***KLADRUBSKÉ NOVINY 1/2015***
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Akce minulé
V závěru roku se konaly akce spojené s mikulášskou nadílkou a rozsvěcením vánočního stromku. Krátce před
svátky navštívila mateřská školka krytou halu Střední školy chovu koní a jezdectví. Pod vedením výcviku Jana
Tvarůžka shlédly děti část výcvikové hodiny studentů a potom si mohly koníčky pohladit a potěšit se z milého
přístupu vyučujícího i studentů. V závěru roku zorganizovala SŠCHKJ i velmi pěknou jezdeckou akademii.
29. prosince 2014 proběhlo zasedání zastupitelstva obce a 7. 1. 2015 zasedání rady obce. Další zastupitelstvo je
plánováno na 2. února. Usnesení je vyvěšeno na webu úřední desky a na vývěsce před prodejnou COOP.
Přestěhování zastávky
V úterý 6. ledna 2015 proběhlo přestěhování autobusové zastávky (přístřešku) z řečanské křižovatky před budovu
hřebčínské jízdárny. Vzhledem k tomu, že autobusová doprava průběžně mění směry, časy a zastávky, nejedná se
zřejmě o poslední stěhování .

Úprava lipové aleje
Prořezání lip za mateřskou školkou bylo provedeno
odbornou firmou v týdnu od 12. do 16. ledna. Některé
větve byly již suché, jiné zasahovaly do elektrického
vedení či se nebezpečně nakláněly nad silnici. Věříme,
že úprava těchto krásných stromů přispěje nejen k větší
bezpečnosti, ale i k lepšímu estetickému dojmu a k
zachování příjemné atmosféry, kterou staré vzrostlé
stromy jedinečně vytvářejí.

Poplatky v roce 2015 stejné
V letošním roce jsou poplatky vybírané Obecním úřadem Kladruby nad Labem ve stejné výši jako v roce 2014:
- komunální odpad (popelnice) 500,- Kč/osoba nebo 500,- Kč/chata/chalupa (platba do 30. 4. 2015)
- poplatek za psa: 50,- Kč/ pes, každý další pes 100,- Kč (platba do 30. 4. 2015)
- stočné: paušál 700,- Kč/osoba nebo 1400,- Kč/chata, chalupa (do 31. 8. 2015) nebo dle čtvrtletního
vyúčtování vodného 35,- Kč/m3
Služby OÚ občanům
OÚ poskytuje: výpisy z rejstříku trestů, z živnostenského rejstříku a z katastru nemovitostí, ověřování listin a
podpisů.
Plánované akce OÚ
Setkání občanů 30. 1. a 5. 2.
Milí spoluobčané, kromě pracovních setkání (zastupitelstvo) bychom se mohli setkávat i při jiných příležitostech.
První neformální setkání proběhne v pátek 30. ledna v Bílých Vchynicích od 18. hod. v hasičské klubovně a

druhé ve čtvrtek 5. února v Kladrubech n. L. v 18.00 hod. na obecním úřadě. Obě setkání jsou určena pro
všechny občany našich obcí, obyvatelé Koles a Komárova si mohou vybrat, zda upřednostní B. Vchynice nebo
Kladruby n. L. Náplní setkání bude stručné seznámení se současnými úkoly a plány obecního úřadu, informace o
masopustu, beseda na téma Oktavián Kinský a Lata Brandisová a přátelské posezení. Jak již bylo avizováno
v minulém čísle Kladrubských novin, jako vstupenka bude sloužit donesení sladkostí (bábovka, koláč…) či něčeho
jiného.
Masopust 7. 3.
Tradice pořádání masopustů je všeobecně velice stará, ale v určitém období bylo od takových akcí zcela upuštěno.
Bylo by hezké navázat na občasné aktivity v tomto směru. Masopust v Kladrubech n. L. a dalších obcích se bude
konat v sobotu 7. 3. a sled průjezdu všemi obcemi bude následující: 9.30 – 11.30 Bílé Vchynice, 12 – 14 hod.
Kolesa a Komárov a 14 – 16 Kladruby nad Labem. V doprovodu hudby a povozu s koňmi z Národního hřebčína se
bude ubírat průvod našimi obcemi, hlavní zastávka průvodu bude u dřívějších či současných budov obecních úřadů.
Přidejte se k průvodu a spoluvytvářejte tak originální atmosféru oblíbené zimní akce. Zároveň proběhne soutěž o
nejlepší masku .
Tvůrčí předvelikonoční setkání 21. a 22. 3.
V sobotu 21. 3. v Bílých Vchynicích od 13 hod. v hasičské klubovně a v neděli 22. 3. od 10 hod. v Kladrubech n.
L. v zasedací místnosti OÚ se uskuteční předvelikonoční setkání, při kterém si budete moci vyrobit pěkné
velikonoční ozdoby. Paní floristka Jitka Folbrechtová a paní místostarostka Věra Vnenčáková se postarají o
zajímavou náplň této tvůrčí akce. Co vše bude užitečné si vzít s sebou, si napíšeme v dalším čísle Kladrubských
novin.
Akce NH Kladruby
21. 2. Seminář a setkání chovatelů starokladrubských koní (Císařský hostinec, sobota, 9.30 hod.)
16. – 19. 4. Mezinárodní závody spřežení „Rudolfův pohár“ (Čt, Pá - drezury, So - maratón, Ne - parkur)
Akce Střední školy chovu koní a jezdectví
27. 2. Den otevřených dveří od 11 do 15 hod. V 11 hod. ukázka výcviku ve školní jízdárně.
Hostinec u Černého koně Kladruby n. L.
28. 2. Dětská maškarní zábava (od 14 hod.), Maškarní zábava pro dospělé (od 20 hod.)
14. 3. Hasičský ples
Hospoda na křižovatce Kolesa
21. 2. Zabíjačka (od 14 hod.)
28. 2. Společenský ples (od 20 hod.)
Bílé Vchynice a Tetov
14. 3. Karneval v Tetově pro děti od 14 hod. a pro dospělé od 19 hod., téma masek 70. léta 20. stol.
Mateřská školka Kladruby n. L.
25. 2. Karnevalový rej v MŠ
JSDH Kladruby (hasiči) budou provádět sběr železn. odpadu a elektroodpadu. Termín bude včas oznámen.
Podpora podnikatelů
Dále vyzýváme podnikatele, kteří působí na katastrálním území obce Kladruby nad Labem, že jim rádi
věnujeme prostor 1 – 2 řádek zdarma ke sdělení názvu firmy, kontaktu a činnosti podnikání.
Speciálně ve službách to bude určitě užitečná informace pro obyvatele našich obcí. Svá krátká sdělení posílejte
na emailovou adresu obecního úřadu.
Všem obyvatelům našich obcí Bílé Vchynice, Kladruby nad Labem, Kolesa a Komárov přejeme příjemný
nový rok a společně se můžeme těšit na brzký příchod jara.
Za zastupitelstvo a radu obce Kladruby n. L. Lenka Gotthardová

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Úřední hodiny: Po a St: 8.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Kladrubské noviny - občasník, vydává: Obec Kladruby nad Labem, IČO 00273767.
Šéfredaktorka Ing. Lenka Gotthardová, CSc. Počet výtisků 350, neprodejné.
Sídlo redakce: Obecní úřad Kladruby nad Labem 110, 533 14 Kladruby nad Labem, tel.: 466 932690, 466932126
e-mail: obec@kladrubynadlabem.cz. Povoleno MK ČR E 22064

