***KLADRUBSKÉ NOVINY 11/2017***
Zpravodaj územního samosprávného celku
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vážení a milí spoluobčané,
rádi bychom Vám popřáli již pěkný předvánoční čas. V tomto čísle se dozvíte řadu informací, které se
váží k tomuto období (viz akce). Naše obce doznají také rozšíření vánoční výzdoby.
V průběhu měsíce října se konalo zasedání rady obce ve středu 18. 10. a zasedání zastupitelstva obce
ve středu 25. 10. Výpis usnesení zasedání ZO je na webových stránkách obce.

Výsledky voleb 2017 - Česká republika
Ve dnech 20. a 21. října proběhly volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.
V celorepublikovém měřítku volilo 60, 74 % voličů a zvítězilo ANO (29,64 %), druhé je ODS (11,32 %),
třetí Piráti (10,79 %), dále SPD (10,64 %), KSČM (7,76 %), ČSSD (7,27 %), KDU – ČSL (5,8 %), TOP 09
(5,31 %) a STAN (5,18 %).
Pardubický kraj
V našem kraji volilo 63,05 % voličů, zvítězilo ANO (30,81 %), druhé místo obsadila ODS (10,96 %), třetí
Piráti (10, 51) a dále SPD (10,14 %), KSČM (7,74 %), ČSSD (7,47 %)
Kladruby nad Labem
V našich 4 obcích šlo celkem k volbám 59,26 % a v součtu vyhlížejí výsledky následovně: ANO 35,22
%, STAN (13,52 %), KSČM (11,32 %), SPD (8,49 %), ČSSD (7,54 %), ODS (5,66 %), Piráti 5,34 %). Okrsky:
1. Okrsek - Kladruby nad Labem, volební účast - 54,88 %
ANO (39,13 %), STAN (14,28), KSČM (11,18 %), ČSSD (8,69 %), Piráti (6,83 %)
2. Okrsek - Kolesa , volební účast - 59,30 %
ANO (45,61 %), STAN (10,52), ČSSD (8,77 %), KSČM (7,01 %), Rozumní (7,01 %), SPD (5,26 %)
3. Okrsek – Komárov, volební účast – 69,09 %
ANO (21,05 %), ODS (15,78 %), STAN (13,15 %), SPD (13,15 %), KSČM (13,15 %), KDU-ČSL
(7,89 %), Piráti (7,89 %)
4. Okrsek – Bílé Vchynice, volební účast - 67,39 %
ANO (24,19 %), SPD (17,74 %), STAN (14,51 %), KSČM (14,51 %), ODS (6,45 %), ČSSD (6,45 %)
Nedělní bouře Herwart
V neděli 29. 10. zasáhla celou střední Evropu větrná bouře pojmenovaná Herwart. Dotkla se i našich
obcí. V Kladrubech padlo několik smrků – jeden u zastávky autobusu, další u „parlamentu“ a pak
padaly i jiné druhy stromů (např. na Josefově) a mnoho větví. V Kolesách padl kaštan na soukromém
pozemku ve středu obce, byla silně poškozena poslední lípa u pomníku, další stromy vyvrátil vítr na
silnici za Chaloupkami a také na silnici směrem na Tetov. V Bílých Vchynicích odnesly větrnou bouři
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stříbrné smrky u obecního úřadu. Výjezdová jednotka hasičů vyjížděla v průběhu neděle 9x, což byl
téměř jeden kontinuální celodenní výjezd. Velké poděkování patří především Davidu Ondráškovi a
Josefu Šimkovi, kteří byli ten den aktivní od počátku bouře až do konce.

Kanalizace
V měsíci říjnu provedla firma Gasco výkop hlavního řadu v Komárově a začala na něj napojovat
přípojky k jednotlivým domům. Od 30. 10. začala další skupina firmy Gasco pracovat již v Kolesách.
Každých 14 dní probíhá kontrolní den za účasti investora, projektanta, TDI a zástupců firmy Gasco.
Do 30. 10. se na obecní úřad přihlásilo ještě 6 nových zájemců o připojení na kanalizaci.
Jak jsme již v minulém čísle sdělovali, všichni původně i nově připojení budou mít stejné finanční
podmínky, tzv. že vše od hlavního řadu po šachtu s výstrojí bude platit obec, majitelé nemovitostí si
zaplatí jen gravitační přípojku od domu k šachtě a elektriku. Výkop gravitační přípojky lze realizovat
po dohodě s dodavatelem stavby individuálně (sami zdarma) nebo po dohodě s jakoukoliv odbornou
firmou. Náklady na montáž a materiál přípojky se budou pohybovat cca od 300 do 500,- Kč/m či více
v závislosti na struktuře terénu a složitosti uložení.
Otevření hřiště v Komárově
V sobotu 7. 9. bylo slavnostně otevřeno nové dětské hřiště v Komárově. Děti mají k dispozici řadu
herních prvků, včetně houpaček, lezeckých stěn a posilovacích zařízení. Některé prvky jsou tak
konstruované (speciálně u posilování), že je mohou dobře využít i odrostlejší děti a dospělí. Na všech
dalších hřištích v Kladrubech n. L., v Kolesách a v Bílých Vchynicích byly přidány dva další prvky. Při
využití dětských hřišť prosíme rodiče, aby dohlíželi na své děti – jednak aby se jim nic nestalo a dále,
aby hřiště nebyla zbytečně poškozena. Děkujeme za pochopení.
Návštěva v Selmicích
Někteří naši občané se zúčastnili exkurze do sousední obce Selmice. Pan starosta Josef Veselý nás
provedl po celé obci – navštívili jsme obecní úřad, náves se dvěma pomníky (jeden z nich nechal
zbudovat bývalý ředitel kladrubského hřebčína ing. Jaroslav Matějček). Dále jsme navštívili
architektonicky velice hodnotný kostel sv. Vavřince, který je zbudován v novogotickém stylu a uvnitř
je výzdoba – mozaika sv. Jiří na bílém koni – od předposledního císařského ředitele hřebčína Rudolfa
Motlocha. Obhlédli jsme fotbalové hřiště doplněné dětským hřištěm, sochu sv. Gottharda, ochránce
před požáry a došli jsme až k původnímu „starému štítu“. Rozhodně jsme se při této prohlídce obce
dozvěděli mnoho zajímavostí.
Halloween
V sobotu 28. 10. se sešlo v Bílých Vchynicích hodně dětí, dospělých i přespolních návštěvníků, aby
společně oslavili český halloween. Děti přišly v maskách, hlavně čarodějnických, zúčastnily se soutěží
a opékaly si buřty. O půl sedmé šly děti na strašidelnou cestu lesem a pak následovaly tvořivé
dílničky, například dlabání dýní, lepení zvířátek z papíru apod. Akce se náramně vydařila.
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Výběrové řízení
Obecní úřad Kladruby nad Labem vypisuje výběrové řízení na obsazení pozice účetní-hospodářka
obce a to s nástupem od 1. 1. 2018. Spektrum práce je velice široké, základem je výborná znalost
účetnictví, práce na počítači, včetně speciálních programů, vyřizování běžné obecní agendy a mnoho
dalšího souvisejícího s provozem OÚ. Důležitá je samostatnost, týmová spolupráce a zodpovědnost.
Práce je zařazena do 9. platové třídy, nabízíme příjemné pracovní prostředí a pozitivní spolupráci.
Zájemci se mohou hlásit do 20. 11. 2017 na adresu OÚ: OÚ Kladruby n. L., 533 14 Kladruby n. L. 110
nebo mailem: obec@kladrubynadlabem.cz. Je třeba poslat profesní životopis a doklad o nejvyšším
dosaženém vzdělání.
Vítání občánků
V neděli 19. 11. 2017 se uskuteční slavnostní vítání občánků. Akce proběhne od 10 hodin na obecním
úřadu v Kladrubech nad Labem v zasedací místnosti. Všichni rodiče dětí narozených mezi lety 2015 –
2017 již byli dopisem informováni. Budeme se těšit i na účast dalších hostů.
Koncerty
Obec Kladruby n. L. ve spolupráci s Národním hřebčínem Kladruby n. L. pořádají dva tradiční
koncerty. První se uskuteční v pátek 1. 12. 2017 od 18.30 v kostele sv. Václava a sv. Leopolda. Ještě
před ním se od 16 hodin uskuteční před obecním úřadem rozsvěcení vánočního stromečku
s vánočním jarmarkem. Při prvním adventním koncertu se opět představí hudební těleso Virtuosi di
Praga v čele s dirigentem a violocelistou Oldřichem Vlčkem. Společně s nimi vystoupí milý a oblíbený
řečanský dětský pěvecký soubor Myšáci, který vede Mgr. Magdalena Nováková.
Druhý koncert - novoroční – se uskuteční v sobotu 30. 12. od 16 hodin. Opět se setkáme se
smíšeným pěveckým sborem J. B. Foerstera pod vedením sbormistra Petra Vacka.
Vstupné na první koncert činí 80,- Kč, vstupné na druhý koncert 50,- Kč. Předprodej vstupenek je na
obecním úřadě v úřední hodiny nebo si je můžete objednat mailem: obec@kladrubynadlabem.cz.
Čertovská cesta s Mikulášskou nadílkou
OÚ ve spolupráci se SDH a Císařským hostincem pořádá v neděli 3. 12. Mikulášskou nadílku. Sraz je u
obecního úřadu v 16.30, čertovská cesta povede okolo mateřské školky do Císařského hostince.
Stavební úřad Přelouč
Stavební úřad MěÚ v Přelouči oznamuje, že bude uzavřen v pondělí 13. 11. z důvodů školení všech
jeho pracovníků k novele stavebního zákona a děkuje za pochopení.
UNESCO
V úterý 31. 10. se konala v Národním hřebčíně beseda na téma vstupu „Kladrub n. L.“ do UNESCO.
Tato akce byla z NH oznámena v druhé dekádě října, takže se již nemohla uvést do Kladrubských
novin, nicméně byla uveřejněna na webu obce, na vývěskách a vyhlášena místním rozhlasem.
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Na besedu byli pozváni odborníci, v první řadě Mgr. Michal Beneš, CSc., dlouholetý vedoucí oddělení
pro UNESCO na ministerstvu kultury, který byl u nominace a realizace všech českých památek
zapsaných do UNESCO. Poučnou přednášku o kladrubské krajině měl státní tajemník ministerstva
kultury Ing. Zdeněk Novák, který se významně podílel na zapsání Lednicko-Valtického areálu do této
organizace. Také zde byla Ing. Michaela Severová, předsedkyně Českého sdružení UNESCO, což je
svazek obcí zapsaných v UNESCO.
Jejich přednášky a doplňky informací byly určitě zajímavé. S panem Ing. Zdeňkem Novákem jsme
domluveni, že k nám zavítá někdy v lednu či v únoru, aby nám sdělil více o kladrubské krajině
z hlediska složení vzácných stromů a rostlin, abychom hlouběji poznali naše nejbližší okolí. Akci
budeme plánovat dostatečně dopředu, abychom vás všechny mohli včas informovat i
prostřednictvím Kladrubských novin.
Návštěva ministryně
V úterý 3. 10. navštívila kladrubský hřebčín ministryně pro místní rozvoj ing. Karla Šlechtová a
pochválila vedení hřebčína za realizaci oprav v letech 2014 – 2015. Zároveň naší obci doporučila
čerpání finančních prostředků na opravu místních komunikací.
Návazně na toto oznámení vstoupila ihned obec Kladruby n. L. do jednání s Regionální rozvojovou
agenturou Pardubického kraje. Z MMR je možné čerpat 50 % dotačních prostředků a lze opravit
jednu silnici v obci. K opravě byla vybrána silnice vedoucí za mateřskou školou a hostincem u Černého
koně. Do 15. ledna je třeba předložit řadu dokumentů, některé z nich má již obec k dispozici, další –
jako například aktuální pasport silnice a technický popis, musí nechat vytvořit. V případě přidělení
dotací by se s její opravou mohlo začít ve druhém až třetím čtvrtletí roku 2018. V následujících letech
můžeme žádat o opravy dalších našich místních komunikací tak, aby se časem dostalo na všechny.

Akce:
4. 11. od 12 hodin (sobota) – dostihy v Kolesách
11. 11. od 8.30 hodin (sobota) – brigáda na úklid obce + před vlastními domy a zahradami
19. 11. od 10.00 hodin (sobota) – vítání občánků na OÚ v Kladrubech n. L.
25. 11. od 9.00 hodin (sobota)- předvánoční floristický kurz, OÚ Kladruby nad Labem
1. 12. od 17 hodin (pátek) – rozsvěcení vánočního stromku v Kladrubech n. L. před OÚ + vánoční
jarmark
1. 12. od 18.30 hodin (pátek) – adventní koncert – Virtuosi di Praga + Myšáci, kostel sv. Václava a
Leopolda v Kladrubech n. L.
3. 12. od 16.30 hodin (neděle) – Mikulášská nadílka v Kladrubech n. L.
30. 12. od 16 hodin (sobota) – novoroční koncert – Sbor J. Foerstera z Přelouče, kostel sv. Václava a
Leopolda v Kladrubech n. L.
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