*** KLADRUBSKÉ NOVINY 6/2016 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku

Milí spoluobčané,
před řadou akcí v tomto týdnu vychází Kladrubské noviny, které Vás mohou dobře informovat. Kromě
toho si sdělíme i události uplynulého období. V mezičase proběhlo zasedání rady 4. 5., stavební
komise 16. 5. a zastupitelstva 18. 5. (viz usnesení ZO a RO na webových stránkách obce).
Osvětlení
Část občanů našich obcí si jistě všimla, že při příjezdu do Kladrub směrem od Semína je vyměněno
několik světel. Jedná se o energeticky úspornější variantu. Světla tam umístěná jsou
pouze na zkoušku. Již bylo dostatečně zjištěno, že osvětlení je poměrně slabé, takže bude přemístěno
jinam. V mezičase tam vyzkoušíme silnější zdroje energeticky úsporného světla. Průběžně se budeme
snažit hledat vhodné zdroje nízkoenergetického osvětlení a zkoušet jejich světelnou účinnost.
V případě vhodné světelnosti, pořizovací ceny a provozních nákladů se budeme na zastupitelstvu
obce rozhodovat o jejich stabilním umístění.
Změny územního plánu
Územní plán obce Kladruby nad Labem (Kladruby n. L., Kolesa, Komárov a B. Vchynice) je platný od
roku 2006. Pomalu se blíží čas příprav nového územního plánu. Na zastupitelstvu obce 18. 5., které se
konalo v Bílých Vchynicích, bylo rozhodnuto, že změny do dalšího územního plánu bude možné
podávat od 1. 6. do 30. 9. 2016. Je to relativně dlouhá doba, většina ostatních obcí ponechává čas na
úpravy okolo dvou měsíců. Vzhledem k tomu, že náš termín vychází na hlavní prázdniny,
ponecháváme všem našim občanům i institucím dostatek časového prostoru k vyjádření. Vaše
písemné podněty očekáváme do 30. 9. na adrese: Obecní úřad Kladruby nad Labem, 533 14 Kladruby
nad Labem 110 nebo mailem přes webové stránky obce (oficiální registrovaný mail je na titulní
stránce vlevo nahoře) nebo osobně v úřední hodiny OÚ (PO, ST 8-12, 13 – 17 hod.).
Čarodějnice a májka
V sobotu 30. 4. se mnoho našich občanů a hlavně dětí zúčastnilo pálení čarodějnic. O jejich hladký
průběh se postarali hasiči a aktivní obyvatelé. Pálení čarodějnic proběhlo pro obce Kladruby n.L.,
Kolesa a Komárov v prostoru vedle dětského hřiště v Kladrubech n.L., pro obyvatele B. Vchynic
poskytl vhodnou plochu p. Červený vedle vodní nádrže. Velké hromady roští, dřeva apod., které byly
v Komárově a v Kladrubech n. L., jsme jako v dřívějších letech nechali z bezpečnostních důvodů
zapálit již dříve pod dozorem hasičů. Hasiči stihli také postavit májku na velmi dobře viditelném místě
před hasičskou zbrojnicí v Kladrubech n. L.
Jednání o revitalizaci alejí
Ve středu 3. 5. proběhlo v hřebčíně jednání iniciované Správou a údržbou silnic (SUS) Pardubického
kraje za účasti hostitele NH, zástupců Pardubického kraje, Národního památkového ústavu, Agentury
ochrany přírody, MZe, MŽP, Obecních úřadů Selmice, Řečany n. L. a Kladruby n. L. a dalších
účastníků. Hlavním tématem byla revitalizace silničního stromořadí v okolí NH Kladruby n. L. Součástí
byly rovněž informace o možné opravě silnic a o dlouho očekávané opravě mostu přes Labe na
Řečany n. L., respektive k jeho nové stavbě. Mezi účastníky panovala vesměs shoda (až na jednu
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výjimku) o potřebě rychlejší realizace výše uvedených témat. Zastupitelstvo obce Kladruby n. L. se
následně vyjádřilo k zaslanému návrhu projektu nového mostu (po konzultaci s vedením SUS
s ohledem na NKP). Optimální by byla třípólová spojitá nosná konstrukce s plavební výškou 7 m a
stávající plavební šířkou.
Pošta
Národní hřebčín připravuje opravu budovy čp. 3 (původně čp. 2), ve které sídlí mj. Česká pošta. Tato
instituce se v Kladrubech nachází od druhé poloviny 19. století. Dříve se dopravovala pošta přes
Čáslav a později přes Přelouč. Pošta v Kladrubech vystřídala několik míst – č.p. 37 (dnes Verunáčovi),
č.p. 61 (Votavovi), č.p. 10 (Šrámkovi), č.p. 23 (Císařský hostinec) až po dnešní číslo popisné dvě, resp.
nově přečíslované 3.
Kdy se přesně bude oprava konat, oznámí včas Národní hřebčín. Každopádně obě instituce – Obecní
úřad a Národní hřebčín – mají společný zájem, aby provoz pošty nebyl přerušen.
Muzejní noc a noc kostelů
Obec Kladruby n. L. a Národní hřebčín Kladruby n. L. se zapojí do dvou významných akcí s názvy
muzejní noc a noc kostelů. Muzejní noc bude probíhat již tuto sobotu 28. 5. po Dni starokladrubského
koně od 19 do 24 hodin. Jednak budete moci navštívit expozice hřebčína a zároveň také výstavu o
pardubickém fotografovi Josefu Pírkovi, která probíhá až do 31. 5. 2016 na OÚ. I zde se na vás
budeme těšit večer od sedmi do půlnoci. Na obou místech bude vstupné dobrovolné.
V pátek 10. června se kladrubský kostel sv. Václava a sv. Leopolda a kaple sv. Kříže připojují k „Noci
kostelů“. Zajímavého duchovního setkání se budeme moci zúčastnit mezi 18. až 22. hodinou.
V kostele se od 18 hodin uskuteční vystoupení Pěveckého sboru Josefa Bohuslava Foerstera
z Přelouče pod vedením sbormistra Petra Vacka. S tímto pěveckým tělesem jsme se již setkali v rámci
novoročního koncertu. Nyní si pro nás jeho členové připravili písně od těchto světových autorů: J. B.
Foestera, Arr. Petra Vacka, Petra Ebena, Adama Václava Michny z Otradovic a Wolfanga Amadea
Mozarta. Náklady spojené s tímto koncertem ponese společně Obec a NH a tak návštěvníci mají
vstup zdarma .
Ve večerním programu promluví i pan farář Lubomír Pilka z přeloučské farnosti. Po programu
v kostele bude možné navštívit hřbitovní kapli Povýšení sv. Kříže, kde by měl být již instalován nový
lustr.
Mezinárodní závody spřežení
V termínu od 21. do 24. dubna proběhl tzv. Rudolfův pohár a zároveň Memoriál ing. J. Davida.
Závodů se zúčastnilo 75 spřežení z 12 států. Závodníci byli Obecním úřadem pozváni na výstavu
Josefa Pírka a to ve čtvrtek večer, kde je mj. čekalo sladké pohoštění. Krásné a velice chutné dorty a
další sladkosti upekly dámy: Vlasta Naščáková, Marie Blechová, Věra Vnenčáková, Helena
Antochová, Marcela Ženatá, Helena Hanušová, Jana Kulhánková a Blanka Kárníková. Všem patří velký
dík i za to, že obecní úřad toto občerstvení nic nestálo. Navíc nejstarší (77 let)a nejmladší jezdci
spřežení (18 let) byli odměněni pěknými dorty. V řadě obcí v zahraničí je tato vstřícnost běžnou
součástí závodů. Je fajn, že jsme se k nim letos mohli zařadit i my.
Výsledky hlavních soutěží:
CAI 1 – 3*– Bartolomej Kwiatek (POL), CAI 2 - 3* Sandro Koalik GER), M. Matúška (SVK), Jiří Nesvačil
jun., CAI 4 – 3* – 1. Joszef Dobrowitz (HUN), J. Nesvačil sen., J. Nesvačil jun. 
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V polovině května se 12 starokladrubských koní zúčastnilo výjezdu na významné mezinárodní
drezurní a skokové závody do Wiesbadenu, kde excelovali koně i hoši Jiří a Radek Nesvačilovi a jejich
týmy při důležitých doprovodných akcích. Roman Vyskočil zvítězil v soutěži „Jump and drive“ .
Nabídka vyřazených knih
V letošním roce se paní Klárka Novotná začala pomalu probírat původní obecní knihovnou, která je
umístěna v mateřské školce. Některé publikace jsou již v dosti špatném stavu, jsou tam vícekrát
apod., takže jsme se rozhodli je vyřadit a předat dál za symbolický dobrovolný příspěvek okolo pěti
korun za knihu. Výtěžek z těchto knih bude sloužit k budoucímu nákupu nových. Zprovoznění
knihovny plánujeme na příští rok. Řadu knih bude potom možné zapůjčit třeba od pardubické
knihovny.
Vyřazené knihy budou nabízeny v úterý 31. 5. od 16 – 18 hodin v knihovně MŠ (první vchod od brány
od hlavní silnice, jako k paní kadeřnici), případně můžete zavolat přímo K. Novotné na telefon
777 587 333.

Setkání obcí s názvem Kladruby a příbuzného znění
V České republice existuje 12 obcí, které se jmenují Kladruby, a dále mají ještě blízké příbuzné:
Kladoruby u Letovic na Blanensku, Kladeruby na Vsetínsku a Třebíčsku a Kladrubce u Plzně. Celkem
16 míst nese název, který je spojován s dávnou činností našich předků – mýcením lesů, kácením
stromů a rubáním klád (klády rubati). Podobný název obcí se vyskytuje také v Bulharsku (Kladorub) a
v Srbsku (Kladoroba). Zcela zvláštním místem je název Kladorob Glacier - Kladorobský ledovec, který
se nachází v Antarktidě (na severu směřuje k Ohňové zemi v Jižní Americe).
Záměna názvů
Řada obyvatel Kladrub byla občas překvapena, že potencionální návštěvníci dorazili na zcela jiné
místo, než měli v úmyslu. Velice často se zaměňují Kladruby nad Labem s Kladrubami u Stříbra či u
Vlašimi, ale často i s dalšími, třeba u Teplic či Rokycan a samozřejmě i naopak.
Jednou přiletěli na Letiště Václava Havla do Prahy Angličané, kteří si v kladrubském hřebčíně chtěli
koupit koně. Po dvou hodinách cesty volají, že už jsou skoro u nás, tak jsme se ptali, kde že jsou a oni
radostně odpovídali: „Již za Plzní“ .
Kladruby n.L. jsou často zaměňovány za Kladruby nad Vltavou či dokonce za Kralupy nad Vltavou.
Kde jsou Kladruby
Abychom si udělali ve výskytu Kladrub trošku pořádek, pozvali jsme zástupce jednotlivých měst či
obcí do Kladrub nad Labem. Tak přijedou zástupci z Chlumce n. C., pod které spadá místní část
Kladruby (směrem na Hr. Králové), což jsou naši nejbližší sousedi. Nejvzdálenější jsou v západních
Čechách, kde máme troje Kladruby – u Stříbra, u Beranova a Ovesné Kladruby (poslední dvoje jsou
v okresu Cheb). Největší jsou u Stříbra, jsou městem a mají tam mj. nádherný klášter s ještě
krásnějším kostelem, v přestavbě od J. B. Santiniho. Ovesné Kladruby nám jsou v Kladrubech n. L.
velice sympatické, neboť oves je základní výživovou složkou našich krásných starokladrubských koní.
V jižních Čechách máme Kladruby u Tábora a u Strakonic, v severních Čechách v Ústeckém kraji jsou
Kladruby u Teplic. V Královéhradeckém kraji jsou kromě Kladrub u Chlumce n. C. ještě Kladruby u
Kohoutova na Trutnovsku. Na Vysočině máme Kladruby u Libice u Havlíčkova Brodu, v Plzeňském
kraji nalezneme Kladruby u Radnice na Rokycansku a ve středních Čechách u Vlašimi, kde je
významný rehabilitační ústav. Takže obce s názvem Kladruby se poměrně rovnoměrně vyskytují
hlavně v Čechách, obce s názvem Kladoruby a Kladeruby bychom našli na jižní Moravě a Zlínsku. Ze
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všeho vyplývá, že naše země byla v dávných dobách bohatá na hluboké lesy a jejich mýcení a
zpracování dřeva dalo název našim obcím.
Setkání
Setkání obcí Kladruby a obcí s příbuzným názvem se uskuteční ve čtvrtek 26. 5. 2016 ve spolupráci
Obce Kladruby nad Labem a Národního hřebčína Kladruby nad Labem. V rámci dopoledního
programu (9 – 12) budou představena jednotlivá místa a naplánována budoucí spolupráce. Přijďte se,
naši milí spoluobčané, podívat. Odpoledne budou účastníci akce pozváni na generální zkoušku na Den
starokladrubského koně, který se uskuteční v sobotu 28. 5. Zájemci se budou moci zúčastnit
prohlídky hřebčína.
Poprvé v historii se tak sejdou obce, které mají zajímavý název i původ, a které se do historie naší
země zapsaly a zapisují mnoha kulturními, společenskými, chovatelskými či jinými zvláštnostmi.
Nechť se všem dobře daří .
Návštěva zámku Kačiny pro naše obyvatele
V pátek 27. května v 16.30 se sejdeme před vchodem do zámecké budovy. Tam na nás již bude čekat
paní ředitelka muzea a zámku Kačina pí. Alena Štecherová a ukáže nám to nejlepší, co areál nabízí.
Společně si projdeme zámecké salóny, divadlo i zrenovovanou konírnu. Akce je pro obyvatele našich
obcí zdarma. Přihlášky na OÚ mailem (obec@kladrubynadlabem.cz) nebo osobně. Doprava je
individuální vlastními auty, dle potřeby můžeme rádi vzít několik osob do služebního auta.
Vernisáž výstavy obrazů
Od 22. června do konce července bude na obecním úřadu výstava obrazů koní všestranné paní
malířky RNDr. Heleny Grocholové z Lysé nad Labem.
Vernisáž k této akci proběhne v úterý 21. června od 17 hodin v zasedací místnosti OÚ. Všichni jste
srdečně zváni.
Obecní úřad Kladruby n. L. rád vyzývá naše občany k realizaci dalších tematických výstav. Pokud má
někdo kontakty či dokonce již i vhodné materiály na zajímavou ucelenou výstavu, může ji na OÚ po
domluvě uspořádat (např. z historie práce našich hasičů, myslivost, naše obce v zrcadle času atd.).
Budeme se těšit na aktivní pořadatele.
Indiánské táboření na koních
Irena Plačková z Bílých Vchynic nabízí denně po předchozí domluvě jízdy na koních v přírodě pro děti,
mládež, maminky i seniory. Program pro ženy – poradenství v úpravě jídelníčku, který léčí tělo a
tvaruje štíhlou postavu. Info na www.ranch-ir.cz, tel. 603 570 056.
Rádi připomínáme našim občanům, kteří aktivně organizují různé akce, související s naším územím,
aby nám je včas sdělovali, abychom je mohli pro větší informovanost uveřejnit.
Akce:
26. 5. Setkání obcí (9 – 12 hod.), OÚ, následně NH (Císařský hostinec), 27. 5. Návštěva Kačiny 16.30
hod., 28. 5. Jezdecký den 10.00 hod., 28. 5. Muzejní noc (hřebčín + OÚ) 19 – 24 hod., 31. 5. Nabídka
vyřazených knih 16 – 18 hod., 10. 6. Noc kostelů (OÚ + NH) 18 hod., 26. 6. Velký jezdecký den, 10
hod., 13 hod. – závodiště, 16. 7. Dostihy v Kolesách, 13. 8. Dostihy v Kolesách
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