*** KLADRUBSKÉ NOVINY 5-6/2017 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku
__________________________________________________________________________________
Vážení spoluobčané,
pokud bude platit přísloví studený máj, v stodole ráj, pak se můžeme těšit na pěknou úrodu. Zatím se nám
rodí zajímavé akce, jako například otevření naší obecní knihovny, mistrovství vybraných krajů v cyklistice,
návštěva ze Zakarpatí v Kladrubech n. L. či naše návštěva ve Slatiňanech. Nicméně si připomeneme, že rada
obce a zastupitelstvo obce se sešlo ve středu 3. 5. Všem přejeme pěkné jaro.
Foto z povodně v minulosti
Rádi bychom požádali naše spoluobčany o fotografie, které by dokumentovaly buď povodně, nebo zatopení
vlastních sklepů, domů nebo zahrad. Může se jednat o rozvodnění Labe, Kladrubského napaječe,
Vchynické svodnice či dalších toků a potoků. Fotografie mohou být staršího data (i před 20 – 30 roky). Jedná
se o všechny naše obce. Předem děkujeme za zaslání v průběhu května na OÚ.
Poplatky
Termín k uhrazení poplatků za odvoz odpadků (TKO) a za psy byl do 30. dubna 2017. Děkujeme všem, kteří
včas zaplatili. Ti, kteří tak ještě neučili, žádáme o rychlé vyřízení těchto záležitostí do 15. 5. 2017. Po tomto
termínu bude zaslán platební výměr s výrazným navýšením.
Otevření obecní knihovny – již 10. 5.
V minulém čísle Kladrubských novin jsme vás informovali o znovuotevření
Obecní knihovny v Kladrubech nad Labem. Z technických důvodů
otevřeme knihovnu již o jeden den dříve, než bylo avizováno. Stane se tak
ve středu 10. května v 16 hodin. Nejdříve se setkáme na slavnostním
úvodu v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kladrubech nad Labem a
potom přejdeme do knihovny, která je umístěna v budově Mateřské školy
Hříbátka. Její malí návštěvníci se rovněž představí při slavnostním otevření. Těšíme se, že se přijdete
podívat. Pravidelně pak bude knihovna otevřena každý čtvrtek a od 15 do 17 hodin se na vás bude těšit paní
Klára Novotná (tel. 777 587 333) ☺.
Domovní čísla – podkovy
V dřívějších číslech Kladrubských novin jsme psali o možnosti pořízení si domovního čísla v podkově.
V mezičase vytvořili mistři podkovářští a jejich učňové kdyňského učiliště několik takových podkov s čísly,
každé v hodnotě 500,- Kč. Kdyby měl ještě někdo zájem o další podobná čísla, může příslušné číslo nahlásit
na obecním úřadě – obec@kladrubynadlabem.cz.
Svoz odpadu
V sobotu 8. 4. proběhl v našich obcích svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu, železa a
elektroodpadu. Ráda bych tímto poděkovala našim hasičům i dalším pomocníkům, kteří se akce zúčastnili.
Mnohdy nebylo jednoduché těžký odpad naložit na valníky, či do svozového auta. SOP Přelouč, a.s. obci
vyúčtoval 17 094,- Kč za svoz nebezpečného odpadu a 35 015,- Kč za svoz velkoobjemového odpadu.
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Návštěva ze Zakarpatí
Ve čtvrtek 25. 5. večer přijedou do naší obce zástupci městečka Tuří Remety ze Zakarpatské Ukrajiny
(Podkarpatské Rusi) s panem starostou Michajlem Bihanem. V pátek je pro ně připraven program – nejprve
navštíví obecní úřad, hasičskou zbrojnici, naši mateřskou školu Hříbátka, potom se přesunou na střední
školu chovu koní a jezdectví, kde jim studenti připraví zajímavý program. Bude následovat prohlídka obce
Kladruby. Pak se pojedeme podívat do Koles, Komárova a do Bílých Vchynic. Odpoledne stráví prohlídkou
hřebčína. V sobotu se koná Den starokladrubského koně s bohatým programem. Večer bude zakončen
návštěvou Pardubic.
Na páteční večer plánujeme setkání našich občanů s návštěvou v Bílých Vchynicích. Budeme rádi, když se
tohoto setkání zúčastníte a přinesete s sebou dobrou náladu a něco dobrého. Těšíme se na Vás.
Prohlídka zámku Slatiňany – 9. 6.
Každý rok organizujeme návštěvy významných kulturních památek v okolí (např. zámek Chlumec nad
Cidlinou, Kačina) a budeme tak činit i letos. Na programu máme zámek a hipologické muzeum ve
Slatiňanech. V roce 2011 byl zámek rozdělen na 2 expozice – o šlechtickém rodu Auerspergů a na
hipologickou část. Pan kastelán Ing. Jaroslav Bušta nám vybere z obou částí to nejzajímavější.
Akce se uskuteční v pátek 9. června 2017. Sraz účastníků je v 17 hodin před vchodem do zámku. Doprava je
individuální, kdyby ovšem někdo potřeboval svézt, můžeme ho vzít obecním autem. Vstupné pro obyvatele
našich obcí je zdarma. Přihlášky můžete posílat mailem na – obec@kladrubynadlabem.cz, nebo vyřídit
osobně v úředních hodinách na OÚ.
Kanalizace
Do příštího čísla Kladrubských novin připravujeme podrobnější informace týkající se výstavby kanalizace
v obcích Kolesa a Komárov.
Špičkový sportovní podnik do Kladrub
Po mnoha letech odmlky zavítají do Kladrub opět špičkoví cyklisté České republiky. Někteří občané budou
mít v paměti několikrát opakované mistrovské závody v časovce družstev i jednotlivců, které se tu konaly na
úrovni Mistrovství ČR v letech 1986–1996, buď se startem v Kladrubech, nebo se startem v Lázních
Bohdanči a obrátkou v Kladrubech. Zdejší konfigurace silnic je pro časovky, které vyžadují rovinatý terén bez
složitých průjezdů obcemi, velmi příznivá. Mládežnické kategorie zde jezdívaly i závod s hromadným
startem.
Svaz cyklistiky Pardubického kraje se rozhodl uspořádat v Kladrubech opět špičkový závod - Otevřené
Mistrovství Pardubického kraje v silniční cyklistické časovce jednotlivců, a to v sobotu 20.5.2017 na trati
Kladruby – Kolesa – Komárov - Újezd – Strašov – Semín – Kladruby (15,2 km), v době od 10 do cca 13 až 14
hodin, podle počtu účastníků. Start a cíl závodu je u Obecního úřadu v Kladrubech.
Očekáváme asi 150 závodníků, kteří jedou po odstartování jednotlivě každý sám v intervalu 1 minuta,
za některými pojede ve vzdálenosti min. 10 m doprovodné vozidlo. Závodníci se mohou během závodu
předjíždět, ale jen za dodržení určitých pravidel a nesmějí mezi sebou spolupracovat. Každý prostě jede sám
a za své. Výsledky se samozřejmě dozví všichni až po dojezdu posledního závodníka příslušné kategorie. Ti
starší a lepší pojedou 2 nebo 3 okruhy. Začínáme od mladších žáků, kterým je teprve 10-12 let, ty čeká jen 1
okruh.
Trasa byla již souhlasně projednána s obcemi a úřady, do závodu se zapojí účastníci z dalších krajů –
Královéhradeckého, Středočeského, Libereckého a v jednání jsou i další, protože silnice zde mají opravdu
dobrou pověst a uspořádat závod na silnici za otevřeného provozu je dnes čím dál tím složitější. Závod se
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tedy stane tak trochu malým mistrovstvím republiky a není vyloučeno, že se sem opět velké mistrovství
v budoucnu vrátí. V minulosti zde startovali i naši dnešní profesionálové a reprezentanti.
Pořadatelskou a lékařskou službu zajišťujeme, značení bude provedeno na silnici šipkami bleděmodrou
barvou a na důležitých křižovatkách budou označení pořadatelé. Uvítali bychom, kdyby se přihlásili
odpovědní dobrovolníci, kteří by nám na křižovatkách vypomohli. Celý okruh se jede na pravou ruku, takže
závodníci nepřejíždějí do protisměru a mají za povinnost dodržovat pravidla cyklistiky, pravidla silničního
provozu, pokyny Policie ČR a pořadatelů závodu. Na okruhu nebude omezen provoz ostatních vozidel,
přesto chceme požádat všechny občany, aby respektovali závod a jeho regulérnost, aby neparkovali na
silnicích na okruhu během závodu a nevyjížděli na něj s traktory a jinými pomalými vozidly. Uvítali bychom
zejména také, aby majitelé psů ponechali své miláčky uzavřené doma za plotem, aby nezpůsobili někde na
trati nepříjemnou dopravní nehodu.
Děkujeme obci Kladruby nad Labem za spolupráci a věříme, že se nám povede dát závodům dobrou úroveň.
Kdo přijde fandit, bude vítán.
Ing. Jiří Klicpera CSc., sekretář svazu a ředitel závodu

Odpovědnou osobou a ředitelem závodu je Ing. Jiří Klicpera CSc., bytem Gočárova 615, 533 41 Lázně
Bohdaneč, tel. 466921106 i fax, mobil 602649164

Akce
7. 5. 2017 - Coursingový závod chrtů v Kolesách, 7 hod., pořádá Saluki klub Česká republika, z.s.
10. 5. – Otevření obecní knihovny v Kladrubech n. L., 16 hod., OÚ a MŠ
18. 5. – Účast zastupitelů na setkání obcí Kladruby v Kladrubech u Stříbra
20. 5. – Cyklozávod – otevřené Mistrovství Pardubického kraje
23. 5. – od 10 hodin bude v Přelouči tzv. Legionářský vlak, který projíždí naším územím
25. – 28. – návštěva ze Zakarpatí, 26. 5. - návštěva MŠ a SŠCHKJ a našich obcí
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27. 5. – Den starokladrubského koně v NH Kladruby n. L.
4. 6. - Den dětí pro všechny obce v Kladrubech n. L., od 14 hodin
9. 6. – návštěva zámku a hipologického muzea ve Slatiňanech, sraz v 17 hodin u vchodu do zámku
Projekt příspěvkové organizace Ministerstva práce a sociálních věcí
Projekt Vzdělávání praxí znamená pro účastníky větší šanci na pracovním trhu a pro firmy příležitost
kompenzovat si náklady za zaškolení potencionálního zaměstnance
Projekt Vzdělávání praxí propojuje zájemce, kteří chtějí získat nové znalosti a zkušenosti v reálném
pracovním prostředí, a na druhé straně firmy, které si chtějí prostřednictvím nabízených praxí (stáží)
nezávazně a s finanční podporou otestovat a zaškolit potencionální zaměstnance.
Účastníky projektu mohou být lidé starší 15 let, kteří jsou uchazeči o zaměstnání, rodiče na/po rodičovské
dovolené, nízkokvalifikovaní nebo lidé ve věku nad 50 let. Poskytovatelem praxí se mohou stát právnické
osoby nebo OSVČ, ať už z komerčního, nebo neziskového sektoru.
Účastníci si vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem, které se do projektu přihlásily. Samotná praxe je
pak v délce 1-6 měsíců dle vybrané pozice. A vybírat je možné opravdu z velkého spektra oborů, jedná se
např. o pozice v administrativní, ekonomické nebo strojírenské oblasti, ale také pozice v rámci zemědělství,
cestovního ruchu, stavebnictví, informačních technologií, marketingu a reklamy a mnoha dalších. Po celou
dobu praxe účastníka provází zkušený a zaškolený zaměstnanec dané firmy, tzv. mentor.
Účast v projektu není nijak zpoplatněna, naopak přináší jak účastníkům, tak firmám řadu výhod. Pro
účastníky je to zejména možnost prohloubení si dosavadních znalostí, získání praktických zkušeností a
v neposlední řadě případnou možnost uplatnění se v dané firmě. Firmy si účastí v projektu mohou
vyzkoušet potencionálního zaměstnance v praxi, ověřit si mentorské schopnosti svých zaměstnanců a získat
finanční kompenzaci vynaložených nákladů.
V případě zájmu je Vám k dispozici regionální projektová manažerka, která Vám ráda a bezplatně poskytne
veškeré informace, které s projektem souvisí, zodpoví případné dotazy a pomůže Vám s registrací.
Regionální manažer pro Královéhradecký kraj
Mgr. Pavla Merková, tel.: 770 102 817, email.: pavla.merkova@fdv.cz
Další informace na www.vzdelavanipraxi.cz nebo facebook.com/vzdelavanipraxi.
Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních
věcí a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.
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, výhodou 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, nebo na tel. č. 606 660 211.
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