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k dostání melouny a jiné nedostatkové zboží. Tehdy samozřejmě všichni nakupovali na
pouti ve velkém, ale dnes, když si všechno můžeme koupit kdykoliv a kdekoliv? Pouť by
podle mne měla být především o setkávání lidí a dobré náladě, když pomineme ten
prapůvodní křesťanský cíl.

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
prázdniny se chýlí ke konci, avšak příroda si s námi tak trošku pohrává
a nadělila nám teď horké dny a tropické noci. A mnozí si určitě povzdechnou, zda takhle
nemohlo být v červenci.
V Kladrubech probíhá v poslední době mnoho investičních akcí. Především jsou
v plném proudu práce na naší největší letošní akci – Bezbariérové propojení kláštera
v Kladrubech se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství. Není snadné
vždy skloubit všechny požadavky města, orgánů státní památkové péče, správce
komunikace a vlastníků přilehlých nemovitostí, pevně však věřím, že se nám to podaří
a na stránkách příštího Zpravodaje Vás budu moci pozvat na slavnostní otevření dalšího
nového prostranství v Kladrubech.

Dobré jméno také začínají mít výstavy, které pořádáme v budově tzv. Staré
pošty, ke kterým se přidaly a dobře se s nimi doplňují výstavy pořádané zdejší farností .
Vždy jsem pyšná na to, že v Kladrubech a okolí žijí zajímaví a tvořiví lidé, kteří mohou
obohatit nás všechny. O úspěchu a věhlasu chovatelské výstavy se jistě ani nemusím
zmiňovat. Zároveň bych také chtěla poděkovat všem, kteří se přípravám poutě věnovali
za jejich úsilí a dobře odvedenou práci, protože odměnou jim v tomto případě bývá pouze
spokojenost návštěvníků.
Přeji Vám hezké babí léto a těším se na setkání s Vámi při nějaké kulturní
či sportovní akci.

V závěrečné fázi je I. etapa rekonstrukce kina, která přinesla mnohá nepříjemná
odhalení v podobě nálezu několika ohnisek dřevomorky. Avšak i s tímto problémem se
musíme poprat. Nových oken v budově městského úřadu si jistě všiml každý.

Vaše Svatava Štěrbová

V příštích měsících nás ještě z větších akcí čeká vybudování chodníku v Brodě
v hodnotě cca 2 mil., oprava fasády na bytovém domě v Hřbitovní ulici a výměna oken
v bytovém domě čp. 36 na náměstí Republiky.
Z kulturních akcí bych ráda vyzdvihla hudební festival Kladrubské léto. Jak
z ohlasů posluchačů, tak z celkové návštěvnosti je patrné, že výběr interpretů i hudebních
děl se letos opravdu povedl. Pevně doufám, že tuto laťku udržíme i v příštím roce, kdy
nás čeká jubilejní 35. ročník tohoto festivalu. Děkuji Vám všem, našim věrným
posluchačům, že díky Vám tento hudební festival získal renomé přesahující hranice
našeho kraje i republiky. Děkuji také všem sponzorům, kteří nám pomáhají festival
Kladrubské léto financovat.
Mnozí mi v legraci říkají, že na kladrubskou pouť si vždy umíme objednat
počasí. A opravdu to tak vypadá, protože letos zase po několika deštivých dnech nastalo
při naší pouti slunečno a déšť se vrátil až na jejím samém konci. Při této další velké letní
akci si poměrně často musím připomínat, že zavděčit se a vyhovět všem je vlastně
nemožné. Zvláště mne zaujala kritika, která hodnotí, zda jsme schopni zajistit dostatek
stánků či nikoliv. Ale to přece nezáleží na tom, co jsme schopni zajistit, ale na tom zda
lidé jsou ochotni nějaké peníze ve stáncích utratit. A hovořím samozřejmě o stáncích, kde
je k dostání nějaké zajímavé zboží ruční výroby a ne o stáncích s věcmi, které si můžeme
koupit prakticky všude. Sáhněme si do svědomí, kdo si koupil na pouti nějaký šperk či
podobný výrobek? Pryč jsou naštěstí doby, kdy jedině o pouti byly v Kladrubech
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•

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

•
Zasedání rady města v období od 22.6. 2011 do 10.8 .2011 :
Rada města v z a l a n a v ě d o m í :
• Informaci ředitelky ZŠ Kladruby o změně účetní firmy pro ZŠ – dříve UDAS,
nyní ELVA
• Informaci ředitelky ZŠ Kladruby o nevyužívání dílen ZŠ z důvodu změn
vzdělávacího programu ZŠ
• Odprodej majetku Státní statek Jeneč dražbou dne 9.8. v Kladně – p.p.č. 1470/1,
1428/1, 1428/2, 1414/2 v k.ú. Tuněchody u Stříbra
• Žádost p. Jakuba Kalabzy o povolení konání airsoftové akce v k. ú. Milevo
s tím, že je nutné s žadatelem sjednat schůzku a prověřit veškeré podmínky pro
pořádání této akce
• Žádost p. Marie Urbanové, Brod u Stříbra 49 o odprodej pozemku část p.p.č.
1058/1 a část 1075/2 v k.ú. Brod u Stříbra s tím, že bude provedeno místní
šetření
• Předložené
zpracované
projektové
dokumentace na chodník v Revoluční ulici
(od čp. 65 k čp. 249) a chodník v Husově
ulici v Kladrubech (od čp. 311 k čp. 315)
Rada města projednala a s c h v á l i l a :
• Uzavření
MŠ
v Kladrubech
v době
prázdnin, a to od 25.7. do 26.8.2011
• Vyplacení pololetní odměny ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové
z rozpočtu MŠ
• Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč na pořádání 12. ročníku
Výrovského triatlonu dne 2.7.2011 a propagačního materiálu – 10 ks knih
o Kladrubech, 5 ks cyklomapy
• Uzavření dohody s p. Jaroslavem Šimkem, pohostinství Brod u Stříbra o úhradě
nákladů za čerpání vody ze sklepa za měsíc leden, únor, březen 2011 – celkem
337 kWh x cena 4,94 Kč = 1665,-Kč
• Oslovení místních podnikatelů s výzvou na zajištění občerstvení při Kladrubské
pouti ve dnech 13. a 14.8.2011 (vyšší nabídka poplatku z místa)
• Uzavření smlouvy s firmou Finstral Partner Stříbro na akci „Výměna oken na
budově MÚ v Kladrubech“ za cenu 358.800,- Kč vč. 20% DPH
• Vítěze výběrového řízení na akci - Zajištění občerstvení při Kladrubské pouti
2011 p. Petra Hilfa – hostinec U Šéfů Kladruby – nabídka 7.000,- Kč
• Úhradu faktury ve výši 6.000,- Kč p. J.Růžkovi, Plzeň za vystoupení skupiny
Golden Wind na Pivních slavnostech dne 2.7.2011 v Kladrubech
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Úplatu za vzdělávání v MŠ Kladruby pro rok 2011-2012 ve stejné výši, tj. 450,Kč měsíčně
Změnu účelu využití dotace pro SDH Kladruby, a to ve výši 6.000,- Kč – převod
ze soutěže na nákup materiálu do klubovny
Prodejní cenu kalendáře města Kladruby na rok 2012 – 80,- Kč
Čerpání finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Kladruby na nákup
el. kamen a rekonstrukci kuchyně MŠ
Zařazení žádosti p. Martiny Junkové, náměstí Republiky 35, Kladruby
o pronájem pozemku na zřízení zahrádky v Kladrubech do seznamu žadatelů
Zařazení žádosti p. Milana Šlapáka, Revoluční 406, Kladruby o pronájem
pozemku na zřízení zahrádky v Kladrubech do seznamu žadatelů
Zařazení žádosti p. Květoslavy Černé, Revoluční 403, Kladruby o výměnu bytu
za větší do seznamu žadatelů
Zařazení žádosti p. Petra Kadlece, nám. Republiky 36, Kladruby o výměnu bytu
za menší do seznamu žadatelů
Výpůjčku pozemku u nemovitosti čp. 99 v Kladrubech ZO ČSCH Kladruby
k pořádání výstavy drobného zvířectva v době kladrubské pouti včetně přípravy
a následného vyklizení prostor. Jedná se o dny 9. – 15. srpna 2011
Vítěze výběrového řízení na akci – Výměna oken domu čp. 36 na náměstí
Republiky v Kladrubech firmu Sládek – Stavby s.r.o. Tlučná za cenu 135.058,Kč vč. DPH
Podání žádosti na PF ČR o pronájem p.p.č. 35 v k.ú. Milevo o výměře 399 m2
Připomínky města Kladruby k akci - „Úprava dlažeb a nátoku do náhonu - řeka
Úhlavka Kladruby“ a žádáme o předložení PD dalšího stupně
Nabídku firmy Česko – Bavorská spol. s r.o. Kladruby na instalaci el. pilíře
včetně jističe a montáže u p.p.č. 102/9 v k.ú. Kladruby u Stříbra (při asfaltové
ploše, nájemce p. Naruševič), částka za uvedené práce 10.490,-Kč bez DPH
s tím, že při případném odprodeji p.p.č. 102/9 v k.ú. Kladruby bude tato částka
připočtena ke kupní ceně
Uzavření smlouvy s firmou Česko – Bavorská spol. s r.o. Kladruby na akci
„Rozšíření veřejného osvětlení Zadní ulice v Kladrubech“ za cenu 141.868,80
Kč vč. DPH
Nabídku firmy Belas JS, s.r.o. Stříbro na rekonstrukci cesty v obci Vrbice za
cenu 160.000,- Kč vč. DPH

Rada města s o u h l a s i l a :
• S prodloužením úplné uzavírky silnice ve Stříbře směrem na Plzeň a s objízdnou
trasou přes Kladruby s upozorněním, že i v Kladrubech již bylo povoleno
zvláštní užívání části Husovy ulice – silnice II/193 v úseku km cca 55,950 až
56,800 z důvodu výstavby chodníků podél vozovky na klášter. S dalším
prodloužením termínu již město Kladruby nebude souhlasit s objízdnou trasou
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Rada města n e s c h v á l i l a :
• Žádost p. Aleny Rytířové, Kladruby, Husova 27 o možnosti pronájmu místnosti
v budově čp. 6 v Husově ulici v Kladrubech na ubytování a uložení nábytku,
a to z důvodu plánovaných oprav objektu

Rada města n e m á n á m i t e k :
• K předloženému projektu manž. Zdvihalových, Kladruby na „zřízení cukrárny
v čp. 30 Kladruby“, s tím, že pokud bude nutné některé sítě napojit na veřejnou
síť, je nutné znovu žádat o stanovisko a o povolení zvláštního užívání
veřejného prostranství
• K předloženému projektu na stavební úpravy domu čp. 31 v Kladrubech na
náměstí – zřízení prodejny potravin a drogerie, vlastník Tuan Vao Dan a Lan Vu
Thi, Tachov, nám. Republiky 14
• K rozšíření zpevněných ploch oproti původní PD před domem čp. 187
v Kladrubech s tím, že Zdeňka Hrochová si předmětnou část stavby přímo
objedná u stávajícího zhotovitele stavby a provede přímou úhradu nákladů s tím
spojených. Žadatelka bere na vědomí a souhlasí s tím, že zpevňovaná část
komunikace slouží pro přístup jednak k ČOV a jednak pro další vlastníky
pozemků a dále jmenovaná nebude bránit průjezdu
• Ke konání výstavy drobného zvířectva pořádané ZO ČSCH Kladruby ve dnech
13. –14. 8. 2011 v areálu čp. 99 v Kladrubech

•

•

•
•
•
•

Rada města d o p o r u č i l a :
• ZM schválit zřizovací listinu JSDH Kladruby s tím, že je nově vymezena
působnost jednotky
• ZM schválit pronájem pozemku části p.p.č. 131/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
a jeho oplocení p. Martinu Trávníčkovi, Kladruby, Revoluční 79 o výměře 180
m2, nájemné 0,50 Kč /1 m2/rok, tzn. roční nájemné 90,-Kč, platnost smlouvy
do 31.12.2013
• ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene na kabel NN VI –12-0002231
uzavřenou mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. , na p.p.č. 2066/1
v k.ú. Kladruby u Stříbra – el. přípojka pro RD Šámal na p.č. 139 Kladruby,
cena za věcné břemeno 2370,-Kč + 20 % DPH
• ZM schválit p. Zdeňka Lišku, Kladruby, Okružní 375 jako zástupce města
Kladruby do honebního společenstva Brod-Výrov a nominaci na honebního
starostu a p. Vojtěcha Horáka, Kladruby, Zadní 295 jako dalšího zástupce města
v HS
• ZM schválit přijetí darů na hudební festival Kladrubské léto :
- Uzavření Smlouvy o reklamě mezi městem Kladruby a Kolowratovy lesy, a.s.
na částku 5.000 Kč
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- Uzavření Darovací smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Kermi Stříbro
na částku 10.000 Kč
- Uzavření smlouvy o obstarání propagace a reklamy mezi městem Kladruby
a Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s, částku 10.000 Kč
- Uzavření darovací smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Stafiko stav,
na částku 5.000 Kč
- Uzavření darovací smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Anton Clemens,
s.r.o.na částku 5.000 Kč
ZM schválit uzavření smlouvy č. 03/Tdi-2011 mezi městem Kladruby a Ing.
Ivanem Černým, Na Hraně 52, Plzeň na výkon technického dozoru investora na
akci „Bezbariérové propojení kláštera se středem města včetně revitalizace
veřejného prostranství“ za cenu 130.000,- Kč bez DPH
ZM schválit uzavření smlouvy č. KOO/03/2011 mezi městem Kladruby a Ing.
Ivanem Černým, Na Hraně 52, Plzeň na výkon funkce koordinátora BOZP na
staveništi na akci „Bezbariérové propojení kláštera se středem města včetně
revitalizace veřejného prostranství“ za cenu 68.000,- Kč
ZM schválit podání žádosti o dotaci na MAS Český Západ na akci –
„Zpřístupnění stodol muzea na Sulanově statku“ (rozpočet akce – 450.000,- Kč)
ZM schválit uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Zikostav, s.r.o.
Horní Sekyřany na provedení demolice domu čp. 68 v Revoluční ulici
v Kladrubech za cenu 224.570,- Kč vč. DPH
ZM schválit úhradu 25.000,-Kč ČEZu za zrušení a naspojkování kabelu, který je
v současné době ve skříni na zdi domu čp. 68 Revoluční ul. Kladruby –
demolice. Požadavek na naspojkování do země.
ZM schválit mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou LC
group Plzeň, s.r.o. Čerňovice, jednatel Ing. Roman Reiser, na řízení projektu
„Bezbariérové propojení kláštera se středem města včetně revitalizace veřejného
prostranství“ za cenu 214.200,- Kč vč.DPH
ZM schválit podíl města Kladruby ve výši do 36.000,- Kč na přípravu kanal.
přípojek v Husově ulici v Kladrubech před domem čp. 191, 192 a 208
ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2011
ZM schválit odprodej budovy čp. 4 v Kladrubech p. Františku Dlhému,
Kladruby, Sadová 290 za cenu 41.000,- Kč
ZM schválit přijetí dotace z „Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti
kultury pro rok 2011“ na projekt - Divadelní rok ve výši 10.000 Kč
ZM schválit prodloužení termínu kolaudace RD v Okružní ulici v Kladrubech
pro p. Radana Lampla a Bronislavu Maškovou v souvislosti s žádostí města
o prodloužení termínu u SFRB - prodloužení termínu do 30.3.2012
ZM schválit odkoupení p.p.č. 35 v k.ú. Milevo o výměře 399 m2 za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, který vypracuje PF ČR (jedná se o odtok
z návesního rybníku)
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ZM schválit sepsání souhlasného prohlášení o vzdání se spoluvlastnického
podílu 1/8 k st.p.č. 35 v k.ú. Bítov u Přehýšova , celková výměra pozemku 50
m2 s tím, že vše bude řešeno v rámci probíhajících pozemkových úprav
ZM schválit uzavření smlouvy s firmou Promonasta s.r.o. Sytno na akci
„Bezbariérový chodník v obci Brod u Stříbra“ za cenu 1.943.376,42 Kč vč. DPH

•

Irena Lıriková

Jednání starostky a místostarosty města :
28.6.
28.6.
28.6.
30.6.
12.7.
13.7.
21.7.

-

25.7.
26.7.
26.7.

-

27.7.
8.8.
9.8.
9.8.
9.8.

-

10.8.
11.8.
16.8.

-

18.8.
23.8.
23.8.

-

kontrolní den na akci – Rekonstrukce bývalého kina (místostarosta)
účast na členské schůzi Stříbrského regionu (místostarosta)
valná hromada Mysliveckého sdružení Kladruby – Brod (místostarosta)
územní řízení – Bezbariérový chodník v obci Brod (místostarosta)
jednání na klášteře s poslankyní PS PČR a zástupci min.kultury (místostarosta)
zasedání rady města
kontrolní den na akci – Bezbariérové propojení kláštera se středem města
(starostka + místostarosta)
jednání se zástupkyní televize ZAK (starostka)
kontrolní den na akci – Rekonstrukce bývalého kina (starostka + místostarosta)
kontrolní den na akci – Bezbariérové propojení kláštera se středem města
(starostka + místostarosta)
zasedání rady města
územní řízení – klášter Kladruby (starostka + místostarosta)
účast na kolaudaci stavby RD v Kladrubech (starostka)
kontrolní den na akci – Rekonstrukce bývalého kina (starostka + místostarosta)
kontrolní den na akci – Bezbariérové propojení kláštera se středem města
(starostka + místostarosta)
zasedání rady města
předání akce – rybník Láz (místostarosta)
kontrolní den na akci – Bezbariérové propojení kláštera se středem města
(starostka + místostarosta)
výběrové řízení VaK KV (starostka + místostarosta)
kontrolní den na akci – Rekonstrukce bývalého kina (starostka + místostarosta)
kontrolní den na akci – Bezbariérové propojení kláštera se středem města
(starostka + místostarosta)
Irena Lıriková
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Základní

škola:

Dolomiti 2011
Ještě než se vypravíme do italských Dolomit, vrátím se do nedávné historie
horolezeckého kroužku.
První regionální lezecké závody pro školní mládež připravil stříbrský DDM
v prosinci 2004. Od té doby se uskutečnilo 28 závodů /bouldering, lezení na rychlost
obtížnost/, při kterých členové HK Skoba a HK Maglajz úzce spolupracují. Koncem
roku bude toto číslo zaokrouhleno na rovných 30 závodů, které účastí závodníků už
dávno přesáhly rámec regionu. Kromě závodní činnosti byly pořádány různé akce, jako
například skalní lezení /Kozelka, Polínko, Vranovské skály/ nebo výjezdy na umělé
horolezecké stěny do Plzně. Třešničkou na dortu byly svého času prodloužené víkendy ve
středisku adrenalinových sportů STAN v Březové u Třebíče. Od roku 2009 pořádá DDM
Stříbro ve spolupráci s horolezeckými kluby letní výjezdy mládeže do italských Dolomit.
Při těchto akcích nehrozí, že by se někdo mohl nudit.
Letos se naše devítičlenná výprava /3 vedoucí, 6 chlapců a děvčat/ opět usídlila
v kempu Olympia v bývalém olympijském městečku Cortina d´Ampezzo. Tento náš
„základní tábor“ se hodil, protože letošní letní počasí bylo zejména na horách vrtkavé.
Ale i tak jsme zvládli téměř všechno, co jsme naplánovali.
První den /12.7./ začal tradičně nakládáním materiálu před DDM ve Stříbře a
následoval sedmihodinový přesun přes Německo a Rakousko do Itálie. První noc jsme
přespali na oblíbeném místě nedaleko jezera a osady Misurina, odkud jsme měli nejblíže
k jednomu z nejkrásnějších míst v Dolomitech – oblasti Tre Cime /Tři zuby/. Zde byl na
druhý den naplánován výstup na Paternkoffel /2722m/ s variantou sestupu suťovým
polem, který si užili zejména kluci ☺
Třetí den /14.7./ jsme zvolili lehčí ferratu na Lagazuoi /2778m/, odkud jsme
sestupovali systémem chodeb vytesaných v skále. Ty pochází z období 1. světové války a
byly součástí opevnění k obraně průsmyku Passo Falzarego.
Pátek /15.7./ byl zvolen jako „odpočinkový“ den. Vyjeli jsme do oblíbené
lokality Cinque Torri. Zde se nachází množství výborně zabezpečených a hojně
navštěvovaných horolezeckých cest. Všichni si podle libosti zalezli, ale kolem druhé
hodiny odpoledne nás vyhnal déšť. Počasí nás celou dobu pobytu dost strašilo, ale
naštěstí přeháňky či déšť přišly vždy až na zpáteční cestě do kempu nebo v noci. Během
výstupů na vrcholy jsme museli počítat s častými změnami, a tak se chodilo v tričkách,
mikinách a větrovkách, někdy došlo i na rukavice. Ale s tím se musí v nadmořských
výškách mezi dvěma a třemi tisíci metrů vždy počítat.
V sobotu /16.7./ jsme vstávali brzy ráno, protože na programu byl nejnáročnější
výstup – přibližně 1000 výškových metrů na vrchol Cima di Cadini /2788m/. Po
náročném nástupu nás čekal přechod sněhového pole a výstup poměrně strmou stěnou,
velmi často po kovových žebřících. Na samotný vrchol se naše minivýprava sotva vešla.
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Sestupovalo se stejnou cestou a nebylo to vůbec lehké. Potkávali jsme se totiž s těmi,
kteří na vrchol teprve stoupali.
V neděli /17.7./ jsme měli v plánu nedávno dokončenou vyhlídkovou ferratu nad
Cortinou, která nese název „Ski club 18“ a je považována za velmi obtížnou. Už nástup
pod stěnu je brutální a v dusném počasí z nás jenom lilo. Vzhledem k tomu, že v noci
pršelo a stěna byla místy dost kluzká a navíc skrz mraky nebylo téměř nic vidět, rozhodl
náčelník Míra, že v zájmu bezpečnosti raději výstup vzdáme. A o tom, že to bylo moudré
rozhodnutí, nás přesvědčil i jeden zdatný horolezec, který se na vlhkém nástupu dost
dlouho trápil. Raději jsme sešli dolů k autu a přesunuli se k výšlapu na vodopád Cascate

ZUŠ informuje...
Od září zahajuje opět výuku hudební škola
v Kladrubech. Již 20. rokem funguje kladrubská pobočka
Základní umělecké školy Stříbro pod vedením p. uč. St.
Šmahelové. Žáci se mohou učit ve hře na tyto hudební
nástroje: klavír, flétna zobcová soprán, alt, tenor, kytara,
keyboard (elektronické klávesové nástroje), nově taky na
žesťové nástroje (trubka). Třída hudebního oboru, stejně
jako
výtvarného
oboru, je umístěna
v budově
I. stupně ZŠ Kladruby v 1. patře.
Do ZUŠ se žáci mohou hlásit v týdnu od 1. 9. každé
odpoledne 13.00 – 17.00.
Stanislava Šmahelová

Hasiči informují

di Fanes. Díky vybavení jsme tentokrát mohli projít i kaňonem řeky a získali jsme zase
jeden nevšední zážitek.
Na pondělí /18.7./ jsme naplánovali už jenom sbalení stanů a odjezd.
Předpověďpočasí nebyla příznivá a opravdu se vyplnila. Mraky a déšť nás provázely i při
zpáteční cestě. V průsmyku Brenner klesla teplota dokonce na pět stupňů a na vrcholcích
hor napadl čerstvý sníh! Při příjezdu do Kladrub nás zastihla bouřka a pořádný lijavec,
ale to už nám nevadilo. Všichni se rozprchli do tepla domovů, aby vyprávěli svoje
zážitky svým blízkým....

Úvodem vás seznámím s činností našich mladých hasičů. Za dobré výsledky se
zúčastnili výletu do Polžic do lanového centra a do Konstantinových Lázní do muzea.
Dne 16.7.2011 se mladí hasiči zúčastnili soutěže v Cebivi, kde obsadili 4. místo,
30.7.2011 se mladí hasiči zúčastnili soutěže v Halži, kde se umístili na místě šestém.
V sobotu 27.8.2011 se uskutečnilo dětské odpoledne s názvem „Ahoj
prázdniny“, kde si děti mohly vyzkoušet nástřikové terče. Odměnou jim byly sladkosti.
V měsíci září, konkrétně 17.9.2011 se uskuteční sběr železa. Občané budou informováni
městským rozhlasem.
František Ammerling

Pavel Nový
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Ohlédnutí za chovatelskou výstavou

Včelařské okénko

Tak jako každý rok, již po několik desetiletí, pořádala naše základní organizace
Českého svazu chovatelů výstavu drobného domácího zvířectva u příležitosti pouti v
Kladrubech. Díky podpoře MěÚ v Kladrubech, který nám opět propůjčil zahradu
Sulanova statku, a pomocí dotace MěÚ, která nám částečně pokryla náklady na
zakoupení nových klecí, jsme mohli poprvé říci, že naše zvířata jsou vystavována
v klecích odpovídajících normám EU.

Výživná maska na ruce
smícháme
stejné
díly
citrónové
šťávy,
lněného
oleje,
medu
–
a 1 žloutek. Na noc natřeme na ruce, nejpozději 1 hodinu před spaním. Na ruce
natáhneme rukavice.

A jaká byla výstava? Opět skvělá. Kromě tradičních králíků a drůbeže různých
plemen, kteří byli oceňováni, jste zde mohli obdivovat holuby, ovce, poníky, kozy,
okrasné bažanty, křepelky, okrasné ptactvo, fretky, činčily, morčata a kozla Jindřicha
s krásnými dlouhými rohy a dlouhou bradkou chovatele pana Kozla. K vidění i koupi
byly různé druhy kaktusů. Velkou atrakcí byla projížďka na koních. I naše tradiční
tombola, ve které bylo více než 500 cen, zaujala návštěvníky. Přišlo se jich podívat 1 051
dospělých. Děti jsme nepočítali, ale byl jich také velký počet. A o tom, že byl velký
zájem i o nákup zvířat, svědčí to, že se prodala zvířata za 15 130 Kč.
Vyvrcholením výstavy bylo slavnostní vyhlášení nejlepších králíků a drůbeže
a předání pohárů jejich chovatelům, kterého se ujala starostka města Svatava Štěrbová.
Oceněni byli králíci Vídeňský bílý pana J. Mráze, Vídeňský šedý pana F. Kopeckého ml.,
Novozélandský červený pana F. Kopeckého st., Novozélandský bílý pana L. Kodeta,
Kalifornský pana E. Albrechta a Zakrslý beran pana J. Mráze. Z drůbeže byly oceněny
Kachna čárkovaná paní J. Sedláčkové, Amrokska pana J. Stacha, Hempšírka pana
F. Kopeckého st., Forverka paní J. Sedláčkové, Hedvábnička pana B. Matějky
a Faverolka německá zdrobnělá naší nejmladší vystavovatelky Haničky Kozlové.
Hlavní cenu,
pohár starostky města,
získal králík Belgický
obr pana Františka
Janouška.
Závěrem
bych rád poděkoval
všem našim členům,
kteří se podíleli na
přípravě
a zdárném průběhu
výstavy.

Medo-bílko-vločková maska
– lžíci tekutého kvalitního medu smícháme s lžící ovesné vločkové drtě. Za neustálého
míchání přidáme do směsi ušlehaný bílek. Masku necháme působit 15-20 minut. Dobře
působí na povadlou, vrásčitou, ochablou a scvrklou kůži.
Medová maska předcházející tvoření vrásek
– k jednomu syrovému žloutku přidáme lžíci medu a promícháme. Vzniklou hmotu
naneseme na obličej a necháme působit 10 – 15 minut. Smýváme obyčejnou vodou. Tuto
masku můžeme aplikovat každý
den.
Maska odstraňující vrásky –
smícháme 100 g medu se šťávou
z jednoho citrónu. Vzniklou směs
natřeme v tenké vrstvě na obličej a
necháme působit 5-10 minut, pak
smyjeme studenou vodou.
Léčení uhrovitosti
– tři lžíce nastrouhaných čerstvých
okurek vložte do smaltované
nádoby, zalijte sklenicí vařící vody
a nechte ustát 2-3- hodiny. Výluh
proceďte, hustou část odstraňte,
v tekuté části rozmíchejte lžičku
medu a vatovým tampónem
namočeným v této směsi po umytí potírejte tvář, po zaschnutí ( za 30 až 40 minut) ji
opláchněte chladnou vodou.
Snídaně krásy
– dopřejte si po dobu měsíce „snídani krásy“ : 5 lžic ovesných vloček zalijete
5 lžičkami převařené vody. Ráno přidáte 2lžíce mléka, 1 lžičku medu, 4-5 ks
lískových oříšků.

Vladimír Šmahel
František Černoch
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Česká vlajka poprvé ve světě islandských koní

HISTORIE

Každý druhý rok je pro jezdce a přátele islandských koní mimořádný. Koná se
totiž mistrovství světa, kde se potkají nejlepší koně a jezdci z celého světa a bojují celý
týden o tituly v nejrůznějších disciplínách, jako je tölt, čtyřchody nebo pětichody, dále
o titul mistra světa anebo nejrychlejšího závodníka ve skeidu.
Velké vystoupení ale čeká i „vandrovníky“, kteří doprovázejí převoz štafety tzv.
„po kopytě“ z předchozího místa konání závodu na nové. Letos byla celková délka této
jízdy 534 km ze Brunnadernu ve Švýcarsku do St. Radegundu v Rakousku. Vystřídali se
na ní jezdci z různých států, někteří štafetu doprovázeli celou trasu, někteří jen kousek.
Letos poprvé si troufly se k nim přidat tři jezdkyně z České republiky Handová, Jana Naruševičová a Anna Dives se svými islandskými koňmi a zastupovaly
svou zemi s českou vlajkou. Po 85 kilometrech cesty 3. srpna dorazily na místo předání
štafety u německých hranic s Rakouskem, štafetu oficiálně předaly prezidentovi FEIFu

Historie kroniky města
Kronika města Kladruby se začala psát 1.11.1980. Samozřejmě existuje kronika
v němčině, ta byla psána od roku 1843 do roku 1936. Od roku 1945 po odsunu občanů
německé národnosti nepsal kroniku nikdo.
Po válce si pro sebe psal poznámky pan Jaroslav Duspiva, tehdejší předseda
MNV. Jinak se nepsalo nic. V roce 1980 začal psát naši kroniku pan Ing. Václav Balík.
On také vyzdobil kroniku velkým městským znakem. Zápisy bohužel ukončil v polovině
článku o II. světové válce.
V roce 1985 převzal kroniku pan učitel Mgr. Jiří Kasal. On získal od pana
Jaroslava Duspivy jeho zápisky a v kostce doplnil léta od roku 1945 až 1980. Kroniku
města psal do roku 1989.
Potom jsem kroniku převzala já. Tedy od roku 1990 až dosud.
Blanka Krýslová

Kamenné kříže mezi Brodem a Starým Sedlem
Brod jako významné místo na zemské cestě

Jensi Iversenovi (FEIF = Internationální Federace o islandských koní). Ten ji bude po
skončení týdenního závodu uchovávat celé dva roky a v roce 2013 zas štafeta vyrazí na
dlouhou cestu z Rakouska do německého Berlína.
Anna Dives

Když vznikly několik let před založením kláštera Staré Kladruby, staly se brzy pro
svou polohu zemskou bránou přemyslovských Čech, u níž, jak bývalo zvykem, byla
zřízena i celnice a také rušné knížecí tržiště. Od Prahy, Rokycan a Staré Plzně (Plzence)
sem přicházela významná cesta, která se později označovala jako Norimberská. Proč až
později? Protože zprvu vůbec nesměřovala k Norimberku, který začátkem 12. století ještě
nebyl tak důležitým obchodním centrem, jímž se stal až přibližně o několik desítek let
později.
U Starých Kladrub, které se nacházely západně od dnešního kladrubského
hřbitova, se Norimberská cesta rozdělovala do dvou větví. Také jejich názvy, přimdská a
tachovská, vznikly až později, protože žádná z nich ještě tehdy nevedla přes místa, podle
nichž je dnes nazýváme. Ta první, přimdská, začala teprve až někdy koncem 12. století
skutečně směřovat přes Přimdu do hornofalckého Norimberku. Ta druhá, zvaná
tachovská, ještě nějakou dobu Tachovem vůbec ani neprocházela, později přes Tachov
sice vedla, ale k Chebu, a pak na německý Bamberg. Teprve za Karla IV. již pak
skutečně mířila přes Tachov, Bärnau a Altenstadt rovněž k Norimberku, stejně jako větev
přimdská. Protože cesta přes Tachov byla Karlem IV. upřednostňována před přimdskou,
nazývá se často také Zlatou stezkou. O cestě přes Přimdu se pak dnes, ovšem ne zcela
právem, mluví jako o tzv. Verbotene Straße (zakázané cestě).
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Budeme si dále všímat jen větve přimdské, která sice vedla původně ve směru na
Milevo, Darmyšl a Sedmihoří k Bělé nad Radbuzou, ale kvůli úzkým cestám přes
Sedmihoří a zaváděným taženým povozům toto pohoří musela později obcházet. Od
Starých Kladrub vedla i potom k jihu, jakoby na Milevo, ale brzy (u rybníčku před dnešní
dálnicí) odbočila přes les Dušník na Brod, když musela ještě předtím překonat brodem
poměrně široký tok Výrovského potoka. U tohoto brodu poté vznikla vesnice Brod. Ač se
její vznik datuje později, podle prvního písemného záznamu až k roku 1239, mohla
existovat už mnohem dříve. Brod se stal významným místem na této důležité cestě. Ta
odtud nepokračovala ani na Tuněchody, ani na Výrov, ale hustým, mnohde močálovitým
lesem poblíž dnešní Fučky, směrem na Staré Sedlo. V nejstarších dobách pak směřovala
od Starého Sedla sice ještě přes Racov na Bělou, ale pak už přímo na Bonětice, Stráž,
Souměř, Přimdu a Vohenstrauß k Norimberku.

Značení cesty v nepřehledném lese
Úsek této cesty mezi Brodem a Starým Sedlem byl v té době pro pocestné pěší
i jízdní, stejně tak pro povozy obtížně průjezdný. Lze předpokládat, že tehdejší obyvatelé
Brodu a Starého Sedla, ale i dalších vesnic, které byly vysazeny přímo do tohoto
nepřehledného lesa, měli povinnost udržovat cestu, zajišťovat její značení a sledovat
provoz na ní. V případě, že cestovala nějaká významná osoba, museli její družinu na
svém úseku cesty i doprovázet. K přehledu o provozu na cestě sloužila vyvýšená místa,
např. Brodské čihadlo u Brodského rybníka (464 m n.m.), Tuněchodské čihadlo (488 m
n.m.), vrch Kleštiny (494 m n.m.) a kóta 501 m n.m. nedaleko rybníka Fučky.
Pro snadnější orientaci byly i v pozdějších dobách podél cesty usazovány kamenné
kříže. Ty se zachovaly už od Kladrub – první hned v Milevské ulici (byl přenesen ke
kostelu, obr. 1), jiný u zmíněného rybníčku (nyní ve stříbrském muzeu) a další na
východním okraji lesa Dušníku (obr. 2). Za Brodem najdeme první takový kamenný kříž
při lesní asfaltce, asi 2 km za obcí. Tato úzká asfaltová silnička se po 1,2 km stáčí do
pravého úhlu přímo k jihu, pak následuje krátké stoupání a na jeho vrcholu, vpravo od
cesty, je ve vysokém lese, necelých 30 m od ní, dobře znatelný, mělký úvoz, jakožto
zbytek po staré zemské cestě. U něho snadno objevíme kamenný kříž (obr. 3).

především u odboček do vesnic. Dále je to blízkost „čihadla“, vrchu Kleštiny a navíc doc.
Jiří Pech z Pedagogické fakulty v Plzni objevil asi 200 m od tohoto kříže zbytky starého
osídlení. Konečně i jazykově to prokazuje odlišnost jmen Leština a Líšťany, neboť v téže
zakládací listině jsou Líšťany (nazývané též Léšťany) označovány jako Leschan či
Leschas a zaniklá vesnice Leština jako Lescine, i když u obou jde jistě o slova se slovním
základem lésk-, to je léska čili líska.

Vesnice Cvrčkov
Další vesnice zvaná Cvrčkov (též Svrčkov) se nacházela poblíž dnešního rybníka Fučky,
ale nelze přesně určit její polohu. Jsou názory, že mohla ležet nedaleko dalšího
kamenného kříže (obr. 4), který najdeme pod kótou 501, asi 800 metrů jižně od středu
hráze Fučky. Častěji se však uvádí, že stávala poblíž jiného kříže (obr. 5), asi 1,2 km
severozápadně od hráze Fučky, při cestě odbočující u lesa od výrovské cesty do Borovan.
Tudy měla totiž procházet přimdská větev později, jak ještě ukazuje Vogtova mapa
z roku 1720. Mělo jít o velkou vesnici, zničenou v době husitských válek a v roce 1555
již zcela pustou. Snad tam ještě začala vyrůstat nová vesnice, zvaná Nová Ves
kladrubského kláštera, později vyplavená vodami rybníka (uvádí to J. Pech), ale o té
nejsou další zmínky.
Dlouho jsem nevěřil, že se nějaký Cvrčkov v těchto místech vůbec nacházel,
domníval jsem se, že jde o vymyšlený, někým vybájený název. Teprve poté, co mě pan
Čáp z Brodu potvrdil, že měl možnost vidět historický doklad o této vesnici, myslím, že
to byla mapa s jejím zakreslením, uvěřil jsem, že opravdu existovala.

Pověst o třech řeznících

Uvedený kříž se nachází na úpatí vrchu Kleštiny, v místech zaniklé vesnice zvané
Leština. Už v tzv. zakládací listině kladrubského kláštera se mluví o svobodném sedláku
Grazenovi či Crazenovi z Leštiny, který daroval svůj statek klášteru. Nelze vyloučit, že
název Kleštiny souvisí s názvem této vesnice, snad od spojení s předložkou „k Leštině“.
Plzeňský archeolog a historik Mgr. Karel Nováček PhDr. se ve své knize o Kladrubech
vyjadřuje k tomuto tvrzení právě naopak. Tvrdí, že žádná vesnice Leština neexistovala
a že její název byl uměle odvozen právě od jména vrchu Kleštiny. Sedlák Crazen prý
nebyl z Leštiny, ale z Líšťan (dnes okres Plzeň – sever). Ač je Nováček historikem
precizním, nemohu v tomto případě s jeho vývody o Leštině souhlasit. O její skutečné
existenci svědčí právě popisovaný kamenný kříž, neboť takové se stavěly nejčastěji

Jen malý kousek od kóty 501 najdeme další dva kříže vedle sebe, teprve nedávno
podle starých německých pramenů znovuobjevené zásluhou pana Češky z Prostiboře
a pana Zdeňka z Darmyšlu. Oba jsou si velmi podobné a je na nich zobrazen dlouhý meč
(obr. 6). Domnívám se, že sem byly přeneseny z okolí, ale nelze to potvrdit jednoznačně.
K nim se váže jeden z produktů lidové tradice, pověst o třech řeznících. Dříve tu
prý stával ještě třetí kříž. Podle této pověsti se tudy měli vracet tři řezníci z trhu a po
vzájemné hádce se navzájem povraždili. Jiná verze mluví o třech muzikantech, kteří byli
spolu kdesi hrát a nemohli se dohodnout, jak rozdělit získanou odměnu – konec byl
stejný.
Poblíž, mimo staré zemské cesty, stojí ještě další, poměrně vysoký kamenný kříž.
V tomto případě se však jedná o kříž pamětní. Text na něm vypovídá, že zde v roce 1723
zahynul Josef Frank z Racova, když byl zabit padajícím stromem. Další kříže při této
větvi Norimberské cesty stojí před Starým Sedlem a v Racově.
Všechny zde popisované kamenné kříže, i další na Kladrubsku, lze vyhledat na
webových stránkách města Kladruby (www.kladruby.cz) pod heslem TURISTA
(vodorovná lišta nahoře), část „Staré kamenné kříže“. Tam jsou i podrobné mapky
o jejich poloze v terénu.
Kříže fotili: Bedřich Tausch, Martin Čechura, Zdeněk Čechura
Jiří Čechura
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Vesnice Leština

KULTURA
1.

2.
Vyhodnocení 5. ročníku soutěže „O nejkrásnější okno 2011“
Dne 14.8.2011 byla na kladrubské pouti vyhodnocena soutěž „O nejkrásnější
okno, balkon, terasu. Není jednoduché vybrat z takového počtu rozkvetlých domů vítěze,
rok od roku je to těžší, nicméně komise se rozhodnout musela a nakonec určila tyto
vítěze:

3.

4.

Kladruby –
Radka a Milan Ganobjákovi, Zadní 373, Kladruby
Anna Čtvrtníčková, náměstí Republiky 180, Kladruby
Martin Tůma, Revoluční 363, Kladruby
Pozorka –Milena a František Pilíkovi, Pozorka 3, Kladruby
Milevo - Milada a Petr Naruševičovi, Milevo 20
Brod –

Olga a Jiří Hofmanovi, Brod 19

Láz –

Hana a Stanislav Šrůtovi, Láz 8

Vrbice – Alena a Pavel Maňkovi, Vrbice 30
Tuněchody – Robert Főssi, Tuněchody 9

5.

6.

Ještě jednou děkujeme všem občanům, kteří zdobí
své domy,
balkony,
terasy,
okna
či předzahrádky a zlepšují tím životní prostředí
sobě i ostatním.
Redakce
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Letošní, již 11. ročník Benediktinských dnů v kladrubském klášteře, pořádaný
občanským sdružením Klášter Kladruby po čtyři červencové večery, se musel každému
návštěvníkovi líbit. Podobně jako v posledních třech letech, také ten letošní program, měl
ucelený koncept a byl věnován významnému období našich dějin, husitské době.
Zajímavý byl netradiční začátek, který jakoby nenásilně přiváděl diváka ze současnosti
do historie a připravoval ho na to, co uvidí v následujících scénách. Stejně tak atraktivní
byla i obvyklá spolupráce průvodkyň s návštěvníky během jednotlivých scének formou
vědomostních otázek či třeba zkoušení ze znalosti vlastními silami vyrobených
husitských zbraní.
Mohli jsme sledovat přípravy klášterních představených na případnou obranu
kláštera tak zvanými nápravníky, okolními drobnými šlechtici z Vrbice a Prostiboře, jimž
klášter poskytl půdu, a oni měli za to povinnost dostavit se v případě potřeby koňmo, ve
zbroji a se svými poddanými chránit klášter proti nepříteli. Byli jsme svědky překotného
úprku mnichů před blížícími se husity do spřáteleného kláštera v bavorském
Regensburgu, tak jak se stalo ve skutečnosti v lednu roku 1421.
A stihli to jen tak „akorát“. To už přichází ke klášteru zástup husitského polního
vojska v čele s knězem nesoucím monstranci, muži i ženy s dětmi, za zpěvu husitského
chorálu. A hned nato dochází k nelítostné bitvě mezi obránci kláštera a převahou

táboritských bojovníků. Ti ovšem nemohou dopustit, aby jejich mladá dívka Marie byla
mečem zabita v nerovném boji s prostibořským zemanem Buškem, obráncem kláštera, a
v poslední chvíli jí přispěchají zachránit život. Mezitím do klášterní budovy vstupuje sám
Jan Žižka z Trocnova doprovázený knězem Korandou a hejtmanem Chvalem
z Machovic.
Diváci se pak stávají svědky polního soudu
s provinivším se Buškem, ale zachráněné Marii se
zželí nelítostného soka a požádá Žižku o jeho
omilostnění. V dalším vstupu se v překrásném
zimním refektáři seznamujeme se stinnou stránkou
husitských bojovníků, kteří věřili, že ničením
majetku klášterů a kostelů přiblíží církev původní
chudobě. Rozházený nábytek, cínové jídelní
soupravy i nepřehlédnutelný nepořádek měl toho
být pro diváka dokladem.
Jenže to už na pozadí celého historického
příběhu vzplane láska mezi původními protivníky,
Buškem a Marií, a husitský kněz je v klášterním
chrámu, v působivé scéně za zvuku varhan, spolu
navzájem oddá. Ale Žižka s ostatním houfem
polního vojska mezitím spěchá, tak jak tomu bylo i
ve skutečné historii, ke hradu Švamberku
(Krasíkovu) zajmout úhlavního nepřítele husitů,
Bohuslava ze Švamberka. Mimochodem toho, jenž
později sám přešel na husitskou stranu a stal se
nedlouho po Žižkově smrti dokonce nejvyšším
hejtmanem polního vojska.
Na pozadí celého historického příběhu, kdy zbylá husitská posádka hájí klášterní
areál, probíhá láska dvou mladých lidí, která je však přerušena příchodem císaře
Zikmunda Lucemburského s jeho křižáckým vojskem pod klášterní hradby. I to se ve
skutečnosti stalo, neboť vojsko zde čekalo na příhodnou dobu, aby na posádku obránců
mohlo udeřit. Ale když se Zikmund dozvěděl, že se na pomoc obleženým vrací sám
Žižka, zbaběle utekl i se svými žoldáky. Ale až tam příběh hrstky husitů v klášteře a obou
milenců nedospěl. Křižáci v jedné chvíli přelézají hradbu a v nerovném boji umírá mladý
Bušek mečem křižáckého žoldáka. Nešťastná táborská dívka Marie, teď už jeho
právoplatná žena, nechce žít bez něho a sama si mečem bere život. Konec ne nepodobný
Shakespearovu Romeu a Julii. Smutný pro diváka, ale přesto krásně vystižený lidský
vztah mezi dvěma původními nepřáteli.
Znova bych chtěl poděkovat za hezký zážitek autorům příběhu, manželům
Šaušovým a kastelánovi Milanu Zoubkovi. Stejně tak odvedli poctivý kus práce všichni
herci, a nebylo jich málo – i s „pomocným personálem“ takřka padesát! Návštěvníci,
a těch bylo celkem přes tisícovku, i ze vzdálených míst, jistě tuto práci a snahu dokázali
ocenit. Jen škoda že těch domácích bylo poskrovnu.
Jiří Čechura
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34. ročník Kladrubského léta skončil
Hudební festival Kladrubské léto je pojmem jak
mezi posluchači, tak i mezi hudebníky.
Jako každý rok, byl první koncert varhanní, pan
Jaroslav Tůma je pojmem v Čechách i v zahraničí. Druhý
koncert byl jedinečný tím, že se poprvé v historii na
koncertu sešlo kvarteto 4 harf. Kdo se koncertu neúčastnil,
může jen litovat. Na třetím koncertě jsme slyšeli houslová
sóla v podání Lucie Sedlákové-Hůlové a Pavla Hůly,
sopranistku Štěpánku Heřmánkovou za doprovodu
komorního orchestru Consortia Pragense a sólisty na trubku Miroslava Laštovky.
Závěrečný koncert patřil Plzeňské filharmonii, která zahrála Smetanovu Mou vlast, což
byl koncert, na který se nadá zapomenout.
Je potřeba zdůraznit, že bez spolupráce s Národním památkovým ústavem
v Plzni bychom nemohli tento festival vůbec pořádat. Posluchači mohli vyslechnout
koncerty v nádherném prostředí kostela Nanebevzetí Panny Marie a tím je hudební
festival vyhledávaným místem jak pro posluchače, tak pro účinkující. V letošním roce
festival navštívilo cca 1.000 posluchačů.
V současné době již zajišťujeme program na další, 35. ročník hudebního
festivalu Kladrubské léto.
Eva Pomyjová

11. ročník Benediktinských dnů se povedl

Zveme Vás:

„MEMORIÁL VOJTY ŠRÁMKA- IV.ročník“

…prodej burčáku, vín, medoviny, medu, výrobků z medu,
perníků, ukázky zdobení perníčků, vytlačovaného perníku,
včelařská výstava…

v sobotu 3. září 2011
Střelecký klub Kladruby pořádá již
IV. ročník.

Celé odpoledne hraje folklorní soubor písní a tanců JISKRA.

Prezentace : 9.00 hodin
Kategorie : mladší děti, starší děti, ženy, muži.
Startovné: děti zdarma, dospělí 50,- Kč
Občerstvení zajištěno!!

Příjemné odpoledne s muzikou a programem.

… v 15.00 degustace vín….

„KLUBOVÝ VEČER
Město Kladruby, ZO Českého svazu včelařů Kladruby a NPÚ Plzeň Klášter
Kladruby Vás zvou na

se Zdeňkem Srstkou a Liborem Petrů“

„ 11. SLAVNOSTI VÍNA a MEDU“

v pátek 16. září 2011
od 19.30 v kulturním domě v Kladrubech

v sobotu 10. září 2011

Vstupné 50 Kč.

od 14.00 na nádvoří kláštera v Kladrubech
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Povídání se známým hercem, kaskadérem, ochráncem zvířat Zdeňkem
Srstkou hrou a písní doplní herec a imitátor Libor Petrů.
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DIVADELNÍ ROK 2011 - 1. představení :

„106. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“

Šantánové divadlo PLUTO PLZEŇ
„MEJDAN MANŽELEK ŠÍLENÝCH“

v sobotu 17.září 2011
v 15.00 hodin

Komedii o manželských "nevztazích" napsali Jindriška Kikinčuková, Oldřich Dudek
Hudební aranžmá šlágrů – Jiří Bláha
Texty písní - Jindřiška Kikinčuková, Oldřich Dudek
Režijní dohled a spolupráce - Pavel Kikinčuk
Scénu a kostýmy navrhla - Jindřiška Kikinčuková
Rekvizity zhotovila - Helena Veselá
Mistr zvuku - Luboš Krejčík
Mistr světla - Antonín Pfleger

v obřadní síni Městského úřadu
v Kladrubech

„KLADRUBSKÁ 10“
ve středu 28. září 2011
tradiční turistický pochod do okolí Kladrub se
setkáním s turisty z Hněvnic, Kostelce
a Stříbra. Letos je cíl v Hněvnicích.

„ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PRO SENIORY“
v pátek 7. října 2011

„HUBERTOVA JÍZDA“
v sobotu 8. října 2011 od 13.30
areál Pony farm Kladruby

Hrají: Ivana Malatová, Pavla Bečková, Alena Kozáková, Jindriška Kikinčuková,
Bronislav Kotiš.

ve středu 12. října 2011
od 19.00 v sále kulturního domu v Kladrubech
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Občanské sdružení kláštera Kladruby a NPÚ v Plzni, Klášter Kladruby pořádají

Akce připravované v měsíci listopadu a prosinci 2011

„5. HAVELSKÉ KLÁŠTERNÍ
POSVÍCENÍ“
v sobotu 15. října 2011 od 13.00
Na nádvoří kladrubského kláštera budou různé stánky,
muzika a hlavně stánky se zabijačkovými specialitami.
Přijďte ochutnat a zároveň se dobře pobavit.

„HUBERTOVA JÍZDA“
v sobotu 22. října 2011 od 13.30
areál Pony farm Kladruby

6.11.2011
12.11.2011
12.11.2011
18.11.2011
3.12.2011
4.12.2011
12.12.2011
13.12.2011
16.12.2011
21.12.2011
23.12.2011
24.11.2011
26.12.2011
26.12.2011
27.12.2011

Památka zesnulých - mše svatá
Martinská slavnost
Myslivecká zábava Brod
Klubový večer
Mikulášský trh
Lampionový průvod se zpěvem koled u vánočního stromku
Chodějí Lucie, chodějí…
Vánoční koncert ZUŠ
Vánoční koncert
Vánoční besídka na Pony farm
Betlémáři obcházejí vesnicí
Mše svatá
Mše svatá
Oživený betlém
Hejbni kostrou
Eva Pomyjová

„KLUBOVÝ VEČER s Václavem Větvičkou “
ve čtvrtek 27. října 2011 od 19.00
…od vědy k mikrofonu a od mikrofonu ke knize…
Povídání se známým botanikem, ale také rozhlasovým a televizním
moderátorem, autorem řady knih.
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Blahopřejeme
V měsíci září a říjnu 2011 se dožijí významného životního jubilea tito naši občané:

Výčitka
Sníh zavál les i srdce cest

Září :

Říjen:

Mikeš Antonín

Kokrment Stanislav

Ondráčková Eva

Bogdanský Antonín

Baxová Jitka

Pilvousek Josef

Palma Jiří

Paločko Stanislav

Růžička Bohumil (Pozorka)

Dunovská Marie

Janoušek František st. (Láz)

Brichta Václav

Soblahovský Václav

Kučerová Hana

Mráz Václav

Špringlová Milena

kam cesto bílá budeš vést,
zaveď mě cesto poznovu
k mému drahému domovu.
Cesta se vine, klikatí,
co bylo, to se nevrátí,
vzpomínka zbyla ospalá
proč ve světě jsem zůstala?
Daleko od míst, kde mi snad
zůstalo srdce napořád,

Špringlová Marie

kde daleko tuším vzpomínkou

Mašková Vlasta (Brod)

světničku malou s maminkou.
Má duše, ta mi živoří
pozdravy plynou po moři

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví, síly a tělesné
i duševní svěžesti.
Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti

co platna světla velkoměst,
kde jsi, ty cesto z prašných cest?
Jen dálka, ta mi zůstala
a pro můj život nemalá
k čemu jsou skvosty, všeho dost,
když v zemi té jsem stále host.
Sníh zavál les i srdce měst
kam cesto bílá budeš vést?
Zaveď mě cesto poznovu
k mému starému domovu.
Blanka Krýslová
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SPORT

Fotbalisté zahájili vítězně nový ročník

Volejbalisté reprezentovali v Česticích

Fotbalisté TJ Kladruby zahájili výhrou své účinkování v dalším ročníku III. třídy
okresního přeboru v kopané, když porazili doma Trpísty 4:2. Tým do nové sezóny vede
osvědčené duo trenérů S. Kostka a J. Jamriška. Při této příležitosti se připojujeme
s gratulací k životnímu jubileu J. Jamrišky a doufáme, že letošní sezóna bude stejně tak
úspěšná jako loňská, kdy naše mužstvo ztratilo možnost postoupit do II. třídy až v baráži.

O víkendu 20. a 21. srpna se v Česticích konal 45. ročník národního finále
vesnických a zemědělských družstev mužů a žen ve volejbalu. Tak jako v loňském roce
byla i letos pozvána naše družstva mužů i žen z TJ Sokol Kladruby. V nádherném
prostředí a za nejlepšího možného počasí jsme celkem odehráli 11 zápasů.
V mužské části turnaje se o
vítězství utkalo 6 družstev, hrálo se
systémem každý s každým, na dva
vítězné sety. V sobotu se odehrála
většina mužských zápasů a
na neděli bylo naplánováno pouze
poslední
kolo.
Naši
muži
vybojovali druhé místo. S vítězem
TJ Sokol Něvnice měli stejný
poměr setů a nakonec rozhodl až
poměr míčů.
Za mužské družstvo nastoupili:
Vojtěch Ocelík, Tomáš Kasl, Milan
Škorvánek, Milan Klečka, Luboš
Kurš, Jiří Kurš, Stanislav Mikšík a
juniorská posila Matěj Havránek.
Ženské části turnaje se zúčastnila pouze 4 družstva. Proto organizátoři rozhodli,
že se bude hrát systémem každý s každým, ale dvoukolově. V sobotu každé družstvo
hrálo 4 zápasy na 2 vítězné sety a v neděli pak ještě zápasy dva. Při posledním nedělním
zápase se ženy podruhé utkaly s družstvem Křenovic A. Při tomto zápase se rozhodovalo
o vítězi celého turnaje, protože oba týmy měly z předchozího dne jednu prohru. Po
velkém boji nakonec naše ženy soupeřkám podlehly 2:1 a obsadily konečné druhé místo.
Družstvo žen hrálo v této sestavě: Aneta Škorvánková, Jana Kaslová, Jana Medová,
Barbora Lindová, Tereza Lindová, Lenka Korbelová, Lenka Žižková, Kateřina
Bradáčová a juniorky Šárka Pomyjová a Eva Berková.
Na tomto turnaji se kromě celkového pořadí oceňovali i jednotlivci a to nejlepší
nahrávač/ka, nejlepší smečař/ka, a nejvšestrannější hráč/ka. Z našich družstev byli
vybráni a oceněni hned dva účastníci. Milan Škorvánek se stal nejlepším smečařem
celého turnaje a post nejlepší smečařky obsadila Aneta Škorvánková.
Celý turnaj byl dobře technicky i organizačně zabezpečen. Důležitá byla také
podpora rodinných příslušníků, kteří letos přijeli společně s našimi volejbalisty.
Družstva byla na hřištích nesmiřitelnými soupeři, ale při volných chvílích a večerním
posezení bylo vše zapomenuto a všichni zúčastnění se dobře bavili.
Všichni se už těšíme na další ročník „ČESTIC“.
SPORTU ZDAR A VOLEJBALU ZVLÁŠTĚ!
Aneta Škorvánková
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Termíny utkání:
TJ Kladruby - Sokol Trpísty
Baník Zadní Chodov
- TJ Kladruby
TJ Kladruby - Motor Záchlumí
Jiskra Bezdružice B - TJ Kladruby
TJ Kladruby - Sokol K. Lázně B
Sparta Dl. Újezd B - TJ Kladruby
TJ Kladruby - Sokol Kšice B
TJ Kladruby - Statky Lesná
FK BKV Planá B - TJ Kladruby
TJ Kladruby - Jiskra Erpužice A
Sokol Kšice o. s. - TJ Kladruby
TJ Kladruby - Sokol Stráž u Tachova A
Dynamo Studánka A - TJ Kladruby

27. 8.
3. 9.
11. 9.
17. 9.
24. 9.
1. 10.
8. 10.
16. 10.
22. 10.
30. 10.
5. 11.
12. 11.

4:2
17.00 hod.
17.00 hod.
15.00 hod.
16.30 hod.
16.30 hod.
16.00 hod.
16.00 hod.
14.00 hod.
15.30 hod.
14.30 hod.
14.00 hod.
14.00 hod.
Daniel Petráň
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Nedostatkem však bylo málo závodů vypisovaných pro juniory, kteří hází oštěpem o váze
700 g. Martin první hod příliš nezvládl a to jej „rozhodilo“. Do plánované vzdálenosti
chybělo hodně. V třetím hodu se zlepšil, takže vybojoval účast ve finále, zaručující další
3 pokusy. Ani v nich však nevyšel z určité křeče. U technických hodů je k výkonu
potřebná uvolněnost v rychlosti, ta však Svatošovi chyběla. Ačkoliv s trenérem Martinem
Nedbalem hledali cestu ke zlepšení, lepší výkon nepředvedl a skončil soutěž hodem
dlouhým 52,84 m. Celkové 7. místo je velmi dobré, oba však čekali více. Negativní roli
sehrála přemotivovanost.
Posledním startujícím byl Tomáš Jaša! Proti jiným rokům zvolili tentokrát s trenérem
jediný start, běh na 5 000 m. Bylo to logické vzhledem k výpadku tréninku způsobenému
zlomeninou nohy. Poslední závody, v nichž si vytvořil osobní rekordy na 3 000 m a 1 500

Volejbalistům začne v září nová sezóna
Volejbalisté TJ Sokola Kladruby zahájí
v září další sezónu svého účinkování v krajském
přeboru II. třídy. V soutěži již zůstaly pouhé čtyři
týmy (konec ohlásila mužstva z Kdyně a Poběžovic),
proto se budou na podzim hrát jen tři dvojutkání.
Nenechte si tak ujít jediný zápas na domácím kurtu
a přijďte nás povzbudit.
Termíny zápasů:
TJ Sokol Mirošov - TJ Sokol Kladruby
10. 9 od 10.00 hod.
TJ Slavoj Stod - TJ Sokol Kladruby
TJ Sokol Kladruby - TJ Sokol Plzeň - Valcha

17. 9 od 10.00 hod.
24. 9 od 10.00 hod.
Daniel Petráň

Poděkování
U příležitosti mých 60-ti let bych chtěl poděkovat městu Kladruby za blahopřání
a věcný dar, taktéž děkuji fotbalovému oddílu v Kladrubech, Tomáši Kaslovi, Stanislavu
Kostkovi a Janu Pospíchalovi za blahopřání a věcný dar.
Děkuji.
Josef Jamriška

Mistrovství Česka za účasti atletů Baníku Stříbro
Malá výprava atletů z oddílu atletiky TJ Baník Stříbro odjela na mistrovství
Česka do Vítkovic. 3 atleti byli vybráni na základě výkonnosti, aby se zúčastnili bojů
o mistrovské medaile. Veronika Matulková, Martin Svatoš a Tomáš Jaša se na
mistrovství těšili, i každý v jiné pozici.
Veronika se nominovala na poslední chvíli, velké ambice si nedávala. Je to závodnice
prvních pokusů. Pokud se jí daří, je schopna dobrých výkonů. V Ostravě však při
rozeskakování měla problémy na nižší výšce a to se projevilo na její psychice. Ta je pro
výškaře velmi důležitá. První pokus na výšce 149 cm byl úspěšný. Potom však
následoval neúspěšný první pokus na výšce 154 cm a za ním následovaly neúspěšné další
dva. I když poslední byl velice nadějný, laťka spadla a znamenala konec v soutěži.
Veronika Matulková obsadila 11. místo z 14 výškařek.
S velkou motivací vstupoval do závodu oštěpařů Martin Svatoš. V letošním roce
podávala vyrovnané a kvalitní výkony, které jej opravňovaly k útoku na přední místa.

m ukazovaly na růst trénovanosti i formy. Přesto panovala nejistota ze závodu, formu
měli i soupeři. Protože Tomášovou silnou zbraní je vytrvalost a schopnost držet tempo,
zvolili s trenérem jednoduchou taktiku. Rozeběhnout závod okolo 3:00 min.na kilometr a
dále reagovat dle průběhu na vývoj závodu. Tomáš taktiku dodržel, vyrazil od začátku do
čela, ale závod se vyvíjel neočekávaně. Nikdo jej nestřídal, soupeři chtěli, aby závod
odtáhl s cílem jej ve finiši porazit. Jaša však držel závod pevně v rukou, resp. nohou, 600
m před cílem mírně zrychlil, tempo vystupňoval a závod jasně vyhrál s náskokem téměř 5
vteřin. V závodě běženém stylem start – cíl se stal mistrem Česka na 5 000 m v kvalitním
osobním rekordu 14:55,98 min. Tímto výkonem na sebe upozornil stavitele národního
družstva pro mezinárodní čtyřutkání juniorů Chorvatsko – Slovinsko- Maďarsko –
Česko a k utkání jej nominovali. Konalo se ve středu 29.6.2011 v Chorvatsku.
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Vladislav Moravec

Tomáš Jaša úspěšně reprezentoval
Jak jsem již informoval, byl Tomáš Jaša na základě vítězství na mistrovství Česka
nominován do reprezentačního družstva Česka pro mezistátní čtyřutkání juniorů
Chorvatsko-Slovinsko-Maďarsko-Česko. Uskutečnilo se v Chorvatsku a vedla k němu
cesta dlouhá 11 hodin. Tento závod byl posledním v řadě těžkých závodů, které Tomáš
v poslední době absolvoval. Trenér měl obavy, jak se toto zatížení projeví na formě,
přece jen výpadek v tréninku je ještě znát.
Start závodu byl v 13,10 hodin za velkého vedra. Za každý stát startovali 2 závodníci.
Tomáš Jaša je závodník, který nemiluje pomalý průběh závodů. Proto se domluvil
s druhým členem družstva a vyrazili dopředu v rozpočtu na cca 3:00 min. na km.
Pravidelně se střídali až do 3. Km. Potom se do čela dostali soupeři z Chorvatska. Místo
zrychlení však tempo zvolnili. Proto je opět vystřídala česká dvojice. 500 m před cílem
Tomáš Jaša nastoupil a bezpečně zvítězil v čase 15:09,06 min. Na 2. místo se ve finiši
prosadil Dino Bošnjak z Chorvatska (15:13,66 min.) a třetí doběhl druhý závodník Česka,
Doležal, v čase 15:14,67 min.
Tomáš Jaša, závodník Baníku Stříbro, opět prokázal, že jej na něj spolehnutí a stejně
tak dobrou formu. Nyní se soustředí na letní přípravné období s cílem dosáhnout
nejlepších výkonů na podzim, kdy jej čekají mistrovství Česka do 23 let a Běchovice.

… mamografické pracoviště v Tachově je v provozu denně, objednávat se můžete na
tel.č. 374 718 222, 374 718 226, 374 718 111, vyšetření prsů hradí zdravotní pojišťovny
ženám ve věku od 45 let, nárok na toto preventivní vyšetření hrazené ZP je jedenkrát za 2
roky. Pokud nemá žena nárok na úhradu výkonu od zdravotních pojišťoven, uhradí jako
samoplátce částku 600 Kč.
…ve druhé polovině roku 2011 organizuje Český statistický úřad výběrové šetření
o vzdělávání dospělých. Vlastní šetření proběhne prostřednictvím speciálně vyškolených
tazatelů, kteří se budou prokazovat průkazem tazatele a s příslušným pověřením, které je
ve
spojení
s občanským
průkazem
opravňuje
k provedení
šetření.

Vladislav Moravec

Víte, že …

… si můžete na Městském úřadě v Kladrubech koupit kladrubský kalendář na rok 2012
za cenu 80 Kč. Kalendář je stolní a fotografie nafotili členové kladrubského fotoklubu.
…Kladrubskou poutí prošlo za celý víkend cca 3.500 návštěvníků…
…hudební festival Kladrubské léto letos proběhl s velkým úspěchem a spokojenost
s jednotlivými koncerty vyjádřilo na 1.000 posluchačů …
… v Mateřské škole v Kladrubech byla provedena rekonstrukce kuchyněk…
… kladrubský Zpravodaj v roce 2011 slaví 40 let své existence….
…jako v loňském roce, i letos máte možnost docházet na výuku angličtiny přímo
v Kladrubech. Kurzy jsou pro zájemce libovolného věku. Kontaktujte přímo lektorku
Mgr. Alenu Kadlecovou , Kruhová 1248, Stříbro - tel. 604827732…
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