*** KLADRUBSKÉ NOVINY 10/2016 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku

V měsíci září se sešla rada obce v pondělí 19. 9. a zastupitelstvo obce ve středu 21. 9. (viz usnesení na
webu obce). Členové stavební komise se v průběhu srpna a září několikrát účastnili kontrolních dnů k
opravě kapličky v Komárově. Proběhlo slavnostní zahájení školního roku, kdy naše prvňáčky tradičně
vezlo dvojspřeží starokladrubských koní NH do řečanské školy. Obec Kladruby nad Labem se také
spolupodílela s Národním hřebčínem na uskutečnění harfového koncertu v rámci Dne evropského
kulturního dědictví.
Volby
V letošním roce se konají volby do zastupitelstva krajů a do senátu ČR v termínu 7. a 8. října (pátek 14
– 22 hod., sobota 8 – 14 hod.) a případné druhé kolo senátních voleb je následujícího týdne 13. a 14.
října ve stejnou dobu. Účast ve volbách patří k základním občanským právům demokratické
společnosti, není povinná, ale dává možnost se svobodně rozhodnout – jak k účasti, tak k volbě. Nechť
se nám všem dobře volí.
Oprava kapličky
Kaple Panny Marie je v Komárově již od roku 1911. Byla postavena podle plánů významného pražského
architekta Aloise Dlabače, který je mj. autorem vodní elektrárny na pražském ostrově Na Štvanici. Na
výstavbě se finančně podíleli její autor, občané i obec Komárov.
Kaple reprezentuje krásný secesní sloh a je ozdobena řadou sgrafit. Její první zásadnější oprava
proběhla v roce 1965, pak následovaly nutné drobnější opravy. Zásadní opravy se dočkala v letošním
roce, kdy po peripetiích se zhotovitelem renovace, se tohoto časově náročného úkolu výborně zhostila
firma pana Tomáše Rusína Profistyl z Chlumce nad Cidlinou. Ten dokázal v rekordně krátké době se
svým pracovním a restaurátorským týmem zrealizovat kompletní opravu kaple, a ještě mimo původní
plán její odvodnění a lepší systém odvětrání.
Kaple Panny Marie patří pod Biskupství Královéhradecké, Pardubický vikariát a pod římskokatolickou
farnost ve Vápně u Přelouče. Slavnostní nové posvěcení kaple proběhne v neděli 16. října na svátek sv.
Havla od 14 hodin za přítomnosti důstojného pána Mgr. Jiřího Kváše z Lázní Bohdaneč. Se svým
kulturním programem doplní tuto akci i děti z mateřské školy Hříbátka z Kladrub n. L. Budeme velmi
rádi, když se této významné slavnosti v hojném počtu zúčastníte.
Návštěva v Semíně
Ve čtvrtek 15. září jsme měli jedinečnou příležitost navštívit naši sousední vesnici Semín. Po celou dobu
se o naše občany starali pan starosta Jaroslav Trubač, místostarosta Josef Kratochvíl a předsedkyně
výboru pro kulturu a školství paní Libuše Stráníková. Mohli jsme si prohlédnout pěkně opravený
interiér obecního úřadu, mateřské školy i základní školy. Podívali jsme se i na dvůr pivovaru, ve kterém
se v roce 1880 narodil proslulý kubistický a funkcionalistický architekt Josef Gočár, který zanechal svoji
tvůrčí stopu hlavně v Hradci Králové, v Praze, v Lázních Bohdaneč a řadě dalších míst. Zajímavé bylo i
nahlédnutí do věže dřevěné zvonice či do strojovny bývalého mlýna, který leží na slavném Opatovickém
kanálu, jehož stavba byla dokončena Pernštejny v roce 1513 a k nám do Kladrub nad Labem z něj
přitéká tzv. Kladrubský napaječ, o němž bude řeč ještě v souvislosti s činností Lesů České republiky.
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Mistrovství ČR ve spřežení
Od 22. do 25. září 2016 se ve výcvikovém středisku NH v Heřmanově Městci konalo Mistrovství České
republiky v soutěžích spřežení. Za NH se nejvýznamnějších českých závodů zúčastnili Jiří Nesvačil jun.,
Radek Nesvačil, Šárka Zahradníková a Roman Vyskočil. V kategorii čtyřspřeží získal zlatou medaili Jiří
Nesvačil jun. a jeho bratr Radek bronzovou. Navíc J. Nesvačil obsadil 4. místo v kategorii dvojspřeží.
Starokladrubští koně v majetku NH i soukromníků se v průběhu závodů velmi pěkně umísťovali (např.
ještě v kategorii jednospřeží - 2. místo J. Koníře s Gss Regia XXXVIII-75, 4. místo Ing. Tomáše Bartáka
s G Ramata L – 7 a další místa Alexandra a Davida Soukupových, Davida Haitla či Emila Moudrého).
Provádění údržbových pracích na vodních tocích v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem
Dne 1. 1. 2011 v rámci transformace ZVHS převzaly Lesy České republiky, s. p. do správy a majetku
vodní toky společně s nemovitým majetkem (úpravami) nacházející se na vodních tocích v areálu
katastru obce Kladruby nad Labem, konkrétně v Národním hřebčíně. Od roku 2011 Lesy ČR, s. p.
provádějí každoročně na základě požadavku Národního hřebčína údržbové práce na upravených i
neupravených vodních tocích po celém areálu hřebčína a rovněž i na tzv. „Kladrubském napaječi“
(náhonu), který přivádí vodu do obce Kladruby nad Labem z obce Semín z Opatovického kanálu.
Lesy ČR, s.p. mají ve správě cca 15 km vodních toků (původně zavlažovacích a odvodňovacích kanálů),
které se nacházejí v areálu Národního hřebčína. Rovinatá krajina celého území společně s dalšími
okolnostmi přispívá k neustálému a pravidelnému zanášení sedimentem koryt vodních toků a kanálů.
A proto je zapotřebí neustálá komplexní údržba téměř všech vodních toků po celém areálu. S těmito
pracemi souvisí péče o břehový porost, který je pro Kladruby velice specifický, jelikož se nacházíme na
pozemcích kulturní památky a Národní kulturní památky. Na březích vodních toků se nacházejí
náletové porosty různého stáří a druhů, včetně topolů, které jsou přestárlé, dožilé, často v havarijním
stavu a potřebují odstranit. Následně po odstranění dřevin je zapotřebí provést výsadbu původních
dřevinných kultur, které jsou od minulosti pro hřebčín specifické.
Údržbové práce spočívaly zejména v odstraňování sedimentu z koryt vodních toků s následnou
likvidací sedimentu, která je v této oblasti nesnadná, dále oprav břehů pomocí kamenného záhozu a
rovnaniny. Byla provedena obnova koryta Strašovského potoka, z důvodu přivedení vody do Mošnic za
účelem zlepšení vodního režimu. Dále došlo k probírkám keřového porostu, ořezu větví, odstraňování
překážek a naplavenin z koryt vodotečí a sečení břehů toků. Na uvedené práce vynaložily Lesy ČR, s.p.
finanční obnos v hodnotě cca 2 030 000 Kč. Jedná se o projekční a realizační práce provedené do léta
roku 2016. Na podzim letošního roku je opět plánovaná údržba vodního toku, na kterou je již
zpracovaná projektová dokumentace. Údržbové práce opět spočívají v odstranění sedimentu z koryta
toku, zajištění likvidace a dále probírka keřového porostu, posečení rákosu a travního porostu. Již se
zadává projektová dokumentace na rok 2017, opět na údržbu a na odstranění sedimentu z koryta toků.
Na rok 2018 je plánovaná akce obdobného charakteru. Plánují se i údržbové práce vodních toků na
další období. Jelikož podstatná část toků a kanálů v posledních letech značně zarůstá rákosem,
připravujeme postup na odstranění rákosu, jelikož napomáhá rychlejšímu usazování sedimentu
v korytě toku a zhoršuje průtočnou kapacitu.
V rámci péče o břehový porost byla provedena těžba topolů na podzim 2015 na vodním toku
Kladrubský napaječ v k.ú. Semín z důvodu havarijního stavu topolů, kde bylo odstraněno 36 ks topolů,
na které byla vydána výjimka ke kácení z důvodu výskytu chráněných živočichů. Dále byl odstraněn
keřový a náletový porost a proběhlo sečení. Bylo zde ponecháno 9 torz, jako útočiště pro zvláště
chráněného živočicha lesáka rumělkovitého, který se vyskytuje v této oblasti. Po těžbě následovala
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výsadba břehového porostu, kde došlo k vysázení 58 ks stromků a 63 ks keřů. V současné době probíhá
povýsadbová péče na vysázených porostech. Celkové náklady na uvedenou akci činí 299 000 Kč, které
plně hradily Lesy ČR, s. p.
Nyní probíhá velmi důležitá akce na odstranění přestárlých, dožilých a silně havarijních stromů,
odstranění veškerého náletového porostu s následnou výsadbou na území Národního hřebčína
Kladruby nad Labem na Strašovském potoce v ř. km 0,750 – 1,850 ve správě LČR, s. p., ST - OPL. Tato
akce se uskutečňuje na základě žádosti od Národního hřebčína a to počínaje měsícem září 2016,
z důvodu havarijního stavu většiny topolů v řešeném úseku. Snoubí se zde zájmy bezpečnosti a zájmy
ochrany přírody. Dotčený úsek se nachází v nově vyhlášené evropsky významné lokalitě NATURA 2000.
V topolech se vyskytuje zvlášť chráněný živočich lesák rumělkový a dotčený úsek se nachází na
pozemcích Národní kulturní památky. S akcí byli seznámeni občanská sdružení „Chráníme stromy“ a
„Zelená pro Pardubicko“. Na uvedenou akci byla již zpracovaná projektová dokumentace, během
projekční činnosti a činností správce toku byla vyřešena veškerá povolení, tj. výjimka od Krajského
úřadu Pardubického kraje, odboru ŽP a zemědělství na odstranění topolů z důvodu výskytu zvlášť
chráněného živočicha lesáka rumělkového, povolení od Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru
školství a kultury, oddělení kultury památkové péče zejména ohledně druhového složení vysázených
dřevin a závazné stanovisko od Pardubického kraje, odboru ŽP a zemědělství, že akce nemůže mít
významný vliv na nově vyhlášenou evropsky významnou lokalitu NATURU 2000 dle ustanovení §45 i.
V rámci akce je odstraňováno 105 ks havarijních topolů, 8 ks topolů bude ponecháno bez zásahu
(možnost výskytu lesáka rumělkového, z tohoto důvodu budou také vytvořena 3 úložiště z pokácených
kmenů s kůrou a s podkorním myceliem a „černou“ hnilobou lýka, kmeny s dutinami a trouchem pro
lesáka rumělkovitého), dále bude odstraněn veškerý doprovodný náletový porost a dojde k posečení
travní hmoty. Následně po těžbě dojde k výsadbě břehového porostu dle podmínek oddělení
památkové péče a to původních dřevinných kultur, které se v Kladrubech nacházely. Jedná se o
vysázení 179 ks stromků (zejména dubu 143 ks) a 52 ks keřů. Poté bude následovat několikaroční
povýsadbová péče o břehový porost. Celkové náklady na tuto akci činí 621 000 Kč, které kompletně
hradí Lesy ČR, s. p. Mimochodem se jedná o úsek toku, který byl obnoven v rámci údržbových prací
v roce 2015.
V rámci další drobné akce je plánovaná probírka náletových dřevin rostoucích v průtočném profilu
vodního toku a úklid popadaných suchých a shnilých větví podél toku na dalším úseku vodního toku
v areálu Národního hřebčína Kladruby.
V následujících letech plánujeme odstranit další topoly z břehů vodních toků na území Národního
hřebčína Kladruby, které začínají být v havarijním stavu. Nejprve však proběhne vytipování nejhorších
jedinců v terénu za účasti všech dotčených organizací a institucí (Krajský a městský úřad, NPÚ, AOPK,
NHK a další).
Za Lesy ČR napsal Tomáš Kulhánek, správce toků
Oznámení České pošty, s.p.
Ve středu dne 5. 10. 2016 bude pošta v Kladrubech nad Labem z technických důvodů uzavřena
(povinné školení nové zaměstnankyně).
Tímto bychom rádi poděkovali dlouholeté zaměstnankyni pošty paní Radce Musílkové za pečlivou a
vstřícnou spolupráci s obyvateli našich obcí i OÚ. Nechť se jí v novém zaměstnání dobře daří.
Změna v místním obchodě COOP
V letošním roce došlo ke změně zaměstnankyň v místním obchodě COOP. Paní Marii Tlučhořovou
vystřídala paní Marcela Samšiňáková. V minulém období svoji práci opustila paní Stanislava
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Verunáčová a na její místo nastoupila paní Jitka Vančurová. Oběma, již bývalým pracovnicím COOP,
děkujeme za jejich práci a novým přejeme hodně úspěchů.
Nové směrovky
V průběhu měsíce září 2016 byly ve všech obcích umístěny nové směrovky. Jedná se většinou o kulturní
a místopisné cíle.
Dále bychom chtěli upozornit všechny cyklisty, že před Obecním úřadem v Kladrubech nad Labem je
umístěna pumpička pro kolaře „Pro cyklistovu duši“.
Obě aktivity byly podpořeny Pardubickým krajem.
Akce
6. 10. – podzimní třídění koní v NH Kladruby n. L.
7. a 8. 10. – volby do krajských zastupitelstev a senátu ČR
9. 10. - pravidelná mše v kostele sv. Václava, 8.00 hod.
9. 10. – Velká pardubická
13. a 14. 10. – volby do senátu ČR
15. 10. - Hubertova jízda v NH Kladruby n. L.
16. 10. – Slavnostní znovusvěcení kaple Panny Marie v Komárově, 14.00 hod.
26. 10. – přednáška v NH – Oktavián hrabě Kinský, 18.00 hod.
28. 10. – Hubertova jízda v NH Kladruby n. L. pro hosty
5. 11. – dostihy v Kolesách
13. 11. – pravidelná mše v kostele sv. Václava od 8 hodin
17. 11. – exkurze do Vídně – výstava 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa
26. 11. – vánoční floristický kurz, od 9 hod. v Kladrubech n. L.
27. 11. – rozsvěcení vánočního stromku v Kladrubech n. L.
3. 12. – Mikulášská nadílka pro děti
9. 12. – vánoční koncert – Virtuosi di Praga + Myšáci, kostel sv. Václava Kladruby n.L.

Cyklus přednášek k výstavě „Starokladrubský kůň“ – VČM, zámek, Pardubice, 18 hod., přednáškový
sál Východočeského muzea, www.vcm.cz/starokladrubsky-kun
5. 10.
12. 10.
19. 10.
26. 10.

Pozoruhodná historie Národního hřebčína Kladruby n. L. – Lenka Gotthardová
Národní hřebčín Kladruby n. L. jako kulturní dědictví – Jiří Machek
Historie a současnost chovu koní v NH Kladruby n. L. – Karel Regner
Krajina hřebčína Kladruby nad Labem – Věra Veselovská

Výstava o starokladrubských koních na zámku v Pardubicích trvá až do 8. ledna 2017 
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