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Zastupitelstvo a veřejná diskuse 17. 6. od 17 hod.
Zasedání zastupitelstva obce proběhlo ve středu 29. 4. a rozšířená rada obce se konala v pondělí 18. 5. 2015 (viz
zápisy usnesení na úřední desce a webu).
Další zastupitelstvo obce kombinované s veřejnou diskuzí na téma UNESCO se bude konat ve středu 17.
června 2015. Tentokrát bude program následující – od 17 hodin veřejná diskuze se zástupci významných institucí
(v zasedací místnosti Císařského hostince v Národním hřebčíně a přibližně od 19 hodin jednání zastupitelstva obce
v zasedací místnosti obecního úřadu). K veřejné diskuzi jsou pozváni rovněž starostky a starostové z okolních obcí.
Veřejné diskuze se zúčastní za ministerstvo zemědělství ředitel odboru JUDr. Jiří Georgiev, Ph.D., za ministerstvo
kultury Mgr. Petra Ulbrichová, za generální ředitelství Národního památkového ústavu Ing. arch. Věra Kučová,
za Národní památkový ústav Pardubice Ing. arch. Eliška Racková a Ing. Věra Veselovská, za Pardubický kraj
vícehejtman Ing. Roman Línek, MBA a za Národní hřebčín ředitel Ing. Jiří Machek a jeho náměstek Ing. Radek
Václavík, MSc., který bude akci moderovat.
Rádi bychom tedy pozvali občany našich obcí k důležitému setkání, na kterém bude jednáno o stěžejním
tématu blízké budoucnosti, které může zvýraznit areál spadající pod Kladruby nad Labem na seznamu
památek světového kulturního dědictví a na mapě světa.

Návštěva zámku Karlova Koruna
Při pátečním odpoledni 29. 5. mohli naši občané zdarma navštívit zámek Karlovu Korunu v Chlumci nad Cidlinou.
Sešel se nás velký počet, ale ještě jsme se vešli do jednotlivých pokojů zámku . Průvodkyní byla osobně paní
kastelánka Marcela Zahálková, která na Karlově Koruně pracuje již od roku 1993. Seznámila všechny zúčastněné
s historií rodu Kinských i se stavbou a využitím zámku. Pan Jiří Kocman doplnil informace o osobní zážitky, neboť
tři roky pracoval u koní u Zdenka Radslava Kinského. Lenka Gotthardová sdělila některé údaje o koních Kinských
– chlumeckých plavácích a žluťácích – a o Oktaviánu hraběti Kinském. Prohlídka zámku se protáhla téměř na dvě
hodiny. Zajímavá byla mimo jiné i informace o vzniku obcí Bílé Vchynice a Tetov, které byly založeny na
vypuštěném rybníku zvaném Rutvas.
Obě vesnice vznikly v 2. polovině 18. století, založil je František Ferdinand hrabě Kinský (8. 12. 1738 – 7. 4. 1806)
s manželkou Marií Christinou roz. Liechtensteinovou (1. 9. 1741 - 30. 4. 1819). Jejich syn František Michael Josef
Kinský byl otcem Leopolda Josefa Kinského (otce Oktaviána Kinského, zakladatele hřebčína Ostrov a chovu koní
Kinských a V. pardubické) a Františka Josefa Kinského (otce nositelky Nobelovy ceny za mír Berthy von Suttner).
Obě vesnice tedy vznikly přibližně v závěru vlády Marie Terezie a počátkem vlády císaře Josefa II. V roce 1790
už v Bílých Vchynicích stálo 30 domků. Vznik těchto vesnic souvisí také s tzv. raabizací, která na našem území
probíhala hlavně v letech 1773 – 1790. V rámci raabizace je uvedena i obnova obce Kolesa, neboť zde byl na
počátku 19. století rozparcelován tzv. koleský dvůr.
Díky velkému zájmu našich občanů budeme v těchto akcích pokračovat a další návštěvu zámku či podobného
kulturního objektu rádi oznámíme v našem zpravodaji i na webových stránkách obce, které v měsíci červenci
doznají výrazné změny.

Vítání občánků

(foto Vendula Šoltová)

V sobotu 30. května 2015 se na Obecním úřadě v Kladrubech
nad Labem sešli rodiče a jejich potomci, kteří přišli na svět
v letech 2013 až 2015. Celkem se za toto období narodilo 11
dětí, v konečné fázi se však sešla jen pětice malých občánků, a
tak jsme mohli přivítat: z Kladrub n. L. Štěpánka Krupku,
Jiříčka Nesvačila a Vlastičku Pavlasovou, z Koles Kristýnku
Musilovou a Eliáška Zářeckého. O kulturní program se
postarali žáčci Mateřské školky v Kladrubech n. L., kteří
zazpívali a zarecitovali básničky a program doplnily slečny
Barborka Čejková (flétna) a Terezka Velčovská (zpěv).
Všichni zúčastnění obdrželi pamětní listy, které vytvořila
malířka Jarmila Jiravová, děti obdržely dárečky

a rodiče se podepsali do pamětní knihy. Na paměť tohoto dne byl zasazen strom a Národní hřebčín poskytl kočár
(Kateřina Šafářová-Radilová s Gss Aversou XLVI a F Albuzou VII).
Při uvítání dětiček do společenství obce Kladruby n.L. jsme také vzpomněli na významné osobnosti naší obci
velmi blízké, a to Prof. PhDr. Zdeňka Matějčka, CSc. a Jiřího Gutha-Jarkovského z Heřmanova Městce, autora
„Společenského katechismu“ a spoluzakladatele olympijského hnutí. Prof. Matějček byl synem ředitele
kladrubského hřebčína Ing. Jaroslava Matějčka (1925-1945). Celý svůj život zasvětil výchově dětí, rodičovství
a pomoci dětem hlavně v dětských domovech, dále řešil jejich zdravotní či psychické problémy. Více se o našem
bývalém významném občanovi Z. Matějčkovi (16. 8. 1922 – 16. 10. 2004) dozvíme na (www.wikipedia.org).

Akce ve školce
V pondělí 25. 5. navštívily děti s paní ředitelkou M. Ženatou a doprovodem Kunětickou horu a shlédly Čertovskou
pohádku, 27. 5. měly sportovní dopoledne, 3. 6. navštívily Kočičí hrádek a Švýcárnu ve Slatiňanech a rozhledu
Bára na Podhůře. 5. 6. slaví Den dětí v Mošnicích (táborák a hledání pokladu). V druhém červnovém týdnu stráví
děti týden na škole v přírodě, a to ve Štířím dole nedaleko Krucemburku u Ždírce. Do konce školního roku děti
ještě čeká návštěva obory a stájí v Kolesách, besídka pro rodiče a veřejnost na ukončení školního roku (23. 6.
od 15.30) a závěrečnou akcí bude rozloučení se školním rokem (táborák a přespání v MŠ). Velmi děkujeme za
výborný aktivní a vzdělávací přístup paní ředitelce a jejím spolupracovnicím .
Během nepřítomnosti dětí proběhne oprava sklepa ve školce, na prázdniny je plánovaná oprava fasády budovy MŠ.

Den otevřených dveří – Elektrárna Chvaletice
Přijďte se podívat do areálu Elektrárny Chvaletice, kde pro vás připravili prohlídky s odborným výkladem, ukázky
práce hasičů a hlavně doprovodný program pro děti (soutěže, skákací hrad, čtyřkolky, balonky…). Akce se
uskuteční v sobotu 13. 6. 2015 od 9 do 14 hodin.

Oslava 850 let obce Řečany nad Labem
V sobotu 20. června se od 10 hodin koná oslava 850. výročí založení obce Řečany nad Labem. Zváni jsou tamní
občané a rodáci, ale i všichni přespolní. Na účastníky čeká bohatý doprovodný program nejenom na obecním
úřadě, v kostele ale i na hřišti. Nahlédněte na webové stránky obce www.recanynadlabem.cz.

Průjezd hasičských vozů
3. července 2015 bude probíhat významná akce hasičských sborů a naší obcí projede v dopoledních hodinách
slavnostní konvoj hasičských vozů. Tato propagační jízda se koná u příležitosti 5. sjezdu Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska, který proběhne 4. 7. v Sukově síni v Pardubicích. Do akce se v Kladrubech zapojí místní
hasičský sbor a spřežení Národního hřebčína Kladruby n. L.

Akce
OÚ
6. 6. – Den dětí Kladruby nad Labem (pro obce Komárov, Kolesa, Kladruby n. L.), 13 hod.
13. 6. – Den dětí Bílé Vchýnice, 14 hod.
Národní hřebčín:
13.a14. 6. Závody spřežení Memoriál J. Škodného – H. Městec (So – drezura, parkur, Ne – maraton)
27. 6. Jezdecký den ve Slatiňanech – 70. výročí převedení starokladrubských vraníků do Slatiňan
Dostihy v Kolesách
19. července (neděle), 1. srpna (sobota) a 7. listopadu (sobota)
JK Vasury Kolesa
6. 6. Výstava českých fousků - od 9 hodin
7. 6. Výstava stafordšírských bulteriérů – od 9 hodin
20. – 21. 6. Výstava faraónských psů
3. - 5. 7. Všestrannost ZP, OM VČ a STČ, KMK
11.7. Drezury - pony, stupeň Z - S, hobby soutěže
21. – 22. 7. Vytrvalostní závody (endurance)
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