*** KLADRUBSKÉ NOVINY 11/2016 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku

Mikrobus
Na základě přání řady občanů našich obcí o zlepšení dopravní dostupnosti z obcí – hlavně z Komárova a
Bílých Vchynic - zajistila Obec Kladruby nad Labem v průběhu prázdninových měsíců zkušební provoz
mikrobusu. Obyvatelé všech našich 4 obcí mohli cestovat do Přelouče (k nákupnímu středisku, k poliklinice
a na náměstí). Mikrobus jezdil 2x týdně – v pondělí dopoledne a ve čtvrtek odpoledne. Bohužel jeho využití
bylo minimální a náklady vysoké (2 – 3 lidi v mikrobusu). Dle sdělení zájemců řeší ponejvíce cestu za
nákupy.
Zastupitelstvo obce přistoupilo ke kompromisnímu pokračování, aby tak vyšlo vstříc těm, kteří mají opravdu
problémy dostat se do Přelouče.
Mikrobus pana Janka ze Semína bude pokračovat zkušebně do konce letošního roku. Bude jezdit jednou za
14 dní ve čtvrtek odpoledne a pojede k nákupnímu středisku Tesco a Penny.
Odjezd ve čtvrtek bude v 16 hodin z Bílých Vchynic od točny, následně ze zastávky od hasičské zbrojnice,
odjezd z Koles v 16.10, z Komárova v 16.15, odjezd z Kladrub ve 16.20, příjezd do Přelouče k zastávce u
Tesca ve 16.30, k Penny v 16.35 hod. Odjezd z Přelouče od Penny bude v 18.00 hod., od Tesca v 18.05 hod.
Cena dopravy je následující: Bílé Vchynice – Přelouč a zpět (2 x 30,- Kč), Kolesa a Komárov – Přelouč a zpět
(2 x 25,- Kč), Kladruby n. L. – Přelouč a zpět (2x 20,- Kč).
Termíny cest v říjnu, listopadu a prosinci jsou následující:
Čtvrtky: 27. října, 10. a 24. listopadu a 8. a 22. prosince 2016.
Tímto způsobem bychom rádi vyšli vstříc občanům, kteří se nemohou dostat autem či linkovým autobusem
do Přelouče. Byli bychom však samozřejmě rádi, kdyby byl tento spoj využíván .

Směrovky
V průběhu měsíce září se podařilo naistalovat v našich obcích řadu směrovek, které informují o kulturních,
sportovních, správních či dalších cílech v obcích. Jejich realizaci a instalaci výrazně podpořil Pardubický kraj,
konkrétně odbor pana radního René Živného. Pokud byste měli pocit, že je potřeba umístit ještě další
informační směrovky, budeme rádi, když nás budete informovat.

Cyklopumpička
Další podpora z Pardubického kraje směřovala na vybudování tzv. cyklopumpiček s názvem „Pro cyklistovu
duši“. Jednu máme umístěnou mezi obecním úřadem a lesovnou. Až tedy pojedete na kole a budete
potřebovat přifouknout kolo, není nic snazšího, než u našeho OÚ zastavit. Pumpička je dostupná každý den,
v každou dobu.

Volby do kraje a senátu
Ve dnech 7. a 8. října se konaly volby do zastupitelstva krajů a senátu, o týden později je druhé kolo
senátních voleb. V našich obcích byly vytvořeny 4 volební okrsky. Dle volebního zákona mohou v komisi
zasedat jednak občané z příslušných obcí, ale i z ostatních, přednost mají delegovaní členové z politických
stran a uskupení.
Volební komise v Kladrubech n. L. (5 členů): předsedkyně Dana Hetešová (za KSČM), zapisovatelka Helena
Forštová, členové Ing. Martin Novák (za Koalici pro Pardubický kraj), Pavla Deverová (za ČSSD) a Vlasta
Naščáková.
Volební komise v Komárově (4 členové): předseda Milan Hubený (za KSČM), zapisovatelka Jitka Mikulová,
členové Aneta Olšovská (za Koalici pro Pardubický kraj) a Marie Blechová.
Volební komise v Kolesách (4 členové): předsedkyně Romana Brandová, zapisovatelka Lucie Kocmanová,
členové Eva Nováková (za KSČM)a Marcel Lovás.
Volební komise v Bílých Vchynicích (4 členové): předsedkyně Marie Rambousková (za KSČM), zapisovatel
František Vaněk, členové Jana Kulhánková a Jana Heřmanová.
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Účast ve volbách
V Kladrubech mohlo volit 299 voličů, přišlo 81 a počet platných hlasů byl 78. V Kolesách mohlo volit 101
občanů, voleb se zúčastnilo 40 voličů a všichni měli platné hlasy. V Komárově se voleb mohlo zúčastnit 55
voličů, přišlo 21 a měli 20 platných hlasů, v Bílých Vchynicích tvořilo voličskou základnu 92 občanů a 49 jich
přišlo k volbám, měli 43 platných hlasů. Rozdíl mezi voliči, kterým byly vydány úřední obálky, a počtem
platných hlasů byl většinou v chybách umístění správných volebních lístků do správné obálky, v počtu
zakroužkovaných voličů atd. Nejpilnější byli voliči v Bílých Vchynicích, dále v Kolesách, v Komárově a
nejméně aktivní byli v Kladrubech n. L.
Všem, kdo se účastní voleb, a to v roli voličů či ve volební komisi, velmi děkujeme.
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
V letošním roce se v obci Kladruby nad Labem v krajských volbách zúčastnilo celkově 34,92 % voličů, což je
mírně pod průměrem Pardubického kraje (36,80 %) a v celostátní „normě“ (34,57 %). Dvě současná první
místa ve volbách obsadily strany Koalice pro Pardubický kraj a ANO (21,19 %), ČSSD (19,02 %), KSČM (14,67
%) a Starostové a nezávislí STAN (7,06 %).
V roce 2012 se voleb do kraje v Kladrubech zúčastnilo dohromady 39,47 % s následujícím pořadím: KSČM
(26,15 %), ČSSD (24,10 %), Koalice pro Pardubický kraj (10,76), Nezávislí (10,76 %), SPOZ (5,64 %) a ODS
(5,12).
V celém Pardubickém kraji byl letošní výsledek následující: ANO (19,17 %), ČSSD (18,01 %), Koalice pro
Pardubický kraj (15,69 %), ODS (8,99 %) a KSČM (8,36 %).
Výsledky voleb do Senátu PS ČR
V současných senátních volbách mezi sebou soutěžilo 10 kandidátů. Nejlépe se v prvním kole umístila Mgr.
Miluše Horská podporovaná KDU-ČSL a Nezávislými (27,28 %). Druhé místo obsadil ing. arch. Jaroslav
Menšík za ANO 2011 (15,57 %).
Druhé kolo voleb do senátu proběhne v pátek 14. 10. od 14 do 22 hod., v sobotu 15. 10. 2016 od 8 do 14
hodin na stejných místech jako minulý týden.
V průběhu minulých let byli v našem kraji senátory za náš obvod doc. MUDr. Jaroslava Moserová –
Davidová (1996 – 1998, 1998 – 2004), Ing. Jiří Stříteský (2004 – 2010) a Mgr. Miluše Horská (2010 – 2016).
Jaroslava Moserová-Davidová několikrát navštívila Kladruby n. L. V roce 2004 dokonce s nejznámějším
anglickým spisovatelem detektivek z dostihového prostředí Dickem Francisem, jehož 40 poutavých knih
výborně přeložila. 28. září 2016 jí paní místopředsedkyně senátu Miluše Horská, spolu s dalšími
významnými hosty, odhalila pamětní desku na Třídě Míru v Pardubicích (ulice Sladkovského 95, naproti
lékárně).

Audit
5. 10. 2016 proběhl dílčí krajský audit, který víceméně kontroloval veškerou činnost OÚ. Nejvíce byl
zaměřen na účetnictví, hospodaření, ale i na správnost zakládání dokladů či zápisů ze zastupitelstva atd.
Velmi obsažná kontrola dopadla již poněkolikáté velmi dobře a výrok – bez připomínek, je pochvalou hlavně
paní hospodářky Hany Kvochové a paní místostarostky Věry Vnenčákové.

Označení křižovatky v Kolesách
Průjezd koleskou křižovatkou není často jednoduchý, zvláště pro cizí či příliš spěchající řidiče. O silnice 3.
tříd pečuje Správa a údržba silnic příslušného kraje. Než se však může provést určitá úprava či změna, musí
obec požádat stavebně-dopravní odbor na obci s rozšířenou působností (v Přelouči). Ten si v tomto případě
vyžádal ještě projekt odborné firmy, zabývající se dopravním značením, Asig, s.r.o. z Čáslavi, resp. z
Chvaletic. Tato firma navrhla vodorovné značení v podobě přerušované bílé čáry, která vymezuje průběh
vedení hlavní silnice. Realizace značení proběhla v pátek 7. 10. 2016.

Oprava bývalého OÚ v Bílých Vchynicích
Neutěšený stav bývalého objektu obecního úřadu v Bílých Vchynicích již několik let vybízel k opravě.
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V letošním roce se podařilo zásadním způsobem opravit střechu a následně i interiér úřadu (oprava silně
poškozeného stropu a stěn, vymalování, nátěr dveří a některých dalších částí vnitřního vybavení).
Rádi bychom poděkovali pokrývačské firmě pana Josefa Kárníka, firmě malířské a lakýrnické práce Lukáše
Adámka ze Žiželic, panu Stanislavu Kockovi z Vchynic či našim paním zastupitelkám Janě Kulhánkové a
Blance Kárníkové za vzorný úklid a přípravu na volby. Díky jejich iniciativě mohli vchyničtí voliči splnit svoji
občanskou povinnost v příjemném prostředí – a přišlo jich nejvíce .

Hospoda v Bílých Vchynicích
Po delších úvahách došli zastupitelé našich obcí k závěru, že by bylo vhodné prodat hospodu v Bílých
Vchynicích. Bohužel je již opravdu dlouhá léta nevyužitá a evidentně chátrá. V mezičase byl proveden
znalecký posudek a energetický štítek. Na základě výše uvedených podkladů je objekt hospody s přilehlým
velkým sálem, stodolou a zahradou (č. st. p. 37, 706 m2 s budovou čp. 38 a p.č. 458, 736 m2) nabízen za 1,5
mil Kč, což zhruba odpovídá její účetní hodnotě. Další informace jsou vyvěšeny na úřední desce
(www.kladrubynadlabem.cz).

Domovní čísla
V jednom z minulých čísel Kladrubských novin jsme oznamovali, že je možné si nechat
vyrobit domovní číslo umístěné v podkově. Jedná si o masivnější kovový materiál
upravený do tvaru podkovy, v němž je přikuté číslo domu. Tato originální čísla nám
může dle přání vyrábět střední odborné podkovářské učiliště za cenu materiálu, tj. za
500,- Kč. Protože bychom již rádi napsali první objednávku, můžete se v nejbližší době
zastavit v úředních hodinách na OÚ a nahlásit svůj závazný záměr na pořízení takového
domovního čísla. Na OÚ máme k dispozici vzor (viz foto). Můžete si domluvit i typ
připevnění na domě či na plotě.

Nové fotografie a videa na webu
Na naše webové stránky jsou v průběhu roku umísťovány fotografie či videa z akcí, které organizuje OÚ,
MŠ, hasiči či další pořadatelé. Poslední aktivity se váží k rozloučení s prázdninami. Paní ředitelka mateřské
školy Hříbátka nám poskytla řadu fotografií z akcí konaných v průběhu celého roku, takže se můžete těšit na
pěkné fotografie našich nejmenších.
Na webové stránky pravidelně dodáváme i celé Kladrubské noviny včetně barevných fotografií, a to do
rubriky „Zpravodaj“.

Oprava vody v Komárově
Na silnici před starým obecním úřadem se v září objevila velká louže. Po dohodě s VaKem došlo k šetření a k
uzavření a opravě části vodovodní větve. Zároveň s tím je opravována silnice v okolí hydrantu před bývalým
OÚ.

Slavnostní znovusvěcení kaple
V minulém čísle jsme si psali o slavnostní akci, která se bude vázat k novému posvěcení kapličky, která byla
v září opravena. Kromě již nahlášeného programu – neděle 16. října, 14 hodin – za přítomnosti důstojného
pána Mgr. Jiřího Kváše a dětí z MŠ Hříbátka z Kladrub n. L. se akce zúčastní i realizátoři opravy. Současně si
sdělíme bližší informace o tvůrci této milé secesní stavby. O úpravu interiéru se vzorně postaraly ing.
Zuzana Damaschková se svojí dcerou Karolínou, za což jim patří velký dík (včetně péče minulé i budoucí).

Zkušebně nové osvětlení
Během letošního roku zkoušíme na základě jednání zastupitelstva různé typy úspornějšího osvětlení.
V Kladrubech nad Labem jsme vystřídali již druhý výkonnější typ v ulici směrem k Semínu, jehož světelnost
je nyní uspokojivá. Zkušební čtyři světla máme v uličce za mateřskou školkou. Tato světla svým exteriérem
více odpovídají typu osvětlení před zámkem.
V Bílých Vchynicích jsou zkušebně naistalována nová světla veřejného osvětlení směrem na Kundratice.
Oproti současné spotřebě elektrického proudu by nové typy světel měly mít spotřebu maximálně poloviční.
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Gratulace Janu Faltejskovi
Jan Faltejsek je přes své dlouhodobé zahraniční angažmá stále občanem Kladrub nad Labem. Rádi bychom
mu poděkovali za jeho výkon a pogratulovali k obrovskému úspěchu. V letošní Velké pardubické 9. 10.
zvítězil na koni Charme Look trenérky Martiny Růžičkové (která je absolventkou kladrubského učiliště). Je to
jeho již čtvrté vítězství, když v letech 2012, 2013 a 2014 vyhrál na klisně Orphee des Blins.
Zařadil se tak k úspěšným čtyřnásobným vítězům VP – Václavu Chaloupkovi a Peteru Gehmovi a příště může
kráčet v inspirativních šlépějích osminásobného vítěze VP Josefa Váni.

Na kole po Evropě
Téměř náš soused, pan Václav Chlumecký, vyrazil v roce 2008 z Chlumce n. C. na první velkou cestu
Evropou. Vybral si přejezd přes Rakousko do Itálie, kterou celou objel. Při cestě navštívil také jedny
z nejmenších zemí Evropy - San Marino, Vatikán či Monako. Na jihu Itálie dohlédl až na Sicílii. Svoji cestu
zakončil v Paříži. Najel více než 5500 km.
Další jeho cesta v roce 2013 vedla na opačný směr Evropy. Vydal se na Slovensko a Ukrajinu, pokračoval
přes Rumunsko a Bulharsko do Turecka a Řecka. Navštívil i Albánii, Černou Horu, Bosnu a Hercegovinu a
Chorvatsko. Tentokrát ujel 4990 km.
Z obou cest má mnoho zážitků a fotografií. A co je hlavní, je vstřícný, otevřený a ochotný se s námi o tyto
zážitky podělit. Abyste měli dostatek času udělat si volno, plánujeme besedu s panem Václavem
Chlumeckým na sobotu 3. prosince 2016 od 16 hodin v Kladrubech nad Labem na OÚ a od 18.30 v Bílých
Vchynicích v klubovně. Určitě si přijďte poslechnout dobrodružné vyprávění a shlédnout krásné fotografie.

Oznámení o uzavření ordinace
Paní doktorka MUDr. Dana Luňáková oznamuje, že z technických důvodů bude ve dnech 26.a 27.10.2016
uzavřena ordinace praktického lékaře v Řečanech nad Labem.

Akce
14. a 15. 10. – volby do senátu ČR
15. 10. - Hubertova jízda v NH Kladruby n. L.
16. 10. – Slavnostní znovusvěcení kaple Panny Marie v Komárově, 14.00 hod.
26. 10. – přednáška v NH – Oktavián hrabě Kinský, 18.00 hod.
28. 10. – Hubertova jízda v NH Kladruby n. L. pro hosty
5. 11. – dostihy v Kolesách od 12 hodin
17. 11. – exkurze do Vídně – výstava 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa (Vysoká španělská jezdecká
škola, Wagenburg, Schönbrunn)
26. 11. – vánoční floristický kurz, od 9 hod. v Kladrubech n. L.
27. 11. – rozsvěcení vánočního stromku v Kladrubech n. L.
3. 12. – Evropou na kole - beseda s Václavem Chlumeckým, 16.00 Kladruby nad Labem, 18.30 Bílé Vchynice
9. 12. – vánoční koncert – Virtuosi di Praga + Myšáci, kostel sv. Václava Kladruby n.L.
Cyklus přednášek k výstavě „Starokladrubský kůň“ – VČM, zámek, Pardubice, 18 hod., přednáškový sál
Východočeského muzea, www.vcm.cz/starokladrubsky-kun
19. 10. Historie a současnost chovu koní v NH Kladruby n. L. – Karel Regner
26. 10. Krajina hřebčína Kladruby nad Labem – Věra Veselovská
Výstava o starokladrubských koních na zámku v Pardubicích trvá až do 8. ledna 2017 
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