*** KLADRUBSKÉ NOVINY 12/2015 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku
Vážení spoluobčané,
první rok volebního období utekl neuvěřitelně rychle, a proto bychom se chtěli v tomto čísle poohlédnout
za tím, co vše jsme udělali a tak trochu bilancovat . Sami můžete následně zhodnotit, jak jsme se
stanovených úkolů zhostili.
Nové zastupitelstvo obce vzešlo z komunálních voleb v říjnu loňského roku, na ustavující schůzi
zastupitelstva obce dne 5. listopadu 2014 složilo svůj slib. Byť většinou v komunální politice nováčkové,
museli jsme řešit velké množství úkolů, které jsme si předsevzali, ale i ty, které vyplynuly z běžného chodu
obce:
-

-

-

Výběr vhodné varianty řešení kanalizace v obcích Kolesa a Komárov, s tím související výběr firmy na
zpracování dotační podpory pro realizaci kanalizace (ERV Jaroměř)
Vypracování technickoekonomické variantní studie proveditelnosti na projekt kanalizace Bílé
Vchynice (VRV Praha 5)
Zateplení mateřské školy – výběr firmy na provedení a realizaci, přístavba pergoly, asanace sklepa,
vyčištění odtokového potrubí, vymalování školky
Opravy a úpravy na ČOV Kladruby n.L. (výměna čerpadel, odkalování nádrží, oprava techniky,
úprava oplocení, údržba okolí)
Průběžné opravy místních rozhlasů a veřejného osvětlení
Drobné opravy silnic ve spolupráci s okolními firmami
Částečné opravy střech – hasičská zbrojnice B. Vchynice, hostinec Kolesa, Komárov kaplička, starý
obecní úřad Kladruby n. L.
Vybavení obce technikou pro údržbu zeleně (nákup sekačky - traktůrku, ruční sekačky atd.)
Spolupráce s Úřadem práce v Pardubicích – zapojení některých nezaměstnaných do péče o zeleň na
základě dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací
Realizace prodeje pozemků (p. Dostálovi, pí. Stačinové, p. Chalupníčkovi, p. Panuškovi) a nákupu
pozemků (od p. Pilaře)
Přestěhování autobusové zastávky v Kladrubech n. L.
Úprava a ořez vybraných stromů v mimovegetačním období
Podpora Sdružení dobrovolných hasičů – opravy hasičských vozů a jejich kvalitnější vybavení
(využití dotace z Krajského úřadu v Pardubicích) – letos výrazně vyšší počet zásahů z důvodu
extrémně teplého počasí
Podpora akcí a činností pořádaných SŠCHKJ, SDH, FC Panter ad., podpora školy v Řečanech n. L.
Zvýšení možnosti třídění odpadu (doplnění o kontejnery na papír a kov)
Realizace zasedání orgánů obce a akcí - od 5. 10. 2014 se konalo 12 zasedání zastupitelstva obce,
což je oproti minulým srovnatelným obdobím 2x častěji, zasedání rady proběhlo 11x, zasedání
komisí – 6x finanční komise, 3x kontrolní komise, 3x stavební komise
Pokračování akcí – rozsvěcení vánočního stromu, vítání občánků, závody hasičů, Mikulášská, dětský
karneval, čarodějnice, vypsání dostihu obce Kladruby n. L. v Kolesách
Nové či obnovené akce – masopust (v novém roce 27. 2. 2016), přednášky (téma kladrubský
hřebčín, Unesco, cestování, historie), speciální návštěva nově otevřeného hřebčína pro občany
našich obcí, kulturní akce – návštěvy zámku Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou, obce Trnávka,
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-

-

firmy na zpracování plastů Transform v Lázních Bohdaneč, pořádání vernisáží (obrazy, knihy),
spoluorganizace vánočních a novoročních koncertů v kostele sv. Václava, organizace floristických
kurzů, pořádání jarních a podzimních brigád na úpravu obcí
Podpora či účasti na dalších akcích – slavnostní průjezd hasičů obcemi v rámci propagační jízdy,
spolupráce s Národním hřebčínem, spolupráce s okolními obcemi a krajem
Řešení různých situací – hašení požárů, úklid padlých stromů či větví, nalezení ztracené obyvatelky
obce Kladruby n.L., řešení dopravních situací a autobusové dopravy, řešení záležitostí týkajících se
ubývaní vody v B. Vchynicích či vyschnutí studny na hřbitově v Kladrubech n. L. atd.
Vydávání informačního občasníku – Kladrubské noviny (1x za 1-2 měsíce), zavedení nových
webových stránek, jejich aktualizace, pořizování fotografických či filmových dokumentů z řady akcí
realizovaných OÚ či ve spolupráci s NH, větší informovanost o akcích v našich obcích i v blízkém
okolí

Výhody pro obyvatele našich obcí:
-

Občané do 18 let věku a celoročně pobývající mimo naše obce (např. v zahraničí) nemusí platit za
TKO
Poplatky za psy jsou výrazně nižší, než v okolních obcích a městech
Náklady na stočné hradí obec téměř jednou třetinou za naše obyvatele
Rodiče dětí, bydlící v našich obcích, platí minimální poplatek za navštěvování místní MŠ
Účast na většině akcí pořádaných OÚ je pro naše občany zdarma (vyjma vánočního a novoročního
koncertu)
Zvýšení příspěvku na dárky pro jubilanty a zvýšení příspěvku na akce pro děti od roku 2016

Výhledy do příštího roku
-

Příprava materiálů, dotačních a finančních prostředků pro realizaci odkanalizování obcí Kolesa a
Komárov
Postupná oprava střech na budovách patřících obecnímu úřadu
Zvýšená péče o zeleň (úprava vybraných stromů, výsadba nových stromů) ve spolupráci
s Elektrárnou Chvaletice (Seven Chvaletice).
Zahájení příprav na realizaci nového územního plánu
Příprava urbanisticko – architektonické studie na úpravu našich obcí (v návaznosti na územní plán)
Realizace setkání a návazné spolupráce s obcemi, které nesou název Kladruby či Kladreruby (zřejmě
na Den koní v NH)

Vánoční floristika a Michal Viewegh
V sobotu 21. 11. proběhl kurz vánoční floristiky. Opět přijela
paní Folbrechtová a společně s paní Mikuleckou a
místostarostkou Věrou Vnenčákovou pro Vás připravily
nesmírně zajímavý tvůrčí kurz. V něm si účastnice mohly
vyrábět z nakoupeného či vlastního materiálu různé vánoční
věnce, svícny a ozdoby, některé z těchto výrobků charitativně
zanechaly mateřské školce, která je následně bude prodávat na
předvánočním jarmarku 27. 11.
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V pátek 20. 11. se v Pardubicích na zámku
konal knižní veletrh s autogramiádou a
besedou s naším nejčtenějším českým
spisovatelem Michalem Viewegem, který vzal
s sebou i své dcery Báru a Sáru. Následně
zavítali druhý den do Kladrub n. L, navštívili
hřebčín a také předvánoční floristický kurz na
obecním úřadě. Děvčátka se zúčastnila tvůrčí
práce a jejich tatínek se zapsal do obecní
kroniky. Můžeme se nadít, že sem příští rok
opět všichni přijedou a M. Viewegh se
představí při autorském čtení a besedě.
Rozsvěcení vánočního stromečku
V pátek 27. listopadu od 17 hodin je naplánováno rozsvěcení vánočního stromku, v letošním roce doplněné
o vánoční jarmark. Děti z mateřské školky a studenti z kladrubské školy (SŠCHKJ) připraví vhodné výrobky,
které budou nabízet, aby tímto výtěžkem podpořili aktivity svých škol. Přijedou i prodejci drobných
vánočních dárků z chráněné dílny z Přelouče či paní Rochlová se světélkujícími zvířátky, balónky a cukrovou
vatou. Pro účastníky akce bude připraveno rovněž občerstvení a pro děti ještě navíc svezení na ponících (v
loňském roce se velice líbilo). Těšíme se na vaši hojnou účast.
Předvánoční a novoroční koncert v opravném kostele
Obecní úřad ve spolupráci s Národním hřebčínem v Kladrubech n. L. si Vás dovolují pozvat na dvě akce
pořádané v kladrubském kostele sv. Václava a Leopolda. V pátek 4. prosince se od 18.30 hod. uskuteční
koncert hudebního tělesa Virtuosi di Praga, který bude spojen s vystoupením pěveckého sboru Myšáci
ze Základní školy Řečany nad Labem. Virtuosi di Praga pod vedením dirigenta Oldřicha Vlčka se zde
představili již v roce 2007 společně s pěvci Národního divadla. Vstupné 80,- Kč. Lístky na tento koncert si
můžete zakoupit v předprodeji na obecním úřadě nebo ve hřebčíně (u Simony Králové) a následně před
koncertem v kostele.
Na sobotu 2. ledna 2016 od 16 hodin je na témže místě naplánován novoroční koncert, v němž se představí
přeloučský pěvecký sbor J. B. Foerstera. Vstupné 50,- Kč. Lístky bude možné zakoupit na obecním úřadě a
následně v kostele. Srdečně vás na obě akce zveme.
Akce mateřské školy
27. 11. – účast na vánočním jarmarku a rozsvícení vánočního stromu
30. 11. - Pečení mikulášských perníčků
1. 12. - Divadlo v MŠ – Kašpárek jde do Betléma
2. 12. - Adventní výlet – Poniklá v Podkrkonoší, Rautis – výroba korálkových ozdob, prohlídka manufaktury,
muzea, tvoření s dětmi
4. 12. - Čert a Mikuláš v MŠ – nadílka
7. 12. - Pečení vánočního cukroví
10. 12. - Vánoční tvoření s rodiči
15. 12. - Setkání pod vánočním stromečkem
21. 12. - Východočeské divadlo Pardubice – Krkonošské pohádky
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Poděkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat Obci Kladruby nad Labem za vynaložené finanční prostředky, které
investovala za poslední tři roky do oprav mateřské školy. Tyto nemalé prostředky byly použity na opravu
střešního pláště a zateplení střechy, na výměnu oken a dveří, na zateplení budovy, na novou fasádu a
pergolu.
Zároveň bych chtěla poděkovat zejména paní starostce Ing. Lence Gotthardové, CSc., paní místostarostce
Věře Vnenčákové, také paní hospodářce Haně Kvochové i všem členům zastupitelstva za vstřícnost,
pochopení a velmi dobrou spolupráci a jejich zájem o zlepšování podmínek pro práci s dětmi.
Za děti a pracovníky mateřské školy děkuje ředitelka Marcela Ženatá
Akce školy SŠCHKJ
27. 11. Účast žáků na vánočním jarmarku a rozsvěcení vánočního stromu
9. 12. Od 13 hodin – Mikulášská akademie
16. 12. Účast žáků na vánoční exkurzi do Prahy
Poděkování OÚ patří FC Panter Kolesa panu Martinu Kocmanovi za sekání trávy.
Mše svatá
Mše svatá v kostele sv. Václava a sv. Leopolda se bude konat v neděli 13. prosince od 8.00 hod.
Díky
Zastupitelstvo obce děkuje všem občanům, kteří se podíleli na chodu obce a rovněž na akcích obce
(kulturních a společenských, sportovních či hasičských, brigádnických nebo propagačních). Budeme se těšit
na další aktivní spolupráci s Vámi.
Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a v novém roce hodně zdraví, spokojenosti a optimismu. Na
Nový rok opět, prosíme, pamatujte na naše čtyřnohé přátele a maximálně omezte ohňostroje a pouštění
rachejtlí. Budou vděční nejenom sousedé, ale všichni koně, psi, kočky, srnky a celá příroda okolo našich obcí.
S díky LG

Nabídka Ranče IR:
Jezdecký kroužek ranče IR má nyní 4 volná místa. Jezdíme po okolních lesích na quarter horse ve westernovém
i anglickém stylu. Měsíční poplatek 500,- Kč.
Přihlášky a info: irpla@seznam.cz, tel.603/570056, http://www.ranch-ir.cz/primestske-tabory-s-konmi-a-psy
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