*** KLADRUBSKÉ NOVINY 5/2016 ***
Zpravodaj územního samosprávného celku
Vážení a milí spoluobčané,
jaro je v plném proudu, na zahrádkách již řádkuje nejrůznější zelenina, v Kladrubech n. L. probíhají
významné mezinárodní závody spřežení a uskutečnilo se mnoho dalších akcí. Rada a následně zastupitelstvo
obce zasedaly 15. února a 30. března 2016 (usnesení zastupitelstva jsou na našich webových stránkách).
Kaple sv. Kříže
V loňském roce byla v rámci celkové rekonstrukce NH opravena kaple sv. Kříže a první pohřební obřad se
tam po mnoha desetiletích přestávky konal poprvé v pátek 22. ledna 2016. Rozloučení se konalo s paní
Ludmilou Svobodovou z Řečan nad Labem a mši sloužil pan farář Lubomír Pilka.
Placení poplatků
Rádi bychom připomněli, že termín placení poplatků za směsný odpad (TKO, 600,- Kč/osoba) a za pejsky
(50,- Kč/ 1. pes) je do 30. dubna, stočné do 31. srpna (900,- Kč/osoba)! Chataři platí za TKO 600,- Kč/ objekt
a stočné 1800,- Kč/objekt.
Akce minulé
Rádi bychom poděkovali kladrubským hasičům za účast na sběru velkoobjemového a nebezpečného
odpadu a železa, neboť měli opravdu hodně práce. Dále bychom rádi poděkovali všem, kteří se zúčastnili
brigád při úklidu obcí a také těm, kteří si uklidili alespoň před svým domem. Náramně se vydařil březnový
hasičský ples, který byl hojně navštíven (viz pěkná fota na webu OÚ).
Mateřská školka Hříbátka
První jarní den 21. 3. byl i dnem, kdy se mateřská školka dočkala rozšíření svého názvu na Mateřská škola
Hříbátka Kladruby nad Labem. Ve spolupráci s paní ředitelkou Marcelou Ženatou
byly vyřízeny i administrativní záležitosti, takže již nic nebránilo úpravě názvu. Děti
z MŠ si připravily recitování básniček a písničku s tématikou koní a byla „odhalena“
nová informační tabule. Dvě starokladrubská hříbátka nakreslila malířka
a chovatelka koní z Domašova u Brna Jitka Bednářová –Smíšková. Vnitřní výzdobu
školky obohatila o pěkný obrázek s koňmi paní Jana Ryvolová. O doprovodný
program s koňmi se nakonec výborně postaral Petr Vozáb s dvojspřežím lipicánů
a Vlastimil Kadlec s velšským poníkem Schönbrunn Landgrafem, kterého přivedla
Zuzanka Lupínková. K drobnému občerstvení dostaly všechny děti také samolepku
s logem MŠ a od paní Blanky Kárníkové pěkné koníčky .
Výstava na OÚ
Od čtvrtka 7. dubna do úterý 31. května probíhá v zasedací místnosti obecního úřadu výstava významného
pardubického fotografa Josefa Pírka. Tuto výstavu nám zapůjčilo Východočeské muzeum Pardubice, které
sídlí na tamním krásném renesančním zámku. Tímto bychom chtěli poděkovat hlavně panu řediteli Mgr. T.
Líbánkovi a kurátorce výstavy paní Renátě Tetřevové.
Josef Pírka byl dvorním fotografem vévody Nasavského a aktivně fotografoval od 80. let 19. století
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do roku 1942. Významnou součástí jeho tvorby byly také záběry z parforsních honů a překážkových dostihů,
hlavně z Velké pardubické.
Při vernisáži se opět výborně představily děti z MŠ se svým kulturním programem, takže je paní R.
Tetřevová angažovala na otevření výstavy o starokladrubských koních ve Východočeském muzeu na zámku
v Pardubicích dne 7. 7. 2016.
Výstava je otevřena každý den od 10 do 15 hod. (ÚT, ČT a PÁ) nebo do 16 hod. (PO, ST, SO, NE).
Ve středu 27. dubna se od 18 hodin můžete těšit na komentovanou prohlídku výstavy s paní Renátou
Tetřevovou. Těšíme se na Vaši účast.
Měřiče rychlosti
Po poměrně složité administrativě byly v průběhu měsíce dubna v obcích Kolesa a Komárov instalovány
první měřiče rychlosti. Další jsou v plánu v Kladrubech n. L. a v Bílých Vchynicích (zde ještě čekáme na další
povolení, vzhledem k tomu, že některé radary musíme umístit mimo sloupy veřejného osvětlení).
Zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení těchto měřičů z důvodů zvýšení bezpečnosti provozu. Je tedy na
nás všech, kdo řídíme auta, a samozřejmě i na cizích řidičích, jak budeme disciplinovaní a ohleduplní ke
svým spoluobčanům – kromě tachometru nám k tomu pomůže i radar a následná častější kontrola policie z
Chvaletic.
Naše stromy
Žijeme v Polabské nížině v místech, která jsou ještě bohatá na lužní lesy, aleje, remízy a solitéry. Krajina
okolo nás je nazývána kulturní krajinou, neboť ji po dlouhá staletí vytváří člověk ke svému užitku i obdivu.
Prvopočátky využívání zdejší krajiny se odrazily i v názvu obce Kladruby n. L. – lidé začali mýtit lesy – klády
rubati a tato činnost dala jméno naší obci. Zdali se v Kolesách vyráběly kolesy (což ovšem bylo daleko
později), nebo zda název sděloval, že kolem je les (kol les)a v Komárově komáři, těžko říci. S hospodářskou
úpravou krajiny a tzv. raabizací (podle Františka Antonína Raaba) byly v době Marie Terezie mnohé rybníky
či mokřady vysušeny, rozparcelovány a založeny vesnice, jako například Bílé Vchynice, Tetov a dalších 126
obcí na území našeho státu.
Další významné hlavně krajinářské úpravy přišly do Kladrub v období klasicismu (v první polovině 19.
století). Tehdy tu byly naplánovány a realizovány hlavní linie alejí a stromořadí mezi pastvinami. V té době
byly ovšem v módě topoly, jak je možné vidět na starých mapách siluety stromů. Jejich životnost je
poměrně krátká, a tak již ke konci 19. století přišly na jejich místa lípy nebo duby. V přibližně stejné době
byl založen i anglický park v Mošnici, který je dodnes unikátním přírodním parkem na břehu Labe
s množstvím nádherných solitérů.
Poslední velká alej, která se zde nově vysázela na počátku 20. let 20. století, je tzv. Volfova alej vedoucí od
Řečanské silnice k Mošnici. V období 1. republiky byly stromy většinou ve velmi dobrém stavu. Přibližně od
60. – 70. let min. století začínaly některé stromy usychat a docházelo k drobné výměně, především díky Dr.
V. Matouškovi a několika dalším příznivcům stromů a přírody.
V období od roku 1948 do roku 1989 došlo v okolí našich vesnic k likvidaci mezí, remízků a ke scelování
políček do větších celků a později velkých lánů. Naštěstí se tato situace příliš nedotkla kladrubských pastvin
a jejich nejbližšího okolí. V tomto období zemědělce zajímaly hlavně pole či louky a zcela výjimečně území
mezi nimi. To bylo již znatelně vidět na počátku 90. let. Při silnějších větrech padaly v alejích velké větve a
často i stromy (např. rok 1997, 1998, 2001…). V letech 2003 – 2005 byly popsány a zkontrolovány odborníky
z agentury ochrany přírody téměř všechny stromy v alejích a navržena opatření. V letech 2005 – 2008 bylo
vysázeno přes tisíc stromků v hlavní aleji Kladruby – Selmice, podél potoka za závodištěm, při cestě od
hlavní silnice ke Sklepům či k hájovně v Mošnici a v okolí odchovny koní v Selmicích. Rychle a snadně
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rostoucí stromy (břízy a olše) si celkem dobře poradily s následnou minimální péčí. Horší to bylo
s vysazenými lípami a duby, některé z nich rostou, řada z nich uschla či byla napadena parazity ze starých
stromů.
Na počátku roku 2015 mělo dojít k výraznému kácení stromů v hřebčínu a jeho blízkém okolí a také
v Selmicích. O této situaci a následné obnově zeleně jsme vás informovali v Kladrubských novinách 2/2015.
Tak došlo k uchování stromů u pošty, na nádvoří hřebčína a dalších místech. Tou dobou se o situaci stromů
na našich katastrálních územích začali zajímat ochránci stromů. „Občanské sdružení Chráníme stromy“,
respektive dnes podle nového občanského zákoníku „Chráníme stromy, zapsaný spolek“. To si vyžádalo
dohled nad všemi stromy, které spadají do žádostí o povolení ke kácení (o povolení se musí žádat u stromů
rostoucích mimo les, které mají ve výšce 130 cm obvod kmene 80 cm a více či o souvislý porost o ploše 40
m2 a více). Bez jejich souhlasu na našem území nesmíme pokácet žádný strom.
Abychom těmto požadavkům za obecní úřad mohli vyhovět po odborné stránce, bylo nám několika
specialisty doporučeno obrátit se na arboretistu M. Kindla. Toho jsme v zimních měsících požádali o
zhodnocení, popis stromů a následná řešení (ošetření stromů, pokácení stromů atd.). Na základě jeho
doporučení jsme zahájili řízení v těchto záležitostech, což obnášelo i písemné sdělení z. s. Chráníme stromy
a komunikaci s odborem životního prostředí MěÚ Přelouč. Následně jsme i se zástupci ochránců stromů
prošli všechny naše obce a popsané stromy. Ti doporučili většinu stromů ošetřit a pouze výjimečně pokácet
(1 lípa a 1 olše Kolesa, 1 smrk, 2 jasany v B. Vchynici).
V průběhu roku projdeme s p. arboretistou i ze zástupci CHS další stromy a zjistíme, jak se o ně starat či je
nahradit. V podzimních měsících je naplánována nová výsadba vhodných stromů, pocházejících z našich
geologických a klimatických podmínek. O dalších krocích v této oblasti vás budeme informovat
v Kladrubských novinách.
Na zhodnocení stavu stromů, jejich ošetření či odstranění a následnou výsadbu nám v letošním roce
přispěje Elektrárna Chvaletice resp. firma Sev.en Chvaletice částkou 200 tisíc korun.
Kladrubský napaječ
Po pročištění Strašovského potoka přichází na řadu zásadnější údržba tzv. Kladrubského napaječe, který
vede z Opatovického kanálu od Semína a rozdvojuje se za Březinovými. Lesy ČR tak budou v letošním roce
čistit úsek, který vede podél tzv. Kinské louky, za bývalou žampionárnou, pod bytovkami a pod silnicí
směrem ke Kurkovu jezírku. Rádi bychom požádali všechny občany, kteří tento tok jakkoliv přehradili, aby
hrazení odstranili a voda mohla volně proudit. Předem děkujeme.
Výjezdová skupina B. Vchynice
Výjezdovou skupinu dobrovolných hasičů v Bílých Vchynicích tvoří: Josef Špičák (velitel), Josef Hlad
(strojník), Zdeněk Hataš (zástupce velitele), Milan Hladík (člen), František Vaněk (člen).
Jízda na koni B. Vchynice
Irena Plačková z Bílé Vchýnice nabízí denně po předchozí dohodě jízdy na koních amerických plemen,
celodenní příměstské tábory v přírodě a v indiánském týpí, putování na koních po celé ČR. Vhodné pro děti i
maminky. Nevozí na ponících, ale učí děti přímo na precizně vychovaných koních styl: western i anglie.
Nevybírají se žádné členské poplatky! Žádný dril, koně jsou naši kamarádi, s láskou o ně pečujeme a oni
nám to s radostí vrací. Dále se zde učí bezpečné pády, slaňovat a pořádají dobrodružné hry v lese - stopovat
divoká zvířata, vyrábět lapače snů, zvonkohry, luky a šípy, oštěpy, vše z darů lesa.
Bližší info: www.ranch-ir.cz
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Akce OÚ (www.kladrubynadlabem.cz)
7. 4. – 31. 5. Výstava – Fotograf Josef Pírka z Pardubic (foto parforsní hony a dostihy)
27. 4. - Komentovaná prohlídka výstavy s Renátou Tetřevovou – 18 hod.
30. 4. - Čarodějnice v Kladrubech n. L. pro obce Kladruby n. L., Kolesa, Komárov – od 19 hod.
30. 4. - Čarodějnice v Bílých Vchynicích – od 19 hod.
26. 5. - Setkání obcí Kladruby, Kladeruby, Kladoruby, Kladrubce v Kladrubech n. L. – spoluorganizace s NH
Kladruby, 9 – 12 hod. setkání v Císařském hostinci, zájemci se hlásí do 20. 5. na OÚ
27. 5. - Návštěva zámku Kačina, pro občany našich obcí zdarma, TOP prohlídka s ředitelkou muzea a
zámku, sraz v 16.30 před zámkem na Kačině – zájemci se hlásí do 23. 5. na OÚ
21. 6. – Vernisáž obrazů Dr. Heleny Grocholové na OÚ v 17 hodin (výstava 21. 6. – 31. 7.)
Mše v kostele sv. Václava
8. 5. – 8. 00 a 12. 6. – 8.00 (vždy druhá neděle v měsíci)
Akce MŠ
29. 4. – Čarodějnický den v MŠ, 4. 5. – Filharmonie Pardubice „Z pohádky do pohádky“, 17. 5. – sportovní
dopoledne v MŠ, 31. 5. – loutkové divadlo v MŠ „O Malence“, 1. 6. Den dětí v Mošnici, 6. 6. Výlet do ZOO
Praha, 13. 6. – 17. 6. – škola v přírodě „Štíří dvůr“ v Hluboké u Krucemburku, 22. 6. – besídka na závěr
školního roku pro rodiče veřejnost, 23. 6. Ukončení školního roku – divadlo v MŠ, táborák, spaní v MŠ
Národní hřebčín Kladruby n. L. (www.nhkladruby.cz)
3. 5. - Jarní třídění starokladrubských koní
18. – 19. 5. - Zkoušky výkonnosti starokladrubských hřebců
28. 5. - Den starokladrubského koně
Střední škola chovu koní a jezdectví Kladruby n. L. (www.skola-kladrubynl.cz)
27. 4. - Liga škol – soutěžní setkání studentů středních zemědělských škol, 10.00 hod. – předvádění koní,
11.30 – skokové soutěže ZM – ZL, Vasury Kolesa
31. 5. – Zkoušky základního výcviku jezdců, NH Kladruby n. L.
Vasury Kolesa (www.vasury.cz)
27. 4. - Liga škol (viz výše)
6. – 8. 5. – Memoriál Richarda Knolla - nominace na lovecké zkoušky
7. 5. - Výstava alpských jezevčíkovitých brakýřů
14. 5. – Nativia Challange (běh se psem) – každý běžec má k sobě na vodítku připoutaného psa na postroji
a společně absolvují závod o délce cca 4,5 km
21. 5. – Výstava bavorských barvářů
4. 6. - Výstava pudlů
Celoročně pořádají řadu akcí s koňmi, včetně výuky jízdy na koních, hlavně pro děti i maminky.
__________________________________________________________________________________
Sídlo redakce: Obecní úřad Kladruby nad Labem 110, 533 14 Kladruby nad Labem, tel.: 466 932690, 466932126, e-mail:
obec@kladrubynadlabem.cz.
Kladrubské noviny - občasník, vydává: Obec Kladruby nad Labem, IČO 00273767. Povoleno MK ČR E 22064 ze dne 27. 3. 2015.
Úřední hodiny: Po a St: 8.00 – 12.00
13.00 – 17.00. Počet výtisků 350, neprodejné. Datum vydání: 20. 4. 2016.
Šéfredaktorka Ing. Lenka Gotthardová, CSc.
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