.
Další podobná akce nás čeká v sobotu 10. 9. v rámci
Dnů evropského dědictví. Mezi 10. – 17. hodinou jsou
naplánované prohlídky zámku s císařským lokajem a
audience u Františka Josefa a Sissi, které budou
doplněné prohlídkou pracovny ředitele hřebčína.
Podvečerní koncert v kostele sv. Václava a Leopolda bude mít na programu „Harmonii sfér“ –
vystoupí Kateřina Englichová (harfa) a Eva Garajová (mezzosoprán). Na této akci se podílí Obec
Kladruby n. L. a Národní hřebčín Kladruby n. L.
Bouřka v Kladrubech
V úterý 26. 7. 2016 okolo 14. hodiny se obcí Kladruby n. L. prohnala silná bouřka. Během několika
minut napršelo velké množství vody. Větší škody však napáchal vítr, který vyvrátil několik stromů –
např. u domu čp. 4 padl strom na garáž. Zasahovali zde hasiči nejen z Kladrub, ale i z Přelouče a
dalších míst. Stromy popadaly u hřebčínské jízdárny, u Selmických vrat, u ČOV, na Černé pěšince atd.
Blesk uhodil do transformátoru na hospodářském dvoře NH vedle OÚ, takže několik hodin nešel
elektrický proud.
Další výjezdy SDH byly k lesnímu požáru za Chaloupkami, kam se sjely 4 hasičské sbory a dále do
Selmic, kde hořelo pole a hnojiště. Aktuálně hořelo v úterý 30. 8. brzy ráno v Elektrárně (dnes firma
Seven) ve Chvaleticích, a to dopravní pás na uhlí.
Hladina hluku v obci
Paní Vlasta Pavelková poskytla OÚ zajímavé údaje o měření hladiny hluku a sčítání dopravy
v souvislosti se stavebním povolením rodinného domku mezi OÚ, hospodářským dvorem NH a
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obchodem. Měření provedla zkušební laboratoř Studio D – akustika z Českých Budějovic. Zdroje
hluku byly měřeny přibližně mezi obchodem a MŠ, výsledná hladina hluku ve dne byla 51,1 dB a
v noci 41,8 dB. Limitní hodnota u silnic III. třídy pro den činí 55 dB a v noci 45 dB, takže vše je
v normě nejenom pro stavbu, ale v podstatě pro celou obec.
Co se týká provozu, tak ve sledovaný den projelo naší obcí 1330 vozidel, ve dne 1230 a v noci 100.
Přes den zde projelo 1128 osobních aut (včetně motorek) a 102 nákladních aut (včetně autobusů),
v noci 87 osobních a 13 nákladních aut.
Bioodpad
Rádi bychom požádali naše spoluobčany, aby byli tak
hodní a na určené skládky bioodpadu v jednotlivých
obcích vyváželi pouze trávu, zeleninu, ovoce a větve do
průměru 0,5 – 1 cm či jiný vhodný bioodpad. Silnější
větve, pařezy či prkna do bioodpadu nepatří. Ty můžete
v době před čarodějnicemi vyvážet na místa, kde se tyto
akce pravidelně konají. Nejhorší je smíchání klasického
bioodpadu s výše uvedenými nevhodnými věcmi, neboť
jejich třídění v terénu je velice obtížné, ba nemožné a
zabraňuje to bezproblémovému odvozu bioodpadu.
TAKTO NE !!!
Memoriál Františka Doubravy
V sobotu 10. 9. Vás srdečně zve SDH na memoriál Fr. Doubravy, který se bude konat od 13. hodin u
Kurkova jezírka - napínavé soutěžení spřátelených sborů dobrovolných hasičů, občerstvení zajištěno
Výstava ZŠ a PŠ Svítání
Na pondělí 12. 9. v 17 hodin je na OÚ v Kladrubech n. L. naplánována vernisáž výstavy prací žáků
Základní a praktické školy Svítání z Pardubic. Této akce se zúčastní také zakladatelka této školy a
zároveň místopředsedkyně senátu Mgr. Miluše Horská.
Posláním školy Svítání je poskytovat dětem, mládeži a dospělým lidem s mentálním a kombinovaným
postižením vzdělávání a další služby směřující k rozvoji jejich osobnosti a zapojení do běžného života
na základě individuálních potřeb a možností.
Výstava potrvá do pátku 16. 9., vstupné dobrovolné, těšíme se na Vaši návštěvu.
Návštěva Semína
Ve čtvrtek 15. září od 17 hodin se uskuteční „sousedská návštěva“ v Semíně. Tímto zveme naše
občany do Semína, sraz bude před tamním obecním úřadem. Čeká nás prohlídka obce v doprovodu
pana starosty Jaroslava Trubače a dalších znalců Semína. Tak jako jsme si velice pěkně prošli
Trnávku, budeme se nyní věnovat obci, která je naším nejbližším sousedem u východní části našeho
katastru.
Zájemci se mohou hlásit osobně či mailem (obec@kladrubynadlabem.cz) na OÚ, abychom věděli, na
jak velkou skupinu obyvatel našich čtyř obcí se mohou semínští těšit. Doprava je individuální,
v případě potřeby Vás však rádi do Semína po předchozí dohodě dovezeme. Pojďte objevovat
zajímavosti nejbližšího okolí – patří k nim určitě Opatovický kanál, Kladrubský napaječ, rodný dům
významného architekta Josefa Gočára, písečné přesypy se vzácnou flórou, zvonice, kostel a mnoho
dalšího.
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Volby 2016
V letošním roce budou probíhat volby do zastupitelstev krajů a do jedné třetiny senátu v termínu 7. –
8. října a případné druhé kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční následující týden 14. a 15. října. Ve
všech 4 našich obcích budou otevřeny volební místnosti na tradičních místech, v pátek od 14 do 22
hodin, v sobotu od 8 do 14 hodin. Volby jsou jednou možností, jak svým hlasem přispět k rozvoji
v tomto případě kraje i celé naší země (volby do senátu).
Ze zkušenosti práce pro hřebčín či pro obec mohu ráda sdělit, že spolupráce s valnou většinou radních,
zastupitelů i úředníků byla vždy dostatečně konstruktivní, slušná a zodpovědná, na rozdíl třeba od
spolupráce s některými centrálními oborovými institucemi v Praze.
Minibus
Na základě četných přání našich obyvatel hlavně z Komárova a z Bílých Vchynic odhlasovali
zastupitelé obce možnost dopravy našich občanů mikrobusem. Během dvou prázdninových měsíců
jsme zavedli zkušební provoz a mikrobus pana Janka vozil naše občany 2x týdně (pondělí a čtvrtek)
do Přelouče a zpět. Bohužel obsazenost tohoto dopravního prostředku byla zcela minimální.
Od září tedy přerušujeme tento způsob dopravy a na zastupitelstvu budeme řešit další možné varianty,
o kterých vás budeme rádi informovat.
Stočné - důležité upozornění
Termín platby stočného skončil posledním srpnovým dnem. Žádáme obyvatele Kladrub n.L.,
kteří ještě nestihli zaplatit stočné za letošní rok, aby tak neodkladně učinili. Děkujeme.
Přerušení ordinačních hodin
Z důvodu účasti na vzdělávací akci se 1. a 2. 9. v Řečanech n. L. v ordinaci MUDr. Luňákové
neordinuje. Paní doktorka děkuje za pochopení.
Akce v Kolesách
4. 9. – klubová výstava psů - Sheltie club CZ, od 8 do 16 hodin, dostihové závodiště
17. 9. – Speciální výstava psů – staffordshirský bull teriér, od 9 do 18 hod., dostihové závodiště
Mše v kostele sv. Václava a Leopolda
10. září a 9. října od 8 hodin, vždy druhá neděle v měsíci.
Akce ve hřebčíně
10. 9. – Dny evropského dědictví, od 18 hodin – koncert v kostele sv. Václava
13. - 14. 9. Zkoušky výkonnosti starokladrubských klisen ve Slatiňanech
17. 9. – Kladruby naruby – zábavný program pro rodiny s dětmi od 13 do 18 hodin, koncert BUTY
20. - 21. 9. Zkoušky výkonnosti starokladrubských klisen v Kladrubech n. L.
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