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Víte, že

SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
vůbec bych se nezlobila, kdyby se letošní podzimní teplé počasí stalo normou.
Ale i to už s přechodem na zimní čas skončilo a začnou nám listopadové deště,
plískanice a mrazíky. Alespoň však máte dostatek důvodů zúčastnit se některé
z kulturních a společenských akcí pořádaných naším městem.
Minule jsem Vás informovala o dalších krocích, které vedeme v našem boji
proti kamionům projíždějícím naším městem. A jaká je situace nyní? Naši petici
společně s žádostí o místní úpravu provozu na pozemní komunikaci jsme doručili na
Městský úřad ve Stříbře. Ten nás vyzval k doplnění žádosti a o dodání dokumentace
dopravního značení, tedy o stanovení druhu zákazových značek a stanovení objízdné
trasy pro kamiony. Tuto dokumentaci bude zpracovávat projektant dopravních staveb.
O dalším postupu budete informováni.
V uplynulých dnech byla ukončena výstavba kompostárny v Kladrubech
a v brzké době bude dodáno také její dopravní zařízení. Kompostárna by měla sloužit
především pro potřeby města, tak, aby byl zajištěn odpad vznikající z údržby veřejné
zeleně – posekaná tráva, listí apod. Kompostárnu však budou moci využívat i občané
Kladrub a svůj „zelený odpad“ ze svých zahrad tam budou moci odvážet také. Pokud
byste tedy měli o tuto službu zájem, prozatím je nutno domluvit si ji na městském
úřadě.
Pevně věříme, že právě tato služba občanům ukončí občasné existence černých
skládek. Spousta lidí totiž neví, že také odpad ze zahrad je jeho původce povinen
likvidovat poněkud jinak, než jej vyvézt někam za zahradu (nejlépe sousedovu).
Takovéto zetlelé hromady pak navíc bývají obohacovány také o PET lahve apod.,
a to už bývá opravdu problém.
V nejbližších dnech započnou práce na budování Regionálního muzea
Kladrubska. Jedná se o jednu z velkých investičních akcí v našem městě. Stavební práce
budou probíhat téměř rok. V průběhu stavebních prací je však třeba připravit také
vybavení muzea a expozice. Ráda bych touto cestou oslovila všechny, kteří mají nějaký
nápad či podnět na obsah expozic muzea. Může se jednat i o nějaký postřeh z Vašich
cest po vlastech českých, kde jste třeba viděli nějaké zajímavé muzeum či výstavu, které
by mohly sloužit jako příklad a inspirace. Přijďte osobně nebo mi napište, přivítám
každý návrh.

Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

•
•

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
•

Zasedání rady města v období od 14.8.2013 do 2.10.2013 :
Rada města v z a l a n a v ě d o m í :
• Projekt Informovaný senior II - informace v oblasti informační gramotnosti s tím,
že bude vyhlášeno rozhlasem a dle ohlasu bude zajištěno setkání
• Požadavek p. Špringla, Kladruby na změnu ÚP města Kladruby a RM nesouhlasí
s tím, aby majitelé zahrad přilehlých k pozemku 1953/12 v k.ú. Kladruby se svým
pozemkem podíleli na vzniku pozemku pro cestu. Změna územního plánu je
v zájmu p. Špringla
• Návrh p. Jiřího Pangráce, Plzeň na zpracování projektové dokumentace ke
stavebnímu řízení na akci: Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby –
západ, I. etapa - obsahuje dopravní řešení, plynofikaci, kanalizaci a vodovod,
kanalizační a vodovodní přípojky, cena celkem 384.000,- Kč bez DPH s tím, že
pověřuje starostku města k dalšímu jednání s p. Ing. Jiřím Pangrácem o možnosti
ponížení ceny, neboť na předmětnou akci bude nutné ještě dále zpracovat prováděcí
dokumentaci
• Dopravní řešení územního celku oblast Kladrubsko
• Oznámení p. Jiřího Palmy, Kladruby, Zadní 124 o započetí provádění udržovacích
prací u jeho RD – odvod vlhkosti štítové zdi – výkop na veř. prostranství. Povolení
MěÚ Kladruby ze dne 26.08.2009, čj. 1243/09
• Sdělení p. Petra Krejčího, Zahradní 286, Kladruby o provedení zkušebního vrtu na
p.p.č. 185/72 v k.ú. Kladruby
• Oznámení ČEZ o rekonstrukci vedení NN v obci Láz u Kladrub s tím, že je nutné
zahrnout odpovídající částku do rozpočtu na práce související s výkopem pro
umístění kabelů pro VO a instalací nového osvětlení od transformátoru ke st.p.č. 32
a k RD čp. 8 a dále se změnou umístění měření – elektroměr instalovat mimo
trafostanici
•
•
•
•

Rada města projednala a s c h v á l i l a :
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Kladruby a firmou Seznam.cz, a.s.
Praha o zveřejnění informací formou neplaceného zápisu na Serveru dle přílohy
smlouvy
Cenu vstupného na divadelní představení Římské noci konané dne 30.9.2013 - 200,Kč
Poskytnutí propag. materiálu - tašky na konání akce Ahoj prázdniny- 20 ks
Zařazení žádosti p. Marie Šrůtové, Láz 7 do seznamu žadatelů o přidělení bytu
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•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Zařazení žádosti p.Věry Štěpánkové, Zhoř 64, nyní Kladruby, Hřbitovní 328
do seznamu žadatelů o umístění do DPS v Kladrubech
Zakoupení vestavné parní trouby Philco POB 62 do restaurace U Koruny
v Kladrubech. Tato parní trouba plně nahradí, a to i svými funkcemi rozbitý
konvektomat. Pořizovací cena 23.545,-Kč bez DPH
Přidělení bytů dle předloženého pořadí - Kladruby - Revoluční čp. 403 a 405,
Hřbitovní čp. 298 a Husova čp. 209
Cenu kalendáře města Kladruby na rok 2014 - 80,- Kč
Pokácení uschlého jilmu ve dvoře domu čp. 18 v Tuněchodech, majitelé manž.
Kouřilovi
Výsledek výběrového řízení na akci - Kompostárna Kladruby - dopravní
zařízení, vítězem řízení se stala firma ARBO, spol. s r.o. Klatovy
s cenou 1.498.000,- Kč bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy
Výsledek výběrového řízení na akci - Regionální muzeum Kladrubska, vítězem
řízení se stala firma STAFIKO stav s.r.o. Domažlice s cenou 12.000.000,- Kč
bez DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo
Opravu veřejného osvětlení v obci Vrbice u Stříbra - směrem k domu čp. 32 výměna 2 ks světel na stávajících dřevěných sloupech
Zařazení žádosti manž. Terezy a Milana Šlapákových, Revoluční, Kladruby do
seznamu žadatelů o přidělení bytu (výměna za větší)
Přidělení bytu č. 7 (1+1) v domě čp. 403 Revoluční, Kladruby-p. Václavu
Šlapákovi, Kladruby
Vícepráce od firmy Zikostav s.r.o. Kladruby při rekonstrukci kuchyně ZŠ
Kladruby ve výši 32.090,- Kč viz přiložený seznam a zdůvodnění
Rada města n e s c h v á l i l a :
Uzavření a zrušení provozu účelové komunikace na parcele č. 128/2 v k.ú.
Kladruby vedoucí k areálu Agroservisu (suška) a k dalším podnikajícím
subjektům, a to na základě žádosti p. Věry Prantlové, Budyňská 487/8, Praha
Tuto komunikaci nevybudovalo město, ale vybudoval ji Státní statek o.z.
Kladruby, a to v souvislosti se zpřístupněním statkového objektu
velkokapacitního kravína
Návrh nové smlouvy o sdružených službách dodávky plynu s tím, že je ještě
dostatek času do konce letošního roku a cena může být ještě výhodnější

Rada města n e s o u h l a s i l a :
• S umístěním závory na cestě k Tuněchodskému rybníku, p.p.č. 1470/2 v k.ú.
Tuněchody dle požadavku Ing. Valenty, a to z důvodu, že se jedná o jedinou
přístupovou cestu do lesního komplexu směrem k rybníku "Fučka"
Rada města d o p o r u č i l a :
• ZM schválit mimořádnou splátku úvěru ve výši 3.000.000,- Kč
• ZM schválit přísedící Okresního soudu v Tachově p. Hanu Hermanovou,
bytem Kladruby, Hřbitovní 299
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•

•
•
•

ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby
a ČEZ Distribuce, a.s. , smlouva č. IV-12-0007992/VB/001, Kladruby, Husova
393, OZE, kNN k p.p.č. 1999/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra – pilíř v parku pod
školou pro připojení odběru FVT
ZM schválit odprodej části p.p.č. 353/6 v k.ú. Vrbice u Stříbra p. Václavu
Zlotorovičovi, Plzeň za cenu 48,-Kč/1 m2 + náklady spojené s odprodejem
pozemku – GP + vklad. Výměra bude upřesněna GP
ZM schválit uzavření darovací smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem
Kladruby, Plzeňský kraj daruje městu Kladruby p.p.č. 2071/5 o výměře 40 m2
v k.ú. Kladruby u Stříbra
Neřešit v současné době žádost p. Františka Vylety, Hodonínská 41, Plzeň
o odkoupení pozemku v obci Tuněchody (část p.p.č.179/7 a 179/19 v k.ú.
Tuněchody) s tím, že je nutné počkat na provedení pozemkových úprav

Rada města n e d o p o r u č i l a :
• ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 179/15 v k.ú. Tuněchody u Stříbra
o výměře 35 m2 a části p.p.č. 179/1 v k.ú. Tuněchody u Stříbra p. Vladimíru
Houškovi, Plzeň z důvodu, že se jedná o lesní pozemky. Na p.p.č. 179/15 stojí
stavba chaty, je uzavřen nájemní vztah. RM trvá na nájemním vztahu
• ZM schválit pronájem pozemků 1437/1 a 1437/3 v k.ú. Tuněchody u Stříbra
manž. Matouškovým, Tuněchody z důvodu ponechání veřejného prostranství
Rada města a k c e p t u j e :
• Nabídku firmy Tazata s.r.o. Stříbro s tím, že penalizace za výstavbu kurtů
v Kladrubech bude provedena formou výkopových prací, a s tím, že podle
potřeby města bude upřesněn rozsah místoprací

Zasedání zastupitelstva města dne 21.8. 2013 :
Zastupitelstvo města v z a l o n a v ě d o m í :
• Zápis č. 3/13 z jednání kontrolního výboru města Kladruby konaného dne
30.7.2013
Zastupitelstvo města projednalo a s c h v á l i l o :
• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 26.6.2013
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
• Mimořádnou splátku úvěru ve výši 3.000.000,- Kč Komerční bance, a.s.;
rozpočtové opatření v této záležitosti a následné přepracování rozpočtového
výhledu a dodatek č. 1 k úvěrové smlouvě
• 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
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•

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
Žádost společnosti ARBOLES servis, s.r.o. , Májová 1196, Stříbro o zřízení
věcného břemene k p.p.č. 667/5 o výměře 306 m2, p.p.č. 717/2 o výměře 2457
m2 a p.p.č. 718 o výměře 11273 m2 vše v k.ú. Milevo – vedení a provozování
elektropřípojky v trase dle GP č. 162-178/2012
Přísedící Okresního soudu v Tachově p. Hanu Hermanovou, bytem Kladruby,
Hřbitovní 299

•

•

Zastupitelstvo města n e s c h v á l i l o :
• 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
Irena Lőriková

Jednání starostky a místostarosty města :
19.6.
24.6.
24.6.
25.6.
25.6.
26.6.
26.6.
26.6.

-

26.6.
27.6.
27.6.
27.6.
27.6.
28.6.

-

15.7.
17.7.
18.7.
18.7.
22.7.
1.8.
2.8.
5.8.

-

6.8.
6.8.

-

pasování předškoláků MŠ na školáky (starostka)
jednání MAS Český Západ (místostarosta)
územní řízení - Cyklostezka Kosteleckem (starostka)
zasedání výběrové komise VaK (starostka)
zasedání Stříbrského regionu (místostarosta)
jednání se zástupci letního tábora Vejprnice (starostka)
jednání se zastupující advokátkou v Tachově (starostka)
jednání se zástupcem ČSAD ohledně zastávky v Kladrubech během oprav
(místostarosta)
zasedání zastupitelstva města Kladruby
zasedání rady Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka)
zasedání Valné hromady K+G Ekoma (starostka)
předání staveniště firmě Dybs - chodník od MŠ k ZŠ (místostarosta)
předání staveniště firmě Promonasta - komunikace Zadní ulice (místostarosta)
jednání se zástupci firmy Mazeppa s.r.o. Plzeň ohledně přípravy výběrových
řízení (starostka)
projednání ÚP Benešovice (starostka)
zasedání rady města
jednání se zástupcem firmy - regulace otopných soustav (starostka)
zasedání pracovní skupiny rady cestovního ruchu v Konst.Lázních (starostka)
výběrové řízení na stavbu kompostárny (starostka, místostarosta)
účast při vodoprávním dozoru na Pozorce (starostka)
projednání ÚP Kostelec (starostka)
jednání s poslancem Ing. Votavou ohledně petice "Město Kladruby bez
kamionů " (starostka)
natáčení televize ZAK ohledně petice "Město Kladruby bez kamionů " (star.)
jednání se zástupkyní Euregia Egrensis (starostka)
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7.8.
8.8.
14.8.
20.8.
21.8.
21.8.
22.8.
26.8.
28.8.
28.8.
4.9.
4.9.
5.9.
5.9.
5.9.
6.9.
9.9.
9.9.
10.9.
10.9.
11.9.
11.9.
12.9.
23.9.
26.9.
26.9.
1.10.
2.10.
3.10.
3.10.
3.10.
7.10.
10.10.
10.10.
15.10.
17.10.
17.10.
23.10.
23.10.
24.10
24.10.
25.10.
30.10.

-

jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka)
jednání se zástupci televize ZAK v Plzni (starostka)
jednání se zástupcem firmy Seznam.cz (starostka)
jednání se zástupcem firmy ohledně měření tepla (starostka)
jednání v Okresním archivu v Tachově (starostka)
zasedání zastupitelstva města Kladruby
zasedání rady Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka)
jednání v Komerční bance v Plzni (starostka)
jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka)
jednání se zástupcem firmy Energie pod kontrolou (starostka)
schůzka s uživateli pozemku v Milevské ulici (starostka, místostarosta)
zasedání rady města
slavnostní otevření víceúčelového hřiště u ZŠ (starostka)
jednání se zástupcem Hornicko-historického spolku Stříbro (starostka)
kontrolní den stavby - kompostárna (místostarosta)
schůzka s občany obce Brod ohledně přípravy oslav založení obce (starostka)
zasedání výběrové komise VaK (starostka)
jednání se starostou města Bělá nad Radbuzou (starostka)
projednání ÚP Stříbro (starostka)
zasedání Stříbrského regionu (místostarosta)
jednání se zástupci VŠE Praha ohledně prováděného průzkumu v Kladr. (star.)
jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka)
kontrolní den stavby - kompostárna (místostarosta)
výběrové řízení na akci - Kompostárna Kladruby - zařízení
kontrolní den stavby - kompostárna (místostarosta)
jednání na Výrově ohledně kácení stromů (místostarosta)
výběrové řízení na akci - Muzeum Kladrubska
zasedání rady města
podpis smlouvy na RRS Jihozápad v Českých Budějovicích (starostka)
kontrolní den stavby - kompostárna (místostarosta)
účast na setkání starostů v Plzni (starostka)
jednání se zástupci krajského úřadu na Správě a údržbě silnic ve Stříbře (star.)
kontrolní den stavby - kompostárna (místostarosta)
předání staveniště - oprava náhonu (místostarosta)
zasedání okrskových volebních komisí (starostka)
jednání se zástupci Biskupství Plzeň (starostka, místostarosta)
kontrolní den stavby - kompostárna (místostarosta)
konference o energetickém využití odpadu Praha (starostka)
zasedání rady města
zasedání rady Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka)
kontrolní den stavby - kompostárna (místostarosta)
jednání s firmou Arbo Klatovy (místostarosta)
zasedání zastupitelstva města Kladruby
Irena Lőriková
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Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
25. a 26.10.2013
Kladruby

Brod

Vrbice CELKEM

počet voličů v seznamu

1050

74

88

1212

účast voličů ve volbách

563

37

47

648

53,62

50

54,55

53,47

558

37

47

642

101

4

2

107

2 Strana svobodných občanů

7

0

0

7

3 Česká pirátská strana

8

0

1

9

účast v %
počet platných hlasů

č.str. název strany

počty hlasů
v
jednotlivých
okrscích a
celkem

1 Česká str. soc.demokrat.

4 TOP 09

31

0

0

31

5 HLAVU VZHŮRU-vol.blok

0

0

0

0

6 Občanská demokratická str.

55

4

2

61

3

0

0

3

4

0

0

4

11 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid

15

3

0

18

13 Suver.-Strana zdrav.rozumu
Str.Práv Občanů
15 ZEMANOVCI

0

0

0

0

9

0

0

9

32

6

1

39

5

0

1

6

82

7

8

97

135

9

27

171

0

0

0

0

68

4

5

77

3

0

0

3

9 pol hnutí Změna
10 Strana soukromníků ČR

17 Úsvit přímé dem. T.Okamury
18 Dělnic.str.sociální spravedl.
20 ANO 2011
21 Komunistická str.Čech a Mor.
22 LEV 21-Národní socialisté
23 Strana zelených
24 Koruna Česká

Hana Floriánová
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Návštěva „Sulanova statku“

Mateřská

škola

Poděkování od „Broučků a Berušek“
Touto cestou chci jménem svým i „mých malých Broučků“ dodatečně velmi
poděkovat paní Blažence Šálové – vychovatelce v DDM ve Stříbře.
V době těsně před prázdninami jsme uskutečnili výlet do Stříbra – prohlédli si „nové“
náměstí a navštívili stříbrský dům dětí, v němž jsme vše důkladně „prozkoumali“prohlédli si moc hezkou keramickou dílnu s nejrůznějšími výrobky, modelářské práce,
pohráli si v místní „herničce pro nejmenší“ a také „protáhli“ svá těla v dobře vybavené
tělocvičně i venku na dětském hřišti s průlezkami. Zvláště jsme ocenili pěknou
výzdobu celého DDM.
Hezký den jsme umocnili „sladkou tečkou“ - „smlsli“ jsme si na zmrzlině
u nových fontánek na náměstí. Celým dnem nás doprovázela, vše nám ukázala
a trpělivě vysvětlila hodná „teta Bláža“ a za to jí patří náš velký – „DÍK“!!!

Jedno chladné zářijové dopoledne jsme přijali pozvání od paní Evy Pomyjové
z místního městského úřadu – odboru kultury, k návštěvě Sulanova statku – Staré pošty.
Výstavu prací kladrubského klubu fotografů navštívila Koťata společně s Broučky
a následně i Sluníčka. Všechny děti z MŠ tak měly možnost zhlédnout nádherné
fotografie zdejších „umělců“.
Ocenili jsme opravdu všechna díla, každé něčím zvláštní a ojedinělé. Líbily se nám
jak obrazy z velkých dálek, tak i nám známých míst, fotografie krajin, přírody i květin,
ovšem na pomyslném prvním místě se, podle volby dětí, umístila zvířátka. Ať už ta
nejmenší v nádherném detailu (hmyz – berušky, včelky……..) až po ta největší
(obrovský motýl, koně, tygr, „nádherný“ oslí úsměv………..).
Výstava se i těm nejmenším dětem velmi líbila (vzpomínají a vyprávějí o ní ještě
dnes). Na samém závěru našeho prohlížení jsme se „podepsali“ do pamětní knihy.
Marcela Jandíková

Marcela Jandíková a „Broučci“
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Divadélko Dráček v MŠ

Zahájení školního roku 2013/2014

Děti z naší mateřské školy měly možnost zhlédnout představení Lesní skřítci
divadelní společnosti Dráček. Tři skřítci provázeli děti svým lesním královstvím
a seznámili je s některými obyvateli paseky. Bohužel ale skřítci nacházeli nejen lesní
plody a krásnou podzimní přírodu, ale i nepořádek po lidech. Děti měly možnost zapojit
se do hry při třídění předmětů, které do lesa patří či nikoli a hromadu odpadků roztřídit
do recyklačních popelnic. Hra byla proložena několika písničkami s jednoduchými
melodiemi, které nám společnost Dráček věnovala i na CD. Děkujeme za příjemný
zážitek a už se těšíme na další setkání.
Zuzana Křížová

Druhého září 2013 opět nastal zlom v životě všech žáků-školáků. Z blažené
bezstarostnosti prázdninového období naskočili do pomalu rozjíždějícího se vlaku
zvaného škola. A našich 17 předškoláčků tuto změnu pocítilo několikanásobně soustředit se v lavicích se všemi svými "rarášky" v těle - to byl určitě pro některého
dost vypjatý úkol. My v MŠ doufáme, že si co nejdříve zvyknou na nové prostředí
i nastavená pravidla, a budeme se těšit z jejich úspěchů.
Stejně jako v loňském roce máme pro školní rok 2013/2014
zapsány
od 2.9. 62 děti. Od ledna 2014 by mělo postupně nastoupit 9 tříletých.
Personální obsazení je nadále beze změn,taktéž i dislokace učitelek
ve třídách : I. třída ( Sluníčka ) - Z. Křížová, A. Medová
II. třída ( Koťata ) - L. Pauchová, P. Kertysová
III. třída ( Broučci ) - M. Jandíková
I trojice provozních pracovnic zůstala stejná - v kuchyni kraluje R.Zíková
za pomoci M.Duspivové a o čistotu a pořádek v areálu MŠ se dělí taktéž
A.Demjanová a M.Duspivová. O údržbu a opravy drobnějšího řádu se stará
P.Havránek.
Alena Medová

Koťata oslavila svátek zvířat
„Krávy, krávy“ tuto písničku od Z.Svěráka a J.Uhlíře se děti ze třídy koťat naučily,
když měla zvířata svátek. Poté se vypravily na prohlídku kravína. Již cestou pozorovaly
na zahrádkách psy, kozy, kachny.
V kravíně si prohlédly, jak krávy „bydlí“. Viděly, jak krávám zaváží krmení, jejich
očkování. Nejvíce se dětem líbila telátka. Z návštěvy se děti vrátily nadšené, ve školce
pak nakreslily, co v kravíně viděly.
Ladislava Pauchová

Poděkování Městskému úřadu v Kladrubech
Náš velký dík patří členům Městského úřadu v Kladrubech za uvolnění finančních
prostředků na výměnu oken , dveří a celkové zateplení ve spojovací chodbě naší
mateřinky.
Ačkoli jsme předpokládali, že v nové spojovačce nebude tolik světla jako v té
staré, ve finále jsme byli mile překvapeni. Nejen že je zde světla dostatek, ale je tu
hlavní deviza celé akce - šetření poplatků za plynové topení.
Příjemná změna nastane i v období podzimu až jara. To již při přecházení nás
všech ze třídy do třídy nehrozí takové oblékání, jako na pobyt venku.
Alena Medová
Víte,že :
- naše poděkování patří paní Ulrichové, která nám věnovala dvě velké
pokojové květiny do nově zrekonstruované spojovací chodby

Alena Medová
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Základní

Přespolní běh v Tachově

škola:

Otevření sportovního hřiště
Ve čtvrtek 5. 9. bylo slavnostně otevřeno nové sportovní hřiště. Hřiště sice bylo
používáno už o prázdninách, ale oficiálně bylo otevřeno až nyní.
Na hřišti se po druhé vyučovací hodině sešla celá škola, nejprve přihlížela proslovu
paní starostky a paní ředitelky a všichni čekali na přestřihnutí pomyslné pásky.
Konečně se všichni dočkali a začalo se hrát. Počasí nám přálo (možná až moc).
Někteří se potili na hřišti, jiní netrpělivě čekali, až přijde na řadu jejich zápas, a diváci
sledovali a fandili. Po dohrání všech naplánovaných zápasů ve vybíjené, florbalu,
fotbalu a basketbalu si mohli ti, kteří chtěli a které neodradilo horko, zahrát jen tak pro
zábavu pár dalších zápasů.
Takto bylo tedy sportovní hřiště u ZŠ Kladruby uvedeno oficiálně do provozu.
Všichni, kteří by chtěli hřiště použít, mají možnost. Klíče od hřiště i tenisová síť jsou
k vyzvednutí u pana školníka. Přejeme všem krásné sportovní zážitky!
Daniel Eret, VIII.
Orientační závod
V prvním školním týdnu – v pátek 6. 9. se konal tradiční orientační závod.
Soutěžilo 14 družstev, která měla názvy podle lesních zvířat.
Začínalo se u černé boudy. Nejprve jsme luštili křížovku, družstvo, které ji
vyluštilo, dostalo mapu a mohlo vyrazit na trasu. Na trase bylo 11 stanovišť. Po dvou
hodinách jsme se vrátili na start, sečetly se body a vítězné družstvo dostalo sladkou
odměnu.
Tereza Tauschová, VI.
Den cyklistiky
Dne 1. 10. se v ZŠ Kladruby konal již tradiční den cyklistiky. Žáci prvního stupně
se dopoledne na dopravním hřišti učili na kolech či koloběžkách jezdit podle pravidel
silničního provozu.
Program pro druhý stupeň začal až odpoledne. Rozdělili jsme se do svou skupin,
jedna vyrazila na cyklovýlet po okolí a ti, kteří zůstali ve škole, se postupně vystřídali
na třech stanovištích.
Zkusili jsme si jízdu zručnosti, dopravní testy a stejně jako první stupeň jízdu
na dopravním hřišti. Protože nás bylo ve skupině hodně a kol bylo málo, někteří jezdili
a jiní hlídali dodržování dopravních předpisů. Za každé porušení pravidel jsme dostali
trestný bod, kdyby to bylo „doopravdy“, spousta z nás by byla už asi bez řidičáku.

V pátek 4. října se vydala dvě družstva ze základní školy v Kladrubech do Tachova
na okresní kolo přespolního běhu družstev. Závod probíhal na městském stadionu. Za
naši základní školu běžela dvě družstva – starší dívky a starší chlapci.
Dívky skončily na sedmém místě a družstvo chlapců bohužel kvůli zranění jednoho
z členů závod předčasně ukončilo.
Václav Blažek, IX.
Střípky ze ZŠ
- červenec a srpen 2013 – příprava na nový školní rok začala už o prázdninách ...
- budova 2. stupně a část spojovací chodby byly vybaveny novými okny
- byla provedena velká rekonstrukce školní kuchyně
- byly vybaveny a zrekonstruovány dvě učebny
- 2.9. byl zahájen nový školní rok a přivítáni noví prvňáčkové, školu navštěvuje
celkem 184 žáků ...
- 5.9. bylo slavnostně otevřeno nové hřiště před bývalými školními dílnami.
Už v době prázdnin bylo často využíváno školní mládeží. Hřiště v blízkosti školy je
skvělé! Děkujeme ☺
- 6.9. Tento den byl ve škole věnován orientačnímu běhu, při kterém si žáci
„osvěžili“ vědomosti z minulého školního roku a proběhli se na zdravém vzduchu..
- 10.9.hokejbalový tým Flash Kladruby bojoval v třetím a současně závěrečném
turnaji ve Stříbře o postup do krajského finále. Boj o druhé a tedy postupové místo
jsme prohráli s Medvědy z Přimdy a brány krajského finále, které se bude konat
v Plzni, nám zůstaly zavřeny
- 13.9. horolezecký kroužek Maglajz pořádal „Výstup na Přimdu“. Pod tímto
názvem se konalo lezení na venkovní horolezecké stěně v Kladrubech. Za dvě a půl
hodiny se nám na Přimdu /848 m.n.m./ opravdu podařilo vylézt ☺
- 30.9. vyjeli čtvrťáci a páťáci na exkurzi do přírodní rezervace Kladská,
na zpáteční cestě se zastavili na oplatku v Mariánských Lázních ...
- 4.10. zahráli a zazpívali páťáci pod vedením p. učitele Kasala dědečkům
a babičkám v DPS k příležitosti Dne seniorů...
- 4.10. družstva starších chlapců a dívek se zúčastnila přespolního běhu v Tachově...
- 15.10. žáci 4. a 5. třídy navštívili v rámci hodin přírodovědy hvězdárnu
v Rokycanech. Téhož dne zhlédli deváťáci představení „Pirát 07“ v divadle Alfa
v Plzni ...
Pavel Nový

Andrea Jančová, Stanislava Kožnarová, IX.
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Hasiči informují

Výrovští myslivci informují

Vážení spoluobčané.
Úvodem článku bych začal s kroužkem Mladých hasičů, kde máme dva
kvalifikované vedoucí, Martina Šebestu a Vladislava Babušku. V našem kolektivu je
osm mladých hasičů, a to Kudlík Jiří, Havránek Michal, Keller Jan, Polívková Natálie,
Valentová Jitka a tři noví členové, Mrňák Václav, Duspiva Marek a Verbičová Nikola.
V našem týmu jsou i čtyři dorostenci, Leitl Tomáš, Kuneš Pavel, Kuneš Jakub a Tausch
Bedřich.
Jak mladí hasiči, tak i dorost se zúčastnili hry Plamen, která se konala 12. října
v Halži. Tam se mladí hasiči umístili na desátém místě a dorost na prvním. V Halži se
uskutečnilo také vyhlášení Tachovské ligy, ve které naše družstvo získalo osmé místo.
Naše jednotka vyjížděla ke dvěma událostem. První výjezd byl k požáru
silážních plachet směrem z Kladrub na Brod a druhý výjezd byl dne 10, října v rámci
taktického cvičení u Otročína, kde se jednalo o cvičný výbuch plynovodu a následné
zahoření. Cvičení se zúčastnily dvě jednotky profesionálních a sedm jednotek
dobrovolných hasičů.
Dne 31. srpna jsme se zúčastnili akce Ahoj prázdniny, kde děti překonávaly
překážky a stříkaly na terč. Dne 21. září se uskutečnil sběr železa, a touto cestou
bychom chtěli poděkovat všem spoluobčanům, kteří nám darovali železný odpad.
Dne 25. ledna 2014 se uskuteční již 62. Hasičský ples v sále kulturního domu
v Kladrubech, kde bude hrát k poslechu i tanci kapela Union Heřmanova Huť
a připravena bude bohatá tombola. O bližších podrobnostech vás budeme včas
informovat.

Dobrý den,

Vladislav Babuška
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všechny Vás vítám po kratší odmlce na stránkách kladrubského Zpravodaje.
Myslivecký rok se již posunul za polovinu a nastal čas příprav na zimu a zároveň
čas lovů a společenských akcí. Letošní rok nebyl, co se úrody plodů týká, tak
bohatý jako ten loňský, ale i tak si myslím, že budeme mít v zimě zvěři co
nabídnout. Opět jsme na našem propůjčeném políčku vypěstovali a usušili nať
z topinamburů
a každý člen si přichystal zásobu sena. Ceny obilí šly oproti minulosti výrazně
vzhůru, ale i tak budeme mít připravenou dostatečnou zásobu a myslím si, že na
zimu budeme přichystáni dobře. Pokud jde o loveckou část našeho koníčku, máme
již naplánované společné naháňky. Tu první pořádáme již první listopadovou
sobotu, konkrétně 2.11.2013. Jelikož letos začaly růst houby až na podzim,
je možné, že začátkem listopadu ještě porostou. Chtěl bych Vás touto cestou
poprosit o trochu shovívavosti a nechat houbaření raději na neděli. Jedná se
o bezpečnost nás všech. Termín první naháňky není vybrán nijak náhodně, ale
s ohledem na tradiční Hubertskou zábavu.
Tu letos pořádáme v brodském hostinci U Sládka 9.11.2013. Ti z Vás, kteří
jste se již někdy dříve zúčastnili, ví, co Vás tam čeká. Je to především příjemná
zábava v brodské hospůdce. Aby tomu tak bylo, se bude snažit svojí hudbou docílit
kapela Triangl, která nám bude hrát již poněkolikáté. Pro atraktivnost zábavy
máme pro návštěvníky připravenou bohatou, hlavně zvěřinovou tombolu.
Tímto všechny čtenáře zvu na druhou listopadovou sobotu do Brodu a myslím
si, že ti, co přijedou, nebudou svého rozhodnutí litovat.
Všem Vám přeji krásný závěr roku a v příštím čísle na shledanou.
Petr Hucl
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Včelařské okénko – Zdraví, štíhlí a fit díky medu: pravda nebo
omyl:
Omyl číslo 3: MED ZVYŠUJE HLADINU CHOLESTEROLU V KRVI
V Evropě je rozšířená obava, že by konzumace medu mohly zvyšovat hladinu
cholesterolu v krvi. Tato obava není odůvodněná. Cholesterol se zvyšuje požíváním
potravin živočišného původu. Většina cholesterolu kolujícího v lidském těle však
nepochází z potravin, ale tvoří jí lidské tělo samo. Rostlinné a živočišné tuky může tělo
totiž strávit, pouze pokud játra vytvoří dostatek žlučových kyselin, které pak postupují
dále do střev. Pro syntézu žlučových kyselin je opět nutný cholesterol. Čím více tuku
obsahuje strava, tím více cholesterolu musí tělo vytvořit pro jeho strávení. Med
neobsahuje cholesterol ani tuky a nestimuluje tedy syntézu cholesterolu. Také tvrzení,
že cukr obsažený v medu se mění na tuk a tak povzbuzuje tvorbu cholesterolu,
neodpovídá pravdě. Lidské tělo nepotřebuje cholesterol ani pro trávení cukru ve střevě
ani pro tělo vlastní syntézu tuků z uhlohydrátů.
Americké studie zkoumaly účinky medu v přírodním stavu na hodnoty tuku
v krvi. Po požití medu došlo jak u lidí s normálními hodnotami, tak i u lidí se
zvýšenými hodnotami tuků v krvi k poklesu hodnot krevních tuků i cholesterolu, zvláště
„zlého“ LDL cholesterolu. Kromě toho med může omezovat ukládání cholesterolu
v cévách a tepnách a tak snižuje riziko aterosklerózy. Zdá se, že tento blahodárný
účinek způsobují barviva obsažená v medu.
Omyl číslo 4: MED ZVYŠUJE KREVNÍ TLAK
O vysokém krevním tlaku (hypertenzi) hovoříme, pokud se krevní tlak
dlouhodobě pohybuje kolem hodnot 140/90 mm Hg nebo vyšších. Hypertenze je
rozšířená nemoc, která většinou probíhá dlouhé roky bez potíží, s přibývajícím časem
ale může docházet k poškození cév, ledvin a srdce. Jen zřídka mívá zvýšený tlak
v cévním systému jen jedinou příčinu, většinou hraje roli více faktorů. K rizikovým
faktorům podmíněných stravou patří v první řadě strava přesycená tuky, nadváha a také
vysoká spotřeba soli, masa a alkoholu. Asi 30 až 40% všech hypertoniků může svůj
krevní tlak snížit pouze omezením soli a tím snížením podílu sodíku ve stravě. Četné
studie prokázaly, že zvýšený krevní tlak můžeme velkou měrou snížit i bez léků, pokud
omezíme nejen konzumaci soli a masa, nýbrž zároveň zvýšíme ve své stravě podíl
ovoce a zeleniny. Rostlinná strava je bohatá na draslík. Tato minerální látka je
nepřítelem sodíku a může snižovat jeho škodlivý vliv na krevní tlak. Potraviny, které ve
100g obsahují méně než 120mg sodíku, považujeme za chudé na sodík. Sto gramů
medu obsahuje průměrně 7mg sodíku. Mezi minerálními látkami obsaženými v medu
tvoří největší podíl právě draslík. Poměr sodíku a draslíku je u světlých druhů medu
průměrně 1:11 a u tmavých druhů 1:22. Tento poměr množství se projevuje příznivě na
regulaci krevního tlaku.
Z odborných překladů vybral

Jiří Kovařík
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HISTORIE
Jak vzniklo slavné sousoší hraběte Šporka z kladrubského kláštera
V severní boční chodbě klášterního
konventu v Kladrubech je od roku 1982
umístěno
lapidárium
originálů
pískovcových soch slavného barokního
sochaře Matyáše Bernarda Brauna
(1684 – 1738). Byly sem dopraveny
z parku u zámku Valeč na Karlovarsku,
který v roce 1976 vyhořel. Valeč se
nachází přibližně v polovině cesty mezi
Bochovem a Podbořany, asi 6 km
severně od rychlostní silnice Praha –
Karlovy Vary. V současné době je
téměř dokončena jeho oprava do
původního stavu. Pracovníci památkové
péče vzali tehdy v úvahu nejen to, že
oprava požárem zničeného zámku bude
zdlouhavá, ale i to, že vzácné sochy
trpěly venku různými rozmary počasí
a navíc byly v parku poškozovány
vandaly. Proto byly vyrobeny jejich
věrné kopie, ty pak usazeny zpátky do
valečského parku a část originálů,
celkem 28, převezena a instalována
v kladrubském klášteře. Další čtyři sochy se staly součástí stanice pražského metra
Malostranská. I tak už došlo v prosinci roku 2003 a lednu 2004 ve
valečském zámeckém parku znova k poškození či ukradení sedmi z těchto kopií.
Jejich autor vytvořil za svůj život ohromné množství soch, a tak jeho tvůrčí umělecká
činnost bývá někdy ne nadarmo přirovnávána ke slavnému Michelangelovi. Jistě není
třeba připomínat zámek Kuks u Dvora Králové se známými lázněmi a špitálem nebo
letní zámek Bon Repos (v překladu Dům oddechu) v Lysé nad Labem, jejichž tehdejší
majitel, hrabě František Antonín Špork (1662 – 1738), byl velkým mecenášem
sochaře Matyáše Bernarda Brauna. Ten právě svými sochami vyzdobil nejen oba tyto
zámky, ale také celou řadu míst v Praze i jiných místech. Jeho kladrubské sochy
znázorňují, stejně jako na Kuksu, jednak různé lidské vlastnosti (Lstivost, Marnivost,
Věrnost, Skromnost, Závist), dále lidské dovednosti (Básnictví, Filozofie), ale
především také řadu postav z řecké a římské mytologie.
Sochy ze zámeckého parku ve Valči, tedy nynější kladrubské, mají zajímavou
historii. Počátkem května roku 1733 navštívil po dobu jednoho týdne valečský
zámek, tehdy v majetku Jana Ferdinanda Kagera, hraběte z Globenu, již zmíněný
Braunův mecenáš, hrabě Špork. Ten se jako 71letý stařec vracel z lázeňské kúry
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v Karlových Varech a měl v úmyslu prohlédnout si úpravu různých vodopádů,
kaskád a skleníků u svého přítele Kagera ve Valči, aby získal inspiraci pro nově
budovaný park u zámku v Lysé nad Labem. Jako výraz přátelství a poděkování za
přijetí pak poslal do Valče svého „dvorního sochaře“ s celou jeho dílnou. Zatímco
sám Matyáš Bernard Braun prý odpočíval v lese Betlému nedaleko Kuksu, celá jeho
dílna tvořila ve Valči pod vedením Matyášova synovce Antonína Brauna, jeho žáka
a pokračovatele.
Když Špork navštívil Valeč, zalíbila se mu tam mladička dcera majitele
zámku a podle vyjádření jeho sluhů se prý do ní okamžitě zcela vážně zamiloval
a zřejmě uvažoval, že by se mohla stát jeho ženou. Říkal, že prý karlovarské Vřídlo
navrací kmetům čerstvou sílu a každý pak veselejší jde domů. I Šporkovi se zřejmě
této síly dostalo, jenže všichni mu jeho úmysl pochopitelně vymlouvali a dokládali
velkým věkovým rozdílem mezi ním a mladou dívkou. On prý skutečně pochopil,
a poté „statečně“ změnil své rozhodnutí. Po příjezdu domů požádal Brauna, aby
z vděčnosti a jako poděkování za své přijetí ztvárnil ve Valči také jeho pomník a ten
pak umístil pod okna pokoje dcery majitele zámku.
A tak, dnes již kladrubské sousoší hraběte Šporka, nazvané Oslava, umístěné
v čele konventní chodby, zatímco ostatní Braunovy sochy jsou podél bočních stěn,
patří k nejcennějším z nich. Je na něm znázorněn stařičký hrabě v loveckém kabátci
se svatohubertským řádem, sedící uvolněně, s mdlobně zakloněnou hlavou na
dvoukolovém vozíku taženém andílky, jimž se říkalo putti. V jedné ruce drží knihu a
druhou ruku má vztaženu k postavě mladičké ženy oblečené ve zbroji vojáka, snad
alegorie Víry nebo spíše Statečnosti. Výjev má znázorňovat jakoby poslední cestu do
nebe, vidinu blažené smrti, která ho uvede do říše věčné spravedlnosti, kam jej
doprovází ona mladá žena. Špork pak zemřel pět let po své návštěvě Valče. Onen
„smrtelný“ posed na dvoukolovém vozíku lze přirovnat i k sošce sv. Jana
Nepomuckého, na níž je znázorněna jeho poslední cesta do nebe, umístěné ve
světcově expozici v přízemí staré prelatury kladrubského kláštera. Vysvětlení
okolností vzniku sochy hraběte Šporka zůstalo napsané zřejmě na původním
podstavci sochy ve Valči ve formě chronogramu, tedy s některými písmeny
převyšujícími ostatní, chápanými jako římské číslice, jejichž součet udává příslušný
letopočet. Tato Braunova socha je svoji formou srovnatelná s jinou jeho sochou
s názvem Den, dnes již neexistující, původně umístěnou v Královské zahradě na
Hradčanech v areálu Hradu.

sochař Jiří František Pacák, jenž je mimo jiné autorem šesti soch benediktinských
světců nad oběma řadami chórových lavic pro mnichy v kladrubském klášterním
chrámu. Do okruhu Braunovy dílny patřili i bratři Asamové z Mnichova, autoři
většiny fresek a obrazů v tomto klášterním kostele. Také socha sv. Jana Křtitele,
která byla po zrušení kláštera usazena v lese naproti klášteru za hlubokou strží
u parkoviště, pochází zřejmě z Braunovy dílny. Podle německého učitele a historika
Kladrub Johanna Tumy z roku 1925 byl kdesi nad touto sochou, na jakési
vyvýšenině, umístěn ještě další zlomek sochy sv. Máří Magdaleny, o němž už dnes
zřejmě nikdo neví. Zajímavý je i údaj ze stejného pramene, který po přeložení
z němčiny říká:
„Na kladrubském poštovním úřadě se nachází dřevěné obložení s dubovým
žlábkováním a lidskými postavami pod verandou na dvoře, pocházející z kláštera.
Dřevěné sošky zřejmě sloužily jako modely při vytváření soch kostelních svatých.“
Pochopitelně je míněna stará pošta, dnes známá jako Sulanův statek. Již před mnoha
lety jsem se na tuto věc dotazoval paní Sulanové, když ještě byla živa, ale nic
o něčem takovém nevěděla a prý v době jejich příchodu do Kladrub tam nic takového
nebylo. Až nedávno jsem objevil na internetu fotografii z roku 1902, jejíž název zní:
Výletníci na zahradě poštmistra Gotschyho. Na snímku výborné kvality jsou skutečně
dobře znatelné ozdobné sloupky dřevěné verandy na staré poště a na nich jakési dvě
sošky lidských bytostí. Zda byly i další, není z fotografie možné zjistit.
Je tedy zřejmé, že slavný Matyáš Bernard Braun zanechal svou stopu
i v Kladrubech a má tu své místo pro uznání a připomenutí jeho umění.
Jiří Čechura

Není náhodou, že Braunovy sochy našly azyl v tak významném místě, jakým
je kladrubský klášter, ač byly původně tvořeny pro venkovní umístění v zámeckém
parku valečského zámku. Vždyť jejich autor se také sám podílel na sochařské
a řezbářské výzdobě kladrubského klášterního chrámu v době Santiniho přestavby.
V období baroka bylo běžné, že umělecké dílo nevytvářel sochař sám, ale k ruce
míval zkušené kameníky a řemeslníky, kteří většinou pracovali podle mistrova
modelu nebo kresby. Mistr pak dílo jen kontroloval a retušoval. V Braunově dílně
pracovalo v letech 1725 – 1726 podle dochovaných pramenů šest tovaryšů, mezi
nimi jeho bratr Dominik a již zmíněný synovec Antonín. Z nejznámějších to byl také
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Kladruby v roce 1912 – 3. část
Lékárna: Franz Egerer č. 46
Lékař: Dr. Julius Kübl č. 31
Pekaři: Josef Dobner č. 30, Eduard Gotschy č. 42, Wenzel Süß č. 75, Franz Waldhütter
č.72
Pivovar: Kladrubské právovárečné městské společenstvo
Čepování piva: Anna Grünhut č. 3, Barbara Häring č. 2, Johanna Heinl č. 36, Johann
Heinzmann č. 176, Franz Martschin č. 191, Margarete Menzl č. 191, Margarete
Uchatius č. 52
Bednáři: Andreas Dobner č. 130, August Egert č.59, Karl Kohl č.22
Obchodníci s vepřovým dobytkem: Franz Nowatius č.87, Johann Philipp č.96
Obchodník s pálenkou: Josef Klier č. 97
Knihvazač: Johann Stelzer č. 33
Pokrývač: Josef Dworžak č. 95
Dámský krejčí: Anna Bauer, Theresia Glast, Maria Löffelmann
Holič a kadeřník: Karl Hetzler č.89
Řezník a uzenář: Karl Grünhut č.3, Josef Honal č.80, Johann Steffanides č. 113, Karl
Steffanides č.78
Hostince: Franz Auer č.185, Rosalia Honal č.80, Karl Steffanides78,
Sklenáři: Anton Bielohuby č.67, Josef Floßmann č.166
Hrnčíř: Jakob Truka č.111
Porodní asistentky: Theresia Brunner, Magdalena Pimper
Podkovář: Franz Frank č. 127, Josef Frank č. 89
Kloboučník: Josef Preinl č. 131
Obchod s jižním ovocem a drogerie: Margareta Distler č.98, Maria Ebenhöh č.8,
Johann Spaček, Laura Wolfram
Kramáři: Julius Bloch č.36 Ignaz Eckstein, Fanny Hofmann č.83, Emma Grünhut,
Franz Turtenwald č.32, Katharina Zeidler
Obchodníci: Franz Stelzer č.79, Franz Kokoschka č.43, Johann Pimper č.18
Sladovny: Anton Wonaschek č. 63, Andreas Stangl č.204
Mlynář: Johann Heinzmann č. 176
Obchodník s mlékem : Anton Martschin č.194
Ovoce a zelenina – obchod: Johann Filipp, Barbara Halasch č. 74
Poštovní doprava: Alois Gotschy č. 99
Poštovní kočí: Josef Schmidt č. 87
Sedlář: Johann Dobner č.134, Johann Richter č.73, Josef Richter č.141
Zámečník: Franz Menzl, Anton Pimper č.163
Střižní zboží: Anna Beck č.180
Provazník: Josef Ruschek č. 24
Krejčí: Franz Egerer
Obuvníci: Johann Bauer č.103, Hans Bauer č. 190, Franz Boschek č. 128, Anton
Kettner č. 167, Johann Kripner č.132, Josef Mayer č. 68, Josef Preinl č. 94, Franz
Stelzer č. 158, Johann Stelzer č. 158, Anton Wach č.165 Josef Woratschka č. 55,
Adalbert Wurzauf č.168
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Klempíř: Franz Schmied č.52
Obchod s hračkami: Elisabeth Wurzauf č.168
Truhláři: Josef Brosch č.56, Georg Brunner č.66, Ferdinand Pimper č.57, Johann
Schönecker č.19
Hodinář: Franz Floßmann č. 51
Obchodník s dobytkem: Karl Grünhut č. 3, Anton Martschin č.194, Josef Rott č.120
Koláři: Anton Brosch č.64, Andreas Rohr č. 209, Franz Seitz č. 188, Karl Walenta č. 44
Cukráři: Josef Frank č. 41, Karl Lang č. 29, Anton Suck č. 149, Heinrich Zeidler
č. 132 – 133
Cihelna městská obecní
Cihlářský mistr: Wenzel Prokopetz č. 144
Zedník: Franz Bauer č. 121, Anton Brader č. 13, Franz Leibl č. 101, Johann Mrasek
č. 162
Tesař: Georg Bäuml č. 21, Josef Büchl č. 210, Johann Fischer č. 122, Josef Günter
č. 70, Karl Scharnagl č. 15
Cestář: Josef Beschta č. 102, Josef Meitner č. 93, Johann Schwann č. 182
Zaměstnanec dráhy: Josef Zieglarsch č. 38
Drážní hlídači: Florian Christl č. 189, Josef Gotschy č. 121
Pomocník holiče: Josef Dörfler č. 25
Kameník: Franz Egerer č. 69
Účetní v pivovaru: Rudolf Fischer č. 45
Horník: Gustav Forscht
Hornický úředník: Wenzel Straka č. 216
Učitel: Hans Floßmann Kraus č. 33
Strážmistři policie: Adalbert Gutwirth č. 207, Gotlieb Haschek č. 207,
Johann Müller č. 205
Policista: Franz Pimper č. 85
Farář: Páter Franz Hlavsa č. 27
Kaplan: Wenzel Remiger č. 127
Kořalna: Anton Klier č. 97
Pivovarský mistr: Leopold Löfelmann č,.186, Viktor Mell č. 47
Vrchní sládek: Josef Morawek č. 206
Dílovedoucí: Karl Pietsch č. 197
Hajný: Konrad Treflak č. 116
Topič: Josef Zieglarsch č. 12

Blanka Krýslová
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KULTURA

„MARTINSKÁ SLAVNOST“
9. listopadu 2013

Zveme Vás:

DIVADELNÍ ROK 2013 - 2. představení :
„Šantánové divadlo PLUTO- MEJDAN 2.
-aneb KALBA MANŽELŮ ŠÍLENÝCH“
1. listopadu 2013
v 19.00 hodin v sále kulturního domu v Kladrubech

aneb
Putování za svatým Martinem,
tentokrát trochu jinak …
Ahoj kamarádi,
začal nám listopad a tím se přiblížila již v našem městě tradiční Martinská slavnost.
Ta se uskuteční v sobotu 9.11.2013. Letos ovšem bude probíhat trošku jinak než
v letech předchozích. Rozhodli jsme se, že za svatým Martinem budou zvlášť putovat
předškolní děti a zvlášť školní děti.

Předprodej probíhá na MěÚ Kladruby.
Předškolní děti budou mít sraz v 17 hodin před branou kláštera. Na nádvoří kláštera
budou pro ně připraveny zajímavé úkoly, a když se jim podaří je splnit, čeká na ně
setkání s Martinem na bílém koni. S sebou budete potřebovat teplé oblečení, lucerničku
a nějakou dobrotu na opékání.
Pro školní děti připravujeme
dobrodružnou hru, která se
bude
odehrávat
v ulicích
a uličkách našeho městečka.
Hra je určena pro skupinky dětí
především 1. – 5. tříd, ale
zúčastnit se mohou i děti starší.
V každé skupince by měli být
čtyři kamarádi, kteří nemusí
být ze stejné třídy, a k nim pak
jeden dospělák, který bude na
děti dohlížet. Skupinky je však
potřeba přihlásit již nyní.

Koncert pocta Santinimu

„LÉČEBNÉ TÓNY TIBETSKÝCH
MÍS“
9. listopadu 2013
ve 14.00 hodin v kladrubském klášteře.
Příspěvek na akci 170 Kč, výtěžek bude věnován na
dobročinné účely.
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A jak to můžete udělat? Stačí, když se zapíšete na přihlašovací papír na nástěnce
za vstupními dveřmi do budovy prvního stupně základní školy nebo poprosíte rodiče,
aby napsali přímo Martinovi na adresu : svatymartin2013@ seznam.cz a vaši skupinku tak přihlásili. Někteří z vás to určitě zvládnou i sami. Všichni přihlášení
dostanou týden před konáním této městské hry bližší informace. Jediné, co vám mohu
prozradit už nyní, je, že tato městská hra proběhne také v sobotu 9.11.2013, sraz ale
bude v 17 hodin na náměstí u kašny.
Akci pořádají: Ekocentrum Tymián, o.s., Město Kladruby, Národní památkový ústav
v Plzni, Pony farma Kladruby.
Na setkání se těší Martin na bílém koni.
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„MYSLIVECKÁ ZÁBAVA“
9. listopadu 2013 od 20.00 hodin
v hostinci U Sládka v Brodu
hraje kapela Triangl
-bohatá myslivecká tombola -

DIVADELNÍ ROK 2013 - 3. představení :
„Divadelní spolek KOMEDYJANTI Tachov“
Divadelní představení :
Carlo Goldoni - MIRANDOLÍNA
23. listopadu 2013
v 19.00 hodin v sále kulturního domu v Kladrubech

„SVATOMARTINSKÁ VÍNA“
13. listopadu 2013
od 13.00 do 17.00 na kladrubském náměstí

… jedná se o historickou komedii, jejíž děj Carlo Goldoni umístil do Florencie
(údajně proto, že charaktery postav vystupujících ve hře byly tak trefné, že hrozilo
nebezpečí, že v nich budou poznáni konkrétní obyvatelé Benátek, kde byla hra
psána). Vše se odehrává v hostinci u Mirandoliny, a protože se jedná o Itálii, tak vedle
úsměvných situací zaplanou i vášně. Vše korunuje bohatost dobových kostýmů.

„BIGBEATOVÝ VEČER“
Hrají: GREEN DAY-Prague

Idiots (punk-rock/Praha)
BRENDA 5 (crossover-rock/Klatovy)
AM (punk-rock/Třemošná)
16. listopadu 2013
ve 20.00 hodin
v sále kulturního domu v Kladrubech
- vstupné 80Kč -

„MIKULÁŠSKÝ TRH“
7. prosince 2013
se opět můžete těšit na
zabijačkové

hody,

teplou medovinu, vánoční zboží… a trh
na kladrubském náměstí od 8.00 hodin.
Na děti se těší kladrubští čerti.
Kromě klasických stánků budou žáci ZŠ
Kladruby opět prodávat své výrobky,
a vydělávat tak na školné pro svou
africkou holčičku Muthinu.
Kladrubské lesy, s.r.o. Vás srdečně zvou
a připravují pro Vás jako každý rok
vánoční stromečky, nesmíte přehlédnout
ani jejich stánek se zbožím různého druhu :
Zboží značky FISKARS (tentokrát i kuchyňské zboží), veškeré druhy pracovních
oděvů i bot, velký sortiment kuchyňských a domácích potřeb, něco málo z drogerie
(vynikající masti na bolesti všeho druhu), krmení pro domácí mazlíčky, pro ptáčky
(slunečnice) a nebudou chybět ani vánoční svícny, košíčky a jmelí.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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„VÁNOČNÍ BESÍDKA NA
PONY FARM“

„LAMPIONOVÝ PRŮVOD“
se zpíváním koled
a rozsvícením vánočního stromku

21. prosince 2013

Pravidelnou každoroční akci pořádá městský úřad společně
se ZUŠ Kladruby
a DDM Stříbro

od 17.00 v areálu Ponyfarm Kladruby

8. prosince 2013
Průvod bude vycházet od základní školy v 17.30 hodin, na
náměstí si za hudebního doprovodu žáků ZUŠ zazpíváme
vánoční koledy.

„VÁNOČNÍ KONCERT CAVALLA a CANTUS“
„CHODĚJÍ, LUCIE, CHODĚJÍ…“

22. prosince 2013

12. prosince 2013

od 15.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v kladrubském klášteře.

„VÁNOČNÍ
KONCERT ZUŠ“

Vystoupí soubor staré hudby Cavalla Kladruby
a pěvecký sbor Cantus Stříbro. V programu
zazní méně známé adventní a vánoční písně
z barokních kancionálů.

17. prosince 2013
od 17.30 hodin v sále KD
Kladruby
Vystoupí žáci hudebního oddělení
ZUŠ ve hře na klavír, kytary,
flétny, elektrické klávesy, žestě.

„Oživený Betlém“
26. prosince 2013
po mši svaté (cca 12.00) na
nádvoří kláštera v Kladrubech

„VÁNOČNÍ KONCERT
20. prosince 2013
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v klášteře
vstupné dobrovolné a bude předáno ve prospěch
kladrubského kláštera
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DIVADELNÍ ROK 2013 - 4. představení :
Kladrubská divadelní společnost zve na pohádku :
„ŠÍLENĚ
PROLHANÁ
PRINCEZNA“
28. prosince 2013

Blahopřejeme
V měsíci listopadu a prosinci 2013 se dožijí významného životního jubilea
tito naši občané:

Listopad:

Prosinec:

v 16.00 hodin v sále KD Kladruby
Janeček Bohuslav

„Hejbni kostrou“
30. prosince 2013
od 15.00 v tělocvičně Základní školy v Kladrubech
MěÚ Kladruby- komise kulturní a školská pořádá
tradiční sportovní odpoledne pro všechny věkové
kategorie.

(Milevo)

Jaša Josef

Brabec Miroslav

Frošová Jaroslava

Naruševič Josef

Šlapák Miroslav

Horáček Jaroslav

Paločková Jiřina

Koutská Hana

Šrůtová Marie (Láz)

Ferčáková Dagmar

Martínek Bohumil

Janoušková Emilie (Láz)

Zezulová Jarmila

Zíka Václav

Suda Josef (Vrbice)

(Brod)

Panuška Josef

Je možné využít horolezeckou stěnu, ping-pongové stoly… Nutné je sportovní oblečení
a obuv, vstup zdarma!

Zeman Jaroslav (Vrbice)
Heřman Zdeněk
Kadešová Hana
Hájková Jaroslava
Nedvěd Jaroslav

Akce připravované v měsíci lednu a únoru 2014
1. 1.2014
6. 1.2014
18. 1.2014
25. 1.2014
1. 2.2014
8. 2.2014
15. 2.2014

Novoroční ohňostroj
Tři králové
Myslivecký ples
Hasičský ples
Maškarní rej pro děti
Učitelský ples
Včelařský ples

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

Eva Pomyjová
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VÍTÁNÍ OBĆÁNKŮ

Poznání

V sobotu 14. 9. 2013 proběhlo v 16.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu
v Kladrubech již 110. vítání občánků.

Noc třpytí se a jasná záře hvězd
ta navrací Tě domů z dálných cest
vede Tě známou cestou k domovu
kde pookřeješ v srdci poznovu.

Přivítáni byli:
Bohuslav

POLIVKA

Kladruby

David

ČÁP

Kladruby

Jakub

GREINER

Kladruby

Veronika

NOVÁKOVÁ

Kladruby

Bára

ŠLAPÁKOVÁ

Kladruby

Šárka

ŠLAPÁKOVÁ

Kladruby

Amálie

ANDRAŠČÍKOVÁ

Kladruby

Magdalena

HORÁKOVÁ

Kladruby

Vojtěch

PETRÁŇ

Kladruby

Štěpán

KOPECKÝ

Láz

Karolína

KŘENOVÁ

Milevo

Modravé dálky, moře, bájný kraj
a ve snech Eden, dávný světa ráj
nic nemůže se rovnat vzpomínkou
kraji, kde žili táta s maminkou.
V kraji, kde láska zůstává
štěstí a krásy se mi dostává
a i když nejsem bohat ani mlád
v mém šťastném kraji budu navždy spát.
Cizina není štěstí ani sen
v zemích jsem zůstal pouze cizincem
a jazyk můj, ten nejkrásnější jest
když vracím se z těch nekonečných cest.
Blanka Krýslová

Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti

Farnost Kladruby informuje
Pobožnost za zemřelé na hřbitově v Kladrubech se bude konat
v sobotu 2.11. 2013 od 17:00hod.
Následovat bude mše svatá ve farním kostele, která je sloužená za všechny zemřelé.
Přímluvy za zemřelé předejte, prosím, před pobožností na hřbitově P. Petru Meclovi.
P. Mgr. Petr Mecl, administrátor ex currendo farnosti Kladruby.

S pozdravem a přáním Božího požehnání
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P. Petr Mecl
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Čtrnáctý ročník Kladrubské desítky se vydařil.
Sešlo se nás letos v sobotu 28. září hodně. „Zavinilo“ to několik faktorů – v první řadě
hezké podzimní počasí a poté už i tradice nejen našeho kladrubského pochodu, ale i
pochodů ze Stříbra, Kostelce a Hněvnic. Počty až nakonec v tabulce, nyní několik slov
k pochodu samotnému. Opět jsme šli trasu kolem našeho městečka, podle přesného
měření z „Mapy.cz“ měřil pochod 9,8 km. Bylo tedy třeba nakonec ještě alespoň obejít
náměstí…

bychom se vrátit k jednoduchosti a turistice. Mám na mysli vrátit se k buřtu či párku a
pivu, odvoz ano (bez toho by nebylo ani těch nejmenších v kočárcích) a případná
kulturní vložka jen z místních zdrojů. A nebo jen pokecání s přáteli a známými. Tak
trochu ušetřit pár korunek a užít si hezký turistický den. A potom by se vidělo, jak to
bude s účastí na pochodech i nadále. Letos účast opravdu nevídaná – i když ne rekordní.
Posuďte sami.
Město, obec
Počet turistů Počet doprovodných
Pochod
včetně
psů
nemluvňat
Kladruby
Kladrubská desítka
90
4
Stříbro
Svatováclavský vejšlap
55
Kostelec
Kostelecká mejle
35
1
Hněvnice
Pochod zemskou stezkou
18
1
celkem
198
6
A kam 28. září 2014? Do Kostelce. Kostelec je hostitelem dalších, již tradičních
pochodů „4 v 1“…
Vladimír Junek

Fotbalistům se daří
Fotbalistům TJ Kladruby se zatím ve IV. třídě „C“ okresního přeboru daří. Po
7 odehraných zápasech se drží na 3. místě tabulky, což lze považovat za velmi dobré
umístění. Do konce podzimní části soutěže zbývají 3 soutěžní utkání, a tak lze doufat, že
náš celek bude přezimovat v horních patrech tabulky.

Letos jsme byli organizátory pochodů „4 v 1“ my – tedy TJ Sokol ve spolupráci s MÚ
v Kladrubech. Myslím, že jsme se coby cíloví hostitelé všech pochodů opět osvědčili.
Nicméně jen kratičkou poznámku k cílovému setkání turistů z výše uvedených měst a
obcí. Vraťme se k prvnímu ročníku, kdy v roce 2000 slavil Sokol padesátiny. Tehdy
k tomuto jubileu uspořádal Sokol turistický pochod, jež byl nazván „Kladrubská
desítka“. No a byl zakončen opékáním buřtů a pivem či limonádou. Byl to pochod pro
všechny příchozí a tak je tomu dodnes. V době, kdy se k nám přidávaly pochody
z Kostelce, Stříbra a Hněvnic, nastal pak trochu problém s odvozem účastníků. A tak se
ke spolupráci přidaly městské a obecní úřady a to hlavně pomocí finanční. Zajistily se
finančně nejen odvozy z cílových míst, ale i občerstvení a kulturní vložka. Na to by
naše TJ už skutečně peníze nenašla. Za tuto spolupráci patří našim partnerům velký dík.
Ale při cílových hovorech s účastníky pochodů jsme se letos v mnohém shodli. Měli
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Výsledky zápasů podzimní části soutěže:
Vranov –
Kladruby 4:0
Kladruby –
Zhoř
4:0
(Kasl T. 2, Hilf P., Brestovanský M.)
Kokašice –
Kladruby 1:5
(Kaiser R., Kasl T., Rytíř J., Józa J.,
Brestovanský M.)
Kladruby –
Holostřevy 0:3
H. Kozolupy–
Kladruby 2:6
(Kasl T. 2, Józa J. 2, Havránek J.,
Havránek M.)
Kladruby –
Vranov
5:3
(Kadlec P. 2, Šrámek J., Havránek J.,
Hřebík J.)
Zhoř
–
Kladruby
3:3
(Brestovanský M. 2, Józa J.).
Daniel Petráň
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Informace oddílu volejbalu: ženy, muži a mládež.

MX Team – ohlédnutí za sezónou 2013

Soutěžní ročník 2013/2014 zahájilo 31. srpna družstvo žen v KP 2 dvojutkáním
se Sokolem Kaznějov, a to vítězstvím 2x 3:0. Kladruby jsou zařazeny do skupiny „A“
a od samého počátku jednoznačně potvrzovaly roli favorita. Ani v dalších čtyřech
dvojutkáních nenašly ani v jednom ze svých zápasů přemožitelky, a tak po podzimní
části jsou jasně na čele tabulky se ziskem 29 bodů z 30 možných. Družstvo na 2. místě –
TJ Košutka Plzeň má ztrátu 6 bodů. Na dalších místech pak jsou družstva: TJ Jiskra
Domažlice, TJ Rozvoj Plzeň, TJ Sokol Vejprnice a TJ Sokol Kaznějov. Družstvo
vyzrálo a je jen škoda, že jim
v minulé sezoně unikl postup do
KP 1. třídy.
Za
družstvo
žen
postupně nastoupily tyto hráčky:
Jana
Kaslová,
Aneta
Škorvánková, Tereza Lindová,
Jana
Medová,
Kateřina
Bradáčová, Barbora Lindová,
Radka
Pavlíková,
Lenka
Žižková,
Šárka
Pomyjová,
Lenka Korbelová, Magdalena
Novotná a Světlana Vachtová.
Družstvo
mužů
zahájilo tzv. Oblastní přebor
1.září
a
to
utkáním
v Poběžovicích výhrou 3:1. Vzhledem ke skutečnosti, že do řádného KP 2.třídy se
přihlásila z celého kraje jen 2 družstva - se tento přebor neuskutečnil, a tak využili naši
muži nabídky sousedního domažlického okresu a startují v jejich okresní soutěži. A jak
je vidět – úroveň je velmi kvalitní. V dalších dvou utkáních jsme vyhráli 3:2 ( H. Týn a
Holýšov) a v Postřekově jsme dokonce hladce prohráli 0:3. V nedohrané podzimní části
jsme tak na průběžném třetím místě.
Mládež : v krajských přeborech budou hrát v tomto soutěžním ročníku
družstvo juniorek a družstvo mladších žáků (čtveřice). Jejich soutěže zahajují
v listopadu a bude se hrát jen v tělocvičnách. Naše juniorky budou hrát 2.turnaj KP
v Kladrubech v neděli 1.12.2013.
Mimo KP se budou hrát ještě OP žen a st. žaček – trojice. Rozpisy jsou
připravovány a o výsledcích Vás budeme informovat v příštím čísle Zpravodaje.
Pavel Petráň
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Co se týká počasí, letošní rok motokrosařům moc nepřál. Dlouhá zima
neumožnila včasnou jarní přípravu na motocyklech a to nahrálo lépe zabezpečeným
jezdcům, kteří se neváhají už v únoru vydat např. do Itálie nebo Maďarska za lepšími
podmínkami. Deštivé jaro zase přineslo místy neregulérní podmínky pro závodění,
a dokonce odpadlo i několik závodů.
I tak jsme se opět zúčastnili Sdruženého přeboru středních, severních
a západních Čech, který byl letos rozdělen na Přebor Buell Cup a Pohár Motul Cup.
V „ostré“ třídě MX2 letos nastoupili Jaroslav a Václav Nedvědové na čtyřtaktních
dvěstěpadesátkách /Suzuki, Kawasaki/. Ve třídě Veterán 50+ nastupoval v těchto dvou
soutěžích Pavel Nový /Bluesmoke Kladruby, Honda 450/ a současně i v Poháru sv.
Petra, který již několik let pořádá AMK Stříbro.
Po úspěšné sezóně 2012 se podařilo navázat na loňské výsledky, i když ani
jeden z nás neodjel v roce 2013 všechny závody, ať už z důvodu nemoci nebo technické
závady na motocyklu. Škoda, protože výsledky mohly být ještě lepší. V seriálu Buell
Cup ve třídě MX2 v hodnocení jezdců s licencí B vyhrál Jarda Nedvěd přebor SMS
/Středisko motocyklových sportů/ západních Čech a Vašek Nedvěd se umístil na třetím
místě. Ve třídě Veterán 50+ skončil na druhém místě Pavel Nový /SMS západní Čechy/
v seriálu Buell Cup a na třetím místě v Poháru sv. Petra.
V listopadu /2.11./ se bude konat závěrečné slavnostní vyhlášení Buell Cupu
ve sportovní hale v Málkově u Chomutova a po něm už nastane opět tvrdá příprava na
sezónu 2014. Tímto bychom chtěli poděkovat městskému úřadu za podporu a možnost
tréninku v tělocvičně základní školy a fandům kladrubského motokrosu za účast na
závodech☺
Pavel Nový

Úspěchy atletů Baníku Stříbro pokračují
Mistrovství Česka do 22 let se atletům TJ Baník Stříbro vydařilo. V sobotu 31.8.
a v neděli 1.9.2013 se sešli v Ústí nad Orlicí atleti, kteří se svými výkony na tento závod
nominovali. Z oddílu atletiky TJ Baník Stříbro se nominovali 3 závodníci. Karolína
Hrubá startovala v běhu na 800 m, Lucie Davidová v běhu na 5 000 m a Tomáš Jaša
hned na dvě disciplíny. V sobotu na 5 000 m a v neděli na 3 000 m překážek.
Jako první se na start své trati vydala Karolína Hrubá. V rozběhu měla šanci na
postup jedině v případě letošního nejlepšího času. Po závodu, v němž ztrácela
od začátku kontakt s nejlepšími, skončila 7. v průměrném čase 2:26,44 min.
Lucie Davidová startovala v disciplíně, se kterou nemá moc zkušeností. Jejím cílem
bylo vytvořit si alespoň osobní rekord, což znamenalo běžet okolo 20 minut.
Tréninkové časy napovídaly dobrou trénovanost, ale Lucii trápí strach z rychlého
tempa. Proto také propočítané časy byly pro počátek volnější. V tomto závodě, jak se na
mistrovství republiky sluší, bylo vše jinak. Závodnice nasadila od začátku poměrně
rychlé tempo, které byla schopna držet. Po menším zvolnění v 3. km se však vrátila ke
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svému tempu. Odměnou jí byl vynikající osobní rekord 19:30,02 min. Vylepšila si jej
o o 34 vteřiny. Velmi cenné je i 5. místo.
Tomáš Jaša jel na závody s velkou neznámou. Nastoupil do zaměstnání jako kuchař,
což není příliš klidné zaměstnání. Navíc nebyl uvolněn na 2 závody, které měly sloužit
pro rozzávodění. První disciplínou byl v sobotu běh na 5 000 m. Tomáš tentokrát začal
v poklidnějším tempu. Musel si vyzkoušet, na čem je. Držel se na úrovni čtvrtého až
pátého místa s časy na kilometr okolo 3 minut. Ve 4. kilometru se již propracoval na
3. místo a zkoušel, jak jsou na tom soupeři. Ti však nijak výrazně nezrychlovali, tak se
o to pokusil Tomáš. Získal mírný náskok, který v posledním kole zvyšoval a vcelku
s přehledem se stal mistrem ČR. Jeho výsledný čas 14:43,35 min. je novým osobním
rekordem. Poslední kilometr běžel za 2:47 min.
V neděli se postavil na start běhu na 3 km překážek. V této disciplíně obhajoval
loňský titul. Při vědomí sobotní zátěže běžel také tento závod opatrněji. Překážky,
zejména vodní příkop, mohou při rychlém tempu přivodit „ztuhnutí nohou“
a propadnutí výsledku. I když Tomáš běžel volněji, stále se pohyboval na předních
pozicích. Jeho velký soupeř Holánek, který byl 2. na 5 km, se odpoutal od celého pole
běžců a vytvořil si náskok. Ten činil při vbíhání do posledního kola 30 m. Tomáš však
v té době věděl, co si může dovolit. Velkým zrychlením se přibližoval ke svému soupeři
a těsně před cílovou rovinkou jej dostihl a také předběhl. Vítězství si již nedal vzít,
a stal se tak dvojnásobným mistrem ČR. Také v tomto závodě vyhrál v novém osobním
rekordu 9:08,76 min. Dva tituly získali na mistrovství již jen další 3 závodnice nebo
závodníci. Za tyto výkony zaslouží Tomáš Jaša velké uznání.

Víte, že …
… si můžete na Městském úřadě v Kladrubech koupit kladrubský kalendář na rok
2014 za cenu 80 Kč s fotografiemi Kladrub, Brodu, Lázu, Mileva, Tuněchod
i Vrbice. V kalendáři jsou vyznačeny akce, které se v roce 2014 budou
v Kladrubech konat.
… v prostoru areálu kladrubské kompostárny je možné po dohodě ukládat větve…
…si každý čtvrtek od 16.30 hodin můžete v tělocvičně ZŠ Kladruby zahrát rekreačně
košíkovou…
…každou středu je cvičení jógy vhodné pro všechny věkové kategorie. Sraz v 18.00
před budovou staré ZŠ v Kladrubech, cena lekce 30 Kč…
…svoz odpadu během vánočních svátků bude probíhat dle rozpisu, tedy 25.12.2013…
…Kladrubská divadelní společnost nacvičuje novou pohádku pro děti: „ Šíleně prolhaná
princezna“ . premiéru uvidíte v sobotu 28.12.2013…
…ve čtvrtek 10.10.2013 proběhlo natáčení a přímý přenos pořadu U vás doma
s Českým rozhlasem Plzeň přímo z Kladrub…
…někteří z vás ještě nemají uhrazené poplatky za psy a zahrádky…

Vladislav Moravec
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