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Zpravodaj územního samosprávného celku

Vážení spoluobčané,
v letošním roce jsme zažili rekordně horké léto, což zapříčinilo mnohé starosti, které bylo nutné řešit.
V mezičase se udála řada akcí, ale ještě víc jich můžeme v blízké době očekávat a zúčastnit se jich.
Zasedání zastupitelstva proběhlo 15. 7., rozšířená rada obce zasedala 26. 8. Bližší informace jsou či budou
na obecním webu, který je od léta nový pod stejnou adresou: www.kladrubynadlabem.cz
Slavnostní průjezd obcí
V pátek 3. července 2015 proběhla významná akce hasičských sborů a naší obcí projel okolo půl jedné slavnostní
konvoj hasičských vozů. Tato propagační jízda, kterou spoluorganizoval pan Milan Vosáhlo z Újezdu, se konala u
příležitosti 5. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, který proběhl 4. 7. v Sukově síni v Pardubicích. Do
akce se v Kladrubech zapojili hasiči z Bílé Vchynice, místní hasičský sbor a spřežení NH Kladruby n. L.
SDH plánuje na sobotu 26. 9. od 12 hodin hasičské závody v blízkosti Kurkova jezírka.
Požáry
Letošní zřejmě nejteplejší léto v posledních mnoha desetiletích přineslo řadu požárů: naši hasiči vyjížděli
k následujícím požárům: požár lesa – Kolesa – Chaloupky, požár lesa – Kolesa – Chárava, hořící strom – směr
Řečany, hořící túje na hřbitově v Újezdě, požár lesa u Kladrub n. L. směr Kolesa, požár pole Semín – Břehy. Akce
ve Břehách se zúčastnili i hasiči z Bílé Vchynice, neboť se jednalo o velký požár, který zaujal i televizi a vchynické
hasičské auto, pod kterým právě hořelo strniště, se objevilo ve vysílání. Dále hořelo ještě několikrát na katastrálním
území Břehů. Všem našim hasičům velmi děkujeme za jejich nasazení a pomoc při účinných zásazích.
Dostihy v Kolesách
Dostihová stáj Vasury Kolesa uspořádala v letošním roce již dva dostihové dny a to v neděli 19. července a
v sobotu 1. srpna. Rovinové a překážkové dostihy jsou na této dráze organizovány již od roku 1998. V sobotu
1. 8. nesl jeden z dostihů název Cena Obce Kladruby nad Labem - bylo tak pokračováno v již dříve započaté
tradici. Finanční podpora, která šla na tento dostih, je kompenzována příspěvkem do rozpočtu obce z vybraných
sázek během koleských dostihů.
Dostih Obce Kladruby nad Labem vyhrála sedmiletá bělka Khilona s jezdcem kazašského původu Bauyrzhanem
Murzabayem pod vedením trenéra MVDr. Petra Kantka. Rovinový dostih se běžel na 2200 m a byl určen tříletým
a starším koním. Klisna Khilona ho vyhrála lehce v čase 2:23,64 min.
Další dostihový den v Kolesách je naplánován na sobotu 7. listopadu.
Díky za třídění
Svoz odpadu je důležitou činností pro pořádek v obcích a městech, třídění odpadu je významné pro přírodu a pro
ekologické soužití člověka s přírodou. Pokud bychom se na těchto činnostech nepodíleli, mohli bychom dopadnout
jako italská Neapol, kde dlouhodobě řeší nefunkčnost tohoto systému.
Zastupitelstvo obce děkuje našim občanům, že svůj odpad vkládají do popelnic a zároveň, že část odpadu třídí a
předávají do přistavěných nádob. Od firmy Ekokom dostáváme pravidelně faktury a zprávy o našem odpadovém
hospodářství. Za první pololetí letošního roku se však výrazně zvýšil podíl netříděného odpadu, který obec
musí kompletně zaplatit. Platit sice musíme i za odvážení tříděného odpadu, nicméně Ekokom nám potom zpětně
určitou poměrnou část financí vrací. Proto je nejenom pro naši obec přínosnější pravidelné a soustavné třídění
odpadu. Zároveň Vás tímto žádáme o rozložení papírových krabic a sešlápnutí plastových nádob.

Pro přehlednost si uvedeme, co vše je možné třídit a vložit do příslušného kontejneru, viz přiložený leták:
-

Plasty (žluté kontejnery, všechny obce)
Sklo bílé a barevné (bílé a zelené kontejnery, všechny obce)
Papír (modré kontejnery, Kladruby n. L. a od září také B. Vchynice)
Kov (šedý kontejner, Kladruby n. L.)
Oblečení (vysoký bílý kontejner, Kladruby n. L.)
Bioodpad (zatím určená místa v obcích, čekáme na dodávku kontejnerů)

Exkurze do Lázní Bohdaneč – čtvrtek 8. 10.
Třídění je tedy nesmírně užitečné. Aby se se systémem třídění mohli seznámit dospělí i děti, připravil obecní úřad
ve spolupráci s MŠ exkurzi do firmy Transforma Lázně Bohdaneč. Akce se uskuteční ve čtvrtek 8. 10. 2015,
od 13 hod. Pokud by se této ojedinělé exkurze chtěli zúčastnit i další zájemci z řad dětí, zaměstnanců, podnikatelů,
důchodců atd., mohou se přihlásit na obecním úřadě – osobně, telefonicky 606 660 211 nebo mailem
obec@kladrubynadlabem.cz a to do 30. září – abychom věděli, zda máme objednat mikrobus či autobus .
Ještě jednou našim obyvatelům velmi děkujeme za třídění odpadu a věříme, že v této „přírodělibé“ činnosti budeme
všichni intenzivněji pokračovat.
Poznáváme své okolí - návštěva obce Trnávka – středa 16. 9.
Na počátku léta zorganizovala naše obec pro své občany zdarma návštěvu zámku Karlova Koruna v Chlumci n. C.
Často navštěvujeme místa spíše vzdálená a mnohdy nám nezbývá čas, poznávat své nejbližší okolí. Proto jsme se
rozhodli realizovat návštěvy i v sousedních obcích. Na závěr léta se tedy můžeme společně podívat do blízké obce
Trnávka, která má velmi zajímavou historii i současnost.
Obcí nás provede paní JUDr. Marie Škopková, místostarostka obce s panem Radkem Valentou, starostou obce.
Společně můžeme projít okolo nově upraveného romantického rybníka, zastavit se ve staré škole, na faře, ale také
v evangelickém kostele a na hřbitově. O tomto kostele s nesmírně zajímavou historií nám bude osobně vyprávět
pan farář Mgr. Ing. Miloš Hübner. V závěru proběhne malé občerstvení. Akce se uskuteční ve středu 16. 9. od
17.30 hod. Sraz bude před obecním úřadem nedaleko kostela v Trnávce. Doprava individuální (na kole, autem
– několik osob můžeme vzít obecním autem). Akce je pro všechny naše obyvatele zdarma. Přihlášky do 9. 9. 2015
na OÚ v Kladrubech. n. L. – osobně, telefonicky 606 660 211 nebo mailem: obec@kladrubynadlabem.cz.
V dalším období navštívíme také obce a jejich pamětihodnosti v Selmicích, v Řečanech n. L. či v Semíně, v plánu
jsou i Choltice či Slatiňany.
Letní sucho
V letošním roce postihlo většinu střední Evropy abnormálně suché počasí. Byla místa, kde došla voda nejenom ve
studních, ale i v obecních vodovodech, takže musely být přepojeny na náhradní zdroje z jiných oblastí.
Všemi našimi obcemi prochází obecní vodovodní potrubí, které je napojeno na vzdálené zdroje vody a společnost
VAK, a.s. spravuje zásobování vodou. Vodovod fungoval po celé extrémní léto výborně a nenastal žádný výpadek
dodávky vody.
V průběhu měsíce července bylo některými občany obce Bílé Vchynice poukazováno na prohlubování nádrže a
čerpání vody na závlahy a tím údajného snižování stavu vody ve studních. Po těchto upozorněních zástupci obce
několikrát toto místo osobně navštívili, telefonicky, písemně i osobně jednali se zástupcem p. Petrem Červeným a
příslušnými institucemi.
Povolení k vytvoření závlahové nádrže uděloval MěÚ Přelouč, který zároveň stanovil podmínky čerpání. Zástupce
tohoto úřadu (vodohospodářské oddělení) navštívil ve sledované době Bílé Vchynice a areál u nádrže s následným
vyjádřením, že teprve v průběhu letošního roku bylo dosaženo původně povolené hloubky nádrže. Dále sdělil, že je

třeba v nádrži instalovat měrnou tyč, což bylo panem P. Červeným ihned realizováno. Voda může klesnout 40 cm
pod vodorovné rameno tyče.
Dále se k situaci vyjádřil dne 13. 8. 15 hydrogeolog Mgr. Michal Šteiner: „…závlahová nádrž je vytvořena na
podzemním vrtu a ovlivňuje stav vody vrtů v přibližné vzdálenosti 80–90 m a většina domů a zahrad je od vrtu ve
vzdálenosti nad 300 m, takže pokles hladiny vlivem provozu nádrže je zanedbatelný.
Vodoteče v okolí nádrže jsou suchem významně postiženy. Vchynická svodnice je prakticky bez průtoku a hladina
je zhruba 5–10 cm nade dnem. Koryto pravostranného přítoku svodnice Od Davídka je vyschlé od ústí svodnice až
proti toku za jímací území společnosti Crocodille ČR, spol. s r.o.
Z výše uvedeného je zřejmé, že provoz vlastní nádrže nemůže zásadně ovlivnit prostor jímacího území společnosti
Crododille ČR, spol. s r.o., kde je navíc jímána podzemní voda hlubšího křídového kolektoru, a ani studny
v souvislé zástavbě sídla Bílé Vchynice.“
Situaci částečně pomohl řešit déšť, který přišel v průběhu 17. a 18. 8., kdy na Kladrubsku napršelo okolo 80 mm.
Co se týká studní, tak všeobecně nastal úbytek spodních vod a stav vody v mnohých studních silně poklesl a
některé dokonce vyschly. To nás může inspirovat k několika činnostem:
-

K maximálnímu šetření s vodou
Občané nepřipojení na obecní vodovod mohou tak učinit za stále stejných podmínek (povolení stavebního
úřadu v Přelouči, souhlasu VAKu, zaplacení poplatku obci za připojení 5.000,- Kč)
Pročištění nebo prohloubení studní
Nákup sudů či nádrží na dešťovou vodu, větší využití této vody v domácím provozu

V této složité situaci, která se může v následujících letech opakovat, je však potřeba jednat na základě
aktualizovaných odborných posudků, vzájemně rozumně a ohleduplně. Vody bude stále méně.
UNESCO
V průběhu prázdnin probíhala další jednání týkající se možného vstupu areálu kladrubského hřebčína do UNESCO.
V souvislosti s tím byla vytvořena tzv. ochranná zóna „Kladrubské Polabí“, která zahrnuje či se dotýká řady obcí
v okolí Kladrub n. L. Starostové sousedních obcí byli již pozváni na červnové jednání do hřebčína. V červenci
jednali přímo na ministerstvu kultury v Praze, kde se jim věnoval ředitel Mgr. Vajčner. Na zasedání v Kladrubech
n. L. podpořil vicehejtman Pardubického kraje ing. Roman Línek, MBA, pracovní výjezd starostů z Kladrubska na
jednání se starosty a dalšími představiteli lednicko-valtického areálu. Ten se uskutečnil 12. 8. a rozhovor např.
s lednickým starostou panem Kabátem byl nesmírně poučný, neboť tuto funkci zastává již od roku 1994. Prošel
tedy celým dlouholetým vývojem a přerodem malé obce Lednice v obec významnou a intenzivně zapojovanou do
mnoha národních i evropských projektů. Stálo ho to velké úsilí, ale výsledek je nesmírně pozitivní, lednický zámek
má největší návštěvnost v ČR (300 tisíc osob). Velká část města byla opravena, včetně areálu zámeckých jízdáren,
byly vybudovány nové komunikace, rozvinulo se i podnikání obce výstavbou lázeňského areálu, jehož kapacita
nestíhá postačit zájemcům. S rozvojem obce Lednice se rozvíjí i okolní obce. Pan starosta sdělil, že kvůli zařazení
obce a celého areálu pod UNESCO a následnému dohledu památkářů na stavební a rekonstrukční činnost, se od
nich nikdo nestěhuje pryč. Proces oprav či výstavby nových domů je již tak složitou záležitostí. A kromě zákonů a
dalších pravidel, skutečně záleží na rozumnosti pracovníka stavebního nebo památkového úřadu. Následovala
návštěva ve Valticích. Tamní zástupci správy zámku, někteří zapojení i do činnosti obce, si pochvalovali, jak jim
rok od roku stoupá návštěvnost a to často i díky akcím, které nově pro příznivce kultury, cestování či vína pořádají.
Zrekonstruované náměstí, kostel, jízdárna, divadlo či další objekty prošly velkou proměnou. Dojem ze změn
v lednicko-valtickém areálu byl určitě pozitivní. Co se týká případného přijetí kladrubského krajinného areálu do
UNESCO, tak více práce a starostí s tím budou mít představitelé obcí, než jejich obyvatelé, protože možnosti
plánování a realizace projektů budou mnohonásobně větší než ve vzdálenějším „neunescovém“ okolí.
Dále je dlouhodobě řešeno zařazení kladrubského areálu do tzv. Natury 2000. V této záležitosti sdílí Národní
hřebčín a Obecní úřad Kladruby nad Labem stejný názor zůstat mimo tuto evropskou ochranářskou organizaci.

První jednání proběhla již v roce 2007. Areál je pod dohledem Agentury ochrany přírody, odborem ŽP a ochrany
přírody KÚ Pardubice, NPÚ Pardubice a NPÚ Praha jako Národní kulturní památka, která zahrnuje i les, pastviny
a pole.
Oprava mateřské školy
V průběhu července a srpna, v období, kdy měla MŠ prázdniny, proběhla oprava fasády mateřské školy. Akci
prováděla firma Stavební podnik Přelouč, která byla vybrána na základě výběrového řízení. Součástí opravy
fasády bylo i zateplování objektu, dále přístavba přístřešku a oprava odpadového zařízení. V interiéru proběhlo
pravidelné každoroční malování jednotlivých místností a velká úklidová akce. Díky všem, kteří se podíleli
na opravách a úklidu.
Prvního září se uskuteční rozloučení s dětmi, které přecházejí na ZŠ do Řečan nad Labem.
Vernisáž
Obecní úřad Kladruby nad Labem ve spolupráci s Národním hřebčínem připravuje vernisáž obrazů paní Jany
Ryvolové a zároveň křest knih o kladrubských plemenících. Jana Ryvolová se dlouhodobě věnuje malování
a kresbě koní, nejraději starokladrubských, a tak si určitě již zaslouží zorganizování výstavy. Její obrazy jsou velice
věrné a většina z Vás jistě pozná, o které koně se jedná. Půjde o prodejní výstavu, a tak si budete moci některé
obrazy zakoupit, ceny jsou velice vstřícné.
Dále proběhne křest dvou velmi zajímavých odborných publikací o starokladrubských plemenících. Autorem první
knihy, která vyšla již v roce 2012, je hipolog a šlechtitel Ing. Karel Regner a nese název Hlavní plemeníci hřebčína
v Kladrubech n. L. v letech 1986 – 2012 a navazuje na dřívější publikace Dr. Ing. Františka Lercheho a Ing. Jiřího
Davida. Autorkou druhé knihy je Zdena Dyková, dlouholetá šlechtitelka ve Slatiňanech. Publikace má obdobný
název - Hlavní plemeníci hřebčína ve Slatiňanech v letech 1955 – 2015.
Akce se uskuteční v úterý 22. září 2015 od 17.30 hodin v zasedací místnosti OÚ v Kladrubech n. L. Všichni
zájemci o danou tématiku jsou srdečně zváni.
Pro informaci dodejme, že právě 22. a 23. 9. budou v NH probíhat výkonnostní zkoušky starokladrubských
klisen, takže i návštěvníci budou mít příležitost se zúčastnit vernisáže a křtu.
ČOV
Během prázdnin naše „úklidová četa“ mj. vzorně očistila prostor okolo čističky odpadních vod, jaký toto místo
téměř nepamatuje. Při této příležitosti bych chtěla poděkovat všem, kteří se na očistě našich obcí podílejí. Mnohdy
tato práce není až tak vidět, pokud je to na odlehlejších místech, nehledě k vegetační aktivitě a svozu sena, slámy
atd. V rámci ČOV došlo i k zásadnímu vyčištění nádrží. O provoz ČOV se stará pan Miloš Steklý a jako technik
obsluhy pan Milan Hubený. Díky jejich velmi dobré kooperaci je provoz ČOV správně zabezpečen. Obyvatele
Kladrub n. L. však prosíme, aby do odpadu nevyhazovali nevhodné předměty, včetně různých textilií či dokonce
umělé hmoty, které nám potom ucpávají roury a technická zařízení a snižují či zastavují průtočnost.
Poplatky za stočné – urgence zaplacení
K 31. 8. 2015 končí splatnost paušálního ročního poplatku za stočné, které činí 700,- Kč. Neboť někteří naši
spoluobčané ještě nestihli zaplatit, prosíme, aby tak neprodleně učinili přímo na OÚ nebo bezhotovostně.
Čištění komínů
Ve středu a ve čtvrtek 26. a 27. 8. je naplánováno čištění komínů v obci. Kdo by měl zájem o tuto službu,
může se ozvat panu Wälzerovi na telefon 723 916 169
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