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Zpravodaj územního samosprávného celku
Zasedání zastupitelstev
Zasedání rady proběhlo 1. 4., zasedání zastupitelstva obce 13. a 29. 4. (viz. zápisy a usnesení) –
v pondělí 13. dubna 2015 proběhlo zasedání zastupitelstva obce a zároveň beseda a diskuze na téma
vstupu NH Kladruby n. L. a vybrané okolní krajiny do UNESCO. Do Kladrub n. L. přijeli zástupci:
za ministerstvo zemědělství ředitel správní sekce JUDr. Jiří Grigoriev, Ph.D., za ministerstvo kultury
ředitel odboru památkové péče Mgr. Jiří Vajčner, Ph.D., za generální ředitelství Národního
památkového ústavu (NPÚ) Ing. arch. Věra Kučová, za územní pracoviště Ing. Arch. Eliška Racková
a Ing. Věra Veselovská. Národní hřebčín byl zastoupen ředitelem NH Ing. Jiřím Machkem a
náměstkem ředitele Ing. Radkem Václavíkem, MSc., který setkání uváděl.
Vstup NH Kladruby n. L. pod ochranu UNESCO by byl významným krokem a kulturně společenským
mezníkem. Řadu let je hřebčín kandidátem na listině čekatelů. Již samotný výběr tohoto jedinečného
místa je čestnou a prestižní záležitostí. V naší zemi je pouze 12 míst, která požívají této mezinárodní
ochrany. Kladrubský hřebčín je velmi výjimečným místem z hlediska chovu koní, krajiny a
vzájemného architektonického prolnutí. Nicméně není jediným zájemcem z řad významných
evropských hřebčínů, které usilují o vstup do UNESCO – rozsáhlé přípravné práce realizují například
ve známé Lipici, v maďarském hřebčíně v Mezöhegyesi či ve francouzském Le Pin. Je tedy potřeba
podívat se na situaci minimálně z evropského nadhledu.
Obec Kladruby nad Labem požádala vedení NH o realizaci řady přednášek, besed a diskuzí na dané
téma. Tato první je zachycena na videozáznamu, který je přístupný na webových stránkách obce.
Výhody a omezení, která by z potencionálního zařazení Kladrub n. L. pod UNESCO vyplývala,
budeme průběžně zjišťovat právě na těchto užitečných setkáních. Velmi děkujeme za začátek
komunikace na velmi zásadní a důležité téma, které by mohlo NH a obec Kladruby n. L. s přilehlým
okolím zařadit mezi světově významná a chráněná místa.
Další zasedání zastupitelstva proběhlo ve středu 29. dubna 2015 v Kolesách. Hlavním tématem byla
možná realizace kanalizace v obcích Kolesa a Komárov. Z jednání vyplynulo, že zájem zastupitelů i
občanů o provedení odkanalizování obou obcí je, ale bude se hledat vhodný způsob realizace.
V závěru loňského roku se stihlo prodloužit stavební povolení pro tuto stavbu (na rozdíl např. od B.
Vchynic, kde stavební povolení vypršelo již v roce 2013).
Jarní brigáda
Velmi ráda bych poděkovala všem účastníkům brigád za úklid obcí, který proběhl v sobotu 11. dubna
2015. Celkem se ho zúčastnilo okolo 60 obyvatel, nejpočetnější skupiny vzhledem k počtu obyvatel
byly v Komárově, dále v B. Vchynicích, v Kolesách a potom v Kladrubech n. L. Udělal se velký kus
práce, která byla rozhodně vidět. Nyní v ní pokračují zaměstnanci OÚ, kteří průběžně čistí hlavně
krajnice a chodníky a dále se pustí do sekání trávy a dalších potřebných prací.
Rudolfův pohár
V Kladrubech n. L. proběhly 12. mezinárodní závody spřežení Rudolfův pohár, jehož soutěž čtyřspřeží
je zároveň Memoriálem Ing. Jiřího Davida. Akce se zúčastnilo přes čtyřicet jedno, dvoj a čtyřspřeží ze
sedmi evropských zemí (Dánsko, Maďarsko, Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko a ČR). Nejlepší
umístění starokladrubských koní v jednospřeží bylo 2. místo Jana Exnara z Havl. Brodu a ve čtyřspřeží
2. místo Radka Nesvačila a 5. místo Jiřího Nesvačila., oba z NH Kladruby. 6. a 7. místa patřila Josefům
Leibetsederovým (jun. + sen.) a 10. místo Ewaldu Wurmovi (všichni tři z Rakouska a rovněž zapřahají
starokladrubské koně).

Liga škol
V Kolesách se již poněkolikáté
organizovala tzv. Liga škol, což je
jezdecká soutěž pro studenty středních
zemědělských škol zabývajících se
chovem koní a jezdectvím. Mohli jsme
zde vidět studenty z Čáslavi, Lanškrouna,
Velké Chuchle, Humpolce, Chrudimi a
ze Střední školy chovu koní a jezdectví
z Kladrub n. L. Vybraní studenti soutěžili
jednak v předvádění koní a dále
v parkurech stupně Z – ZL, k tomu zde
byly ještě pořádány hobby závody.
Naši studenti získali v předvádění koní na ruce 1. místo – Zuzana Barešová (Athea), dále 2. místo Eva
Černohorská (Comet) a 4. místo Petra Jezdinská (Karibik). V Lize, skokové soutěži st. ZM, obsadila
Nikola Svobodová (Belfast) 3. místo a Z. Barešová (Karibik) 4. místo. V otevřené hobby soutěži Z a
ZL obsadil mistr odborného výcviku 1. místo Petr Pazderka (Lonchesa – K). Akci měla na starosti
zástupkyně ředitele pro praxi Jana Cincibuchová a kolegové z SŠCHKJ. Všichni se o hosty i své
svěřence velice dobře postarali.
Liga škol pokračuje dalšími sportovními setkáními v Humpolci, Chrudimi a v Lanškrouně, kde bude
finále. Ještě si můžeme sdělit, že 3 studenti SŠCHKJ úspěšně složili dne 24. 4. zkoušky základního
jezdeckého výcviku v Kolesách. 29. 5. od 9 hod. bude v SŠCHKJ v Kladrubech beseda s Ing. D.
Gregorem na téma chovu koní a jezdectví v Andalusii.
Čarodějnice
Poslední den v měsíci dubnu probíhalo pálení
čarodějnic. Na tuto akci se připravily již děti z mateřské
školky a přišly se dopoledne ukázat na OÚ, jak jim to,
jako malým čarodějničkám, náramně sluší. Na večer se
potom řada z nich sešla ještě jednou u ohně
v Kladrubech n.L., v Komárově nebo v Bílých
Vchynicích. Akce se velmi vydařila, za což patří dík
hasičům, některým zastupitelům a všem pomocníkům.
Ve všech výše uvedených obcích to byla milá setkání.

Májka
V Kladrubech n. L. byla vztyčena májka. Stalo se tak
tradičně v předvečer 1. máje. V letošním roce našla místo
před obecním úřadem, aby se z pohledu na ni mohli těšit
všichni obyvatelé našich obcí i všichni okolo projíždějící
či procházející. Pěkně ji ozdobili a postavili kladrubští
hasiči.
Různé
Na počátku měsíce dubna byl zorganizován svoz velkoobjemového odpadu atd., který zabezpečovali
hasiči z Kladrub n. L. V průběhu měsíce dubna probíhaly opravy rozhlasu a osvětlení. Ve všech
obcích se uskutečnily zkoušky rozhlasu a většina závad byla průběžně odstraňována. Některé části

technického vybavení však budou potřebovat vyměnit při příštích kontrolách. Rovněž bylo opraveno
veřejné osvětlení. Budeme rádi, když nás budete průběžně informovat o funkčnosti rozhlasu či
osvětlení, nicméně v některých případech s opravami drobně posečkáme, neboť příjezd a práce
specialistů není zadarmo, takže se budeme snažit shromáždit alespoň několik oprav najednou.
Bioodpad
V letošním roce došlo k výběru míst pro skladování bioodpadu, neboť od 1. 4. je třeba třídit i tento
odpad. Naši spoluobčané mají zatím k dispozici víceméně tradiční místa skladování biodpadu a k nim
budou v průběhu června/července zavezeny kontejnery. V Kladrubech se jedná zatím o místo
původního skladování větví apod. na louce Za dřevníkem (Pod Kinskou), v Komárově se jedná o
místo původního pálení čarodějnic (mezi Komárovem a Kolesy), v Kolesách u hřbitova a v Bílých
Vchynicích za klubovnou.
Poplatky
Rádi bychom upozornili naše spoluobčany, že povinnost zaplatit poplatky za TKO a psy byla
limitována dnem 30. 4. 2015. Děkujeme všem, kteří včas a správně zaplatili předepsané výše
poplatků. Kdo poplatek ještě nestihl vyřídit, nechť tak neprodleně učiní, od počátku května budou tyto
částky urgovány a následně vymáhány exekučně. Tato činnost nám v žádném případě nečiní radost, a
tak prosíme o včasné vyřízení výše uvedených povinností.
Vítání občánků
Na sobotu 30. května 2015 je připraveno tzv. vítání občánků, respektive první přivítání našich
nejmenších do velké rodiny obyvatel obcí sdružených pod Kladrubami nad Labem. Začátek této akce
je plánován na 10 hodin. Zúčastní se ho také děti z mateřské školky a svým následovníkům připraví
milý kulturní program. Součástí bude i fotografování, zasazení památečního stromu a na závěr
svezení kočárem NH.
Den dětí
Na první červnovou sobotu 6. 6. se mohou těšit hlavně děti. Bude na ně čekat odpoledne plné her a
soutěžení. Akce se uskuteční v Kladrubech na hřišti u školy od 14 hodin (pro obce Komárov, Kolesa,
Kladruby n. L.). Další den dětí se uskuteční 13. 6. v Bílých Vchynicích také od 14 hodin a rovněž se
mohou těšit na zábavné odpoledne.
Karlova Koruna – pro naše občany vstup zdarma (29. 5.)
Při besedě v Bílých Vchynicích jsme se shodli na tom, že by bylo hezké navštívit zámek Karlovu
korunu, který vznikl k poctě a oslavě korunovace českého krále a římského císaře Karla VI., otce
Marie Terezie. Šlechtická rodina Kinských ho nechala naplánovat od nejlepšího barokního architekta
Jana Blažeje Santiniho Eichla a otevřen byl v roce 1723 korunovačními oslavami. Rodina Kinských
posléze založila v blízkosti Chlumce nad Cidlinou dvě obce a to Vchynice a Tetov, z nichž B.
Vchynice jsou součástí naší obce.
Podařilo se domluvit návštěvu pro obyvatele všech čtyř našich obcí za velmi rozumnou cenu, kterou
převezme obec Kladruby n.L., takže pro naše občany bude vstup na zámek zcela zdarma. O rodu
Kinských budou hovořit průvodci zámku, o koních Kinských L. Gotthardová. Cesta na zámek je
plánována individuálně (autem, na kole…), v případě potřeby dojednáme pro naše občany, kteří
nemají možnost se samostatně dopravit do Chlumce n. C., mikrobus.
Akce se uskuteční v pátek 29. 5. od 17 hodin, sraz bude krátce před pátou před zámkem. Mikrobus
bude odjíždět v 16 hod. z Kladrub (od pošty)., 16.10 z Komárova (zast. bus), v 16.20 z Koles (zast.
bus) a v 16.30 z B. Vchynic (zast. bus). Přihlášky na tuto akci posílejte do 25. 5. (jméno, obec, telefon,

způsob dopravy) na obecní úřad v Kladrubech n. L. (mailem obec@kladrubynadlabem.cz nebo poštou
OÚ, 533 14 Kladruby nad Labem 110).
Neděle
Vznik slova neděle je odvozen od slova nedělati. Z fyzického i psychického hlediska naši předkové
věděli, že je potřeba si alespoň jeden den v týdnu trošku odpočinout. Každý si však pod tímto pojmem
může představit různé druhy aktivního či pasivního odpočinku. Nikoho jistě nebude rušit nedělní
okopávání záhonků, jejich zalévání a podobné venkovní práce, ale řezání dřeva, sekání trávy a jiné
hlučné práce (či hlasité pouštění či provozování hudby) od časného nedělního rána do pozdního večera
působí často velice rušivě.
Rádi bychom požádali naše spoluobčany o vzájemnou ohleduplnost a prosíme vás o vynechání
hlučných prací nebo hlasité hudby o nedělním svátku. Velice vám všem předem děkujeme a věříme,
že se nám nedělní dny podaří prožívat v příjemné náladě a nerušené pohodě .
MŠ – Mateřská školka Kladruby nad Labem pořádá pro své děti dva výlety – ve středu 6. 5. do
Toulcova dvora do Prahy. Jedná se vzorové ekologické centrum s chovem původních českých plemen
koní, skotu, prasat, ovcí, slepic, hus, králíků atd. se speciálním programem pro děti. V areálu jsou dvě
MŠ, z nichž jedna je lesní, navíc je tam i rodičovské centrum, bioobchůdek a tvůrčí střediska.
V pondělí 25. 5. zamíří děti s paní ředitelkou M. Ženatou a doprovodem na Kunětickou horu na
Čertovskou pohádku. Do konce školního roku děti ještě čeká sportovní odpoledne, dětský den či škola
v přírodě. Velmi děkujeme za takový aktivní a vzdělávací přístup paní ředitelce .
Akce
OÚ
29. 5. Návštěva zámku Karlova Koruna Chlumec nad Cidlinou, 17. 00 hod.
30. 5. Vítání občánků – Kladruby n. L., obecní úřad, 10.00 hod.
6. 6. – Den dětí Kladruby nad Labem (pro obce Komárov, Kolesa, Kladruby n. L.), 14.00 hod.
13. 6. – Den dětí Bílé Vchýnice , 14.00 hod.
Národní hřebčín:
12. – 13. 5. Zkoušky výkonnosti starokladrubských hřebců – Slatiňany
14. 5. – Jarní třídění koní ve Slatiňanech, 15. 5. Jarní třídění koní v Kladrubech nad Labem
16. 5. Den koní ve Slatiňanech v rámci tzv. Slatiňanského pozastavení
13. – 14. 6. Závody spřežení Memoriál Jiřího Škodného – Heřmanův Městec (So – drezura, parkur, Ne
– maraton)
Dostihy v Kolesách
19. července (neděle)
15. srpna (sobota)
7. listopadu (sobota)
JK Vasury Kolesa
3.7.

KMK – všestrannost, 4.- 6.7. Všestrannost ZP, OM VČ a STČ

11.7. Drezury - pony, stupeň Z - S, hobby soutěže
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