*** KLADRUBSKÉ NOVINY 2-3/2017 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku
Milí spoluobčané,
v tomto dvojčísle Kladrubských novin jsou stěžejními tématy „Odkanalizování obcí Kolesa a Komárov“
a návštěva Zakarpatí. Také Vás rádi seznámíme s akcemi, které nás v nejbližším období čekají. Rovněž
praktické zprávy se budou týkat kontroly a revize kotlů a systémové řešení likvidace rostlinných olejů
z kuchyňského provozu.

Výstavba tlakové kanalizace Kladruby nad Labem-Kolesa a Komárov
O výstavbě této kanalizace se v našich obcích hovoří dlouhá léta, v posledních dvou letech se
aktualizovalo stavební povolení, prováděcí projekt i systém realizace této stavby. Na jaře roku 2015
proběhlo v Kolesách zasedání zastupitelstva, kde zazněla konkrétní nabídka řešení s investorem. Ta
však nebyla schválena a bylo dohodnuto, že se obec pokusí požádat o dotační prostředky. Zdlouhavá
cesta vedla k výběrovému řízení na administrátora dotací z Ministerstva životního prostředí. Zástupci
zvítězivší firmy ERV Jaroměř se již několikrát dostavili na jednání zastupitelstva obce, naposledy na
pracovní jednání 4. ledna 2017 a následně telefonicky 18. 1. V mezičase proběhla i výběrová řízení na
zhotovitele, na technický dozor a bezpečnost práce. Celková částka výstavby kanalizace byla původně
(v roce 2010) plánována ve výši 32 mil. Kč, vysoutěžená částka činí 21, 9 mil. + 4,6 mil DPH, z toho
dotace OPŽP (Operační program životního prostředí) by měla činit 15,4 mil. a obec by měla platit 11,1
mil. Kč., + 1,4 za TDI, BOZP a projekt dokončení skutečného provedení. K dalším nákladům bude patřit
napojení kanalizace na pozemcích jednotlivých obyvatel výše zmíněných obcí. Obec prostřednictvím
firmy ERV požádala kraj ještě o dotaci 1,5 mil. Kč.
Na lednovém zasedání zastupitelé obce odhlasovali (11 pro, 1 se zdržel, 2 proti, 1 chyběl) dokončení
administrace výběrových řízení na zhotovitele díla, TDI a BOZP a řešení tlakové kanalizace s pomocí
dotací z Operačního programu životního prostředí a Pardubického kraje.
O praktické technické informace jsme požádali ředitele firmy Ekologický rozvoj a výstavba Ing. Jana
Hurdálka z Jaroměře:
Technické parametry stavby:
Stavba bude sloužit k odvádění odpadních vod ze zástavby obcí Kolesa a Komárov tlakovou kanalizací
do stávající kanalizace obce Kladruby nad Labem a následně na ČOV Kladruby nad Labem.
Jedná se o systém tlakové kanalizace, který byl projektanty zvolen především z důvodu morfologie
území, terénních podmínek a pořizovacích nákladů stavby.
Tlaková kanalizace se skládá z hlavních
částí:

gravitační přípojka do sběrné jímky

vlastní akumulační a čerpací jímka
s ponorným čerpadlem (el. přípojka
z domovního rozvaděče) výtlak do sběrného
tlakového potrubí

sběrné tlakové potrubí vedoucí na
čistírnu odpadních vod (ČOV)
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Rozsah díla kanalizace Kolesa a Komárov:
Celková délka kanalizace: 7806,9 m
Gravitační stoka: 133,1 m
Hlavní tlakové řady: 5489,5 m
Tlakové řady HDPE PE 100 D 50 : 947,0 m
Tlakové řady HDPE PE 100 D 63 : 1674,2 m
Tlakové řady HDPE PE 100 D 75 : 203,5 m
Tlakové řady HDPE PE 100 D 90 : 2664,8 m
Domovní čerpací stanice : 85 kusů
Tlakové přípojky- D 40 : 2184,3 m

Aktuální stav přípravy a předpokládané termíny:
V současné době probíhá administrace projektu pro získání již přislíbených finančních
prostředků z Operačního programu životní prostředí a zároveň z programu Pardubického
kraje. V závislosti na dokončení průběhu této agendy na Státním fondu životního prostředí lze
předpokládat zahájení výstavby přibližně v polovině roku 2017.
Doba realizace kompletní stavby je stanovena do 18 měsíců od zahájení. Přesný harmonogram
stavby bude upřesněn a uveřejněn po podpisu smlouvy o přidělení dotací v předstihu před
zahájením akce.
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Jak bude stavba probíhat a kdy se budou připojovat domácnosti?
Před zahájením realizace budou občané seznámeni s plánem výstavby, tj. kdy, a v kterých
částech obcí bude probíhat pokládka potrubí na hlavních a vedlejších řadech. Zároveň
pracovníci stavby provedou zadokumentování (pasportizaci) stavu staveniště, dotčených
nemovitostí, popř. studní před zahájením stavebních prací.
V průběhu realizace stavby bude na místě k dispozici stavbyvedoucí nebo mistr stavby, kteří budou
zároveň s majiteli objektů koordinovat výstavbu vedlejších řadů („přípojek“) a osazování čerpacích
jímek a jejich vystrojení technologií.
Nad prováděním díla a zabezpečením staveniště bude jako zástupce obce dohlížet technický dozor a
koordinátor bezpečnosti práce. Případné úpravy a technické projednání vyvolaných změn bude řešeno
zpracovatelem projektové dokumentace. V pravidelných intervalech budou svolávány kontrolní dny
stavby.
S blížícím se termínem dokončení stavebních prací budou probíhat technické přejímky a komplexní
zkoušky kvality a funkčnosti díla. Při této příležitosti bude každý majitel nemovitosti seznámen
s provozem zařízení domovní čerpací stanice. Poté bude stavba zkolaudována a uvedena do provozu.
Již během dokončování dílčích úseků stavby lze současně s osazením domovní šachty připravit i
gravitační část potrubí mezi šachtou a vývodem odpadů z objektu a uvést pozemek do původního
stavu. Nicméně přepojení vlastního vývodu a zahájení vypouštění splaškových vod do nové kanalizace
bude možné až po zkolaudování celé stavby.
Stručný postup průběhu přepojování nemovitostí na kanalizaci:
- majitel nemovitostí uzavře s OÚ smlouvu na připojení
- po zhotovení veřejné části domovní přípojky a domovní stanice si mohou vlastníci nemovitostí
provést uložení potrubí k místu přepojení (domovní odpad, popř. k nátoku do žump, septiků);
nesmí však prozatím dojít k přepojení a nátoku odpadních vod do kanalizace – až po kolaudaci,
neřekne-li vodoprávní úřad jinak
- zhotovitel v průběhu provádění prací bude obcházet vlastníky nemovitostí a současně budou
předány/převzaty terénní úpravy na soukromých pozemcích.
- proběhne přejímka stavby a následně bude vydán kolaudační souhlas
- poté starostka obce Kladruby nad Labem vyzve občany k přepojení nátoků z domácností do
nově vybudované kanalizace

Co má být napojeno do budované kanalizace?
Kanalizace je určena výhradně k odvádění odpadních vod.
Odpadní voda, je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou
činností. Jedná se především o splaškovou (domovní) odpadní
vodu, která vzniká každodenní lidskou činností, pocházející z
domácností, škol, úřadů, od živnostníků a podobně.
Z jednotlivých domácností musí být do přípojky svedeny
veškeré odpadní vody z koupelen, záchodů a kuchyní. Odpadní
voda bude od jednotlivých producentů odváděna systémem
kanalizačních řadů a stok k čistírně odpadních vod v Kladrubech,
kde se vody vyčistí a následně vypouštějí do vodoteče.
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A co do kanalizace z domácností nepatří?
-

dešťové vody z okapů a zpevněných ploch
balastní vody z podzemních vod (např. vody prosakující do sklepů, jímek a podobně)
odpadní vody a kaly ze stávajících žump a septiků (odvoz těchto fekálních vod si zajistí
vlastník objektu na velkou městskou ČOV)
vyčištěné odpadní vody z domovních ČOV
vody ze zemědělské činnosti (močůvka, pesticidy apod.)
odpady z kuchyňských drtičů potravin
tuky ze smažení pokrmů (ty patří na skládku)
vlhčené ubrousky, pleny, hadry apod.

Časté dotazy
1)
Bude nutné za stavbu přípojky platit?
- Ne. Podružný řad (přípojka) včetně domovní čerpací šachty a jejího vystrojení je součástí hlavní
stavby a na její realizaci bude poskytnuta dotace ve výši 2/3 ceny. Rozdíl mezi cenou realizace
přípojky a podílem poskytnuté dotace bude uhrazen investorem stavby – obec Kladruby nad
Labem.
2)
Stočné?
- Po dokončení díla a jeho zkolaudování je provozovatel kanalizace (obec Kladruby) povinen
zahájit na základě smlouvy o připojení vybírání stočného. I přesto, že se jedná o stavbu, jejíž
převážná část bude financována z dotačních programů, dle nových pravidel není nastavení
výše stočného závazné a pro provozovatele a tím i pro občany tak limitující jako u obdobných
projektů v letech minulých. Hlavními parametry, které stanoví výslednou cenu stočného, jsou
tak hodnoty vodohospodářské infrastruktury v lokalitě a zpracování tzv. Plánu financování
obnovy.
V současné době je v přípravě revize podkladů a kalkulací na stávající již provozované kanalizaci
a ČOV v Kladrubech. Reálným cílem je tak nastavení stočného v místních částech Kolesa a
Komárov tak, aby korespondovalo se současnou cenou vybíranou od majitelů napojených
nemovitostí v Kladrubech n. L.
3)
Povinnost se napojit?
- Je dána zákonem; v případě nenapojení se, je třeba likvidovat odpadní vody jiným způsobem,
ale také v souladu se zákonem, majitel nemovitosti je povinen tento způsob doložit
- domovní ČOV – může být v provozu do doby platnosti povolení, pak nebude prodlouženo
4)
Úklid obce, oprava povrchů, vjezdů, pozemků?
- Dodavatel stavby je povinen udržovat v obcích pořádek dle dostupných možností v celém
průběhu stavby. Předávání pozemků s finální obnovou povrchů a uvedením do původního
stavu může probíhat po dílčích dokončených částech, ostatní pozemky jsou součástí předání
díla investorovi před podáním žádosti o kolaudaci.
5)
Kdy se budu moci napojit?
- Až po kolaudaci, neřekne-li vodoprávní úřad jinak, více v samostatné části textu
Občané Koles a Komárova vyjádřili v dopise ze dne 23. ledna 2017 přání setkat se v koleské hospodě
a projednat výše uvedené téma. Rádi všem vyhovíme, termín byl stanoven na středu 1. března 2017
na 17. hodinu. K jednání budou přizváni odborníci, kteří rádi zodpoví vaše dotazy.
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Návštěva Zakarpatské Ukrajiny
Pardubický kraj navázal před několika lety spolupráci se Zakarpatskou Ukrajinou. Tato spolupráce se
rozvinula díky aktivitě hejtmana Pardubického kraje JUDr. Martina Netolického, jeho pravou rukou
v této oblasti je koordinátorka zahraničních vztahů Mgr. Ingrid Kleinová. Zástupci kraje i Zakarpatí se
již setkali na několika vzájemných návštěvách a poprvé v letošním lednu byla do této spolupráce
zahrnuta i obec Kladruby nad Labem. Řada jejích občanů se aktivně zapojila do spolupráce formou
poskytnutí praktických dárků či použitých věcí pro mateřskou školu a psychiatrický ústav. Hned
v úvodu bych ještě ráda poděkovala dalším donátorům – sestrám Janě a Vladimíře Štajerovým
z Újezda, rodině Nimsových z Kladrub n. L. a rodině Kárnikových z B. Vchynice.
Kořeny spolupráce
Zakarpatská Ukrajina byla v letech 1919 – 1939 součástí Československé republiky jako Podkarpatská
Rus. Naši inženýři, technici a stavitelé tam stihli během 20 let vybudovat mnoho důležitého pro
infrastrukturu této země, která byla dlouhá staletí součástí Uherska, resp. Rakousko-Uherska jako
Horní Uhry. Ve vzájemné spolupráci zde byly vybudovány školy, správní úřady, železnice a kulturně –
společenské stavby, výrobní podniky či obchody, včetně prodejen firmy Baťa. Mnoho obyvatel
dodnes s láskou vzpomíná na jedny z nejlepších časů, kdy byla jejich země součástí Československa.
Hřebčín Tuří Remety
Asi 20 km od hlavního města Zakarpatí Užhorodu leží okresní město Perečin a asi 10 km východně
městečko Tuří Remety. Rozkládá se na okraji široké doliny, jíž protéká řeka Turja, podle níž dostaly
Remety své jméno. Okolo se rozkládají vysoké kopce Karpat, které přecházejí na slovenské Poloniny.
Počátkem 19. století se v Tuřích Remetách těžila železná ruda, a když se v roce 1871 s jejím
zpracováním skončilo, byla část areálu i budov využita k založení hřebčína. Monarchie potřebovala
koně a okolí Remet skýtalo velmi vhodné pastevní podmínky. Chovali se zde především huculové,
lipicáni a další teplokrevná rakousko-uherská plemena koní. Součástí areálu byl i hipodrom, kde se
konaly dostihy, chovatelské a jezdecké přehlídky a další akce. Závodiště leželo na okraji obce, za ním
se rozkládalo široké údolí zarámované krásným karpatským pohořím.
Hřebčín choval 200 – 300 koní a pro všechny kategorie koní měl příslušné stáje, včetně porodnice,
vedle níž stával dům veterináře. Nedaleko nich byl dům ředitele hřebčína v pěkném secesním slohu.
Ředitelem remetského hřebčína byl Dr. Pochylý, jehož vnučka ještě našla řadu fotografií ze života
svého dědečka a poskytla je současnému panu starostovi panu Mychajlu Bihanovi.
Hřebčín zde fungoval do roku 1950. Pak byli koně v rámci kolektivizace zemědělství a politického
postoje SSSR zlikvidováni a na místě hřebčína byla založena mechanizační škola pro kazašské dělníky,
kteří sem byli přesídleni. Od roku 1956 je v areálu hřebčína psychiatrický ústav.
Bývalou zašlou slávu hřebčína, resp. hřebčince, neboť místo sloužilo jak chovu koní, tak držení
kvalitních státních hřebců, připomínají hlavně některé budovy stájí, které byly v mnoha případech
přestavěny na ubytovny, jídelnu či pomocné správní prostory. Louka za obcí dává tušit, jak krásné
místo bylo zvoleno pro hipodrom.
Cesta
Za obec Kladruby nad Labem se cesty na Zakarpatí zúčastnily Marcela Ženatá a Lenka Gotthardová.
Výjezd se uskutečnil v termínu 7. – 10. ledna 2017. Na cestu jsme se vydaly autem plným věcí, které
mohly ještě dobře posloužit svým novým uživatelům. V sobotu jsme vyjely po sedmé ráno a cestou
přes Olomouc, Žilinu, Prešov a Michalovce, jsme dorazily okolo šesté večer na hraniční přechod
Vyšné Německé. Při přechodu jsme si prakticky připomněly, jaké obavy či nepříjemnosti jsme zažívaly
při přechodu hranic v dobách socialismu či v době do roku 2004, než jsme se stali součástí Evropské
unie a Schengenského prostoru.
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Přes Užhorod jsme pak dojely až do Perečina, kde jsme byly ubytovány v penzionu Berizka. Ač nám
navigace krátce po přejezdu ukrajinské hranice vypověděla službu, bylo město Perečin dobře značeno
a v něm i penzion. Jely jsme za velkých mrazů okolo mínus dvaceti, ale kolegové ze Svitav, kteří jeli
přes noc, zažili pod Tatrami mínus 32 stupňů a auto na naftu jim téměř zamrzlo. Hned první večer
jsme stihly společné setkání zástupců několika měst různých zemí v restauraci se sympatickým
názvem Podkova. Tam nás přivítal starosta města Perečin Ivan Pogoriljak, který mj. výborně hovoří
slovensky. Ten organizoval celou akci v Perečině a přilehlém okolí, včetně nedělního programu na
náměstí (vystoupení uměleckých souborů + zastupitelů Pardubického kraje). Na večerním setkání
jsme se potkaly s představiteli dalších spřátelených měst z Polska, Slovenska a Maďarska.
Sobota dopoledne
V sobotu po snídani jsme měly volno, které jsme využily k průzkumné návštěvě Tuřích Remet. Bez
navigace i mapy se nám po deseti kilometrech podařilo najít toto městečko, které čítá asi 3 tisíce
obyvatel. Nejdříve jsme projely celou obec, až jsme se ocitly v širokém údolí řeky Turji.
Pro obyvatele Tuřích Remet jsou k dispozici tři kostely, a to římsko-katolický, řecko-katolický a
pravoslavný. Všechny jsou vzorně udržované a hojně navštěvované, veškeré údržbové a stavební
práce si provádějí sami věřící a obyvatelé obce. Dokonce jeden zakarpatský tesař jménem Molnar
Michajlo Michajlovič (1926 – 2005), jak jsme se dočetli na pamětní desce, vystavěl v širokém okolí
okolo dvaceti kostelů, ten remetský stavěl zcela zdarma. Při dokončování posledního kostela mu bylo
již přes osmdesát let a bohužel zemřel při pádu z lešení u věže kostela.
V neděli dopoledne se ve všech kostelích konaly mše a některé kostely měly i venkovní reproduktory,
aby se ti, kteří se do kostela nedostali, mohli mše účastnit venku. Obyvatelé Remet chodili do kostela
pěkně svátečně a teple oblečeni.
Sobotní odpoledne
Odpoledne patřilo setkání všech hostů z Pardubického kraje v Perečině při slavnostním programu na
náměstí. Ač byla velká zima, všichni jsme se tam sešli: zástupci Pardubického kraje, Svitav, Jevíčka,
Horní Čermné a Kladrub nad Labem. Na hlavním pódiu vystupovaly místní pěvecké a taneční
soubory, sóloví zpěváci, pardubičtí i perečinští zastupitelé ad.
Program byl doplněn i pohoštěním v místním kulturním domě - na vánočním stole má být dvanáct
jídel a k těm patřily např. taštičky plněné zelím, masové kuličky, zelné listy plněné mletým masem
(holoubci), různé druhy salátů (z červené řepy, mrkve, zelí a hub…), různé domácí rolády a sladkosti.
Pondělí
Na pondělí byla naplánována oficiální návštěva Tuřích Remet. V pondělí ráno si nás vyzvedl pan
starosta Mychajlo Bihan se svým kolegou panem Jiřím Krupchinským. Protože jsme vezly s paní
Ženatou spoustu vašich dárků, musely jsme vše přendat do jejich auta, takže jsme tam pak seděly
pěkně zarovnané, že nám ze všeho vyčnívaly jen naše hlavy (nedali jinak, než že nás vezmou jejich
autem).
Nejprve jsme navštívily obecní úřad v Tuřích Remetách, stavbu vzniklou zřejmě v 70. létech minulého
století, uvnitř pěkně rekonstruovanou a vybavenou (interiér místy velmi připomínal náš obecní úřad,
včetně velmi podobné podlahy i stropů). Nejprve nám pan starosta předložil knihy, které se vázaly
k Podkarpatské Rusi či jejich obci, například Podkarpatská Rus v minulosti a přítomnosti, Divukrásný
kraj, Tuří Remety – hlavní město Tuří doliny, Tuří Remety – historicko-zeměpisná črta. Všechny
publikace byly nesmírně zajímavé, některé byly dokonce česky. Až bude více času, bude užitečné si je
řádně prohlédnout a pročíst (bude možné si je zapůjčit na našem obecním úřadu).
Pak jsme šly do mateřské školky. Zde již čekalo asi 25 dětí, řada z nich se svými maminkami. Všechny
byly svátečně oblečené, děvčátka v krojích s kytičkovými čelenkami ve vlasech. Přítomny byly také
paní učitelky či vychovatelky. S dětmi nacvičily vzorný program, týkající se vánočních zvyků, děti
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zpívaly, tancovaly a recitovaly. Pak jsme si prohlédly jejich zrenovovanou školku a předaly jim dárky –
hračky či sladkosti, které jste nám někteří dovezli na OÚ do Kladrub. Paní ředitelka Oksana Belei se se
svými kolegyněmi vzorně stará o velmi pěkně zmodernizovanou školku.
Další návštěva vedla na základní školu, kde nás nejprve pozdravil „uvítací výbor“ tří žáků, velká část
učitelského sboru a taneční soubor „Turjanská dolina“. Po prohlídce celé školy, kde průběžně
opravují interiér učeben, nám představili i významné kulturní, vzdělávací a sportovní aktivity jejich
žáků, kteří slavili úspěchy i v rámci celé Ukrajiny. Ve sborovně nám promítli film o historii Tuřích
Remet a školy a další žáci nám zarecitovali a zazpívali. Všichni žáčci MŠ i žáci ZŠ přednesli vše velice
upřímně a opravdově s láskou ke svému rodnému místu, kraji i zemi. Na obou místech nám nabídli
pohoštění – každý přinesl z domova vánoční jídla a sladkosti. Jejich pohostinnost byla nesmírná.
Ústav
Dalším důležitým bodem programu byla návštěva původního hřebčína, kde je od druhé poloviny 50.
let minulého století zřízen psychiatrický ústav. Přivítala nás energická mladá paní ředitelka Oksana
Ignatishak a společně s panem starostou jsme prošli tři areály, které byly kdysi hřebčínské. Tak jsme
mohli všichni vidět původní stáje, které byly přestavěny na ubytovací objekty, původní secesní dům
pana ředitele, který byl již notně zpustlý, porodnici či dům pana veterináře, kde již nebylo ani ostění
oken a dveří. Areál hřebčína se rozkládal ve dvou velkých dvorech, ve druhém byla správní budova,
stáje, výcvikové středisko, alej a park s rozlehlým rybníkem.
V současném psychiatrickém ústavu se léčí 320 pacientů (mužů), kteří vyžadují stálou péči a dozor.
Zde jsme s paní M. Ženatou předaly paní ředitelce Vaše dárky – povlečení, oblečení, talíře a hrnky.
Měla z toho velkou radost a sdělila, že vždy bude ráda za podobné věci, protože je v ústavu určitě
upotřebí. Upřesnila, že nádobí by mělo být hlavně z umělé hmoty, aby se klienti při jeho rozbití
nezranili (neúmyslně i úmyslně) a oblečení, že by mělo být v podstatě jenom pánské. Takže můžeme
střádat další vhodné věci.
Závěr dne proběhl na obecním úřadě, společného setkání se zúčastnili zastupitelé obce Tuří Remety,
paní učitelky či vychovatelky ze školy a školky a další pěvecké a taneční soubory. Jejich radost a
nadšení představit to nejlepší, co v obci mají, bylo obrovské. K tomu donesli opět jejich domácí
pokrmy a poživatiny, z nichž některé budeme moci ochutnat na besedě.
Velkým přáním zúčastněných obyvatel Tuřích Remet je budoucí spolupráce, vzájemné poznávání
našich krajů a zvyků, objevování společné historie z hlediska chovu koní i původního společného
života v Československu. Všeobecně si na Ukrajině nesmírně přejí, aby jejich země již nebyla ve
válečném stavu, neboť musejí i z Podkarpatí posílat své syny na obranu východu Ukrajiny.
Návštěva v Kladrubech n. L.
Předběžně je naplánována návštěva pana starosty Mychajla Bihana a jeho kolegyň a kolegů v počtu
asi do 10 osob v druhé polovině května. Zřejmě by přijeli ve čtvrtek 25. 5. večer a zdrželi by se do
neděle. V pátek 26. 5. bychom jim rádi představili všechny 4 naše obce a na večer s nimi uskutečnili
besedu, kde bychom se všichni dozvěděli více o jejich životě v podhůří Karpat. Na besedu můžeme
také přinést něco dobrého, aby si pochutnali na našich českých specialitách.
V létě, třeba na přelomu července a srpna bychom mohli jet z Kladrub do Tuřích Remet.
Potencionální zájemci se mohou předběžně hlásit na obecním úřadu. Až budeme vědět, kolik našich
občanů by mělo zájem, budeme řešit dopravu a ubytování a spočítáme, co může hradit obec a co
individuálně každý sám. Ve sbírce povlečení, oblečení pro pány a nádobí z umělé hmoty můžeme
průběžně pokračovat dále a v úředních hodinách rádi převezme vaše dárky pro Zakarpatí.
Do Kladrub n. L. se v souvislosti se službou ve státních chovatelských ústavech koní za první republiky,
případně i při jiných příležitostech, dostalo několik rodin či obyvatel z Podkarpatské Rusi. Zatím jsme
se dozvěděli o paní Věře Kubalové, Jaroslavu Staňkovi, panu Gabrielovi (ale nevíme přesně kterém) a
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panu Slobodníkovi. Pokud byste někoho konkrétně znali a zjistili na ně i kontakty, velice byste je
těmito informacemi v Tuřích Remetách potěšili.
Beseda o Tuřích Remetách
Beseda se uskuteční ve středu 15. února v 18 hodin na Císařském hostinci v Kladrubech nad Labem
a následujícího dne ve čtvrtek 16. 2. rovněž v 18 hodin v Bílých Vchynicích v klubovně.
Kontrola teplovodních kotlů
Dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. musí být do konce roku 2016 každý teplovodní kotel na
tuhá paliva od 10 do 300 kW příkonu zkontrolován odborně způsobilou osobou, která byla
proškolena výrobcem. Tato kontrola vyplývá ze zákona a je povinná.
V rámci kontroly jsou prováděny tyto úkony:
kontrola paliva určená výrobcem spalovacího stacionárního zdroje, jmenovitého výkonu kotle, emisní
třídy kotle, kontrola základních konstrukčních prvků kotle – přívod spalovacího vzduchu, roštové
soustavy, spalovací komory, vstupních a čistících otvorů, přívodu paliva, vnější izolace, kontrola
řídících, regulačních, měřících a zabezpečovacích prvků kotle, používaného paliva a způsob skladování
paliva, kontrola teplovodní soustavy a akumulační nádoby, odvodu spalin a spalinové cesty ad.
Následuje doporučení revizního technika k vhodnosti paliva, k topné soustavě, provozu kotle, čištění
kotle a spalinových cest.
Kontrolu kotlů může provádět například nám geograficky nejbližší:
Marián Naščák, Kolesa 18, tel. 605 589 211
Pro kotle DAKON a BUDERRUS. Cena kontroly činí 800,- Kč + 21 % DPH = 968,- Kč
Likvidace rostlinných olejů
V závěru loňského roku zastupitelstvo obce odhlasovalo podpis smlouvy s firmou Libor Černohlávek,
Jakub 38, 285 33 Církvice o sběru rostlinných olejů. Od ledna tak máme všichni příležitost schraňovat
použitý rostlinný tuk (nikoliv sádlo, lůj apod.) do plastových láhví. Ty potom pevně zašroubované
můžeme vhazovat do nového kontejneru, který je umístěn na dvoře za obecním úřadem. Optimální
čas pro umístění láhví do kontejneru je v úřední hodiny, případně ponechte před bránou do dvora.
Poděkování
Děkujeme hasičům a dalším dobrovolníkům z Bílých Vchynic, kteří se podíleli na likvidaci rákosí
z hasičské nádrže.
Oznámení
Dovolujeme si vám oznámit, že v ordinaci praktického lékaře v Řečanech nad Labem bude v období
6.3. – 10.3.2017 čerpána dovolená. Akutní stavy ošetří MUDr. Hyhlík – elektrárna Chvaletice.
Akce
7. – 10. 2., 13. – 17. 2. Výstava v zasedací místnosti OÚ Kladruby n. L. – Opatovický kanál (přístupné
od 10 hodin do 14.30, v Po a ve ST do 17 hodin)
25. 2. Dětský maškarní karneval v hostinci U Černého koně
11. 3. Hasičský ples v Císařském
hostinci
1. 4. – Jarní brigáda od 8.30 hod. ve všech obcích
8. 4. – Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu – SDH od 8 hodin, postupně všechny obce
20. – 23. 4. Rudolfův pohár – organizace výstavy a sladkostí pro účastníky závodů
Mše – 2. neděle v měsíci od 8 hodin v kostele sv. Václava
_________________________________________________________________________________________________________________
Úřední hodiny: Po a St: 8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
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