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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,

letošní třetí číslo kladrubského Zpravodaje nás zastihuje v době,
kdy každý rozumný člověk zalézá do bazénu nebo alespoň do chládku. Je tady
léto, které bohužel přišlo bez toho, že bychom se na něj připravili na jaře. Jarní
počasí nás i celou přírodu jaksi minulo.
Počasí a příroda letos vůbec byly předmětem velkých starostí a zájmu
kvůli povodním, které zasáhly část České republiky. Když si člověk prohlédne
některé reportáže či vyslechne některé příběhy z postižených míst, je mu opravdu
smutno. Naše město má v tomto ohledu velké štěstí, že řeka Úhlavka i menší
potoky v naší správní oblasti protékají, až na pár výjimek, neobydleným
a nezastavěným územím. Když se Úhlavka rozlije, je to většinou na louky,
v jednom úseku také samozřejmě na hřiště, ale škody jsou minimální. To však
neznamená, že naše město nemůže voda zasáhnout jiným způsobem. Hlavně
přívalové deště dokáží napáchat mnoho škody, což mnozí občané Kladrub
a přilehlých obcí jistě pamatují a zažili na vlastní kůži.
Deště byly v Kladrubech také mohutné, což si všichni vybaví i v kontextu
dne dětí, který jsme vinou počasí museli přesunout z hřiště do tělocvičny. Musím
však vyzdvihnout všechny, kteří nám s pořádáním dětského dne pomáhají, protože
bez nich bychom dětem takovýto bohatý program nabídnout nemohli. Všichni se
s „improvizací“ v tělocvičně poprali statečně a moc jim za to za všechny
spokojené děti děkuji.
S nadcházejícím létem bych Vás ráda pozvala na tradiční kulturní
a společenské akce, o kterých podrobně informujeme na dalších stránkách
Zpravodaje. Snažíme se, aby nabídka byla pestrá. Z bohaté nabídky zmíním
Kladrubské léto, které je naší nejprestižnější akcí. V poslední době se nám daří
rozšířit okruh sponzorů, takže si můžeme dovolit přivítat i takové mistry jakým je
třeba houslista Václav Hudeček. Sponzorům, novým i těm věrným, dlouholetým,
patří velký dík, protože v dnešní době sehnat peníze a odůvodnit výdaje na kulturu
bývá problém.

pravidla a řád, jehož dodržování (a především přísně vymáhání dodržování!)
by mělo být zárukou co nejdelší životnosti hřiště. O prázdninách by již hřiště mělo
sloužit veřejnosti. Přesná pravidla užívání hřiště si přečtete na provozním řádu,
který bude u hřiště vyvěšen.
Pokud jsem se na začátku předešlého odstavce zmínila o problémech,
měla jsem samozřejmě na mysli dosud nedokončenou rekonstrukci antukových
kurtů, která se táhne již od loňského roku. Celá záležitost nás mrzí, velmi se za ni
všem sportovcům využívajícím antukové kurty omlouvám a mohu Vám slíbit,
že celá záležitost bude řádně dořešena.
V poslední době se mi mnozí občané svěřili s obavami, že každé stávající
sportovní hřiště v Kladrubech zeje prázdnotou. Antukové vinou nedokončené
práce a travnaté zase vinou toho, že se nenajdou sportovci, kteří by jej využívali.
Pevně doufám, že v této oblasti se situace vyřeší. Nejen proto, že je škoda
nevyužívaných nedávno vybudovaných kabin, ale že se mne v poslední době
starostové jiných měst často ptají: „ U Vás v Kladrubech se už prý nehraje fotbal,
je to pravda?“
Na závěr bych Vás chtěla upozornit, že od začátku července bude na
městském úřadě k dispozici petice, kterou připravujeme jako jednu ze způsobů
našeho věčného boje s projíždějícími kamiony. Přijďte tedy připojit svůj podpis,
pokud Vás tato problematika trápí……
Vážení spoluobčané, ráda bych Vám popřála, aby léto, které nás čeká,
bylo opravdu létem jak má být. Bez přírodních katastrof, nemocí, úrazů a plné
zážitků. A dětem už zase závidím, že mají prázdniny.
Vaše Svatava Štěrbová

Ráda bych Vás také pozvala za sportovním vyžitím, ale zde je situace
trošku problematičtější. Mám velkou radost, že se nám podařilo dokončit výstavbu
víceúčelového hřiště, které jsme kvůli složitým jednáním ohledně blízkého
elektrického vedení a rychlému příchodu zimy nestihli vloni. Hřiště poslouží nejen
potřebám školy, ale bude k dispozici i veřejnosti. V současné době se připravují
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 24.4.2013 do 29.5.2013 :
Rada města v z a l a n a v ě d o m í :
• Žádost AVS Projekt, s.r.o. Praha 4, Jirčanská o vyjádření k podzemnímu vedení
ve správě města z důvodu opravy obrusné a ložné vrstvy dálnice D 5 v hloubce
max. 10 cm; km 110,276 – 112,406 s tím, že v dotčeném území D 5 nemá město
Kladruby žádné podzemní sítě
• Zápis č. 2/13 z jednání kontrolního výboru města Kladruby ze dne 16.4.2013
• Oznámení p. Radka Lehečky, Stříbrská ul., Kladruby o provedení zkušebního
vrtu na pozemku p.p.č. 23 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že pokud bude zdroj
vody využíván ať jako užitková voda, je nutné toto dořešit s odborem životního
prostředí MěÚ Stříbro – příslušné povolení.
• Oznámení p. Václava Čepičana, Zahradní 282, Kladruby o provedení zkušebního
vrtu na pozemku 185/24 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že pokud bude zdroj vody
využíván ať jako užitková voda, je nutné toto dořešit s odborem životního
prostředí MěÚ Stříbro – příslušné povolení.
• Ohlášení p. Emila Janči, Zahradní 272, Kladruby, o provedení průzkumného vrtu
na p.p.č. 149/2 v k.ú. Pozorka u Kladrub s tím, že pokud bude zdroj vody využíván
ať jako užitková voda, je nutné toto dořešit s odborem životního prostředí MěÚ
Stříbro – příslušné povolení
• Nabídku firmy IP izolace Polná na zateplení půdy MěÚ foukanou minerální
vatou v ceně 83.105,- bez DPH a p o ž a d u j e vypracování další nabídky jinou
technologií
• Oznámení MŠ Kladruby o uzavření MŠ v době hlavních prázdnin, a to od 15.7.
do 16.8.2013
• Veřejnou nabídku pozemků Státního pozemkového úřadu - p.p.č. 809 v k.ú.
Vrbice u Stříbra o výměře 308 m2 s tím, že město o tento pozemek nemá zájem
Rada města projednala a s c h v á l i l a :
• Zařazení žádosti p. Jany Jozové, Kladruby, Kostelní 261 do seznamu žadatelů
o přidělení bytu
• Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a Ing. Jiřím Pangrácem, Gerská
46, Plzeň na zhotovení dokumentace pro územní řízení o umístění stavby na akci Technická a dopravní infrastruktura, lokalita Kladruby-západ za cenu 88.000,- Kč
bez DPH
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• Cenovou nabídku J.Kuvíka, Třešňová 1290, Stříbro na provedení inženýrské
činnosti TDI při realizaci staveb - Kladruby - Zadní-Revoluční ul. - oprava MK
u NS, Kladruby - Zadní ulice - oprava komunikace od čp. 322 k čp. 373,
Kladruby - Husova ulice - Chodník od ZŠ k MŠ za cenu 40.684,- Kč a uzavření
mandátní smlouvy s J.Kuvíkem
• Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Mazeppa s.r.o., Božkovská
397/15, Plzeň o zorganizování výběrového řízení na akci - Regionální muzeum
Kladrubska za cenu 40.000,- Kč + DPH
• Užívání veřejného prostranství před domem čp. 80 k umístění 1 ks stolu a 2 ks
lavic (pivní set) - 3 m2, za cenu 2,-Kč/1m2/1 den, platba každý měsíc, udržování
pořádku - žadatelka p. Alena Brestovanská, Revoluční 80, Kladruby
• Prodloužení dohody o využití části střechy domu čp. 194 v Kladrubech uzavřené
mezi městem Kladruby a manž. Jaroslavem a Věrou Winklerovými, za účelem
umístění vysílače internetu společností Internethome, s.r.o. pro provoz infokiosku.
Zařízení umístěné na střeše domu čp.194, prodloužení smlouvy od 1.6.2013 do
31.5.2014
• Zařazení žádosti p. Gisely Kováčové, TP Brod u Stříbra 62, nyní Mánesova 567,
Stříbro o přidělení bytu v Kladrubech
• Poskytnutí finančního příspěvku na ceny ve výši 3.000,- Mysliveckému sdružení
Výrov na pořádání dětského dne v Brodu, který se bude konat 25.5.2013
• Zhotovení a umístění kuchyňské linky na ubytovnu v čp. 80 v Kladrubech za
cenu 37.367,- Kč bez DPH – zhotoví firma ZIKOSTAV Kladruby
• Zhotovení 15 ks cedulí PVC - naučná stezka, za cenu - 900,- Kč/1 ks včetně
DPH, celkem 13.500,- Kč. Dodavatel - p. Petr Vince, Kladruby
• Zakoupení vlhkoměrů do bytů v domě čp. 355 + 356 v Zadní ulici v Kladrubech,
z důvodu plísně v bytech a neustálých stížností- počet bytů 14
• Navýšení nájemného Kladrubským lesům, s.r.o. za pronájem kanceláře a pilnice
o 20% za rok
• Pronájem části střechy na budově čp. 372 v Kladrubech (DPS) firmě AgNET Jiří Šperl, Stříbro za účelem zkvalitnění telekomunikačních služeb v Kladrubech
za nájemné 6.000,- Kč/1 rok bez DPH
• Poskytnutí příspěvku ve výši 1.000,- Kč rybářskému kroužku Kladruby na nákup
cen při konání Rybářského dne v Kladrubech 1.6.2013 a poskytnutí propagačních
materiálů
• Zařazení žádosti o byt sl. Hany Zámkové, Kostelní 265, Kladruby do seznamu
žadatelů o přidělení bytu
• Provedení zúčtování akcí konaných v KD za období od 01.01.2013 do
20.05.2013 , celkem 10 akcí x 1500,-Kč a v této částce provést zápočet na úhradu
dlužného nájemného
• Úplatu za vzdělávání v MŠ Kladruby na školní rok 2013/2014 ve výši 500,- Kč/
měsíc
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• Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Mazeppa s.r.o., Božkovská
397/15, Plzeň o zorganizování výběrového řízení na akci - Kompostárna Kladruby
za cenu 25.000,- Kč + DPH
Rada města n e m á n á m i t e k :
• K záměru výstavby zahradního domku na hranici pozemku 1957/19 a 2061/13
v k.ú. Kladruby u Stříbra (severní strana zahradního domku bude tvořit zároveň
oplocení pozemku), s tím, že veškeré dešťové vody budou sváděny na pozemek ve
vlastnictví žadatele. Žadatelé - Martin a Pavlína Kajerovi, Okružní 383, Kladruby
• K postavení dřevěného plůtku v levém horním rohu ve dvoře čp. 36
v Kladrubech dle stanovených podmínek - žadatelé manž. Bebrovi, Kladruby 36
• K předložené PD na akci „Rekonstrukce závlahového systému Velkoškolky
Milevo“, investor Arboles servis Stříbro (původní povrchové potrubí bude
nahrazeno novým rozvodem částečně uloženým pod povrchem v hloubce 1 m.
Touto stavbou nejsou dotčeny pozemky ve vlastnictví města Kladruby)
Rada města n e s c h v á l i l a :
• Provedení jakéhokoli oplocení v zadní části KD (od ubytovny po dům čp. 81),
žadatelka p. Alena Brestovanská, Revoluční 80, Kladruby, úpravu prostoru pro
sezení je možné provést na náklady žadatele
• Předložený podnikatelský záměr firmy KONDŘEJ s.r.o. Ledce, p. Ondřej Klik,
týkající se výstavby větrné elektrárny či větrného parku v katastru města Kladruby
z důvodu jednání s firmou Aufwind Engineering s.r.o. Plzeň
• Žádost p. Aleny Brestovanské, Revoluční 80, Kladruby o snížení platby nájmu
a o vrácení kauce za pronájem restaurace U Koruny z důvodu pozdních splátek
nájmu nájemkyní
• Návrh změny územního plánu města Kladruby od p. Karla Špringla, Milevská
321, Kladruby týkající se zajištění přístupu do zahrad rodinných domů v Revoluční
ulici v Kladrubech z důvodu, že o věci bylo již jednou jednáno a podmínky
a nabídka p. Špringla se nezměnila
• Žádost p. Pospíchalové, Kladruby, Zadní 356 o snížení nájemného z důvodu
neustálé plísně v bytě
• Nabídku firmy IP izolace Polná na zateplení půdy staré budovy ZŠ foukanou
minerální vatou z důvodu vysokých nákladů (193.911,- Kč bez DPH)
• Přechodné snížení výše záloh na teplo a el. energie v restauraci U Koruny
v Kladrubech, vzhledem ke skutečné spotřebě dle vyúčtování dodavatelů energií
k 5/2013

• ZM schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas se
zřízením stavby mezi městem Kladruby a obcí Benešovice. Jedná se o trasu
připravovaného vodovodního přivaděče z Vrbice do obce Benešovice, kdy stavbou
budou dotčeny pozemky ve vlastnictví města
- a) smlouva na p.p.č. 1999/2 v k.ú. Láz u Kladrub
- b) smlouva na p.p.č. 2584/2 v k.ú. Benešovice
• ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 22/2 v k.ú. Milevo o výměře 294 m2 za
účelem umístění mobilní buňky, p. Otto Šavelovi, Kruhová 1251, Stříbro
• ZM schválit pronájem části pozemku p.p.č. 185/11 v k.ú. Kladruby u Stříbra
(vedle RD čp. 268 v Zahradní ul. v Kladrubech), p. Jaroslavě Brabcové, Kladruby,
Hřbitovní 304
• ZM schválit přijetí sponzorských darů na rockový festival KladRockFest konaný
dne 8.6.2013 - Zevyp, spol. s r.o. Kladruby - 2.000,- Kč
- Truhlářství Krásný a syn Kladruby - 1.000,- Kč
- Autodoprava Václav Nedvěd, Kladruby - 1.000,- Kč
- Autodoprava Milan Naruševič, Kladruby - 1.000,- Kč
- Zikostav, s.r.o. Kladruby - 2.000,- Kč
• ZM schválit uzavření darovací smlouvy s firmou Kermi, s.r.o. Stříbro na částku
10.000,- Kč a firmou Zikostav, s.r.o. Kladruby na částku 2.000,- Kč na podporu
hudebního festivalu Kladrubské léto 2013
• ZM schválit uzavření smlouvy o reklamě s firmou Stafiko Stav Domažlice na
částku 5.000,- Kč, Vak KV na částku 10.000,- Kč, Anton Clemens na částku 8.000,Kč, Kooperativa pojišťovna na částku 5.000,- Kč, Promonasta Sytno na částku
5.000,- Kč, Kolowratovy lesy Diana na částku 7.000,- Kč, Ge Money Bank na
částku 10.000,- Kč na podporu hudebního festivalu Kladrubské léto 2013
• ZM schválit závěrečný účet města Kladruby za rok 2012
• ZM schválit účetní závěrku za rok 2012
• ZM schválit odprodej p.p.č. 1437/2 a 1437/4 v k.ú. Tuněchody u Stříbra dle
skutečnosti oplocení Miroslavu a Janě Matouškovým, Tuněchody 30 za cenu 54,Kč/1m2 + náklady spojené s prodejem pozemku
• ZM schválit pronájem části p.p.č. 1163/4 v k.ú. Tuněchody o výměře 400 m2 za
cenu nájmu 0,50 Kč/ 1 m2/1 rok se zpětnou účinností od 01.01.2013 p. Jiřímu
Kouřilovi, Tuněchody 18
Rada města n e d o p o r u č i l a :
• ZM schválit odprodej části p.p.č. 1437/1 a 1437/3 v k.ú. Tuněchody u Stříbra
Miroslavu a Janě Matouškovým, Tuněchody 30 z důvodu ponechání veřejného
prostranství

Rada města d o p o r u č i l a :
• ZM schválit pronájem pozemku p.p.č. 1544 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 844
m2 p. Janu Turkovi, Stříbro, Americká 1570, na dobu 5 let za cenu 0,50 Kč/1 m2/1
rok (z důvodu způsobu využívání pozemku - včelín)
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Zasedání zastupitelstva města dne 6.5. 2013 :
Zastupitelstvo města v z a l o n a v ě d o m í :
• Zápis č. 2/13 z jednání kontrolního výboru města Kladruby konaného dne
16.4.2013
Zastupitelstvo města projednalo a s c h v á l i l o :
• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 13.3.2013
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2013
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a RWE
GasNet, s.r.o. k pozemkům Okružní ulice Kladruby – právo zřídit a provozovat
plynárenské zařízení, právo vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou
europEL s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na vybudování a provozování
fotovoltaické elektrárny na střeše budovy ZŠ Kladruby, st.p.č. 393 o výměře 505 m2
(jídelna ZŠ). Cena věcného břemene činí 1.000,- Kč/instalovaný kW/rok
• Uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Solfarm.B, s.r.o., Dřísy
12 na dodávku fotovoltaické elektrárny na střeše budovy bez č.p. na st.p.č. 391
o výměře 928 m2, na p.p.č. 1999/1 o výměře 7060 m2 a p.p.č. 1999/2 o výměře
2296 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra za cenu 599.088,- Kč + DPH
• Nabídku firmy Aquapol spol. s r.o. Tábor na vlhkostní průzkum a návrh sanace
domu čp. 209 v Husově ulici v Kladrubech dle přílohy za cenu 68.885,- Kč vč. 15%
DPH
• Pronájem p.p.č. 1437/2 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 283 m2 vlastníkům
nemovitosti čp. 30 v Tuněchodech (Jana a Miroslav Matouškovi), kteří předmětný
pozemek využívají jako přístup k nemovitosti, na dobu 5 let, roční nájemné 0,50
Kč/1 m2
• Uzavření pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu p.p.č. 26 v k.ú. Brod u Stříbra
o výměře 73 m2 s vlastníky nemovitosti čp. 23 v Brodu (Zdeněk Polivka), kteří
předmětný pozemek využívají jako přístup k nemovitosti, na dobu 5 let, roční
nájemné 0,50 Kč/1 m2
• Pronájem pozemku p.p.č. 1544 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 844 m2 p. Janu
Turkovi, Stříbro, Americká 1570, na dobu 5 let za cenu 0,50 Kč/1 m2/1 rok
(z důvodu způsobu využívání pozemku - včelín)
• Odprodej j pozemku p.p.č. 1538/1 v k.ú. Brod o výměře 1500 m2 (výměra bude
upřesněna GP) manž. Sedlákovým, Plzeň, a to odprodej poloviny pozemku, na
kterém stála chata za cenu dle vyhlášky 225,- Kč/ m2 a doplatek nájmu za poslední
3 roky za cenu 4,- Kč/m2/rok. Prodej druhé poloviny pozemku bude předmětem
jednání příštího zasedání ZM
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• Uzavření mandátní smlouvy mezi městem Kladruby a firmou LC group Plzeň
s.r.o. na zajištění aktivit řízení projektu "Regionální muzeum Kladrubska za cenu
178.500,- Kč + 37.485,- Kč DPH tj. celkem 215.985,- Kč
• Odprodej majetku města :
- traktor Zetor 7011 nejvyšší nabídce, nejnižší podání 130.000,- Kč
- travní traktor GR 1600 II nejvyšší nabídce, nejnižší podání 60.000,- Kč
- svářečka a usměrňovač za cenu 700,- Kč
a p o v ě ř u j e radu města k zajištění prodeje výše uvedeného majetku
• Darovací smlouvu uzavřenou mezi MŠ Kladruby a firmou NET4GAS, s.r.o.
o přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na podporu činnosti MŠ Kladruby
Zastupitelstvo města n e s c h v á l i l o :
• Odprodej části p.p.č. 353/6 v k.ú. Vrbice u Stříbra p.Václavu Zlotorovičovi,
Plzeň.ZM trvá na nájemním vztahu, neboť město nemůže zaručit přístup na
dotčený pozemek. Přístup vede přes p.p.č. 353/3 v k.ú. Vrbice u Stříbra a tento je
ve vlastnictví SPÚ (Státní pozemkový úřad) ČR
Irena Lıriková

Jednání starostky a místostarosty města :
23.4.
23.4.
24.4.
25.4.
26.4.
26.4.
2.5
2.5.
2.5.

-

3.5.

-

6.5.

-

6.5.
9.5.
10.5.
13.5.

-

15.5.
15.5.
16.5.
16.5.
17.5.

-

výběrová komise VaK na akci - kanalizace Pozorka (starostka)
zasedání rady Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka)
zasedání rady města
zasedání rady cestovního ruchu v Plané (starostka)
jednání a podpis smlouvy s pojišťovnou Kooperativa (starostka)
jednání se starostou obce Heřmanova Huť (starostka)
školení - BEZPO (starostka)
jednání se zástupcem tisku - 5+2 (starostka)
školení starostů měst a obcí v Nýřanech - setkání se zástupci Krajského
úřadu v Plzni (starostka)
jednání se zástupci plzeňské diecéze ohledně diecézní pouti
v Kladrubech (starostka)
jednání se zástupcem firmy IP izolace Polná ohledně zateplení půdy ZŠ
Kladruby (starostka)
zasedání zastupitelstva města
zasedání Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka)
jednání s firmou F-Partner Stříbro (místostarosta)
jednání s firmou Tazata Stříbro ohledně kurtů v Kladrubech
(místostarosta)
jednání na KÚ PK (starostka)
zasedání rady města
zasedání rady cestovního ruchu v Plané (starostka)
jednání se zástupcem firmy Arbo Klatovy (místostarosta)
jednání s firmou ohledně osvětlení muzeí (starostka)
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20.5. 21.5. 21.5. 24.5. 27.5. -

Kladrubské lesy, s.r.o. informují :

29.5.
29.5.
30.5.
31.5.
3.6.
4.6.
4.6.
5.6.

1. zákaz vjezdu vozidel do lesa
2. zákaz rozdělávání ohně
3. zákaz kouření
4. zákaz odhazování odpadků
5. zákaz volného pohybu psů
Dále upozorňujeme na stále trvající kalamitu v lese / polomy /, vzniká totiž zvýšené
riziko úrazu. Doporučujeme se vyhýbat vyvráceným houštinám, ulámaným špičkám
stromů, hrozí totiž jejich pád!!!
Zdeněk Liška

6.6.
7.6.
11.6.
12.6.
12.6.
13.6.
14.6.

zasedání komise na obnovu památek ve Stříbře (starostka)
jednání se zástupci televize ZAK v Plzni (starostka)
jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka)
účast na kolaudaci domu v obci Brod (starostka)
jednání se zástupcem firmy Mazeppa ohledně provedení výběrového
řízení (starostka)
- jednání s geodetickou kanceláří Stříbro (starostka)
- zasedání rady města
- zasedání rady Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka)
- jednání s ředitelem NPÚ (starostka)
- účast při vytyčování hranic pozemků v Brodu (starostka)
- jednání s kastelánem kladrubského kláštera (starostka)
- jednání na KÚ PK ohledně kompostárny (starostka)
- jednání se zástupcem firmy ohledně umístění bezdrátového internetu na
DPS (starostka)
- zasedání MAS Český západ ve Stříbře (místostarosta)
- jednání se starostou města Bor (starostka)
- jednání valné hromady VSOZČ v Karlových Varech (starostka)
- zasedání rady města
- jednání s firmou F-Partner Stříbro (místostarosta)
- jednání s ředitelkou MŠ Kladruby (místostarosta)
- převzetí nového hřiště u ZŠ od firmy Tubeko Rynholec (starostka,
místostarosta)

Jelikož je období častější návštěvnosti lesa, a to jak houbaři tak turisty, chceme
připomenout dodržování lesního zákona, a to především :

Irena Löriková

Táboření na Výrově
Od 1.7. bude jako každým rokem v tomto období zahájen provoz
tábořiště na Výrově. Provoz bude opět zajišťovat obsluha, která bude přítomna
až do 31.8.2013.
Ceník poplatků za táboření :
Poplatek za 1 osobu a den - dospělá osoba ………………………… 30,- Kč
dítě od 6 do 15 let ……………………. 20,- Kč
Poplatek za automobil a den ………………………………………… 50,- Kč
Poplatek za motocykl a den …………………………………………. 30,- Kč
V ceníku je zahrnuto :
- poplatek za užívání pozemku
- užitková voda
- kontejner na odpadky
- suché WC
Pro tábořiště je zpracován provozní řád,
který bude vyvěšen u obsluhy tábořiště.

Zabezpečení bytu v době dovolené
Letní měsíce jsou z hlediska vloupání do obydlí nejrizikovějším obdobím
roku. Velká část občanů v tomto čase tráví rekreaci v tuzemsku či v zahraničí
a jejich obydlí bývají bez dohledu a často nedostatečně zabezpečená. Přinášíme
některá doporučení, jak snížit riziko vykradení domu či bytu.

Irena Löriková

Pravidla bezpečného chování
Obecně může bezpečnost domu či bytu každý z nás ovlivnit tím, že bude
dodržovat základní jednoduchá organizační opatření, která nevyžadují žádné
finanční náklady. Měli bychom znát užitečná pravidla a osvojit si dobré návyky,
které bude pečlivě dodržovat:
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Řádné uzamykání objektu
Když odcházíte z domu nebo bytu, ať již krátkodobě, vždy zavírejte všechna okna
a uzamykejte všechny dveře. Neschovávejte nikdy klíče pod rohožku ani
do květináče.
Zbytečně neupozorňujte na svou nepřítomnost
O svém odjezdu informujte pouze nejužší okruh lidí, kterým věříte.
Nikdy nenechávejte vzkazy o své nepřítomnosti na dveřích. Dobu své
nepřítomnosti nesdělujte do telefonního záznamníku, natož na sociálních sítích.
Požádejte důvěryhodnou osobu, aby v době vaší nepřítomnosti dohlédla na obydlí
– větrala, zalévala květiny, sekala trávník, pravidelně vybírala schránku na dopisy
apod. Byt či dům se nebude jevit jako opuštěný, prázdný.
Můžete také byt nebo dům zabezpečit elektronickým zařízením, které
v nepravidelných časových intervalech zapíná světla, televizi atd., a tím vytváří
zdání, že byt je obydlen.
Přehledný prostor před objektem
Důležité je dobré osvětlení před objektem. Zloděje odrazuje od pokusu vniknout
do obydlí, protože by mohl být viděn. Dbejte na to, aby keře a stromy nezakrývaly
velkou část objektu, to by mohlo zlodějům umožnit pracovat ve skrytu. Keře
vhodně prostřihávejte. Díky lepší viditelnosti mohou tak i vaši sousedé snáze
kontrolovat, zda je vše v pořádku.
Uklízejte na pozemku
Na zahradě nenechávejte volně ležet věci jako je např. žebřík, nářadí či sekačka.
Ukládejte a uzamykejte je do kůlny či do garáže.
Posekaný trávník a udržovaná zahrada ukazuje na skutečnost, že je objekt obýván.
Nedávejte na odiv, že vlastníte cenné předměty, chraňte je:
Nechlubte se před cizími lidmi, co máte doma cenného.
Nejdražší cennosti ukládejte do sejfu v bance. Pokud chcete přechovávat cennosti
doma, nenechávejte je na jednom místě – uložte je na různá těžko předvídatelná
místa v bytě, nebo si pořiďte trezor.
Večer zatahujte závěsy nebo rolety, aby vám nebylo vidět do domu či bytu.
Případného zloděje by mohly lákat třeba obrazy na stěnách nebo zařízení bytu
apod. V odpadcích nenechávejte obaly od nových výrobků a spotřebičů.
Označujte cennosti, připravte jejich soupis a nechte je pojistit:
Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení svých cenných předmětů,
elektronických výrobků apod. Sepište seznam těchto předmětů a pečlivě ho
uschovejte. Nechte cennosti označit dostupnými identifikačními metodami
a prostředky. Cennosti, které není snadné označit, si vyfotografujte. Tato opatření
v případě odcizení předmětů usnadní jejich nalezení a identifikaci a ulehčí tak
práci pojišťovně a policii.
Dobré vztahy se sousedy:
Udržujte dobré vztahy se sousedy, všímejte si podezřelých osob v blízkosti obydlí.
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Do bytu dovolte vstoupit jen osobám známým a důvěryhodným. Mějte
se na pozoru před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím a nabízejí všelijaké
podnikání, služby nebo různé zboží. Mohou to být tipaři.
Co dělat, je-li byt nebo rodinný dům i přes tato opatření vykraden?
Pokud možno zachovejte klid, nevstupujte zbrkle do objektu. Mohl by tam být
ještě zloděj, který by vás mohl napadnout nebo by mohl dokonce ve stresu použít
i zbraň. Vloupání ihned ohlaste na Policii ČR a vyčkejte jejího příjezdu. Nikdy
neuklízejte po zlodějích – tím poničíte stopy, které mohou být vodítkem pro policii
a pojišťovnu. Do protokolu uveďte každou maličkost, může být důležitá
pro vypátrání zloděje a vašich věcí.
Technické zabezpečení
Na tato, vcelku jednoduchá bezpečnostní opatření musí co nejdříve navázat vaše
rozhodnutí o technickém zabezpečení obydlí. Rozhodování s sebou zákonitě nese
celou řadu otázek, na které musíte znát uspokojivé odpovědi. Těmi základními
jsou:
-Jak postupovat při nákupu zabezpečovací techniky?
-Kolik je třeba investovat finančních prostředků?
-Jak vybírat spolehlivou firmu, která bude techniku instalovat?
Odpovědi na tyto a další podobné otázky lze shrnout takto:
1.Základem jakéhokoliv zabezpečení objektu jsou správně aplikované
mechanické zábranné prostředky.
2.Vyžádejte si více nabídek od různých firem (solidní firmy je nabízejí bezplatně),
nechte si vysvětlit vše, co je vám nejasné.
3.Dávejte přednost zabezpečovací firmě, která se prokáže patřičnými oprávněními
(koncese), je členem nějaké asociace či cechu, provádí komplexní služby a má
dobré reference.
4.Požadujte certifikovanou zabezpečovací techniku, nezapomínejte porovnat
záruční a servisní podmínky jednotlivých firem.
5.Zajímejte se o vazbu zvolené certifikované techniky na pojistné podmínky
pojišťoven.
6.Rozhodující by pro vás neměla být jen výše finančních položek v ceníku. Oceňte
i seriózní jednání, nezvolte firmu, která pomlouvá konkurenci.
JUDr. Tomáš Koníček, odbor prevence kriminality MV
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Nadační fond mění postavení zdravotně postižených na trhu práce
V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postižením,
tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina shání marně. Firmy,
organizace, státní správa a samospráva jsou i v roce 2013 sevřeni předsudky vůči
lidem se zdravotním postižením a nedokáží si je představit jako schopné kolegy.
Předsudky vůči OZP
Společnost si nejčastěji pod pojmem „postižená osoba“ představí vozíčkáře. Viditelná
postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně postižených
osob. Firmy se navíc ohrazují tím, že člověk se zdravotním omezením by je stál finance
navíc už tím, že by mu musely vytvořit speciální podmínky. A zde opět hrají roli
předsudky. Zdaleka ne všichni OZP jsou na vozíčku a zdaleka ne všichni potřebují
speciální podmínky na pracovišti.
Nadační fond pro podporu osob se zdravotním postižením
Již sedmým rokem funguje v České republice Nadační fond pro podporu zaměstnávání
osob se zdravotním postižením (NFOZP). V jeho čele stojí Hana Potměšilová, která
popisuje, čeho je zapotřebí, aby se situace zlepšila: „Potřebujeme vzdělané personalisty,
podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát základy legislativy. A hlavně poznají
při různých setkáních, školeních, vzdělávacích projektech příběhy lidí se zdravotním
postižením, kteří pracují na manažerských pozicích. Lépe tak pochopí, kdo to vlastně
člověk se zdravotním postižením je.“ Nadační fond má za sebou řadu úspěšných
kampaní. Mezi ně patří i kampaň „No a co?!“, která jako první upozorňovala veřejnost na
kvalitní práci osob se zdravotním postižením a s tím související ochrannou známku
„Práce postižených“. Na stránkách www.pracepostizenych.cz lze nalézt řadu výrobků
označených touto známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením a jejich
zakoupením jsou podpořeni i jejich zaměstnavatelé. Jedním z velmi důležitých projektů
nadačního fondu je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně
zaštiťuje. V současné době nadační fond spustil projekt „Start bez překážek“, který se
snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli svému
zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti nabídnou
absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.
Proč zaměstnat osobu se zdravotním postižením?
Firmy s více než 25 zaměstnanci, které nezaměstnávají OZP, musejí buď platit
stotisícové odvody do státního rozpočtu za to, že postižené osoby nezaměstnávají, nebo
mohou využít tzv. náhradního plnění (outsourcing služeb či výrobků od firem
s náhradním plněním, tedy s více než 50 procenty zaměstnanců se zdravotním
postižením). Zaměstnávání osob se zdravotním postižením se tak zaměstnavateli může
vyplatit i z ekonomického pohledu. Nejenom, že firma získá pracovitého
a kvalifikovaného člověka a nemusí platit státu, ale zároveň je zde řada daňových výhod.
Skutečným zaměstnáním člověka s postižením lze ušetřit až 270 000 korun. Legislativa
navíc začala od loňského roku vytvářet pro firmy pozitivní motivační nástroje např.
v podobě vyšších příspěvků na vznik místa, na mzdu, na pracovní pomůcky apod.
O činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě se více
dozvíte na www.nfozp.cz
Hana Potměšilová
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola

Na návštěvě u Lipovských
Děti ze třídy Koťat navštívily výstavu „Země živitelka“.Tu pro ně přichystal
Honzík Lipovský se svojí maminkou.
Když přišly děti na Honzíkovu zahradu, nestačily se divit,co tam bylo
zemědělských strojů, traktorů, kombajnů a různých zemědělských strojů, které
pomáhají v lese. Honzík vysvětlil dětem, jaké mají stroje využití.
Hračky si děti nejen prohlédly, ale mohly si s nimi pohrát.
Ladislava Pauchová

Sportovní hry mateřských škol
Jako každý rok jsme se 31.5. 2013 zúčastnili sportovních her ve Stříbře. Sice jsme
trénovali na atletické disciplíny, ale počasí v den konání soutěže připomínalo spíše
zimní olympiádu. Jen si zkuste s prokřehlými prsty udržet míček a ještě se snažit
jej hodit co nejdále. Naše snaha sice byla oceněna jen bramborovou medailí, ale
zase jsme získali plno zkušeností a potkali jsme se s dalšími kamarády. Letos nás
reprezentovali tito sportovci: David Kaiser, Kristián Stach, Patrik Jamriška,
Roman Beer, Martin Maňko, Michal Benda, Daniela Hollá, Tereza Burešová,
Markéta Čepičanová a Kristýna Cao Sonová.

16

Návštěva kláštera
K tradičním vycházkám v závěru školního roku patří i návštěva kladrubského
kláštera. V květnu se děti při procházce klášterním parkem seznamovaly
s květinami a stromy, rozeznávaly sasanky, jaterníky, plicníky a pozorovaly
veverku, slepýše, šneky, mravence a několik druhů ptáků.
Teď v červnu jsme měli možnost si prohlédnout interiér kláštera a dozvědět se
základní informace o životě a práci mnichů. S průvodcem panem Petráněm jsme
měli možnost nahlédnout do ložnice opata, jídelny, knihovny a dalších zajímavých
zákoutí kláštera.
Svátek matek
Oslava svátku maminek patří každý rok k pečlivě připravovaným akcím. Všechny
děti se zapojují do výroby jednoduchých dárečků a přáníček pro své maminky.
Některým trošičku pomůže paní učitelka, ale každý kluk i holka jsou pyšní na
vlastnoručně vyrobený dárek. Letos si při oslavě přišli na své i samotní gratulanti.
Po krátkém programu, který si děti připravily z her, tanečků, písní, básní
a dramatických etud, na všechny čekalo vystoupení kouzelníka Merlina na zahradě
školy. Malí i velcí mohli sledovat mnoho rozmanitých kouzel a triků a na závěr si
každý odnášel balónkové zvířátko podle vlastního výběru. Děti byly nadšené
a jistě si mnozí tatínkové a maminky vyslechli známou otázku: “Jak to jen dělal?“
Zuzana Křížová
Oslava Dne dětí v MŠ

Putování za lesními skřítky a za pokladem k MDD
V květnu jsme s dětmi z oddělení „Berušek a Broučků“ uskutečnili zajímavou
výpravu do lesa „za skřítky“. Cestou jsme si povídali o životě v lese, pozorovali
stromy, rostliny, prohlédli si „lesní školku“, několik „mravenčích obydlí“ ………
Při našem putování jsme hledali, kde asi skřítkové bydlí, a našli hodně hezkých
útvarů - „domečků“. Při zastavení na jednom lesním odpočívadle si děti poslechly
příběh „ O skřítkovi Boříkovi“, a pak mu také sami domeček postavily.
Z našeho putování byly děti moc nadšené, a proto jsme i oslavu dne dětí pojali
netradičně a vydali se „Za pokladem k lesním skřítkům“.
Cesta nebyla jednoduchá – skřítkové nám připravili mapu a několik úkolů,
které jsme museli vyplnit, než jsme mohli samotný poklad hledat.
Podle zadaných úkolů jsme si zazpívali, zacvičili, malováním jsme ozdobili
jednu, do té doby, „smutnou cestičku“………… Za úspěšné řešení úkolů jsme
sbírali razítka. Po úspěšném vyplnění celé hrací kartičky jsme se mohli pustit do
hledání.
Poklad byl nalezen! Děti se vrátily do MŠ bohatší nejen o poklad, ale i o hezký
zážitek a „ broučkovskou omalovánku na památku“.
Cesta kolem světa
Úterý 11.6.2013 byl náš velký den! Sluníčko se na nás, na rozdíl od uplakaného
pondělí, již od rána krásně usmívalo, a to bylo předzvěstí, že se nám výlet určitě
vydaří. Autobus nás cestou – necestou odvezl do Plas, kde na nás čekal nevšední
zážitek v podobě návštěvy areálu „FANTASY GOLF PLASY“. Jako mávnutím
kouzelného proutku jsme se rázem ocitli ve zcela jiném světě.
Naše první kroky směřovali do Japonska a jihovýchodní Asie – prohlédli jsme

Kvůli nepříznivému počasí oslavily děti ze třídy Koťat svůj svátek v tělocvičně
ZŠ. Pro děti byly připraveny různé soutěže např. štafetový běh, zdolávání
překážkové dráhy, závody na skákacích míčích. Zahrály si několik pohybových
her (Na bublinu, Na šneky, Na kočku a myš). Na závěr děti dostaly diplom
a sladkosti.
Ladislava Pauchová
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si „svatostánek se soškou Buddhy“ a s velkou chutí se pustili do hry. S golfovou
holí a míčkem jsme se poměrně rychle „skamarádili“ a brzy se dostavily i první
úspěchy!
Další zastavení bylo na písečné pláži v Karibiku, kde jsme se „nalodili“ a kus
cesty pluli se samotným pirátem „Černovousem“. Samozřejmě se každý z nás stal
na chvilku kapitánem! Kdo zrovna „nekormidloval“, hrál minigolf přímo na
palubě lodi, nebo obdivoval „Černovousův poklad“.
Vylodili jsme se až v Řecku a dále pokračovali do Transylvánie k hradu hraběte
„Drakuly“. Poté jsme se přenesli v čase a navštívili Dinosaurii – asi nejúspěšnější
stanoviště – zahráli si na vrcholu sopky a také v pravěké jeskyni s vodopádem.
Podívali jsme se i do Egypta a odehráli krásnou hru uvnitř „Pyramidy“
u hrobky faraóna Tutanchamona. Velký ohlas měl i Divoký západ – prohlédli jsme
si Mexico i Arizonu a náš míček se kutálel přímo do indiánského „tee-pee“.
Závěrečné – neméně nádherné bylo zastavení v Africe. Pohladili jsme si slony,
zavítali do domorodé chatrče, s domorodci si zabubnovali a odpálili poslední
míček. Na rozloučenou jsme ještě zamávali houpajícímu se orangutanovi
ve větvích stromů, šimpanzům, žirafám a všem ostatním africkým zvířátkům.
U východu pořídili poslední foto s klokánkem a už jsme všichni unavení,
ale šťastní nasedli do autobusu a opět cestou – necestou vyrazili směr Kladruby.
Snad se sem ještě někdy podíváme!
Marcela Jandíková

s „mňamkami“ a maketami mobilních telefonů - děkujeme panu Andršovi
za sponzorský dar na hračky a učební pomůcky v hodnotě 10 000 Kč
- 6.6. se fotografovaly předškolní děti za účelem vytvoření „pamětní knihy“ ,
ostatní děti pak na společné foto se třídou
- 13.6. proběhlo bezúplatné vyšetření očí dětí (screening speciální kamerou projekt Lions Clubs International - „ Lví Očko“ )
-14.6. provede zahradnická firma ze Záchlumí odborné úpravy v zeleni na obou
zahradách MŠ ( vrbové tunely, prořezy okrasných stromů, apod.)
- 19.6.proběhlo slavnostní „šerpování“ budoucích školáků na Městském úřadě
v Kladrubech
- 20.6. pojedou předškoláci od Sluníček vláčkem do Plzně do plzeňského muzea
na výstavu „Giganti“ – těšíme se na mamuta, šavlozubého tygra a další ……..
-předškoláci od Koťat mají naplánovánu návštěvu Hornického muzea ve Stříbře
- v posledním týdnu v červnu se ještě rozloučíme před prázdninami
„buřtovkou“ a možná bude i trocha Rychlých špuntů
Alena Medová

Divadlo Alfa
Jako každý rok, tak i letos jsme plánovali výjezd za pohádkou do Divadla Alfa
v Plzni. Z nabídky jsme si vybrali na 4. června všem známou Perníkovou chaloupku.
Jistě by se dalo říci – proč zrovna tato pohádka vyhrála v našem konkurzu.
Z jednoduchého důvodu – autoři sem sice zakomponovali onen emoční příběh
vdovce, dětí a zlé macechy, ale nechyběl tu dětem srozumitelný humor, netradiční
situace a spousta málem zapomenutých lidových písniček.
Dětem se líbily scény se slepičkou z Perníkové chaloupky, moudrost Mařenky,
která prokoukla lstivost dědka a babky i hudební doprovod dvou muzikantů
hrajících na dudy a vozembouch.
Salvy smíchu nakonec sklidil starý dědeček, který svým kladivem přesně
dle písničky „Pec mám spadla“ naplnil osud právě řemeslníky dostavěné pece .

Převlekové dny
V letošním školním roce se každý měsíc koná jeden převlekový den, vždy je
zadáno téma, které souvisí s nějakou významnou historickou událostí, nebo třeba
svátkem, který se v tom měsíci slaví. Žáci všech tříd, učitelé i paní kuchařky
mohou přijít v nějakém originálním převleku, deváťáci pak obejdou třídy a sečtou
body za převleky.
V září jsme se převlékali za obyvatele různých zemí, protože v záři byl Den
cestovního ruchu, 19. října jste pak na chodbách školy mohli potkat různá zvířátka
(Světový den hospodářských zvířat a Mezinárodní den ochrany zvířat). Na konci
listopadu přeběhla tradiční Čertovská diskotéka, takže kostýmy byly jasné – čerti,
andělé… a poslední den před Vánoci jsme se zas oblékli „vánočně“ – za
stromečky, dárečky, skřítky, nechyběly ani „santovské“ čepice apod. V lednu bylo
zvoleno téma 60. léta, protože 25. leden je považován za začátek éry hippie, únor
je měsíc, kdy se slaví Valentýn, takže téma převleků se samo nabízelo – červená,
růžová barva, srdíčka..., v březnu se slaví Mezinárodní den zdravého spánku, tak
jsme do školy vyrazili v pyžamech, županech a s plyšáky na spaní jako doplňky.
Na konci dubna jsme se převlékli za různá povolání, protože 1.5. je svátek práce.
Zatím poslední den proběhl na konci května, byl ve znamení Světového dne
kulturní rozmanitosti, to jsme se převlékali do různých barev (každá třída si mohla
zvolit svoji). A nakonec v červnu nás ještě čeká převlekový den na téma voda
(Mezinárodní den koupání v řekách).

Víte,že :
- jsme oslavili Den Země sesbíráním odpadků ze zahrad MŠ a křídovými
kresbami na náměstí v Kladrubech
- děti ze třídy Koťat a Sluníček přispěly do výtvarné soutěže „ Stříbrská lampa“
třemi kresbami na téma historie našeho města a významné budovy v našem
městě – nic jsme nevyhráli (asi silná konkurence), ale máme alespoň diplom
za účast ( do 26.6. je ve Stříbře na MěÚ vernisáž všech zaslaných prací )
- Den dětí jsme si všichni užili v místní cukrárně se zdoláváním točené
či kopečkové zmrzliny, poté se ještě děti ze všech tříd těšily z malých balíčků
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Některé třídy se zapojily víc, jiné méně, některé převleky byly snazší,
a tak v tyto dny bylo víc masek – největší účast měl zatím barevný den. Určitě to
bylo zábavné a každý mohl zapojit svou fantazii. Ukázalo se, že té mají rozhodně
nejvíc paní kuchařky, pravidelně vyhrávaly nejen počty bodů, ale i originalitou
převleků.
Monika Pauchová , VIII.
Prodej našich výrobků na Historickém jarmarku
Jako každý rok i letos se naše škola zúčastnila Historického jarmarku. Ten se
uskutečnil o víkendu 18. a 19. května, počasí nám přálo, svítilo sluníčko, bylo
teplo až horko, což letošní rok nebylo moc obvyklé (pršet začalo, až když se
stánky sbalily a odešli jsme domů). Jako obvykle jsme prodávali spousty
vlastnoručně vyrobených výrobků, ale i živé květiny – afrikány, muškáty, africké
fialky apod. Po květinách se jen zaprášilo, jaký byl o ně zájem.
Děkujeme tímto všem, kteří si u nás něco koupili, výdělek opět poputuje do
Keni pro naši adoptovanou Muthinu.
Nikola Goldobinová, IX.
Workshop Amnesty International
V pondělí 17. června se žáci 8. a 9. zúčastnili workshopů, které připravily dvě
dobrovolnice z organizace Amnesty International. Někdo z Vás možná neví, čím
se tato organizace zabývá. Je to mezinárodní organizace, která funguje už desetiletí
a usiluje o prosazování lidských práv všude na světě. Zabývá se lidmi, kteří jsou
např. vězněni proto, že někdo z jejich příbuzných něco spáchal, nebo za projev
svého názoru…
Lidská práva bylo i téma, kterým jsme se zabývali. Bavili jsme se všeobecně
o tom, jaká práva člověk má. A pak nám ukázaly případy tří lidí, nazývaných
„vězni svědomí“, kteří jsou vězněni neprávem a Amnesty International se jim
snaží zlepšit podmínky ve vězení a v ideálním případě je z něj dostat. Byl to příběh
Bělorusa, který založil organizaci zabývající se lidskými právy, 11tiletého
Severokorejce, který je v koncentračním táboře kvůli aktivitám svého strýce,
a indické učitelky a aktivistky za lidská práva.
Bylo to opravdu dost zajímavé, poučné, dozvěděli jsme se o tématech,
o kterých se moc nemluví a ani my toho o nich moc nevěděli.
Lucie Benešová, VIII.
Dětský den
V pátek 31. 5. se na Základní škole v Kladrubech uskutečnil dětský den. Jelikož
nám počasí nepřálo a nedalo se jít na hřiště (jako jiné roky), vše probíhalo
v prostorách školy – na chodbách, v tělocvičně, ve vestibulu… Žáci se rozdělili do
11 družstev a po celé dopoledne poměřovali síly na 11 stanovištích. Soutěžilo
s např. v chůzi na špalcích, skoku do dálky, v jízdě na lyžích atd.
Akce se vydařila, všem se tento den líbil, ale příště raději objednáme lepší
počasí, aby příští rok mohla akce proběhnout zase na hřišti.
Marek Duřpek, VIII.
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Střípky ze ZŠ
Okresního kola Pythagoriády, které se konalo 2.5. ve Stříbře, se zúčastnil i žák
sedmé třídy Daniel Eret a obsadil skvělé 2. místo. V okresní matematické
soutěži KLOKAN, kategorie Benjamin pak získal opět vynikající 3. místo.
Gratulujeme!
2.5. se uskutečnilo okresní kolo Dopravní soutěže žáků základních škol
tachovského okresu za účasti dvou družstev našich žáků...
9.5. si zahráli kluci ze čtvrté a páté třídy na okresním turnaji MC Donald´s
Cup v Tachově, kam se probojovali z okrskového kola ve Stříbře. Mezi osmi
týmy skončili na pěkném čtvrtém místě...
15.5. navštívila výprava žáků druhého stupně pod vedením p. učitelky Nové
spalovnu komunálního odpadu v německém Schwandorfu. Výlet byl
zprostředkován firmou Eko Depon a byl velmi zajímavý...
19.5. pořádal DDM Stříbro a HK Skoba Stříbro další závod seriálu Rock
Point Překližka Cup – Májový Open Cup v lezení na obtížnost. Více
v článku....
30.5. První kolo streethockeybalu se pro nepřízeň počasí muselo přesunout ze
Stříbra do haly v Plzni. Šest mužstev /5. – 7.třída/ z okresu Tachov se utkalo
každý s každým, náš tým získal pouze jedno vítězství, ale předvedenou hrou
rozhodně nezklamal...
31.5. A opět déšť! Takže připravený Dětský den se přesunul do budov školy
a soutěžilo se v tělocvičně, ve třídách i na chodbách. Každý si i tak užil
spoustu legrace ☺
4.6. navštívili sedmáci zajímavý pořad o Austrálii v kině Slavia ve Stříbře...
6.6. Tento den připadl na tradiční okresní atletické závody pro žáky 1. stupně
základních škol. Na stadionu Baníku Stříbro soutěžily děti v bězích na 60,
300, 500 a 600 metrů, ve skoku dalekém a hodu kriketovým míčkem...
8.6. Již 9. ročník Kladrubského expresu v lezení na rychlost přivítal lezce na
letošním třetím závodě Rock Point Překližka Cup /viz. článek/...
17.6. Druhé kolo streethockeybalu se uskutečnilo v tachovské hokejové hale.
Opět se střetla mužstva ZŠ Hornické a Kostelní Tachov, Medvědi Přimda,
Čerti Bor, Pumy Stříbro a Flash Kladruby. Tentokrát naši kluci třemi výhrami
dosáhli na pohár za třetí místo a posunuli se v tabulce na čtvrté místo pouhé 3
body za Medvědy Přimda. Právě konečné třetí místo zaručuje účast
v krajském finále. V třetím kole, které se koná v září, máme tedy šanci
bojovat o postup!
17.6. proběhl ve škole workshop se zástupci Amnesty International určený
pro žáky 8. a 9. třídy...
18.6. navštívili žáci 1. a 2. třídy představení „Svět podle křečka“ v plzeňském
divadle Alfa, třeťáci a čtvrťáci pak 20.6. shlédli hru „Čert tě vem!“
Pavel Nový
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Včelařské okénko- Zdraví, štíhlí a fit díky medu :pravda nebo omyl?

Vážení spoluobčané,
30. dubna v podvečer jsme slavnostně postavili májku. Náš dík patří všem
nehasičům, kteří se s námi na stavění podíleli a velmi nám tím pomohli, a všem,
kdo s námi u májky i přes nepřízeň počasí vydrželi až do pozdních nočních hodin.
Prvního června jsme se zúčastnili dětského dne konaného v tělocvičně základní
školy. Postavili jsme zde překážkovou dráhu s hasičskou tématikou. Na jejím
konci po úspěšném zdolání čekala děti sladká odměna. Další větší akcí v naší režii
je organizace soutěže v požárních útocích Kladrubská studna. Datum konání byl
stanoven na sobotu 8. června. Ještě začátkem týdne jsme kvůli rozlité Úhlavce
přemýšleli o jejím zrušení, anebo přesunutí na jiný termín. Nakonec jsme se
rozhodli to neudělat a po menších úpravách našich původních pravidel jsme soutěž
uspořádali. Počasí nám přálo a počet dojíždějících družstev nás ze začátku trochu
zaskočil, a na druhou stranu mile překvapil. Dvanáct družstev dětí a šest družstev
dospělých je v historii Kladrubské studny rekord. Naší mladí hasiči se umístili na
čtvrtém místě, dospělé družstvo po urputném boji o vteřinky v druhém kole na
pohárovém třetím místě. Chtěl bych poděkovat městskému úřadu za pomoc
a podporu a také všem, kdo se podíleli na organizaci soutěže, která fungovala jako
vždy dobře a všichni si ji doposud velmi pochvalovali. Mladí hasiči se také
zúčastnili soutěže v Kostelci, kde získali sedmé místo, a v Boru osmé místo.

Včelaři a včelařky, kteří své dobré zdraví připisují pravidelné konzumaci
medu, sklízejí u nevčelařů nezřídka blahosklonný, když už ne přímo posměšný
úsměv. Ani někteří lékaři nevěří zdravým účinkům medu. Diabetici bývají často
odrazováni od konzumace medu a ani zubaři nejsou zajedno v názoru, zda med
nepodporuje tvorbu zubního kazu. Ačkoliv jsou terapeutické účinky medu
pozorovány již několik set let a byly prokázány v četných vědeckých studiích po
celém světe, nacházejí výsledky výzkumu jen malou pozornost u široké veřejnosti.
Stále se úporně udržují omyly ohledně výživné hodnoty medu, které se jednou za
čas vždy znovu vynoří, ačkoliv byl už dávno dokázán opak.

V současné době se obě družstva chystají obrazit několik soutěží a budou
se snažit rozmnožit sbírku trofejí. Výjezdová jednotka vyjela k jedné události 10.6.
na čerpání vody po bleskové povodni v Sulislavi.
Martin Větrovec

Omyl číslo 1: PO MEDU SE TLOUSTNE
Pokud chce někdo zhubnout, často
bývá od konzumace medu odrazován se
zdůvodněním, že med má stejné množství
kalorií a stejné účinky na látkovou výměnu
krevního cukru jako běžný cukr. Pohled do
tabulky kalorií vypadá takto:20 g medu dodá o
20 kalorií méně než stejné množství cukru.
Pokud se denní průměrná spotřeba u dospělého
člověka (110 g cukru) nahradí medem, činí rozdíl 110 kalorií denně. Protože má
však med vyšší sladivost než cukr, sníme výrazně menší množství a úspora kalorií
je tedy ještě vyšší.
V současné době je rozšířen názor, že výživa bohatá na uhlohydráty
znesnadňuje hubnutí, případně ho úplně znemožní. Přitom se nerozlišuje mezi
různými zdroji uhlohydrátů: uhlohydráty v celozrnném chlebě, bramborách, ovoci,
sladkostech a medu se házejí do jednoho pytle a obecně označují jako původci
obezity. Zcela nepovšimnut zůstává fakt, že z plnohodnotných potravin, jako je
pečivo, brambory, ovoce a med, se cukr uvolňuje pozvolna a do krevního oběhu se
dostává podstatně pomaleji, než ze sladkostí a jiných potravin a nápojů
s přídavkem cukru. Také doporučení, že by měli lidé konzumovat co nejméně
uhlohydrátů, nebere v úvahu to, že mozek je odkázán na pravidelný přísun
hroznového cukru. Strava chudá na uhlohydráty způsobuje bolesti hlavy, poruchy
koncentrace, výkyvy výkonů, nezvladatelnou chuť na sladké. Většinou se nepíše,
že oři omezení uhlohydrátů dochází k poruchám v odbourávání tuků v těle. Při tom
vznikající produkty štěpení tuku zatěžují ledviny, zvyšují hladinu krevního tuku
a vyvolávají dnu. Kdo několikrát denně sní malé množství medu, zásobuje svůj
mozek průběžně cukrem a neurotransmitery. Kolísání výkonů s pocity vlčího
hladu jsou pak podstatně vzácnější. Většina lidí, kteří pravidelně konzumují med,
jí také podstatně méně sladkostí.
Pokračování příště
Z odborných překladů vybral
Jiří Kovařík
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Klášter Kladruby – občanské sdružení informuje
Dobrý den Vám všem čtenářům Zpravodaje, na prahu hlavní sezóny zveme
všechny blízké i vzdálenější na tradiční
oživené prohlídky kladrubského kláštera,
které se uskuteční vždy v páteční a sobotní
večer o víkendech 12. - 13. a 19. - 20.
července. Historie na Vás v těchto termínech
dýchne v klášteře o něco intenzívněji, kdy se
můžete společně s amatérskými herci přenést
do doby minulé a poznat blíž život obyvatel
kláštera. Prohlídky budou začínat vždy
každou celou hodinu od 20.00h do 24.00h.
Zájemcům vřele doporučujeme rezervovat si
místo, neboť jako v minulých letech
registrujeme zvýšený zájem o večerní
oživené prohlídky. Rezervace bude možná od
1.7. v pokladně kláštera nebo na telefonu 374631773.
S pozdravem a přáním krásného léta ze KKOS
Linda Hejlová

vycházet z počtu účastníků, byl letos opravdu značný a mi máme pochopitelně
z tohoto faktu radost. Alespoň vidíme, že má naše činnost smysl a přináší lidem
radost. Je pak daleko lehčí počítat s podobnou akcí i do dalších let.
Závěrem Vám všem chci popřát co možná nejhezčí léto se spoustou
sluníčka, pěkné dovolené a dětem co nejdelší prázdniny.
Na shledanou
Petr Hucl

Myslivci informují
Vážení čtenáři kladrubského Zpravodaje,
vítám Vás opět v novém čísle a jsem rád, že jste si ke čtení vybrali i náš článek.
Před námi je léto, ke kterému patří dovolené a hlavně prázdniny. Na ty se děti těší
celý rok a nemůžou se jich dočkat. Aby měly čekání příjemnější, uspořádali jsme
pro ně 25.5.2013 Dětský den. Musím říct, že hlavní organizátor Béďa Tausch měl
letos vše přichystané na jedničku. Dokonce i termín se podařil vybrat v letošním
roce skoro nemožný, a to slunečný. Nejen počasí však stálo za zdarem této akce.
Jako hlavní motto dne děti vybraly „Divoký západ“. Množství atrakcí, sladkostí,
občerstvení všeho druhu mělo na zdaru a průběhu dne svůj podíl. Ale na prvním
místě všeho byl elektrický býk. Čtete správně, tuto disciplínu dokázal Béďa
navzdory ceně, nejen pro dětské návštěvníky zajistit. Sponzorsky se na tom
podílela firma KOVO PRODUKT, s.r.o. a naše myslivecké sdružení. Dále nám
finanční částkou na občerstvení přispělo město Kladruby. Když jsem již ve výčtu
těch, kteří na letošní zábavu pro děti přispěli, nemohu zapomenout ani na paní
Annu Divec z Mileva, bez které by na divokém západě chyběli koně. Jak jsem již
zmínil, počasí nám přálo a celé odpoledne se za brodskou hospodou nadmíru
vydařilo. Zábavy měly děti tolik, že nevěděly kam dřív skočit a běhaly od jedné
disciplíny ke druhé. Jejich nadšení a rozzářené oči jsou pak motorem pro nás a
hlavně pro Béďu, k pořádání této akce i do dalších let. Zájem, pokud budu
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Noc kostelů 2013
Již počtvrté se ve večerních hodinách otevřel pro veřejnost kostel
sv. Jakuba v Kladrubech na náměstí. V pátek 24. května mohli návštěvníci
v přednášce pana Čechury nahlédnout do bohaté historie Kladrub a v přednášce
pátera Matěje se seznámit s kostelem jako sakrální stavbou. Nechyběl hudební
doprovod, kde zazněly skladby z období baroka ve varhanní i sborové úpravě
a romantické housle s varhanním doprovodem.
ŘKF Kladruby by velmi ráda poděkovala všem zúčastněným, kteří se na
této akci podíleli. Velký dík patří samozřejmě i návštěvníkům, kteří dorazili i přes
nepřízeň počasí.
Za ŘKF Kladruby
Silvie Strachotová
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Rybářský kroužek informuje:

Den Koní 2013

V současné době má rybářský kroužek 18 členů, z toho 16 chlapců
a 2 děvčata. Scházíme se pravidelně každou středu od 16 do 18 hod v naší
klubovně na Staré poště, kde jsme strávili také celou zimu a učili se zde poznávat
ryby, vodní živočichy, vázat rybářské uzly a sestavy a v neposlední řadě rybářský
řád. V měsíci březnu jsme si udělali dvě brigády, a to jednu na blízké řece
Úhlavce, kde jsme vyčistili oba břehy od odpadků v úseku cca 2km.Druhou
brigádu jsme si udělali na našem rybníčku u kláštera, zde jsme také posbírali
odpadky a uklidili větve a listí a připravili místa k lovu. Velice náročným měsícem
byl pro nás květen, byli jsme prvně pozváni na okresní kolo Zlaté udice mládeže
do Plané. Týden před soutěží jsme se pečlivě každý den připravovali a 11.5.v

Třináctka na konci letošního roku se opravdu ukázala jako nešťastná pro
letošní Den Koní. Původní termín byl zrušený kvůli vytrvalému dešti a akce byla
přesunuta o 14 dní. Během těchto 14 dní nás čekaly dvě bezesné noci kvůli
povodním, během kterých jsme měli zatopené, naštěstí, jen výběhy.
Den před akcí se zdálo být vše téměř idylické. I když někteří vystupující na
náhradní termín nemohli dorazit (např. taneční soubor dětí ze Staňkova nebo
westernoví jezdci z Červeného mlýna). Počasí během dopoledne bylo opravdu
skvělé a všichni jsme se těšili na odpoledne, kdy měl proběhnout připravený
program.
V 13:30 vyšel průvod ze dvora a krátce před půl třetí se vrátil do areálu.
V 14:30 začal program. V úvodu byli předvedeni koníci z naší stáje, Karolínka
a Verunka Voříškovy zacvičily voltiž na Zarince a po nich přišla drezurní ukázka,
která byla již provázena obrovskou průtrží mračen, blesky a hromy, což
ji samozřejmě ovlivnilo. Po jejím ukončení jsme byli nuceni program přerušit
a vyčkat až liják ustane, což se cca po 10 minutách stalo a program pokračoval
vystoupením Mickeyho Mouse. To však bylo poslední vystoupení letošního dne
koní, neboť těsně po jeho ukončení nás počasí opět vyhnalo a vzhledem
k vytrvalému dešti byl program ukončen.
Děkujeme všem divákům, kteří vydrželi až do ,,konce" a věříme, že příští rok
bude lepší :)
Emil Kraus

ranních hodinách vyrazili na Planou s 8 členy kroužku(družstvo a dva
náhradníci)…. Soutěž se skládá ze tří disciplín (RZ-rybářské znalosti, RTrybolovná technika a LRU-lov ryb udicí) a soutěží šestičlenné družstvo (4x žáci,
1 x dorostenec a 1x dívka). I přes velkou konkurenci (Černošín, Tachov a Planá)
a nepřízeň počasí jsme nakonec získali skvělé třetí místo a dokonce postup dvou
našich členů, Simči Krausové a Saši Štěrby (náhradník), na krajské kolo Zlaté
udice na Butově ve dnech 24.-26.5. Zde si oba velice dobře vedli, Simča dokonce
přivezla dvě krásné medaile a Sašovi jedna proklouzla mezi prsty. Poslední akcí
kroužku byly rybářské závody k MDD na rybníce za stanicí pořádané 1.6. Na
fotky z těchto akcí se můžete podívat na našich internetových stránkách
http://ryby.monastus.eu, nebo rybářský kroužek v Kladrubech. Dík patří
městskému úřadu za ochotu a vstřícnost, rodičům za trpělivost a členům kroužku
za bojovnost.
S pozdravem PETRŮV ZDAR!
Vedoucí kroužku
Petr Havránek a Bohumil Kraus
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HISTORIE
O vzájemných vztazích mezi Čechy a Němci na Kladrubsku – 2. Část
1918 - 1919
V minulém čísle Zpravodaje jsem zakončil první část tohoto pojednání
zápisem z farní kroniky pozorecké fary k roku 1918, kdy vznikla Československá
republika. Už z něho bylo zřejmé, jak němečtí obyvatelé přijímali s nechutí vznik
tohoto nového státního útvaru. A tvrdá odpověď přišla velice brzy.
Již 29. října 1918 byl z pohraničních oblastí ČSR ustaven protizákonně
samostatný „stát“ zvaný Deutschböhmen, s hlavním městem Libercem.
A nezůstalo jen u toho, ve Stříbře propukla protičeská revolta. Okresní hejtman
Felix Marschner, který se podřídil Praze, a ne Liberci, byl davem zbit do
bezvědomí, popliván a posmrkán! Jeho úředník Jenisch byl tažen za nohy parkem
a pak shozen z vysokého náspu. To za to, že prý měli povolat do Stříbra
československé vojáky k udržení pořádku ve městě. Na nějaký čas se pak situace
zklidnila, ale připravovaly se další akce, tajně v Jirenské hájovně mezi Stříbrem
a Kladruby. Již 19. března 1919 byl na náměstí do Stříbra svolán tábor lidu, na
němž řečník požadoval „vymanění Němců z české nadvlády“ a vyzýval přítomné,
aby pro to „své statky i životy obětovali“. Následoval pochod se zpěvem písně
Deutschland, Deutschland über alles, jejíž text rozdávali účastníkům pořadatelé na
letácích. Jeden z dohlížejících četnických strážmistrů leták zabavil, ale několik
účastníků manifestace se pak na něho vrhlo a povalili ho na zem. Kdosi z vojáků
pak bez vydání rozkazu vystřelil, přidalo se několik dalších. a následky byly
tragické. Jedna mrtvá žena a dva těžce zranění, z nichž jeden navíc zemřel.
V květnu 1919 v Kladrubech vybízel obecní tajemník Müller před volbami
německé obyvatele, aby byli „zatím ticho“ a čekali na další rozkazy, jak bojovat za
zachování Deutschböhmen. (Převzato z knihy K. Řeháček: Němci proti ČSR na
západě Čech, vyšlo v Plzni 2008)
1920 - 1933
Wilhelm Weschta, bývalý okresní školní rada ve Stříbře, ve své knize
o Kladrubech (vyšla v Dinkelsbühlu v SRN 1966) píše, že nastala v Kladrubech
násilná čechizace, k níž přispěly povolané vojenské oddíly a jejímž „motorem“ byl
český sládek v zámeckém pivovaře Bohuslav Mattuš. Právo české menšiny tu však
hájili i další Češi, členové Národní Jednoty Pošumavské, poštmistr Václav Šitina,
Václav Žďánský, Josef Hájek a další, kteří pomohli založit v Kladrubech českou
menšinovou školu v čp. 221 (proti dnešní restauraci U Kláštera). Dětem z této
školy, jak uvádí její česky psaná kronika, bylo nadáváno a někteří lidé po nich
i plivali. Jeden z jejích tehdejších žáků, dnes už nežijící Jindřich Ryčl z Kladna,
vyprávěl příběh spolužáka Dürla, kterého odvedli rodiče do německé školy, a on
utekl odtud s pláčem do české. I když se v této době vyskytovaly různé spory mezi
kladrubskými Němci a Čechy, nebyly zase až tak velké a časté.
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1934- 1937
Po nástupu Hitlera v Německu a po vzniku Sudetoněmecké strany (SdP)
však začaly spory mezi Němci a Čechy nabývat výraznějších rozměrů. Nechme
zaznít už jen strohým zápisům historiků a kronikářů obou stran:
Wilhelm Weschta 1937: Jak se naplňovalo semknutí sudetských Němců, rostlo
i jejich pronásledování od Čechů…Jedno nedělní odpoledne v létě šli do restaurace
v Obecním mlýně čtyři mladí Němci z Kladrub. Když se loudali kolem mlýnského
náhonu, začali být najednou ostřelováni ostrými náboji českým vojákem z bunkru
na druhé straně řeky… Mladíci pak byli podmíněně potrestáni, že prý se vysmívali
českým bunkrům.
Nezaměstnanost dostoupila vrcholu. Češi ubytovali v budově Jednoty Pošumavské
(dnešní pošta) zedníka poslaného sem z Prahy, ačkoli kousek odtud bydlel
německý zedník.
Kronika české školy si stěžuje na to, že místní Němci stále útočí na českou školu,
upírají jí existenční právo a přisuzují jí čechizační úmysl a poslání. Německé
obyvatelstvo má být tím poštváno, aby se naplnilo záštím vůči všemu českému.
1938 – 1939
Kronika české školy: Po vítězství SdP ve volbách byly ve všech oknech, kde bydlí
její členové rozsvíceny svíčky. … Při slavnosti Božího Těla zdravil majitel zámku
Aladar Windichgrätz za zvuku písně Ich hatte einen Kameraden zdviženou pravicí
dokonce v klášterním chrámu před hlavním oltářem. … Před zápisem do školy
vyhrožovali členové SdP německým rodičům, kteří chtěli dát děti do české školy
a nazývali je zrádci německého národa.
Wilhelm Weschta 1938: Na koupališti Na Zvěřinci (dnes u fotbalového hřiště)
si Češi činili nárok na nejhezčí místa na levém břehu, zatímco Kladrubští (myšleno
Němci) a výletníci museli procházet kolem vojenských stráží. … V září znovu
byla v Kladrubech umístěna posádka čs. armády, musely být odevzdány zbraně
a radiopřijímače. Mnozí muži (funkcionáři SdP) byli zatčeni a jako rukojmí
odvlečeni do Plzně a později do Kyjova na Moravu.
8. října měly čs. vojenské jednotky ještě obsazen Jirenský les, a již německá
vojska dorazila do Kladrub. Kladrubští byli po měsíci úzkosti vysvobozeni, mohli
lehčeji vydechnout a pozdravit výborně vyzbrojené a disciplinované jednotky
německého vojska. Brzy se vrátili rukojmí, vráceny byly i zabavené zbraně,
radiopřijímače, motocykly a automobily. Dva „zuřiví komunisté“, Hans Schill
a Anton Scharnagl byli odesláni do koncentračního tábora a někteří sociální
demokraté byli zatčeni. Dlouholetý kladrubský lékař dr. Julius Kübl (Žid) musel
do tří dnů opustit Kladruby.
Adolf Vešta, rostlinolékař ze Stříbra vzpomíná, jak už se od roku 1934 cvičily
dobrovolnické sbory německého Freikorpsu na ozbrojený boj na Vlčí hoře
u Černošína a ve svých prostorách, které se nacházely ve sklepení sýpky
ve Slavicích a v hájence Sedmihoří. Začátkem října museli Češi opustit narychlo
své domovy, a tak byly pro ně budovány uprchlické tábory ve Stříbře
s provizorním stravováním a ubytováním u restaurace Beseda, na Chebském dvoře
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a v městské tělocvičně, než mohli odejít pěšky přes Vranov do vnitrozemí.
Ve městě bylo zatčeno přes 400 osob.
Školní kronika: 10. října (správně asi již 8. října) byly Kladruby zabrány pro
Německou říši a česká škola zanikla. Končím zápisy v kronice. Nemohu psáti
o posledních dnech, byly příliš smutné a tragické. Chci jen ještě jednou zdůrazniti,
že náš boj byl spravedlivým a že naši hraničáři do poslední chvíle stáli neohroženě
na svých místech. Věřím, že přijde doba, kdy místo, kde odpočívá Svatopluk a
Vladislav, se navrátí tam, kde tkví svými kořeny.
František Heller, řídící učitel
(Poznámka: Tuto kroniku, stejně jako některé další, je možné najít v digitální
formě na internetovém portálu www.portafontium.eu. Je škoda, že právě stránka
s tímto zápisem je záměrně znepřístupněna.)
Kronika obce Lom u Stříbra (německy psaná část):
Během voleb 29.5.1938 nastala v Lomu velká radost, byly vyvěšovány
vlajky a do oken vystaveny obrazy K. Henleina. Do volební místnosti dorazili dva
ozbrojení čsl. vojáci a sedli si do nepřístupného prostoru, ale na zásah komise si
museli přesednout ke dveřím, protože to bylo neslýchané porušení zákona. …
Výsledky voleb ukázaly smýšlení obce, z 251 voličů hlasovalo pro SdP 236.
Zbývajících 15 byli buď Češi nebo „odcizení“ se svými přisluhovači (to je němečtí
sociální demokraté, v kronice je všech 15 jmenovitě vypsáno). Potlačování
a šikanování německého obyvatelstva od českých „Machthaber“ (držitelů moci,
myšleno hlavně četnictva, vojáků) bylo stále častější. Prapory, Henleinovy obrazy
a písemnosti SdP se musely dočasně odevzdat do Svojšína na četnickou stanici.
„Machthaber“ ani neodkládali zbraně, ano a byli jimi vyzbrojeni i „marxističtí
soudruzi“ (němečtí sociální demokraté) v německých územích. Vedení SdP
muselo před nimi utíkat do lesů s kolečky a kárami, tisíce sudetských Němců, též
i z naší obce, prchaly za hranice a zakládaly tam z dobrovolníků ozbrojený
Freikorps.
5.10.1938 přišla zpráva, že k obci táhnou německé oddíly, chystaly se
přípravy na uvítání. Všichni pocítili po 20 letech poroby uvolnění. Na každém
domě byly německé prapory. Obyvatelstvo, též hasiči a školní mládež s řídícím
učitelem zaujali místo k přivítání. Na všech je zřejmé nadšení z tohoto okamžiku.
Pozdravy Heil Hitler našemu Vůdci a zdravíme náš Wehrmacht tisíckrát,
ba mnohotisíckrát oslavovaný.
1.6.1939 vykonali noví radní přísahu: „Přísahám, že budu věrný a poslušný Vůdci
německého lidu Adolfu Hitlerovi ….K tomu mi dopomáhej Bůh.“ Byl jmenován
nový řídící učitel věrný režimu.
Kostelec a Ostrov (podle školní kroniky české menšinové školy v Kostelci):
Do první světové války nebyly mezi Němci a Čechy vážnější rozpory.
Po vzniku ČSR se začaly objevovat první národnostní potyčky poté, co byli
ustanoveni čeští úředníci na poštu a na četnickou stanici v Dolních Sekyřanech,
a také co se začalo uvažovat o založení české školy v Kostelci. Neustávaly útoky
na českého faráře Čeňka Kopeckého a bylo požadováno, aby z Kostelce odešel. Již

21. 6. 1928 na návrší za obcí při Slavnostech slunovratu německý učitel volal:
„Hleďte ty svaté německé ohně! Až sem sahá hranice německého národa, za námi
stojí milióny Němců. Mezi nás nikoho nepustíme, naopak, půjdeme ještě dále.
Nebojme se!“
Ve stejném roce nechal farář Kopecký do kaple v Ostrově k miléniu sv. Václava
zavěsit dva nové zvony, na jednom z nich byl nápis „Svatý Václave, vévodo české
země, oroduj za nás!“ Zvon byl německými obyvateli tajně v noci sejmut a podán
zabalený jako zavazadlo v úschovně na nádraží v Heřmanově Huti, kde byl
vypátrán teprve po nějaké době četníky ze Sekyřan a znovu již nebyl zavěšen.
Starého faráře, věrného vlastence Čeňka Kopeckého, odtáhli v roce 1938
po obsazení obce nacisty zamaskovaní výrostci pozdě večer pod obecní pumpu
a tam na něho pumpovali studenou vodu.
1945 – 1946
V době války zůstalo v pohraničí minimum českých obyvatel, většinou
jen ze smíšených manželství. Ti se museli podřídit zákonům Velkoněmecké říše.
Hned po skončení války následovalo osidlování pohraničí českými dosídlenci
z vnitrozemí i reemigranty z ciziny. Wilhelm Weschta se na celé toto dění ovšem
díval opět německýma očima.
Wilhelm Weschta popisuje ve své knize toto období nadpisem Hrůzné panstvo
(tedy Češi), opět mluví o tzv. „Tschechische Machthaber“ a české osídlence
nazývá přivandrovalci. Stěžuje si (snad ale v tomto případě oprávněně) na
Revoluční gardu, kterou nazývá Räuber Garde, píše, že čelní představitelé
NSDAP z Kladrub byli odvezeni do internačních táborů, připomíná, že pomník
u školy byl povalen a německý nápis na něm vybroušen. Nelibě nese, že němečtí
občané museli nosit na rukávech bílé pásky a povinně museli vykonávat některé
veřejně prospěšné práce v obci.
Stěžuje si na to, že někteří němečtí obyvatelé byli odvezeni do vnitrozemí do
Kralup nad Vltavou na zemědělské práce, kde bydleli v nevyhovujících
ubytovnách a pracovali za mizivou odměnu. Dva z nich toto nasazení nepřežili.
Popisuje odsun na žebřiňácích na nádraží do Stříbra, kdy si každý dospělý směl
vzít zavazadlo maximálně do 50 kg. Čekání na vlastní odsun u mnohých probíhalo
v internačním táboře ve Stříbře. Odtud pak žádali někteří o přivezení dalšího
oblečení, potravin i předmětů denní potřeby.
Bývalý kladrubský zahradník Weiss žádal, jak lze soudit z jednoho
dokladu kladrubské radnice, o dovezení teplého prádla pro děti ze svého bývalého
bydliště. Na jeho žádost připsal tajemník Místní správní komise tužkou: Poslat !!,
ale neodpustil si doplnit poznámku: Když se dozvěděl o odsunu, řádil jako divý.
Vše házel do pytlů a nic nerovnal, i když jsem ho upozorňoval. Je známo,
že státním příslušníkům Rakouské republiky byl navrácen jejich majetek plně,
pokud nebyl přes válku rozkraden.
Současnost
Přešla léta, obě strany se snad nyní alespoň zčásti snaží zapomenout na
někdejší spory, i když stále slyšíme o vyhánění a občasném vzájemném napadání
z obou stran. Kladrubská škola uzavřela už v devadesátých letech přátelství
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s německou školou v Altenstadtu, které se velice zdárně rozvíjí. Přijíždějí
do Kladrub i Němci, kteří netouží po sporech a odvetě, ale jen proto, aby poznali
místa, kde žili jejich rodiče, prarodiče, nebo předkové. Poznali jsme tu již mnoho
takových lidí a rozhodně je můžeme považovat za své přátele. V poslední době se
připomíná i to, že matka nového biskupa regensburské (řezenské) diecéze Rudolfa
Voderholzera se narodila v našich Kladrubech. Chci jen upřesnit, že se jmenovala
za svobodna Marie Schill a pocházela z domku č. 62, který stál jako předposlední
na konci Kladrub, vpravo ve směru na Láz. Pokud nejde o omyl, narodila se v roce
1927, ale vedena byla v evidenci obyvatel k roku 1945 v domácnosti rodiny
Beschtovy v sousedním domě č. 249 (dnes Šimanovi).
Jiří Čechura

Kladruby v roce 1912 – 2. část
Domy – celkem evidováno 216 popisných čísel.
Farmí ulice : čp. 3,4,25,179, 26, 27
Schepplova ulice : čp. 6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,201,19,20,218,21,22,23,
24,178,185,175,190,191,192,193,194,196,197,198,199,200,208,209
Stříbrská ulice : čp.212,37,38,39,40,41,210
Náměstí: čp.28,29,30,31,32,180,33,34,35,36,83,84,85,86,87,88,89,90,91
Říšská lice:čp.42,43,44,45,46,47,48,49,213,50,51,52,53,54,55,214,56,67,187,68,
69,70,71,72,73,74,75,76,77,78,174,79,80,81,82
Kostelní ulice : čp. 92,114,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,
107,109,186,110,111,112,113,115,205,206,207,216
Truhlářská ulice: čp. 116,117,118,202,119,170,120,121,122,123,124,125,126,127,
128,129,130,215,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,141,142,143,144,145,
182,146,149,50,151,152,153,183,154,164,155,156,157,158,159,195,160,191,162,1
63,165,166,167,184,168,169,171,172,173
Horšovskotýnská ulice:čp. 76,188,147,148-myslivna,
Obecní mlýn: čp. 176 a 217
Jakobizeche: čp.177 -důlní společnost
Pila: čp.211
Strážní domek (u železniční tratě) : čp. 189

KULTURA
Poděkování
Na sobotu 1.6.2013 jsme opět chystali vše potřebné na oslavu Mezinárodního
dne dětí. Jako každý rok jsme předpokládali, že celá akce proběhne na trávníku
v Kostelní ulici. Počasí ale této variantě vůbec nepřálo, a tak jsme využili prostorů
ZŠ v Kladrubech a uspořádali oslavu v tělocvičně, chodbě a jídelně školy. Přišlo se
pobavit 114 dětí s doprovodem. Když tento počet přijde na trávník, ani nám
nepřijde, kolik lidí se sešlo. V uzavřených prostorách tomu bylo jinak. Občas bylo
v tělocvičně hodně plno, ale když děti přešly na jiné disciplíny, tak jsme se všichni
do prostoru vešli. I když se všichni snažíme, není jednoduché připravit program na
celé odpoledne tak, aby se pobavily děti všech věkových kategorií. Máme
v Kladrubech velké štěstí, že je tu stále dost ochotných lidí, kteří s tímto
programem pomohou. A to je v současné době velká vzácnost.
Proto MOC DĚKUJEME :
Základní škole v Kladrubech za propůjčení prostor a pomoc při organizaci!
Sboru dobrovolných hasičů za překážkovou dráhu,
Střeleckému klubu, který tradičně připravil střelbu ze vzduchovky a členové
dokázali, že i v chodbě je střelba bezpečná!
Kladrubské divadelní společnosti za jejich Večerníčkové soutěže, které byly
jako vždy doprovázeny krásnými kostýmy ochotníků,
ZO ČSV za zdobení perníčků, barevné polevy využily nejen děti, ale i rodiče!
Horolezeckému kroužku Maglajz za perfektní servis na horolezecké stěně.
Rybářskému kroužku Kladruby za chytání ryb i chytání na cíl.
Dobrovolnicím za malování na obličej
Mlékárně Stříbro, s.r.o. za jogurty
a všem organizátorům a jejich rodinným příslušníkům, protože bez jejich
ochoty a času by se akce v tak velkém rozsahu nedala zorganizovat. Děti ještě
měly poukázky a každý si mohl domů odnést vlastnoručně vyrobenou magnetku,
skákat na trampolíně, hradu i změřit si sílu na nafukovací kladině. Na závěr si děti
odnesly jogurt a smlsly si na párku v rohlíku.
Eva Pomyjová

Pozvánky:

„BENEDIKTINSKÉ DNY“
Blanka Krýslová

12. + 13. července 2013
19. + 20. července 2013
klášter Kladruby- vždy od 20.00 hodin.
Objednávky vstupenek od 1.července 2013,
na tel. č. 374 631 773, e-mail: kladruby@plzen.npu.cz
vstupné 120 Kč, děti 100 Kč
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Město Kladruby
společně
s Národním památkovým ústavem v Plzni
pořádají

hudební festival
Kladrubské léto 2013 - XXXVI. ročník

PROGRAM :

Sobota 27. 7. 2013

1. koncert

15 : 00 hodin

VARHANNÍ KONCERT
Jan DOLEŽEL– varhany
Sobota 3. 8. 2013

2. koncert

15 : 00 hodin

TRUBAČI PRAŽSKÉ HRADNÍ GARDY
František Svejkovský, Jan Verner, Vít Mucha, Tomáš Hrbáček – trubky
Josef Trnka, Zdeněk Thuma, Martin Homolka- trombóny
Rostislav Pavlík – tuba
Pavel Doležal - tympány
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 10. 8. 2013

3. koncert

15 : 00 hodin

ATLANTIS COLLEGIUM - komorní soubor
Pavla Švestková - mezzosoprán
Dirigent : Vítězslav Podrazil
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 17. 8. 2013

4. koncert

15 : 00 hodin

VÁCLAV HUDEČEK - housle
Miroslav Laštovka - trubka
CONSORTIUM PRAGENSE

----------------------------------------------------------------------------------Vstupné na jednotlivé koncerty je 130,- Kč, permanentka
na všechny koncerty 400,- Kč.
Informace o předprodeji: MěÚ Kladruby,
tel. 374 616 711, 374 616 716,
kultura@kladruby.cz.
Veškeré informace na www.kladruby.cz
35

Mediální partneři jsou :

36

podpořili:

„Nocí ke hvězdám Santiniho Aichela“
9.+10.8.2013
v kladrubském klášteře

„AHOJ PRÁZDNINY“
„KLADRUBSKÁ POUŤ 2013“
pátek 16. srpna 2013

Vernisáž výstavy Kladrubských fotografů
na „Staré poště“

sobota 17. srpna 2013

4. koncert Kladrubského léta
-15.00 klášter

„Sulanův statek“
„Sulanův statek“
„Stará pošta“
náměstí

Chovatelská výstava
Výstava zemědělské techniky
Fotografická výstava
18.00 – skupina KABÁT REVIVAL
20.15 – BÁRA ZEMANOVÁ&Band
22.15 –24.00 skupina SKAVARE

neděle 18. srpna 2013

10.00 Malá muzika Nauše Pepíka
11.00 MŠE SVATÁ - klášterní bazilika
Nanebevzetí Panny Marie –poutní slavnost

31. srpna 2013 od 14.00 na fotbalovém hřišti
Pohádkový les, střelba ze vzduchovky, ukázky líčení druhů poranění, ukázka
vyproštění osob při autonehodě, ukázky kynologie, soutěže pro děti…

Akce připravované v měsíci září a říjnu 2013
7.9.2013
14.9.2013
28.9.2013
30.9.2013
4.10.2013
5.10.2013
12.10.2013
25.10.2013

Slavnosti vína a medu – hraje cimbálová muzika Verbuňk
Memoriál Vojty Šrámka
Kladrubská 10
DIVADELNÍ ROK – 1. představení „ŘÍMSKÉ NOCI“
- Simona Stašová + Oldřich Vízner
Zábavný den pro seniory s Pavlínou Filipovskou
Hubertova jízda
Hubertova jízda
Klubový večer
Eva Pomyjová

1 3.00 ŠVEJK - BAND
14.00 RUDA z OSTRAVY
15.00 Vyhlášení soutěže „Nej. okno“
15.10 ŠVEJK - BAND
15.30 Vyhlášení 1. ceny-chov. soutěž

chovatelská výstava,
výstava zemědělské techniky
fotografická výstava

„Sulanův statek“

pouťové atrakce, stánkový prodej, občerstvení …
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Blahopřejeme

V sobotu 8.6.2013 proběhlo v 16.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu
v Kladrubech již 109. vítání občánků.

Přivítáni byli:

Lucie

JAMRIŠKOVÁ

Kladruby

Pavlína

JAMRIŠKOVÁ

Kladruby

Liliana

LIPOVSKÁ

Kladruby

Jan

HRADIL

Kladruby

Anežka

KADLECOVÁ

Kladruby

Adam

BECHERA

Kladruby

Matěj

BOUZEK

Kladruby

Sára

BUDÍNOVÁ

Kladruby

Antonín

ČECHURA

Kladruby

Martin

ŠPRINGL

Kladruby

Kryštof

KOZÁK

Kladruby

Štěpánka

BLAŽKOVÁ

Láz

V měsíci červenci a srpnu 2013 se dožijí významného životního jubilea
tito naši občané:
Červenec :

Srpen:

Krepsová Jiřina
Šála Pavel
Heřmanová Marie
Budínová Jaroslava
Budín Jaroslav
Opavová Jana
Kostka Stanislav
Budínová Alena
Aron Stanislav
Křen Jan
Strachota Vlastimil
Svobodová Anna (Milevo)

Železný Václav
Semorád František
Hřebík Lubomír
Jašová Jaroslava
Vlach Jan
Winklerová Věra

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

Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti

39

40

SPORT
Medardův červen
Informace oddílu volejbalu TJ Sokola Kladruby
Vážení čtenáři, tato sportovní informace hodnotí právě uplynulou sezonu
2012/2013 našich družstev v oblasti okresních a krajských
soutěží
– jak mistrovských, tak i nemistrovských.
Okres :
OP žačky: trojice 1. Sokol Kladruby A; 2. DDM Stříbro A;
3. Sokol Kladruby B; 4. DDM Stříbro B
OP ženy:
1. Sokol Kladruby B;
2. VK HP Tachov;
3. SKP Planá
a 4. Sokol Kladruby – kadetky
Nemistrovské akce: Pohár předsednictva OVS – ženy: v jednorázovém turnaji,
jehož se zúčastnilo celkem 8 družstev tří okresů, vyhrály ženy Sokola Kladruby
před týmy z Dolní Bělé a Tachova (VK).
Muži: také jednorázový turnaj: 1.Sokol Kladruby A, 2. Slavoj Koloveč
a 3. Sokol Kladruby B

Den vzplanul jak slaměný vích
nad jasem tím i skřivan ztich
sluneční záře se linula dál
to červen se na lásku smál.
Však Medard se slyšeti dal
že nenastal čas krásy a chval
prý také on co říci má
tajemství vod že dobře zná.
Provazy deště se snášely hned
na projasněný slunečný svět
příroda ale tiše se smála
jak nad Medardem vyhrávala.
Vše topilo se v zeleni,
když důvtipu se nelení
přes mraky zářil sluneční jas
a svět byl opět plný krás.
Blanka Krýslová

Kraj:
KP juniorek : 3. místo za Rapidem Plzeň a Jiskrou Domažlice
KP 1 mužů: 8. místo pro družstvo Sokola Kladruby A - sestup
KP 2 ženy: 2. místo za Slavií VŠ Plzeň
KP 2 muži : 2. místo za Jiskrou Domažlice
Plážový volejbal dvojic :(beach) : žačky – 4.místo; juniorky - 9.místo; junioři –
6.místo
Krátká hodnocení a sestavy jednotlivých družstev:
OP trojic žaček: A družstvo tvořily zkušenější hráčky : Katka Syrová, Adéla
Steinerová, Alice Pospíšilová;
B družstvo: Lucie Šavlová, Dominika Ivanová a Tereza Látalová. Urputné boje
sváděla děvčata s družstvem DDM Stříbro A.
OP žen : jednoznačně vládl této soutěži náš B tým, jehož páteří byly hráčky z KP
doplněné o neregistrované a začínající ženy. Také pro naše juniorky to byla soutěž
zařazená jako zimní příprava na krajský přebor v jejich kategorii a byla o to
důležitější, že právě zde měly velký prostor ke zdokonalování své hry zejména
žačky, které hrály OP trojic doplněné ještě o Katku Osmikovou a Hanu Bártovou.
KP 1.tř.mužů : naše A družstvo skončilo na posledním 8.místě. Důvodů tohoto
umístnění bylo mnoho. Opora na smeči –Milan Škorvánek hostoval v Jiskře
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Domažlice hrající 2.ligu, Milan Klečka přestoupil do Sokola Skvrňany Plzeň; pro
pracovní zaneprázdnění či dlouhodobá zranění (V.Ocelík, T.Noha) v mnoha
utkáních chyběli někteří další klíčoví hráči a to se muselo zákonitě projevit,
zejména, když ještě navíc chyběl nahrávač Vašek Stahl. Družstvo bylo podle
potřeby doplňované hráči z B týmu, ale to už bylo na úkor kvality. Pro některé
hráče to byl patrně poslední soutěžní ročník na úrovni KP 1 v jejich bohaté
volejbalové kariéře. K tomuto kroku směřují: Stáňa Mikšík, Tomáš Kasl a Vašek
Stahl.
KP 2.tř. ženy : tato soutěž se hrála ve dvou skupinách. Naprosto s přehledem
vyhrály naše ženy v dlouhodobé části svojí A skupinu a postoupily v červnu
nejdříve do semifinále, kde si proti 2.týmu z B skupiny vybojovaly proti Košutce
Plzeň (3:1 a 3:0) postup do finále. To se odehrálo 14.6.2013 v tělocvičně naší ZŠ.
Toto finále mělo vynikající úroveň, ale pro nás nedopadlo tak, jak jsme si všichni
moc a moc přáli. Soupeř byl nakonec šťastnější a po vyrovnaných bojích v každém
setu vyhrál 3:1 a 3:2. Tím nám unikl přímý postup do KP 1.třídy v příští sezoně.
I tak patří našim ženám velké poděkování. Složení tohoto týmu : Jana Kaslová,
Aneta Škorvánková, Kateřina Bradáčová, Tereza Lindová, Barbora Lindová, Jana
Medová, Radka Pavlíková, Lenka Žižková, Světlana Vachtová a Lenka Korbelová.
KP 2 muži: Základ tohoto družstva měli tvořit naši bývalí junioři: Matěj
Havránek, Jan Nový, Josef Berka, Martin Duspiva a Václav Krýsl, kteří byli
doplněni začínajícími hráči : Radkem Kuvíkem, Janem Bezděkem a Marinem
Kunešem. O nezbytné a kvalitní doplnění se postarali: Petr Krejčí, Daniel Petráň,
Hanuš Petráň a zejména Milan Škorvánek. Tato soutěž se odehrála většinou na
venkovních kurtech turnajovým způsobem. Soupeři: Jiskra Domažlice B
a Dynamo Horšovský Týn. Nedařilo se nám na turnajích v Domažlicích, doma
jsme vyhrávali s H. Týnem, ale prohrávali s Domažlicemi, ale v H. Týmu jsme
dokázali porazit jak domácí, tak i 1x
Domažlice. To nám zajistilo celkově 2.místo
v této soutěži, když jednoznačně vyhrála Jiskra
Domažlice, Sokol Kladruby skončil na 2. místě
o 4 body před Dynamem Horšovský Týn.
KP Juniorek: 3.místo tentokrát za letošním
krajským přeborníkem z Rapidu Plzeň a
loňským přeborníkem – Jiskrou Domažlice.
Pro družstvo, které věkově patřilo jednoznačně
mezi kadetky, to je velký úspěch. Pro nemoc odehrály jeden turnaj Jana Kunešů
a Eva Berků, která na podzim odešla studovat do Německa, takže je musely
nahradit v podstatě žačky: Katka Syrová, Adéla Steinerová, Hana Bártová a Katka

Osmiková, které hrály pouze OP trojic. Zápasová tíha pak ležela na zkušených
kadetkách: Šárce Pomyjové (kapitánka), Janě Nedvědové, Markétě Kučerové,
Kláře Honalové a Evě Nedvědové. Herně se nám nejvíce podařil turnaj na Rapidu
- s kterým děvčata prohrála po vyrovnaném boji, ale Domažlice byly poraženy
3:0. Toto družstvo má perspektivu v mládežnických kategoriích ještě nejméně
3 roky.
Pro další sezonu 2013/2014 potřebujeme, aby byla konečně dokončena
rekonstrukce kurtů. Od 19. srpna by na nich totiž mělo proběhnout volejbalové
soustředění mládeže a od září oblastní soutěž mužů a KP 2 žen. KP juniorek
a KP žáků se bude hrát v zimně v tělocvičně.
Pavel Petráň

Vyjde? Nevyjde? Řeč je o počasí, na kterém zejména závisí úspěšnost
Májového Open Cupu v lezení na obtížnost.
7. ročník Rock Point Překližka Cup v lezecké všestrannosti mládeže
pokračoval letošním druhým závodem na venkovní horolezecké stěně DDM
Stříbro. Závod se konal v neděli 19. května a nejen pěkné počasí, ale i účast ..........
závodníků mj. z Prahy, Sokolova a Brna byly zárukou opravdu kvalitních výkonů.
Odměnou za jejich snažení byly hodnotné ceny od sponzorů, bez kterých bychom
dnes závody na této úrovni stěží mohli pořádat.
Závod samotný probíhal jako obvykle, to znamená dvě kvalifikační
a jedna finálová cesta. I přesto, že se rok od roku zvyšuje náročnost kvalifikačních
i finálových cest, muselo také tentokrát dojít k „rozlézání“. Někteří finalisté
dokázali pokořit i tu nejnáročnější cestu, která byla na stěně připravena. Každý
takový výkon byl po zásluze odměněn potleskem ☺
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Májový Open Cup – Velká cena Singing Rock, Stříbro, 19.5.2013

Výsledky:
H1 1.V.Čechura,/Kladruby/,2.P.Resch/Beroun/, 3.M.Pešák/Rocky Monkeys/
D1 1. P.Jandová/Gekon/, 2.L.Rabadová/Kyšice/, 3. Z.Švecová / Kladruby/
H2 1. D.Founě/Skoba Stříbro/, 2. J.Lorenc /Dober! Cheb/3. A.Pechmann /Břasy/
D2 1. K.Dvořáková/Rocky Monkeys/2. K.Matúšová/Stříbro/,3.N.Veselá /
H3 1. M.Dobranský /Třebýcinka /, 2. M.Honsig/Tachov/, 3. P.Pinc /Dober! Cheb/
D3 1. T.Kubátová/Plzeň/, 2. E.Pěčová /Sokolov/, 3. Z. Bunková / Skoba Stříbro/
H4 1. A.Pánek /Beroun/, 2. J.Lorenc/Cheb/, 3. V.Blažek /Maglajz Kladruby/
D4 1.- 2. M.Matúšová, L.Kepková/obě Skoba Stříbro/, 3. B.Rybová /Dober! Cheb/
Pavel Nový

Kladrubský expres – Velká cena High Point, 8.6.2013
Ještě že máme překližku ☺ Jestliže zima byla opravdu zimou a způsob
tohoto jara zdá se poněkud nešťastným, kde tedy lézt a pořád nemoknout? Devátý
ročník Kladrubského expresu v lezení na rychlost přivítal za výjimečně slunečného
dne 37 závodníků z blízka i daleka. Byly připraveny dvě cesty, které rozmístěním
chytů umožňovaly dynamické lezení a tím i dosažení výborných časů.
V kvalifikaci si všichni zalezli každou cestu dvakrát, součet lepších časů

z každé cesty pak určil výsledek pro závodníky postupující do finále. V něm už šlo
o všechno, a tak jsme byli svědky i riskantních skoků při posledním kroku na
cestě. Ne všechny „jumpy“ vyšly a závodníkům, kteří se nedotkli cílové expresky,
byl pak zapsán čas 1 minuta. Ten se v případě dosažení lepšího času při druhém
pokusu samozřejmě škrtal. Po dvou pokusech na každé finálové cestě se opět lepší
časy sečetly a výsledky daly odpověď na tajenku, kdo obsadí stupně vítězů.
Nejtěsnějším rozdílem /0,17s/ zvítězila v kategorii D4 Lucka Kepková ze Stříbra,
ale druhá Míša Matúšová se mohla zase radovat z absolutního rekordu /8,59s/
v kategorii dívek...
Závody v lezení na rychlost jsou specifickou disciplínou a opět se
ukázalo, že vítězem se nemusí stát ten nejlepší lezec, ale skutečně jen ten
nejrychlejší ☺
Výsledky:
H1: 1. V.Čechura /Kladruby/, 2. M.Matúš /Stříbro/, 3. V. Pechmann /Břasy/
D1 1. I. Freybergová /Stříbro/, 2.Z.Švecová, 3. A.Jašová /obě Kladruby/
H2 1. D.Founě /Stříbro/, 2. A.Pechmann /Břasy/, 3. M. Cais /Cheb/
D2 1. K. Matúšová /Stříbro/2. P.Nová /Kladruby/, 3. K.Dvořáková /Brno/
H3 1. M.Honsig /Tachov/, 2. M.Dobranský /Třebýcinka/, 3. P.Pinc /Cheb/
D3 1. Z.Bunková/ Stříbro/, 2. B.Joselevičová, 3. P.Vránová /Tachov/
H4 1. A.Pánek /HO Beroun/, 2. M.Buřič, 3. J.Lorenc /oba Dober!- Cheb/
D4 1. L. Kepková, 2.M.Matúšová /obě Stříbro/, 3. K.Boučková /Cheb/
více na www.preklizkacup.cz
Pavel Nový

Stříbrští atleti s devíti medailemi z kraje
Slunné počasí přivítalo a celý den provázelo v sobotu 8.6.2013 atlety kategorií
dorosteneckých, juniorských a dospělých v Domažlicích. Sjeli se sem, aby
bojovali o medaile v společném krajském přeboru Plzeňského a Karlovarského
kraje. Výprava Baníku Stříbro nebyla příliš početná, přesto přivezla 9 medailí.
Nejúspěšnějším závodníkem výpravy byl Tomáš Jaša. Získal 2 zlaté
medaile. Nejprve startoval v běhu na 800 m. Tuto netradiční trať volil s trenérem
pro zrychlení a vyplatilo se to. Škoda jen, že prvních 100 m bylo pomalejší. Po
nich se dostal Tomáš do čela, zrychlil a po velkém souboji vyhrál kategorii mužů
v čase pod 2 min. – 1:59,16 min. Po odpočinku následoval běh na 1 500 m. Na
prvních 400 m měli vodiče, ten však běžel velmi rychle, čas na 300 m byl rychlejší
než v běhu na 800 m. Pak se do čela probojoval Jaša a dobrým tempem si doběhl
pro druhou zlatou v čase 4:00,96 min.
Nejlepší závodníci budou startovat v nejbližších týdnech na mistrovství
republiky, předpoklady mají Tomáš Jaša, Veronika Matulková, Lucie Davidová,
Václav Dedek. Denisa Vávrová a Veronika Šrámková jako reprezentantky kraje
v olympiádě žactva. O výsledcích budeme informovat.
Vladislav Moravec
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Víte, že …
Placená inzerce:
…oslavy Mezinárodního dne dětí v Kladrubech se zúčastnilo 114 dětí…
… Kladrubské lesy, s.r.o. budou v době od 12.8.2013 do 23.8.2013 čerpat
řádnou dovolenou, tudíž dochází k uzavření celého provozu…
… Mateřská škola v Kladrubech je zavřena od 15.7.2013 do 16.8.2013…

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

… kladrubská knihovna bude přes léto uzavřena od 1.8.2013 do 31.8.2013…
…začal předprodej permanentky na 36. ročník hudebního festivalu
Kladrubské léto 2013. Tento hudební festival organizuje zcela Městský úřad
v Kladrubech za spolupráce s Národním památkovým ústavem- správnou
kláštera v Kladrubech.
…v pondělí 30.9.2013 začne DIVADELNÍ ROK 2013 prvním představením
s názvem „Římské noci“ a do Kladrub přijede Simona Stašová a Oldřichem
Víznerem. Poutavý a současně dojemný příběh dvou slavných lidí, italské herečky
Anny Magnani a amerického dramatika Tennessee Williamse. Pojednává o jejich
dlouhodobém vášnivém a hlubokém přátelství, o jejich láskách, radostech,
vrcholech i pádech. Brilantní herecké výkony Simony Stašové a Oldřicha Víznera,
přitažlivý děj plný silných emocí a vášní, smíchu a pláče, nezkrotného
temperamentu a velkých zvratů, to všechno jsou „Římské noci".
Tento pravdivý příběh dvou výsostných umělců a citlivých zranitelných duší vám
určitě rozproudí krev v žilách a ještě dlouho po představení bude ve vás žít.

trasa č.3 Tachovská
• 15h Svojšín /u Smíšeného zboží/
• 16h Kladruby u Stříbra/náměstí-před cukrárnou/
• 16,30 Heřmanova Huť /před nákup.střediskem/
Prodej 7.8.2013
Kuřice černé, červené stáří:
Kuřice kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/
Chovní kohoutci
Prodej 5.9.2013
Kuřice černé, červené stáří:
Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.

cena:120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč

12-18týd.
12-18týd.

cena:120-180,-Kč
120-180,-Kč
100,-Kč

…se již několik let o průchodnost „Indiánské stezky“ stará pan Rudolf Jelčic,
za udržování, prosekávání mu děkujeme !!!!

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež prosím OBJEDNÁVEJTE

na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331,
po-pá 8-15h!
gallusextra@centrum.cz
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