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Městský úřad Kladruby, jakožto vydavatel Zpravodaje, si vyhrazuje právo
odmítnout zaslané příspěvky, a to bez udání důvodu.
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané,
letní prázdniny skončily a nám nezbývá než popřát školákům, jejich
učitelům i rodičům hodně sil do nového školního roku.
K závěru spěje velká rekonstrukce staré školní budovy. Akce to byla velice
nákladná a obtížná, nejen svým rozsahem, protože se jednalo o kompletní
rekonstrukci velké střechy a zdobné, komplikované fasády, ale i protože se
ukázalo, že poškození fasády bylo daleko větší, než se zdálo podle prvotních
předpokladů. Doufám, že se v nové budově bude všem líbit. Novinkou je
zavedení bezpečnostních prvků (kamer) při otvírání a pouštění osob do školní
budovy. Následovat bude také rekonstrukce chodníků okolo školy směrem
k autobusové zastávce včetně instalace nového veřejného osvětlení.
O prázdninách se stavělo také v mateřské škole. Došlo k přestavbě balkonů.
Ty v horním patře byly zasklené, což se, doufejme, projeví v nákladech
na topení a zlepší se i využitelnost vzniklých prostorů. Balkon v dolním patře
byl zrušen a namísto toho byl vytvořen přímý východ ze školního oddělení
a rozšířeny venkovní prostory.
Tuněchody se v letošním roce dočkaly nových povrchů v obci. Celá akce
stála asi 1,6 mil Kč, z čehož 250 tis. jsme obdrželi jako dotaci od Plzeňského
kraje. Ráda bych v této souvislosti poděkovala panu Václavu Říhovi ml. z Tuněchod,
který celou věc zdarma vyprojektoval a zabezpečil stavební dozor akce.
V poslední době se na nás obraceli občané s připomínkou, že jsou plné
kontejnery na tříděný odpad. Většinou to nebyla pravda. Kontrolovali jsme
kontejnery, ty byly prázdné, ale odpad se hromadil kolem nich. Jistě nemusím
připomínat, že takto by to být nemělo. Kontejnery na plasty, papír a sklo jsou
určeny pro tento druh odpadu, který by neměl skončit na skládkách, ale měl by
být dále materiálově využit. Je však třeba tříděný odpad dávat DO těchto
kontejnerů a nikoliv KOLEM nich. Prosím všechny o důsledné dodržování
tohoto pravidla.
Kladrubská pouť letos nebyla tak slavnostní jako v loňském roce, kdy jsme
slavili 900 let Kladrub, ale všechny její součásti si své posluchače a návštěvníky
našly. K tradičně nejnavštěvovanějším patřila chovatelská výstava, Sulanův
statek a muzeum. Počasí nám jako tradičně přálo. Děkuji všem, kteří se na
přípravě naší pouti podílejí, málokdo si dokáže představit, kolik práce a starostí
je s její organizací spojeno.
Kladrubské léto je jedním z nejstarších hudebních festivalů. Vždyť v příštím
roce budeme slavit již čtyřicátý ročník!!! Od loňského roku jsme tento festival
rozšířili, takže čítá již šest koncertů vážné hudby, z toho dva varhanní. Je
potěšitelné, že k nám na koncerty stále jezdí lidé z širokého okolí, protože nabídka
koncertů a festivalů je v letních měsících opravdu bohatá a je z čeho vybírat.

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 22. 6. 2016 do 13. 7. 2016
Rada města vzala na vědomí:
•
Informaci ředitelky ZŠ Kladruby Mgr. Ivety Černé o činnosti ZŠ
•
Informaci ředitelky MŠ Kladruby pí Aleny Medové o činnosti MŠ
•
Reklamaci vyúčtování studené vody v domě čp. 355 v Kladrubech s tím, že
bude provedena výměna vodoměru a zaplombování
•
Stanovisko AOCHP k předloženým žádostem o pokácení dřevin rostoucích
mimo les v lokalitách k.ú. Brod u Stříbra (p.p.č 1579/ 4) a k.ú. Kladruby
u Stříbra (p.p.č. 1963/ 3)
•
Žádost společnosti VIA pros, s.r.o., Ořechova 1475, Stříbro o odkoupení
p.p.č. 1655 v k.ú. Milevo a části p.p.č. 1652/ 1 v k.ú. Milevo s tím, že
v současné době je pozemek v pronájmu a město eviduje další žádost
o odprodej. Po ukončení nájemního vztahu bude určen způsob prodeje
Rada města projednala a schválila:
•
Zařazení žádosti pí M. Duspivové, Kladruby o pronájem pozemku
na zahrádku, do seznamu žadatelů
•
Žádost manželů Šlapákových, Kladruby o převod pozemkové nájemní
smlouvy č. 113 na části p.p.č. 2375 (zahrádka č. 7) v k.ú. Kladruby
na nového nájemce, manžele Andraščíkovi, Kladruby a uzavření nové
smlouvy za stejných podmínek
•
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a Jaroslavem Slepičkou,
Kostelec na akci „Tuněchody – Přístavba akumulační nádrže k objektu ATS
na st.p.č. 46“ za cenu 174.748,- Kč vč. DPH
•
Vyřazení inventáře ZŠ Kladruby – kabinetu zeměpisu v hodnotě 6.476,30 Kč
•
Přidělení bytu v domě čp. 406 v Kladrubech (byt po sl. Pospíšilové)
pí Z. Hermanové
•
Zařazení žádosti pí Nosalové, Kladruby do seznamu uchazečů o přidělení
bytu v DPS
•
Pokácení 1 ks topolu u domu čp. 101 v Kostelní ulici v Kladrubech, žadatel
E. Balog s tím, že strom bude pokácen v době vegetačního klidu (strom je ve
špatném stavu, nebezpečí pádu)
•
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Strabag, a.s.
Plzeň na akci Tuněchody – udržovací práce místních komunikací za cenu
1.084.248,63 bez DPH

Vaše Svatava Štěrbová
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Žádost Římskokatolické farnosti v Kladrubech, Husova 27, Kladruby
o povolení pokácení 1 ks smrku a 1 ks břízy na st.p.č. 196 v k.ú. Kladruby
u Stříbra, stromy jsou z větší části ohořelé
Na základě doporučení AOCHP podání žádosti na příslušný OŽP
o prohlášení dubu letního rostoucího na p.p.č. 1963/ 3 v k.ú. Kladruby
u Stříbra jako památný strom
Ukončení platnosti pachtovní smlouvy č. 110 na pronájem pozemku
na žádost nájemce p. J. Kučery, Kladruby k 31. 7. 2016
Převod pachtovní smlouvy č. 30 na pronájem pozemku na žádost nájemce
p. J. Pelánka, Kladruby na nového majitele domu p. F. Dlhého
a p. M. Sukovou k 31. 12. 2016
Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a K. Hornyickim,
Stříbro, na částku 3000,- Kč za vypracování projektu seniorparku
v Kladrubech
Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a V. Hlaváčem, Planá,
na částku 4000,- Kč za vypracování projektu seniorparku v Kladrubech

Rada města nemá námitek:
•
K předloženému záměru spol. Zevyp Kladruby na stavbu silážní jámy
v areálu VKK v Kladrubech na p.p.č. 202/ 35 v k.ú. Kladruby u Stříbra
dle předložené situace
•
K předložené projektové dokumentaci společnosti VODOVRTY, s.r.o.,
Ladova 195, Mariánské Lázně na stavbu domácí vrtané studny na p.p.č.
1653/ 2 v k.ú. Brod u Stříbra, investor T. Bejsta, Plzeň
Rada města doporučila:
•
ZM schválit odprodej části p.p.č. 185/ 1 a 185/ 74 v k.ú. Kladruby
u Stříbra p. J. Stahlovi, Kladruby za cenu 100,- Kč/ m2 včetně nákladů
souvisejících s prodejem pozemku (GP, 1000,- Kč správní poplatek)
•
ZM schválit návrh na změnu katastrální hranice mezi k.ú. Brod u Stříbra
a k.ú. Milevo dle předloženého návrhu v rámci KoPÚ Brod u Stříbra s částí
k.ú. Benešovice
•
ZM schválit revokaci usnesení ZM ze dne 6. 4. 2016 – 11/ 2016, I/ 18 –
schválení veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kladruby a městem Stříbro
na výkon agendy speciálního stavebního úřadu v přenesené působnosti –
agenda silničního správního úřadu
•
ZM schválit veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby
a městem Stříbro o zabezpečení výkonu funkce speciálního stavebního
úřadu pro místní komunikace
•
ZM schválit odprodej p.p.č. 580/ 142 a p.p.č. 2064/ 9 (pozemek č. 6) v k.ú.
Kladruby u Stříbra o celkové výměře 1012 m2 v lokalitě Kladruby – západ
manž. Hejplíkovým, Kladruby dle schválených podmínek
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Zasedání zastupitelstva města dne 23. 6. 2016
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
• Představení projektu Seniorpark u DPS v Kladrubech
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo:
•
Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 6. 4. 2016
•
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
•
Bez výhrad závěrečný účet města Kladruby za rok 2015 vč. zprávy
o výsledku přezkoumání hospodaření města Kladruby a příloh č. 1-10
•
Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/ 2016
•
Odprodej pozemku na stavbu RD v lokalitě Kladruby – západ,
p.p.č 580/ 140 celkové výměře 1172 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra dle
pravidel schválených v ZM p. V. Pitkovi, Kladruby
•
Pronájem pozemků v k.ú. Vrbice o celkové výměře 17 152 m2 (pozemky dle
přílohy) p. J. Koukolíkovi, Vrbice za cenu 0,30 Kč/ m2. Využití pozemků pro
potřeby jezdeckého klubu
•
Pronájem p.p.č. 52/ 1 v k.ú. Vrbice u Stříbra o celkové výměře 1184 m2
za cenu dle platného sazebníku – 0,50 Kč/m2, pí E. Rypové, Vrbice
•
Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 2616 v k.ú. Kladruby
u Stříbra od SPÚ
•
Odprodej pozemku č. 1578/ 6 a části p.p.č. 1044/ 1 v k.ú. Brod u Stříbra
o celkové výměře 136 m2 p. F. Dlhému, Kladruby dle platných
a schválených podmínek za cenu 43,-Kč/ m2 a náklady související
s prodejem pozemku (GP, 1000,- Kč správní poplatek kolek)
•
Veřejnoprávní smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a městem Stříbro
o zabezpečení výkonu funkce speciálního stavebního úřadu pro místní
komunikace
•
Změnu katastrální hranice mezi k.ú. Brod u Stříbra a k.ú. Milevo dle
předloženého návrhu v rámci KoPÚ Brod u Stříbra s částí k.ú. Benešovice
•
Směrnici pro tvorbu a použití sociálního fondu
Zastupitelstvo města revokovalo:
•
Usnesení ZM č. 11/ 2016 ze dne 6. 4. 2016, č. usnesení I/ 18 –
Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kladruby a městem Stříbro na výkon
agendy speciálního stavebního úřadu v přenesené působností – agenda
silničního správního úřadu
Irena Lőriková
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Vyhlášení dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění
v domácnostech I/2“
Rada Plzeňského kraje schválila usnesením č. 4969/ 16 ze dne 27. 6. 2016
vyhlášení výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace z dotačního titulu
„Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“ v rámci dotačního
programu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech“.
Žádosti budou přijímány od 19. 9. 2016, 8:00 hod do 16. 12. 2016,
14:00 hod nebo do vyčerpání alokace určené pro danou výzvu.
Cílem programu je snížit emise z lokálního vytápění domácností
podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitními koncentracemi
znečišťujících látek na území Plzeňského kraje.
Finanční alokace pro tuto vyhlášenou výzvu je celkem 73 mil. Kč. Po
uzavření dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/2“
bude bezprostředně poté otevřen „ZÁSOBNÍK – Pořízení ekologického
vytápění v domácnostech I/2“ (dále jen „zásobník“) a to do 31. 1. 2017.
Podpora se bude poskytovat fyzickým osobám na výměnu stávajících kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním.
Dotace bude pro fyzické osoby s pobytem na území ČR a uvedeném
na výpisu z katastrálního úřadu kde se prokáže jejich vlastnické právo.
Podporovány budou žádosti, které nebyli již zpracováni v programu „Zelená
úsporám“, který vyhlašuje Ministerstvo pro životní prostředí (nelze čerpat na
jeden kotel ze dvou programů).
Výměna se týká:
•
Kotle na tuhá paliva
•
Plynové kotle
•
Na biomasu
•
Tepelná čerpadla
Dotace od 70- 85 % nákladů na pořízení nového kotle.
Více informací na: http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/vyhlasenidotacniho-titulu-porizeni-ekologickeho-vytapeni-v-domacnostech-i2, nebo osobně
na Městském úřadě v Kladrubech u pí Vladařové, e-mail: pozemky@kladruby.cz.
Jiřina Vladařová
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ZUŠ informuje:
Od září zahajuje opět výuku Základní umělecká škola
pob. Kladruby, hudební a výtvarný obor. Žáci se mohou
učit ve hře na tyto hudební nástroje: klavír, flétna zobcová
soprán, alt, tenor, kytara, elektronické klávesové nástroje,
žesťové nástroje (trubka, křídlovka), sólový zpěv.
Třída hudebního oboru, stejně jako výtvarného oboru,
je umístěna v budově I. stupně ZŠ Kladruby v 1. patře.
Do ZUŠ se žáci mohou hlásit v týdnu od 2. 9. každé
odpoledne 13:00 – 16:00 u p. uč. St. Šmahelové, tel.
732 941 436.
Stanislava Šmahelová

Regionální muzeum Kladrubska informuje:
V recepci RMK
•
•
•
•
•

ještě do 11. září můžete navštívit výstavu Z pohádky
do pohádky
v předprodeji jsou vstupenky na divadelní představení
divadla DOKOLA
můžete si zakoupit také lístky na koncert Pavla Šporcla a Lubomíra Brabce
v klášteře, ceny vstupenek jsou 340 Kč a 240 Kč
v recepci můžete za 90 Kč zakoupit tradiční kladrubský kalendář na rok
2017 s přehledem kulturních akcí
do 16. 10. se můžete přihlásit na výtvarnou dílnu – šperky z korálků
kolektiv muzea

Na pár slov do muzea
Rozhovor s ředitelem Regionálního muzea Kladrubska Pavlem Parláskem
V Kladrubech jste „nový“, chtěla bych se zeptat, jak se Vám tu líbí, jaké jsou
Vaše první dojmy a co byla první věc, která Vás tu upoutala nebo překvapila?
Zas tak nový v Kladrubech a okolí nejsem. Čtyři roky jsem strávil kdysi
na střední škole ve Stříbře, a to není tak moc daleko od Kladrub. Pochopitelně
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je to již drahná doba a přehršle dnů již od té doby uplynulo, ale je to
koneckonců jeden region a podobné klimatické podmínky. Kladruby se mi velmi
zamlouvají a líbí se mi město i s půvabným okolím. Mám sice trochu dojem, že
Kladruby žijí ve stínu Santiniho kláštera, avšak město „an sich“ je pěkné
a přehledné s velmi dobře upraveným veřejným prostorem a množstvím veřejné
zeleně. Překvapilo mě ale ohromné množství traktorů velikosti velkorypadla,
supících v hluboké tónině a přejíždějících sem a tam.
Žil jste léta ve Vídni, nyní máte za sebou první letní sezónu v muzeu, pár akcí
typu kladrubská pouť, při kterých jste mohl poznat Kladruby a jejich obyvatele.
V čem e největší rozdíl mezi životem velkoměsta a malého městečka?
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Kinokavárna
Stejně jako v loňském roce jste si i letos mohli dát o pouti kávu v muzejní
Kinokavárně. Samozřejmě nechyběly staré lavice z kina a v sobotu jste si mohli
poslechnout i místní kapelu DŽeM, která nám celé odpoledne hrála ke kávě.
Slyšet jste mohli jak melodie z filmů, tak i novodobou hudbu. Tímto bych jim
chtěla mockrát poděkovat za krásné vystoupení. V neděli jste mohli zhlédnout
projekci různých filmových zajímavostí. Podívat jste se mohli na staré plakáty
k filmům, které se tehdy v našem kině promítaly.
Jana Kunešová

Na malém městě musíte vzít, co je. Na jednu stranu je to výhoda, člověk se
nemusí rozhodovat, co by chtěl večer navštívit, výběr je zúžený. Ale veliká
přednost malých měst je přehlednost a povědomí sounáležitosti. Obyvatelé se
znají, chybí stránka anonymity a privátní sféra se prolíná s veřejnou…
Tradiční otázka – jaké máte s kladrubským muzeem plány, jaké jsou Vaše vize
do budoucna?
Muzeum je uzavřená instituce. Proto je nejdůležitější, aby malé muzeum
nabídlo pestrý program všech odstínů a přitáhlo děti i dospělé. Mělo by
pokračovat v přednáškách, besedách, hudebních produkcích, temporerních
výstavách, především výstavách místních tvůrců. Líbilo by se mi i promítání
filmů, jakési malé programové kino v muzeu. Stálá expozice se musí rozšířit
o část přírodně historickou, popř. technicko historickou. Máme na to prostory
výstavy Svět babiček. Tu je nutno přesunou do objektu Staré pošty, který by
měl projít kompletní rekonstrukcí. A na statku by mělo být i muzeum
zemědělských strojů, které by bylo alespoň v sezoně celodenně otevřené.
Většina kladrubských obyvatel se s Vámi ještě nepotkala, mám tedy otázku, jak
se říká, „na tělo“. Mohl byste se ve třech větách představit… Je obtížné shrnout
lidský život do pár vět, přesto Vás o to poprosím.
Narozen v Plzni. Od 1984 v zahraničí. 2016 Kladruby. Mám devítiletého syna
Benjamina... Jedna věta nad normu…
O práci jsme mluvili dost, jaké jsou Vaše koníčky, co děláte, když máte čas?
Čtu, převelice rád chodím do kina a do divadla. A když je mykologicky výrazný
rok, potuluju se po lese. A lezu po horách.
Děkuji za rozhovor.

FOTO: Kapela DŽeM při vystoupení v kinokavárně

Bohuslava Dusíková
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Okénko rybářského kroužku:

Hasičské okénko:

Úspěchy na Mistrovství České republiky

Vážení spoluobčané,
prázdniny a doba dovolených se nachýlily ke svému konci. Léto nám letos
nepřipravilo tolik horkých dní jako loni, tak kromě jednoho planého poplachu
jsme nevyjížděli ani k jednomu požáru lesa nebo pole. Zato jsme měli tři výjezdy
na čerpání vody. Jednou v Ostrově u Stříbra a dvakrát v Kladrubech, vždy po
silných deštích.
Soutěžní družstvo chodí pravidelně trénovat a jezdí na soutěže. Ve Starém
Sedlišti získalo 7. místo, ve Starém Sedle 4. místo, v Nahém Újezdci 6. místo
a ve Ctiboři 5. místo. Do konce soutěžní sezony určitě ještě někam vyrazíme.
Na podzim uspořádáme železnou sobotu a to 15. října. Také chystáme
generální úklid klubovny a garáží. Také uděláme údržbu soutěžní techniky
po sezoně.
Přeji vám krásný zbytek léta a přívětivý nástup podzimu.
Martin Větrovec

Ve dnech 10. – 12. 6. 2016 se konalo Mistrovství České republiky juniorů
a žáků v rybolovné technice ve Velkých Pavlovicích.
Členkou družstva Západočeského územního svazu byla i Simona Krausová
z našeho kroužku. Po loňském seznamování s velkou soutěží se letos Simče
dařilo a podala pěkný výkon. Soutěžilo se v klasickém pětiboji a Simča se
umístila:
• Moucha skish
5. místo
• Moucha dálka
1. místo
• Zátěž arenberg
5. místo
• Zátěž skish
1. místo
• Zátěž dálka jednoruč
6. místo
Celkově se umístila na 2. místě v kategorii žákyň. V kategorii družstev se
s Kateřinou Patkovou (Kdyně) umístili na pěkném 3. místě. Takže na ni
můžeme být hrdi. Touto cestou celý rybářský kroužek a MO ČRS STŘÍBRO
Simče blahopřeje k pěknému umístění a přeje hodně štěstí a pevnou ruku
do dalších závodů.
Informace pro zájemce o rybářský kroužek
Kdo má zájem a chtěl by děti přihlásit do rybářského
kroužku, může tak učinit 7. 9. 2016 od 15:30 hod. Kde se
dozvíte vše, co potřebujete.
Bohumil Kraus

Chovatelské okénko:
Letošní výstava drobného zvířectva opět nezklamala
V klecích bylo k vidění 84 holubů v 15 druzích, 82 kusů
bodované drůbeže v 22 druzích a další druhy na prodej
(kohouti, slepice, husy, kachny a křepelky). Dále pak 77
králíků v 16 druzích. V ohradách si mohli návštěvníci
pohladit ovečky a kozy. Ve voliéře obdivovali pestrost
exotického ptactva. V klíckách morčata. Velký zájem u dětí
byl o svezení na koni. Koně a ostatní velká zvířata dodala
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Pony farm Kladruby pana Krause. Jako každý rok návštěvníky lákalo tahání
výherních lístků se spoustou cen včetně živých zvířat. Že se výstava líbila,
potvrzuje to, že byl překročen počet 1000 dospělých návštěvníků (děti
nepočítáme). Čestnou cenou bylo oceněno 21 zvířat a kolekcí zvířat. Pohár
starostky města získal holub moravský pštros červený chovatele Zdeňka
Parkose ze Starého Sedliště.
Že nám výstava opět výborně dopadla, je třeba poděkovat všem členům ZO
ČSCH Kladruby, kteří se od středy ráno až do pondělního odpoledne podíleli
na přípravách, průběhu a úklidu výstavy. Někteří věnovali výstavě nejen tyto
dny, ale i noci při hlídání zvířat proti škodné.
Velké poděkování patří MěÚ v Kladrubech nejen za poskytnutí zahrady
Sulanova statku, ale také za finanční podporu, která nám částečně pokryla
náklady na zakoupení stanu na králíky a holuby (chrání je proti dešti, ale
i slunci).
Jen pro zajímavost: náklady na výstavu v letošním roce, tj. poháry,
posuzování zvířat a další provozní náklady (bez výdaje na nový stan), činily
téměř 18 000,- Kč.
Vladimír Šmahel
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Amatérský film Pouto míří k divákům
Jistě jste v poslední době zaznamenali, že se ve Vašem okolí natáčel nový
amatérský film budoucího studenta Filmové akademie v Písku, Jana Václava.
Nadějný filmař se pustil do odvážného projektu zhruba na počátku roku, avšak
myšlenku stvořit film měl již dlouhou dobu předtím. Málokdo ví, že se jedná
vlastně o přepracování již jednou natočeného filmu. Jan Václav v roce 2008
natočil krátkometrážní snímek nazvaný Pouto a po letech se k tomuto počinu
vrátil. V průběhu let nasbíral mnoho zkušeností například točením svateb či
maturitních plesů a zhruba před rokem se rozhodl, že nastal ten správný čas
vdechnout Poutu nový život.
První klapka padla v květnu v obci Malovice na Tachovsku, natáčení
následně probíhalo až do konce srpna. Diváci jistě v Poutu zaznamenají známé
lokace, točilo se totiž převážně na Stříbrsku. To, že se jedná o poměrně lokální
film, může dosvědčit i herecké obsazení. Ve snímku se totiž objeví herci
ze stříbrského ochotnického spolku Divoch nebo i běžní obyvatelé Stříbra,
Erpužic či Černošína. Do projektu je zapojeno více než 80 lidí, každý člen štábu
se zúčastnil dobrovolně a nutno říct, že s velkou dávkou zapálení.
Během natáčení byl objeven nespočet nových hereckých talentů, ale o tomto
faktu už se můžete přesvědčit sami, jako diváci, a to během slavnostní premiéry
2. října ve stříbrském kině Slavia.
Podtitulem téměř hotového snímku je, že „každého spojuje nějaké pouto“. To
už divákovi leccos napoví, jelikož film je o poutech mezi lidmi. Kterak jsou lidi spoutáni
dobou, přesvědčením, nemocí či alkoholem. Každý je nějakým poutem spoután a ne
vždy je nám to pouto příjemné. Film pojednává i o hledání pouta mezi synem a otcem.
Celkem podstatnou informací je fakt, že děj filmu se odehrává v 70. letech.
To byl pro tvůrce poměrně oříšek, ale během natáčení se zjistilo, kolik
socialistických pokladů se schovává na západočeských půdách. Věc, která se
na půdu nevejde a pro film byla nezbytná, byl například takový trabant. Sehnat
pojízdného „trabiho“ bylo pro štáb sice náročné, ale zdařilo se a vy se na
legendární vůz můžete těšit v kinech.
Pro více informací o novém filmu se můžete podívat na stránky filmu
www.film-pouto.cz. Na viděnou na premiéře.

Pavlína Peteříková

FOTO: Předávání ocenění na chovatelské výstavě
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HISTORIE
Karel IV. a Kladruby
Opravdu existovala za Karla IV. „Zlatá“ a „Zakázaná cesta“?
Letošní rok slaví celá naše země 700 let od narození jedné
z nejvýznamnějších osobností naší historie, českého a německého krále, císaře
římského, Karla IV. (1316–1378). Po celý rok probíhají k tomuto výročí různé
zajímavé akce u nás i v Německu. Stejně tak i kladrubský klášter nabízí
k tomuto výročí celou řadu vlastních akcí. Také o pouti jsme měli možnost u
nás na náměstí zhlédnout dvě scénky kolektivu českých a německých
ochotníků, připomínající Karlovy cesty z Prahy do Norimberku. Konečně, i na
mapce „karlovských“ měst a obcí, vydané k tomuto výročí, nechybí naše
Kladruby. Připomeňme si tedy, jak Karel IV. zasahoval do kladrubské historie.
Když jsem před několika lety četl v nějakém časopise, že od dob Karla IV.
ztratily Kladruby svoji prestiž, protože se prý nacházely na Zakázané cestě,
zatímco císař jezdil do Norimberku výhradně Zlatou cestou přes Stříbro, Tachov
a Bärnau. Musel jsem se tomu jen pousmát a připomenout si citát historika
Eduarda Maura: „Jak těžce se bojuje proti jednou vysloveným pravdám!“ To
někdo řekne nebo napíše takový nesmysl, a ten se pak donekonečna opisuje a
opisuje, nezřídka ještě nějaká smyšlenka přidá a vznikne „historický blaf“.
Císař Karel opravdu jezdíval poměrně často do Norimberku i jiných
významných měst západní Evropy. Z Prahy vedla cesta přes Beroun, Žebrák a
Rokycany do rychle se vzmáhající metropole západních Čech, nové Plzně, která
existovala teprve něco málo přes půl století. Ale pořád ještě hlavní cesta
nesměřovala odtud ke Stříbru, jak jsme zvyklí ze současného stavu. Rozsáhlý
les mezi nynějšími Úlicemi a Rochlovem, Sulislaví a Kbelany, zvaný Harabaska,
údajně tehdy plný různých loupežníků a jiných nekalých živlů, zřejmě
zapříčinil, že v Kozolupech se odbočovalo přes málo dnes známé vesnice
Myslinku, Doubravu, dnes již zaniklý Harvažov na Hněvnice a odtud přes Lhotu
a Žďár do Starých Kladrub.
Po vzniku nové Plzně vycítili Stříbrští příležitost a žádali císaře (snad už i
jeho otce a předchůdce Jana Lucemburského) o uznání hlavní cesty ve směru
od Plzně ke Stříbru. Ta však tehdy měla parametry jen vedlejší cesty a vedla
přes Malesice, Radčice, Touškov a Újezd nade Mží, kde přešla řeku na opačný
břeh a pokračovala na Plešnice, Pňovany a Vranov do Stříbra, zhruba
v koridoru dnešní železniční tratě. Později už to bylo bez přechodu řeky, od
Plzně přímo ke Kozolupům. Oba panovníci nechtěli příliš měnit dosavadní
zvyklosti, ale přesto bohatému a rychle rostoucímu Stříbru slíbili a snad i
vyhověli, avšak žádný písemný doklad se o tom nikde nezachoval. Císařské
svolení to nakonec vyřešilo jinak. Z výše popsané hlavní cesty na Kladruby,
zhruba mezi Hněvnicemi a Lhotou, si Stříbrští vybudovali odbočku do svého
města přes Sytno, takže se nechávalo na libovůli pocestných, zda budou
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cestovat přes Kladruby, či přes Stříbro. Obě větve cesty byly rovnocenné a
v Benešovicích se znovu spojily. Nějaké názvy, jako Zlatá nebo Zakázaná cesta
se tehdy ještě nepoužívaly, poprvé je písemně zaznamenána jen Zlatá cesta, ale
až v roce 1513.
Císař si však v pozdějších letech své vlády, někdy po roce 1353, kdy připojil
k českým zemím část německé Horní Falce zvané Neuböhmen (Nové Čechy)
vymínil, aby cesta vedoucí přes toto území byla používána při jeho cestování na
slavnostní události, jako třeba korunovace, říšské sněmy a podobně. Tento
úsek cesty přes nově získané území, se později začal v samotném Německu
nazývat Goldene Straße, tedy Zlatá cesta. Odbočka z ní, která se odpojovala
někde u Kurojed přes Čečkovice, Bor a Přimdu, vedoucí kratší trasou také
k Norimberku, se potom (snad až v novodobé historii jako protiklad ke Zlaté
cestě) neprávem nazývala Verbotene Straße, Zakázaná cesta. Zakázaná však
nebyla, vždyť ji používal někdy i sám císař, ovšem kromě jízd v uvedených
případech. Na té se však Kladruby stejně nenacházely.
Císař v Kladrubech
Že tedy Kladruby byly na nějaké zakázané cestě? Proti takovému tvrzení
mluví skutečnost, že tudy sám císař opravdu jezdil. Karel IV. si velice cenil
tehdejšího klášterního opata Racka III., který měl navíc nadstandardní styky i
s papežskou stolicí v Římě. Racek III. pocházel z prostibořského hradu, který
odkoupil pro klášter obratným jednáním od svého příbuzného. Kolikrát
navštívil Karel IV. kladrubský klášter, není bohužel možné zjistit. Bylo to určitě
několikrát. Jen jedna návštěva je písemně potvrzena a je známo, že jeho pobyt
na pozvání opata byl nejméně několikadenní. V roce 1376, dva roky před svou
smrtí, cestoval Karel se svým milovaným synem, patnáctiletým Václavem do
Norimberku, kde ho připravoval na korunovaci za německého krále konanou
poté ve Frankfurtu. Stárnoucí císař tušil, že je to poslední příležitost „užít“ si
ještě svého syna ke vzájemnému otcovskému potěšení. Uvádí se, že zde,
v Kladrubech, nechal zapomenout na své panovnické povinnosti a plně se
věnoval synovi, jeho hrám, lovu a zábavě. Naopak pro Václava to byl konec jeho
bezstarostného mládí a nástup do vladařských povinností. Oba pak zahrnovali
opata i mnichy neskonalou přízní za krásné chvíle strávené v prostorách
kladrubského kláštera, asi poslední v Karlově životě, které mohli prožít slavný
otec se svým nástupcem spolu.
S pobytem Karla IV. souvisí ještě jedna pro Kladruby významná epizoda.
V té době pomalu zanikala ves zvaná Staré Kladruby ležící asi 700 metrů
severozápadně od centra nových Kladrub. Dosavadní hlavní trasa Norimberské
cesty, vedoucí až do té doby kolem dnešní školy, Hřbitovní ulicí a úvozem pod
Okružní ulicí ke Starým Kladrubům, přestávala mít svůj význam. Kladrubští
vybudovali proto z nových Kladrub ve směru na Láz a Benešovice jinou cestu,
která měla již charakter středověké silnice. Karel totiž vydal nařízení, že „cesta
musí být tak široká, aby jeden vůz mohl udělat místo druhému a musí být
průjezdná v šíři odpovídající vzdálenosti, kterou ulétne kámen ve velikosti pěsti
vržený pravou rukou“. A navíc nově postavené „předměstí“ v západní části
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Kladrub kolem této cesty ve směru na Láz nazvali na Karlovu počest a jeho
kladrubský pobyt Karlov.
Kdy byly Kladruby opravdu na Zakázané cestě?
Ještě malá douška na závěr. Proč se tvrzení o poloze Kladrub na nějaké
zakázané cestě vůbec dostalo do povědomí historiků i veřejnosti? Karlův
nástupce, již zmíněný syn Václav IV., si jistě dobře pamatoval na svůj pobyt u
sympatického opata Racka v Kladrubech. Proto i on ho považoval za svého
přítele. Když Racek požádal o některá privilegia a možnost postavení městských
hradeb s příslušnými opatřeními pro klášterní město Kladruby, vydal král
Václav IV. k tomu v roce 1380 své povolení listinou sepsanou v Berouně a
opatřenou jeho pečetí. Originál této listiny je uložen v Okresním archivu
v Tachově, v kladrubském muzeu je vystavena jeho dokonalá faksimile (kopie).
Jenže královské město Stříbro se proti tomu rázně u krále ohradilo a
dokázalo přesvědčit nerozhodného Václava, aby toto rozhodnutí odvolal. A tak
se stalo, že „stříbrská královská košile byla přece jen bližší než kladrubský
klášterní kabát“. Dva roky poté (1382) král povolení pro Kladruby v Českých
Budějovicích skutečně odvolal listinou, jejíž originál se však do dnešní doby
nedochoval.
Aby toho nebylo málo, vymohli si Stříbrští ještě zákaz trhů a vaření piva
v Kladrubech. A také ještě něco, co zcela změnilo cestování na celém území
západních Čech – žádná hlavní cesta nesměla vést přes Kladruby ani kolem
kladrubského kláštera, ale naopak všechny důležité cesty od Domažlic, Teplé, či
Tachova a Přimdy k Plzni musely být povinně odkloněny přes Stříbro, stejně tak
jako cesty v opačném směru. Tehdy si Kladruby zajistily svoji vlastní cestu od
Plzně do Norimberku, která byla opravdu zakazovaná městem Stříbrem. Vedla
od Plzně přes Vochov, Úherce, Přehýšov, Radějovice, Popov, Ostrov, Žďár,
Kladruby, Láz, Výrov, Borovany, Bor, Přimdu, Waidhaus, Vohenstrauss,
Leuchtenberg, Hirschau do Norimberku. Přes všechny zákazy byla však stále
velice frekventovaná a mnoha formany používaná dokonce raději, než ta přes
Stříbro. Byla kratší, nebylo třeba přejíždět dvakrát řeku Mži (Stříbro, Milíkov) a
formani měli na této cestě již známá místa pro ubytování lidí i koní. Tento stav
potrval více než 80 let.
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Vyhodnocení 10. ročníku soutěže o “O nejkrásnější okno – balkon – terasu“
Dne 14. 8. 2016 byla na Kladrubské pouti
vyhodnocena soutěž „O nejkrásnější okno – balkon –
terasu“. Starostka města předala vyhodnoceným věcné
dary a všem poděkovala za snahu zlepšit vzhled
Kladrub i okolních obcí.
Hodnotící komise prošla a projela ve dnech 1. 8. –
10. 8. 2016 Láz, Milevo, Vrbice, Brod, Tuněchody,
Pozorku a Kladruby. Rozhodování nebylo vůbec lehké,
neboť porovnávat rozkvetlý balkon s oknem, terasou či
celým domem je těžké. V celkovém návrhu bylo 21
kandidátů, konečné rozhodnutí padlo až při závěrečné
schůzce po prohlídce fotografií.
Komise
•
•
•
•
•
•
•

nakonec rozhodla takto:
Láz – Marta a Radek Rypovi
Milevo – Olivie a František Vachulkovi
Vrbice – Marie a Josef Krýslovi
Brod – Jana a Milan Stránských
Tuněchody – Terezie a Václav Říhovi
Pozorka – Ivana Šlapáková
Kladruby – Alena a Vojtěch Horákovi, Jaroslava a Zdeněk Soukupovi
(Hostinec U Kláštera), Jiřina a Vladimír Kellerovi

V letošním nevypočitatelném létě nebylo určitě lehké starat se o okrasné
květiny, o to větší poděkování patří nejen oceněným, ale všem, kteří zdobí své
domy, balkony, terasy, okna i předzahrádky a zlepšují tím životní prostředí sobě
i ostatním.

Jiří Čechura

Miroslava Škorvánková

Zemědělská výstava na Sulanově statku
Kladrubská pouť, která proběhla 13. a 14. 8. 2016, se velmi povedla.
Sulanův statek navštívilo přes 2000 návštěvníků. Přišli se podívat
a prohlédnout si starou zemědělskou techniku. Fanoušci této historické
zemědělské techniky se přijeli podívat ze Sušice, Klatov, Domažlic, dokonce
i z Německa a Rakouska. Zahraniční návštěvníci měli zájem o odkoupení
vystavených exponátů. Cena je nezajímala.
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Příprava strojů trvala celý týden a byla náročná. Chtěl bych poděkovat
všem, kteří „přiložili ruku k dílu“. Dále pak Městskému úřadu v Kladrubech,
zdejšímu muzeu a panu Jiřímu Šmahelovi, Jiřímu Krásnému a panu Mrňákovi.
Největší poděkování patří panu Jaroslavu Pospíšilovi, který se na úkor svého
zaměstnání celý týden věnoval přípravě výstavy.
V dalších ročnících bychom rádi pokračovali a výstavu obohacovali o další
exponáty.
Václav Sulan

Kladrubské léto
Nemálo příznivců vážné hudby si již každoročně zvyklo na hudební festival
Kladrubské léto, jehož 39. ročník právě skončil. Hudební událost nejen
regionálního charakteru se zapsala již do povědomí posluchačů a každoročně
přitahuje příznivce hudby přednášené v nádherném, prosvětleném prostoru
Santiniho kostela Nanebevzetí Panny Marie v kladrubském benediktinském
klášteře.
Festival nabízel letos šest koncertů, první a poslední koncerty byly
varhanní. Na úvodním koncertu se představil Jiří Chlum a Collegium pražských
trubačů. Druhý a třetí koncert byl ve znamení komorní hudby. Stamicovo
kvarteto uvedlo díla F. Schuberta, W. A. Mozarta a B. Smetany a na třetím
koncertu přední český hobojista Jan Adamus se svým souborem Adamus
Ensemble zahrál skladby G. F. Haendla, A. Dvořáka, T. Albinoniho a koncert CDur od C. Besozziho. Před vlastním koncertem měl Jan Adamus krátkou
přednášku na téma hoboje a cirkulované dýchaní.
Čtvrtý koncert v kostele Panny Marie zahájilo České saxofonové kvarteto
doprovázené Kriskros kvintetem. Přednesli hudbu barokní i současnou.
Na předposledním koncertu Kladrubského léta zahrál Západočeský
orchestr Mariánské Lázně pod vedením pana dirigenta Peschíka skladby
W. A. Mozarta a J. Haydna, mimo jiné předehru k opeře Don Giovanni.
Nestor českých varhaníků, Jaroslav Tůma, uzavřel letošní hudební letní
sezonu na klášteře za velkého potlesku publika.
Očekávaný nával publika se nesplnil u všech koncertů, přesto byly
pořadatelé s účastí spokojeni.
Následující, již jubilejní 40. ročník, se bude konat opět ve stejnou dobu a
koncertů bude, tak jak tomu bylo letos, opět šest. Program je již částečně
připraven a pořadatelé se těší na opětovně velký zájem publika.
Pavel Parlásek

21

FOTO: 39. ročník Kladrubského léta
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Hudební festival Kladrubské léto 2016 – XXXIX. ročník podpořili:

Zveme Vás…

BIOGRAF NA KOLEČKÁCH: Probudím se včera
2. září od 22:00; Sulanův statek
Promítání české komedie z r. 2012 s Jiřím Mádlem a Filipem Blažkem. O tom
jak středoškolský profesor Petr cestuje časem zpět do studentských let…

Memoriál Vojty Šrámka
3. září od 9:00; areál střelnice
prezentace:
zahájení:
kategorie:
startovné:

9:00
10:00
mladší děti, starší děti, ženy, muži
děti zdarma/ dospělí 50 Kč

Kladrubský kolo-běh
3. září od 17:00; start v areálu
kláštera Kladruby
Druhý ročník závodu dvojic: cyklista – běžec…
Více informací se dozvíte na plakátech.

Jízda malých motocyklů a mopedů
10. září od 10:00; náměstí Kladruby
Mediální partner:

100 km vyjížďka po okolí…
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Kladrubská pětka
10. září od 10:00; start u ZŠ Kladruby
Druhý ročník běžeckého závodu.
Prezentace běžců bude probíhat od 8:45 do 9:45.
Více se dozvíte z článku na str. 34.

7. VERNISÁŽ VÝSTAVY:
Strašidla Jiřího Wintera Neprakty
23. září od 18:00; muzeum Kladruby
Vernisáž výstavy kreseb známého kreslíře a karikaturisty.
Výstavu můžete navštívit do 30. října.

Slavnosti vína a medu

Po vernisáži od 18:45 bude následovat jazzový koncert
kapely Mr.Z.

10. září od 13:00; klášter Kladruby
Zahraje cimbálová muzika, k dostání bude velký
výběr vín, nebude chybět prodej medoviny…
Na programu bude i degustace vín z vinotéky Bobulka.

Pavel Šporcl a Lubomír Brabec v Kladrubech
24. září od 17:00; kostel Nanebevzetí Panny Marie
Koncert v rámci Svatojánského hudebního festivalu 2016.
Vstupenky v ceně 240,- a 340,- Kč je možno zakoupit v předprodeji v RMK.

Víme, kudy chodíme… nový konvent
10. – 11. září; klášter Kladruby
Mimořádné prohlídky běžně nepřístupných částí nového konventu.

Kladrubská desítka
28. září od 11:00; start u ZŠ Kladruby

DIVADELNÍ ROK – 4. PŘEDSTAVENÍ:
Dlouhý, široký a bystrozraký

Tradiční turistický pochod do okolí Kladrub se setkáním s turisty
z Hněvnic, Kostelce a Stříbra. Cíl cesty je tentokrát v Stříbře.

16. září od 18:00; KD Kladruby
Divadlo DOKOLA… Vstupenky v ceně 55,- Kč (dospělý)
a 45,- Kč (dítě) si můžete zakoupit v předprodeji v RMK.

Hubertova jízda pro děti
1. října od 13:00; Pony Farm

Monastýrování… aneb klášterní vzdělávání
24. září; klášter Kladruby
Mimořádné tematicky zaměřené prohlídky kláštera připravené ve spolupráci
s kláštery Plasy, Teplá a Zlatá Koruna.
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Hubertova jízda pro dospělé
8. října od 13:00; Pony Farm
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Den stromů
15. října od 13:00; sraz u ZŠ Kladruby
Bližší informace se dozvíte s plakátů a na webu města.

Zábavné odpoledne pro seniory
15. října od 16:00; KD Kladruby
Na programu je „Posezení s písničkou“, jako vždy je
připraveno občerstvení.
Žádáme seniory z Mileva, Brodu, Tuněchod, Vrbice, Lázu a Pozorky, aby
nahlásili požadavek na zajištění dopravy na tuto akci, a to do 25. 9. 2016 na
tel.: 374 616 711.

3. KLUBOVÝ VEČER:
DUO Dubnička – Lahoda
21. října od 18:00; sál muzea
Večer plný vtipných písniček s hercem a režisérem
Vilémem Dubničkou a hudebníkem Zdeňkem
Lahodou…

Podzimní vyráběcí dílna
22. října od 13:00; recepce muzea
Tentokrát se budou vyrábět šperky z korálků.
Cena dílny je 200 Kč (v ceně je zahrnut veškerý materiál)

Připravované akce – na měsíce listopad a prosinec 2016
5.
11.
11.
12.
18.
25.

11.
11.
11.
11.
11.
11.

od
od
od
od
od
od

11:00
11:00
17:00
13:00
18:00
18:00

Svatohubertská mše
Svatomartinská vína
Martinská slavnost
Podzimní vyráběcí dílna
8. vernisáž výstavy: Vánoce
4. klubový večer: Ali Amiri

3. 12.
4. 12.
7. 12.
10. 12.
12. 12.
13. 12.
16. 12.
17. 12.
18. 12.
24. 12.
24. 12.
26. 12.
26. 12.
28. 12.

od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

8:00
17:30
13:00
13:00
16:00
17:30
18:00
17:00
15:00
13:00
23:00
11:00
12:00
13:00

Mikulášské trhy s vepřovými hody
Lampionový průvod
Vánoční povídačky s obyvateli DPS
Podzimní vyráběcí dílna
Chodějí Lucie, chodějí
Vánoční koncert ZUŠ
Vánoční koncert (klášter)
Vánoční besídka na Pony farm
Vánoční koncert Cavalla
Rozdávání Betlémského světla
Vigilie Narození Páně – mše svatá
Svátek sv. Štěpána – mše svatá
Oživený betlém
Hejbni kostrou
redakce

Přihlásit na workshop se můžete do 16. 10. v recepci RMK, na e-mailu
muzeum@kladruby.cz nebo na tel.: +420 702 160 605.
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Murterské moře
V měsíci září a říjnu 2016 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

Mikeš Antonín (Kladruby)
Ondráčková Eva (Kladruby)
Dlhý František (Kladruby)
Baxová Jitka (Kladruby)
Palma Jiří (Kladruby)
Janoušek František (Láz)
Soblahovský Václav (Kladruby)

Jordánová Lenka (Kladruby)
Kokrment Stanislav (Kladruby)
Bogdanský Antonín (Kladruby)
Pilvousek Josef (Kladruby)
Dunovská Marie (Kladruby)
Kučerová Hana (Kladruby)
Špringlová Milena (Kladruby)
Špringlová Marie (Kladruby)
Mašek Václav (Kladruby)
Mašková Vlasta (Brod)

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

Kornatských ostrovů ční kamenitá pláň
některý velký je, některý jak dlaň
Murterské moře, tyrkysový šperk
ubírá ostrovům kamení a štěrk,
jak rozházené mušle po hladině
ostrovy utápí se v oparu
ospale pusté po staru
nejhezčí v Murterské úžlabině.
Po ránu stíny borovic
před sluncem chrání moře v písku
a klidné moře z plných plic
diktuje větru do notýsku,
krabi se hřejí na pláži
rak poustevníček hledá schránku
rybky se k břehu odváží
a poledne má na kahánku.
Pak s večerem se příliv vrátí
rybářské lodě k přístavu
vítr se v kopcích někde ztratí
slunce se kloní k západu.
Jsi Dalmácie jako moře
jež Tvoje břehy omývá
i když v Tvém nitru někdy hoře
pýcha v Tvém srdci přebývá.
Jak mořské mušle po hladině
ostrovy utápí se v oparu
nejhezčí v Murterské úžlabině
ospale krásné po staru.
Blanka Krýslová

Pozn.: Murterské moře se nachází v Chorvatsku.

29

30

SPORT

4/ 2016

SPORT
Volejbal:
Volejbal muži
Začátkem léta skončila pro muže TJ Sokola
Kladruby soutěž domažlického okresu. V druhé
polovině soutěže se konalo pět odvetných zápasů, kde
jsme čtyřikrát vyhráli. Tím jsme se dopracovali z
konce tabulky na čtvrtou příčku a dosáhli stejného
počtu bodů jako třetí družstvo. O konečném pořadí
rozhodoval tedy až poměr míčů. Finále vesnických
družstev se tým mužů bohužel neúčastnil, ale na
konci léta opět začínáme v nové sezóně okresního
přeboru.
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soupeřky, které ve třetím zkráceném setu zvítězily a mohly se tak radovat
z prozatímního vítězství.
Na sobotní večer byl opět připraven hudební program v podání DJ Čendy.
Bohužel v průběhu noci začalo pršet a v neděli ráno bylo všem jasné, že se
dohrávat nebude. Na kurtech stála voda, pršet nepřestávalo a předpověď
neslibovala žádné zlepšení. Pořadatelé se tedy rozhodli ukončit turnaj, spočítat
body a vyhlásit výsledky. Družstvo z Kladrub proto nedostalo možnost poprat se
o první místo s loňským vítězem a obsadilo druhou příčku.
Vyhlášení proběhlo za vydatného deště pod stanem, kde na všechny týmy
čekaly hodnotné ceny v podobě pohárů, diplomů, medailí, plaket
a upomínkových předmětů.
Kladrubské družstvo získalo mimo cen za druhé místo i dvě individuální
ceny. Za nejlepší nahrávačku celého turnaje byla zvolena Lenka Korbelová a
nejlepší smečařkou se stala Aneta Škorvánková.
Až na nevydařené počasí v neděli byl turnaj velice úspěšný a na příští
ročník se naše družstvo žen již předběžně přihlásilo.
Koncové pořadí:

Vojtěch Ocelík

1.
2.
3.
4.

Bílá Třemešná
TJ Sokol Kladruby
Křenovice
Žichlínek

Složení družstva: Jana Kaslová, Radka Kuvíková, Aneta Škorvánková,
Terezie Lindová, Barbora Lindová, Lenka Korbelová, Lucie Prokopová.

Jubilejní Čestice
O víkendu 20. a 21. srpna se kladrubské ženy již posedmé zúčastnily
jubilejního 50. ročníku Národního finále vesnických a zemědělských družstev.
Hned při příjezdu byla cítit slavnostní atmosféra. Při slavnostním nástupu
nás přivítal, kromě pořadatelů, i předseda Českého volejbalového svazu Zdeněk
Haník, který popřál všem zúčastněným mnoho štěstí a úspěchů v následujících
zápasech.
Do Čestic přijelo celkem 11 týmů, 4 týmy žen a 7 týmů mužů. Systém
turnaje v mužské části byl každý s každým na 2 hrané sety a veškerá utkání
byla rozdělena do dvou hracích dnů. U žen se v sobotu hrálo také systémem
každý s každým, ale na dva vítězné sety a v neděli se pak měla utkat družstva
na prvních dvou pozicích o koncové prvenství a zbylá družstva měla odehrát
zápas o třetí místo.
V sobotu počasí přálo a odehrála se všechna naplánovaná kola turnaje.
Naše ženy v prvním utkání nastoupily proti soupeřkám z Křenovic, které na
kurtu nenechaly ani rozkoukat a jednoznačně je porazily 2:0. Druhé utkání
proběhlo také v dobré náladě a s klidem, protože tým Žichlínek, složený
převážně z mladých hráček, neměl dostatek zkušeností a síly k otočení zápasu
ve svůj prospěch. Výhra pro Kladruby opět 2:0. V posledním zápase se však
rozhodovalo o přední místa v prvním hracím dnu. Naše hráčky nastoupily proti
loňským vítězkám z Bílé Třemešné. Vzájemné utkání však lépe dopadlo pro
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Aneta Škorvánková

MK LICITA
Začátek sezony začal pro hráče MK
LICITA Kladruby až nečekaně úspěšně.
Na 1. turnaji ROHOZEC Ligy 2016
v Mělníku nejstarší aktivní člen Českého
svazu mariáše na této úrovni František
Hlas /82 let/ vyhrál soutěž jednotlivců
a pomohl „kladrubským“ ke 2. místu
v soutěži družstev na turnaji. Poté
následovaly soutěže v Praze, Sokolově, Žluticích, České Lípě a Holicích
víceméně se střídavými úspěchy. Až přišla sobota 4. 6. 2016 Nebákov
u Turnova a historicky prémiové vítězství v družstvech a velmi dobrá umístění
Josefa Poláčka, Romana Hnojského, Petra Hinterholzingera a Zdeňka Lišky
v jednotlivcích. Přestože opět docházely ve 3. kole síly, podařilo se dobře
rozehraný den v Českém ráji dovést do vítězného konce.
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Po letní přestávce zavítají nejlepší mariášníci z Čech i k nám do Kladrub,
kde v sobotu 17. 9. 2016 v sále kulturního domu hostíme v pořadí již 8. ligový
turnaj. Očekáváme účast až 70 hráčů a pokusíme se potvrdit stoupající formu.
Jako zpestření připravujeme i účast „rezervy“ – „B“ mužstva a účast tří
soutěžících žen včetně mistryně republiky Marie Křížové z Budislavic. Ligový
ročník, do kterého zatím zasáhlo 103 hráčů a 15 družstev vrcholí v říjnu v
Budislavicích a v Pelhřimově. Tradiční slavnostní tečkou a rozloučením s
mariášovým rokem 2016 bude na konci roku Turnaj mistrů /Memoriál Květy
Hlízové/ v Doksech u Kladna s pozváním pro 36 nejlepších hráčů žebříčku + 4
„na divokou kartu“ s hodnotnými cenami pro nejlepší.
Dosavadní pořadí ročníku ROHOZEC Ligy 2016 po 8. soutěžích
Jednotlivci
1. Kučera Miloš
2. Fanta Tomáš
3. Semorád Jan
…
5. Poláček Josef
…
7. Roman Hnojský
…
13. Liška Zdeněk
…
30. Hlas František
…
44. Hinterholzinger Petr
…
103. Polák Štefan

ALDA Team Horní Jelení
Falešní Sobi Praha „A“
GOLDSERVIS Pelhřimov

816 b.
736 b.
722 b.

MK LICITA Kladruby

697 b.

MK LICITA Kladruby

657 b.

MK LICITA Kladruby

600 b.

MK LICITA Kladruby

502 b.

MK LICITA Kladruby

363 b.

jednotlivec Praha

18 b.

Družstva
1. GOLDESRVIS Pelhřimov
2. Mariášová perleť Sokolov
3. MK LICITA Kladruby
…
15. Labská Mělník „C“

192 b.
176 b.
163 b.
16 b.
Zdeněk Liška
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Atletika:
Kladrubská pětka
Vážení čtenáři, rádi bychom Vás pozvali na druhý
ročník běžeckého závodu s názvem KLADRUBSKÁ PĚTKA.
Jedná se o sportovní akci, která je určena jak výkonnostní
běžce, tak i pro širokou veřejnost, která má chuť si
zasportovat a užít si běh, třeba jako sportovní
společenskou akci, kde čas a umístění nehraje roli.
Celý závod bude probíhat stejným způsobem
a po stejné trati jako při prvním ročníku. Ten se dle mého
názoru velmi vydařil. Start závodu je naplánován
na 10. září v 10:00 z nádvoří ZŠ v Kladrubech. Prezentace běžců bude obíhat
ovšem již od 8:45 do 9:45. Trať povede směrem k fotbalovému hřišti, zámeckým
parkem, klášterem, kolem bílého kříže a přes indiánskou stezku zpět ke škole.
Po doběhnutí bude následovat slavnostní vyhlášení a předání cen. Nejrychlejší
muž a žena také převezmou putovní poháry, na které bude vyryto jejich jméno.
Celý program bude doprovázet hudba a občerstvení. Přijďte se tedy s námi
proběhnout, případně alespoň podpořit ostatní závodníky. V letošním roce se
podařilo náš závod zařadit i do takzvaného seriálu Běžec Tachovska, který
probíhá celý rok a zúčastňuje se ho pravidelně mnoho kvalitních běžců, kteří
také budou rádi za Vaše povzbuzení a zcela určitě předvedou i skvělé výkony.
Těšíme se na Vás a věříme, že se Vám tato akce bude líbit.
KATEGORIE

ROK OD

ROK DO

DOROSTENCI
MUŽI
VETERÁNÍ I
VETERÁNÍ II
VETERÁNÍ III

1999 a mladší
1977
1967
1957
1956 a starší

1998
1976
1966

DOROSTENKY
ŽENY
ŽENY I
ŽENY II
ŽENY III

1999 a mladší
1977
1967
1957
1956 a starší

1998
1976
1966

Tomáš Jaša
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Otázka: Najdi rozdíl na fotografii? A jak dlouho trvalo pracovníkům MěÚ
Kladruby vhodit pytel do prázdného kontejneru?
… do ZŠ Kladruby nastoupí v září 27 prvňáčků
… Regionální muzeum Kladrubska vypsalo výběrové řízení na obsazení místa
administrativní pracovník muzea – kulturní referent. Bližší informace
na webových stránkách města a muzea Kladruby
… letošního 39. ročníku hudebního festivalu Kladrubské léto se zúčastnilo
celkem 948 posluchačů
… sponzoři podpořili hudební festival Kladrubské léto částkou 113.000,- Kč
… do školní jídelny Mateřské a Základní školy v Kladrubech byly zakoupeny
nové konvektomaty
… kapela Bohemian Pipe Band, která hrála na Kladrubské pouti, užívá skotské
dudy, které docílí až 121 decibelů hladiny zvuku, což je hluk startující stíhačky
… dětského blešího trhu před poutí se zúčastnili čtyři kluci

Správná odpověď: jeden a 2 min práce
Prosíme občany, aby se ke svému okolí chovali ohleduplně a třídili odpad
správně dle dispozice na kontejneru.
Jiřina Vladařová
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