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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
aktuální číslo Zpravodaje se Vám dostává do rukou v době, kdy na slunečné
a teplé počasí můžeme jen vzpomínat. Podzim zatím ukazuje spíše svoji
deštivou a zamračenou tvář a z výkladních skříní a reklamních letáků již
na nás opět koukají čerti a vánoční figurky. To nám ten rok zase utekl…
Většina investičních akcí plánovaných na tento rok bude uskutečněna.
Především se podařilo dokončit rozsáhlou rekonstrukci staré školní budovy. Ta
teď září novotou a naopak ostatní části školní budovy se teď začínají hlásit
o svoji opravu – především část školní budovy, ve které je tělocvična a kuchyně
s jídelnou. Také mateřská školka se postupně opravuje a renovuje, a to
především za účelem zlepšení a úspor na vytápění budovy. V letošním roce se
tedy ve vyšším pavilonu zasklil balkon, který byl za předchozího vzhledu téměř
nevyužívaný. Také školní kuchyně se dočkaly dalšího vylepšení, kdy byla
do kuchyně základní školy zakoupena nová pečící trouba a do mateřské školy
konvektomat.
O dalších investičních akcích jsem Vás již informovala, v současné době se
dokončuje rekonstrukce chodníku před základní školou, při které je také
prováděna modernizace veřejného osvětlení v této lokalitě.
V poslední době jsem společně s občany města velmi znepokojena
přibývajícími akcemi vandalů. Asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu
místních vandalů. Nedovedu si totiž představit, že by pomalovávání fasád, oken,
zastávek, ničení veřejného WC a podobné akce měl na svědomí někdo přespolní.
Naopak jsou to lidé, kteří zde v Kladrubech bydlí a měli by mít tedy zájem, aby
naše obec vzkvétala a byla stále hezčí. Odstraňování těchto „místních krás“ stojí
nemalé prostředky z našeho rozpočtu, které by se daly použít na něco jiného.
Odhalování vandalismu je velmi těžké, a když někdo není přichycen při činu, ať
náhodnými svědky nebo policií, viník se nám může jen vesele smát a dál ničit.
Apeluji tedy na všechny, kteří se s podobnými jevy setkávají, aby neváhali
upozornit na pachatele těchto činů. Nikdy jsem nebyla příznivcem rozsáhlých
kamerových systémů, protože jsou nejen drahé, ale také svým způsobem
nikomu z nás není příjemné, když je sledován, ale budeme muset zřejmě
přistoupit k většímu monitorování veřejných prostranství.
Protože poslední Zpravodaj vychází až těsně po Vánocích, ráda bych Vám
popřála šťastné a veselé svátky ve společnosti těch, co máte rádi.
Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 27. 7. 2016 do 21. 9. 2016
Rada města vzala na vědomí:

Zápis z jednání komise služeb a dopravy města Kladruby ze dne 30. 6. 2016

Žádost manželů Vokurkových, Nýřany o pronájem části pozemku
p.p.č. 1538/ 1 v k.ú. Brod u Stříbra za účelem údržby předmětného
pozemku s tím, že bude provedeno místní šetření

Žádost Ing. M. Drába, Plzeň o pronájem p.p.č. 1603/ 6 v k.ú. Brod
u Stříbra s tím, že bude provedeno místní šetření za účasti sousedů

Stížnost p. Valenty, Tuněchody na šíření pcháčovitých rostlin v k.ú.
Tuněchody

Žádost pí E. Rypové, Vrbice o povolení pokácení 3 ks vrby na p.p.č. 52/ 1
v k.ú. Vrbice u Stříbra s tím, že bude provedeno místní šetření

Výzvu MěÚ Stříbro, odboru ŽP k provedení údržby zaplaveného pozemku
ve vlastnictví města Kladruby – p.p.č. 1575, 1576, 1577, 1608, 1399/3
v k.ú. Tuněchody
Rada města projednala a schválila:

Kalkulaci ceny vodného pro obec Brod u Stříbra a Tuněchody pro období
2016 dle předloženého návrhu provozovatele p. J. Slepičky, Kostelec

Zařazení žádosti pí M. Valové, Kladruby do seznamu žadatelů o zahrádku

Proplacení nákladů za el. energii nájemci hostince v Brodu p. J. Šimkovi
za období od 1. 7. 2015 – 30. 6. 2016 (dětský den, údržba hřiště, odčerpání
vody ze sklepa), celkem 402 kW tj. 2.919,- Kč

Výpůjčku pozemku ZO ČSCH Kladruby v Sulanově statku k pořádání
výstavy drobného zvířectva ve dnech 13. 8. – 14. 8. 2016

Uspořádání chovatelské výstavy v Kladrubech v prostorách Sulanova statku
ve dnech13. 8. – 14. 8. 2016, pořadatel – ZO ČSCH Kladruby

Poskytnutí příspěvku na ceny na konání Kladrubské pětky do výše 4.000,- Kč

Žádost pí Hubingerové, Kladruby o výměnu kuchyňské linky a vany

Ukončení pozemkové smlouvy na p.p.č. 131/ 2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
k 31. 08. 2016, nájemce p. M. Trávníček, Kladruby z důvodu odstěhování

Pokácení dřevin rostoucích mimo les na p.p.č. 52/ 1 v k.ú. Vrbice u Stříbra
(3 ks vrby), žadatelka p. E. Rypová, Vrbice

Termíny svateb na rok 2017
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Výběrové řízení na akci – Kanalizační přípojka pro BD Kladruby čp. 209
a uzavření smlouvy s vítěznou firmou Zikostav, s.r.o., Plzeňská 41, Horní
Sekyřany – cena – 64.714,- Kč
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Brod u Stříbra
p.p.č. 1603/6
p.p.č. 1538/1
Uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120056002 mezi městem Kladruby a ČEZ
Distribuce, a.s. Plzeň o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie – Sulanův statek – za cenu
171.888,70 Kč
Zařazení žádosti pí M. Bodišové, Kladruby do seznamu o přidělení bytu
Poskytnutí příspěvku 3000,- Kč městu Stříbro na konání pochodu
Kladrubská desítka
Dodatek č. 1 smlouvy o dílo na akci – Tuněchody – Přístavba akumulační
nádrže k objektu ATS na st.p.č. 46
Smlouvu o výpůjčce nádob na tříděný odpad (IGLU) od společnosti EKOKOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha na dobu neurčitou
Smlouvu o smlouvě budoucí mezi městem Kladruby a společnosti RWE
GasNet, s.r.o. na realizaci stavby přeložky plynové přípojky na akci
„Stavební úpravy a oprava objektu č.p. 99 tvz. Sulanova statku v Kladrubech“
Žádost p. F. Dlhého, Kladruby o připojení na vodovod v obci Brod u Stříbra
k nemovitosti č.p. 24
Záměr stavby RD na pozemku p.p.č. 41/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra,
žadatel p. P. Nový, Kladruby s tím, že vlastní souhlas ke stavbě bude dán až
po předložení PD
Záměr instalace markýzy na budovu restaurace U Koruny s tím, že povolení
bude vydáno až po dodání přesných parametrů (žadatelka M. Švarcová,
nájemkyně restaurace U Koruny)
Vítězem výběrového řízení na akci – Stavební úpravy a změna užívání DPS
Kladruby firmu Zikostav, s.r.o., Plzeňská 41, Horní Sekyřany s cenou
713.951,75 Kč vč. DPH a uzavření smlouvy o dílo

Rada města nemá námitek:

Ke stavebnímu záměru a předložené PD na stavbu RD v lokalitě Kladruby –
západ na p.p.č. 580/ 56 a 580/ 127, stavebník sl. N. Naruševičová, Kladruby

Ke stavebnímu záměru a předložené PD na stavbu RD na v lokalitě Kladruby
– západ na p.p. č. 580/118 a 580/5, stavebník p. O. Naruševič, Kladruby

Ke stavebním úpravám, přístavbě a nástavbě hospodářského objektu
u domu čp. 96, na p.p.č. 95 a p.p.č. 2010/3 v k.ú. Kladruby, stavebník
Ing. P. Pelánková, Klenčí pod Čerchovem a p. M. Pelánek, Kladruby

Ke stavbě venkovního přístřešku na p.p.č. 185/ 49 v k.ú. Kladruby
u Stříbra dle předložené situace, žadatel – J. Burian, Kladruby

K umístění stavby oplocení na p.p.č 384/4, 384/5 a 383/11 v k.ú. Vrbice
u Stříbra dle předložené situace, žadatel Ing. M. Kovář, Plzeň
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Žádost pí M. Bodišové, Kladruby o pronájem NP k provozování kadeřnických
služeb s tím, že v současné době nemá město žádné vhodné prostory
k pronájmu
K provozování zvláštní autobusové linkové dopravy 409009 Horšovský
Týn – Stod – Stříbro a 490899 Stříbro – Heřmanova Huť – Chotěšov
K předložené dokumentaci společnosti ZEVYP, spol. s r.o., nám. Republiky
35, Kladruby a souhlasí jako vlastník sousedního pozemku k realizaci
stavby „Stáj Žďár – Pozorka“ dle předložené situace
K předložené dokumentaci na realizaci projektu „Klášter Kladruby – Život
v řádu“ zpracovanou společností OBERMEYER Helika a.s.
K předložené dokumentaci společnosti VODOVRTY, s.r.o., Ladova 195,
Mariánské Lázně na vrtnou studnu v k.ú. Brod u Stříbra, p.p.č. 1653/2
a souhlasí s udělením výjimky dle ustanovení § 24 a odst. 2 vyhlášky
č. 501/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 269/2009 Sb. a vyhlášky č. 22/2 a se
stavbou studny
K předložené dokumentaci společnosti RotaGroup, s.r.o, Na Nivách 2,
Praha na akci „Příprava území (HTU) projektu Výstavba výrobní a skladové
haly F na p.p.č 1758/ 1, 1758/ 2, 1757/ 1, 1756/ 2, 1756/ 9, 1756/ 1,
1757/ 2, 1756/ 7, 1756/ 8, 1962/ 1 a 1962/ 17 v k.ú. Ostrov u Stříbra

Rada města neschválila:

Žádost manželů Nových, Plzeň o pokácení stromu na p.p.č 1969/ 3 v k.ú.
Kladruby u Stříbra

Odprodej části p.p.č. 131/2 v k.ú. Kladruby V. Pitkovi, bytem Kladruby,
souhlasí pouze s pronájmem pozemku
Rada města doporučila:

ZM schválit pronájem pozemku p.p.č. 1603/ 6 v k.ú. Brod u Stříbra
o výměře 18 m2, za cenu 0,50 Kč/m2 Ing. M. Drábovi, Plzeň

ZM schválit pronájem části pozemku p.p.č. 1538/1 v k.ú. Brod u Stříbra
o výměře 618 m2, za cenu 4,- Kč/m2 manž. Vokurkovým, Nýřany za účelem
údržby předmětného pozemku

ZM schválit odkup p.p.č. 2010 v k.ú. Milevo o výměře 1618 m2 od Lesy ČR,
s.p. za cenu 36.717,- Kč včetně DPH

ZM schválit odprodej části p.p.č. 185/1 díl c + e v k.ú. Kladruby u Stříbra
p. V. Čepičanovi, Kladruby za cenu 100,- Kč/m2 a náklady souvisejících
s prodejem pozemku (GP + 1000,- Kč správní poplatek)
Rada města neodporučila:

ZM schválit pronájem pozemku p.p.č. 131/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
p. J. Pelánkovi, Kladruby na umístění plechové garáže z důvodu, že se
jedná o veřejné prostranství
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ZM schválit pronájem pozemku části p.p.č. 1961 v k.ú. Milevo cca 50 m2
pro rekreační účely (umístění pojízdného karavanu) p. V. Zelenkovi, Újezd
Svatého kříže, Bělá nad Radbuzou a vyzývá p. Zelenku, aby opustil
pozemek, který v současné době neoprávněně užívá

Zasedání zastupitelstva města dne 21. 9. 2016
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo:

Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 23. 6. 2016

Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení

Rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2016

Odprodej pozemku p.p.č. 580/142 a p.p.č. 2064/9 (pozemek č. 6) v k.ú.
Kladruby u Stříbra v lokalitě Kladruby – západ manž. Hejplíkovým,
Kladruby dle schválených podmínek

Odprodej části p.p.č. 185/ 1 a 185/ 74 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře
397 m2 p. J. Stahlovi, Kladruby za cenu 100,- Kč/ m2 a náklady související
s prodejem pozemku (GP, 1000,- Kč správní poplatek)

Pronájem pozemku p.p.č. 1603/6 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 18 m2, za
cenu 0,50 Kč/m2 Ing. M. Drábovi, Plzeň

Pronájem části pozemku p.p.č. 1538/1 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře
618 m2, za cenu 4,- Kč/ m2 manž. Vokurkovým, Nýřany za účelem údržby
předmětného pozemku

Pronájem pozemku st. č. 44 v k.ú. Vrbice u Stříbra o celkové výměře 8 m2
p. R. Czinnerovi, Vrbice za cenu 4,- Kč/m2

Podání žádosti o bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb. –
SPÚ Plzeň, na p.p.č. 1479, 1581, 1582/ 1 v k.ú. Brod u Stříbra a uznání
závazku ze smlouvy č. 3M08/ 31 (honební společenstvo Borovany)

Uzavření smlouvy č. Z_S14_12_8120056002 mezi městem Kladruby a ČEZ
Distribuce, a.s. Plzeň o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního
zařízení určeného k dodávce elektrické energie – Sulanův statek – za cenu
171.888,70 Kč

Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby (kupující) a Lesy ČR
(prodávající) na odkoupení pozemku č. 2010 v k.ú. Milevo o výměře
1618 m2 za dohodnutou cenu 29.367,- Kč vč. DPH + náklady na znalecký
posudek ve výši 7.350,- Kč tj. celkem 36.717,- Kč
Zastupitelstvo města neschválilo:

Pronájem pozemku části p.p.č. 1961 v k.ú. Milevo cca 50 m2 pro rekreační
účely (umístění pojízdného karavanu) p. V. Zelenkovi, Újezd Svatého kříže,
Bělá nad Radbuzou
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Pronájem pozemku p.p.č. 131/ 2 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. J. Pelánkovi,
Kladruby na umístění plechové garáže z důvodu, že se jedná o veřejné
prostranství

Zastupitelstvo města pověřilo:

Starostku města Mgr. Štěrbovou k dražbě nemovitosti dle
vyhlášky č. 94 EX 4792/13 (nemovitost čp. 78 v Kladrubech)

dražební

Zastupitelstvo města uložilo:

Starostce města důsledně uplatnit penále z prodlení a odstranění závad
u firmy OPS Plzeň na akci – Oprava staré budovy ZŠ Kladruby
Irena Lőriková

Termíny svateb pro rok 2017
MĚSÍC

DATUM

Leden

17. 01. 2017 (sobota)

Únor

18. 02. 2017 (sobota)

Březen

18. 03. 2017 (sobota)

Duben

22. 04. 2017 (sobota)

Květen

20. 05. 2017 (sobota)

Červen

17. 06. 2017 (sobota)

Červenec

01. 07. 2017 (sobota)
07. 07. 2017 (pátek)
29. 07. 2017 (sobota)

Srpen

12. 08. 2017 (sobota)
26. 08. 2017 (sobota)

Září

23. 09. 2017 (sobota)

Říjen

21. 10. 2017 (sobota)

Listopad

18. 11. 2017 (sobota)

Prosinec

09. 12. 2017 (sobota)
Jiřina Vladařová
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Jednání starostky města
13.7. 2016
13.7. 2016

–
–

14.7. 2016
18.7. 2016
19.7. 2016
19.7. 2016
20.7. 2016
25.7. 2016
26.7. 2016
27.7. 2016
27.7. 2016
27.7. 2016

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

zasedání rady města
jednání se zástupcem firmy Strabag – oprava komunikace
v Tuněchodech
jednání s kastelánem kláštera Kladruby
jednání s projektantem ohledně Sulanova statku
jednání s MěÚ Stříbro, ŽP ohledně odvodnění pozemků na Pozorce
jednání s ředitelkou ZŠ
účast při kolaudaci ČOV
jednání s poslancem Ing. Janem Volným
podpis smlouvy na ROP v Plzni
zasedání předsednictva Stříbrského regionu + předání techniky
jednání s firmou ohledně přípravy novoročního ohňostroje
zasedání rady města

2.8.
2.8.
3.8.
4.8.
10.8.
10.8.
15.8.
18.8.
24.8.
26.8.
30.8.
30.8.
31.8.

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

jednání se zástupcem firmy Strabag
jednání ohledně opravy fasády ZŠ
pohovory na zasedání Stříbrského regionu
kolaudační řízení – komunikace v Tuněchodech
jednání s projektantem ohledně rekonstrukce náměstí
zasedání rady města
místní šetření v Tuněchodech – zaplevelování pozemků
jednání s ředitelkou ZŠ
šetření – pozemkové úpravy Brod
účast při kolaudaci – rybníčky – Raška
jednání s MěÚ Stříbro ohledně průjezdu kamionů
jednání na MMR v Praze ohledně kláštera Kladruby
zasedání rady města

2.9. 2016
5.9. 2016
6.9. 2016

–
–
–

šetření ohledně památného dubu v Kladrubech
jednání se zástupkyní NPÚ
vyhlášení soutěže Křišťálová popelnice firmou EKO-KOM
v klášteře Kladruby
prezentace – Povodňové plány
jednání se zástupcem firmy Energie Pro
jednání ve Vrbici – místní šetření k pronájmu pozemků
jednání se zástupcem O2
zasedání rady SOČ (skládka)
jednání s ředitelkou ZŠ
jednání s ministryní pro místní rozvoj Karlou Šlechtovou ve Stříbře
zasedání rady cestovního ruchu v Bezdružicích
jednání s firmou ohledně výstavby Seniorparku
jednání s obvodní lékařkou ohledně ordinace v Kladrubech
předání staveniště – chodník u ZŠ

7.9.
12.9.
14.9.
14.9.
15.9.
16.9.
19.9.
20.9.
21.9.
21.9.
21.9.

2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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26.9.
27.9.
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5/ 2016

2016
2016
2016
2016
2016

–
–
–
–
–

zasedání rady města
zasedání zastupitelstva města
zasedání Stříbrského regionu
jednání se starostou města Tachov
účast na dražbě domu čp. 78 v Kladrubech

4.10. 2016
7.10. 2016
7.10. 2016

–
–
–

7.10. 2016

–

účast při kolaudaci novostavby RD v Kladrubech
převzetí stavby – oprava střechy na pilnici
jednání na Dopravním inspektorátu v Tachově ohledně
průjezdu kamionů
jednání s odborem výstavby MěÚ Stříbro ohledně možnosti
novostaveb RD
podpis smlouvy na KÚ PK
zasedání rady města
přednáška na konferenci o odpadech v Liberci
jednání se zástupcem firmy Flea a Bezpo
zasedání rady SOČ (skládka)
jednání s pečovatelkou DPS

12.10.
12.10.
18.10.
19.10.
20.10.
21.10.

2016
2016
2016
2016
2016
2016

–
–
–
–
–
–

Irena Lőriková

10

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

5/ 2016

Bezplatná pomoc rodinám
Společnost
Člověk
v tísni
působí
na Stříbrsku již téměř dva roky a nabízí
bezplatnou pomoc při řešení problémů s dluhy,
exekucemi,
oddlužením,
zaměstnáním,
bydlením, ale i při jednání s úřady apod. Dosud
poskytované služby se zaměřovaly na pomoc
dospělým lidem, kteří se dostali do složité
životní situace. Nově organizace nabízí v našem
regionu pomoc i dětem a rodinám.
Služba se soustředí na podporu celé rodiny
zejména při řešení výchovných potíží, špatných
školních výsledcích a dalších problémech
spojených se školní docházkou, ale třeba i při
rozvodu, svěření dítěte do péče a vymáhání alimentů. Pracovníci služby se snaží
o to, aby dítě v podporované rodině dosáhlo co nejvyššího vzdělání. Pomáhají
přitom odstranit nejrůznější komplikace, se kterými se rodina setkává. „Za
první dva měsíce, co zde službu poskytujeme, jsem pomáhala hlavně
s vyplňování nejrůznějších formulářů, kdy jsme řešili například zajištění
přídavků na dítě, finanční pomoc na nákup školních pomůcek a stravné pro
děti ve školce. Jedné mamince jsem pomáhala v situaci, kdy odešel její partner
a ona zůstala bez peněz. Řešila jsem i situaci, kdy se matka s ročním dítětem
přišla o bydlení a neměla kam jít,“ vypočítává příklady Iva Trávníčková,
regionální pracovnice společnosti Člověk v tísni.
Služba je poskytována zejména terénní formou. „Konzultuji hlavně
v domácnostech rodin. Součástí naší služby je ale i doprovod na úřady, do škol
a podobně,“ vysvětluje Iva Trávníčková. Doplňuje, že pokud někomu terénní
forma nevyhovuje, může přijít do kanceláře organizace ve Stříbře. Tu zájemci
najdou na adrese Mánesova 1522 a mohou přijít každá pondělí od 11.30
do 16.00 hod. bez objednání, případně se na jiný termín objednat.

Člověk v tísni, o.p.s. – Stříbrsko
soc. služby pro dospělé
Otakar Bartošík, tel.: 777 787 691
soc. služby pro rodiny
Iva Trávníčková, tel.: 777 367 654
Dalibor Hapl
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Základní škola informuje:
Střípky ze ZŠ…


rekonstrukce fasády budovy 1. stupně
finišovala na konci prázdnin a sotva jsme si
zvykli na relativní klid, následovala
rekonstrukce
chodníku
a veřejného
osvětlení před školou. Zatím vše probíhá
podle plánu a můžeme se těšit na konečný
výsledek. Nezbývá než si přát, abychom si
všichni vynaložené práce a prostředků
vážili…



1. 9. zahájení školního roku proběhlo tentokrát na školním dvoře. Letos
jsme přivítali 26 nových prvňáčků 



5. 9. sedmáci a osmáci navštívili v rámci exkurze skládku Eko Depon
v Černošíně…



7. 9. se konal tradiční orientační běh smíšených /1. – 9. třída/družstev…



13. 9. Žáci 4. a 5. třídy navštívili muzeum v Plzni, kde si rozšířili znalosti
načerpané při výuce vlastivědy…



15.9. První krajské semifinále Street Hockey Cupu 2016 se hrálo
v hokejbalové hale v Plzni na Košutce. Náš tým do něj postoupil z dvou
předchozích jarních kol a z pěti zápasů zde vybojoval 9 bodů. Postoupil tak
z druhého místa do finále, které se konalo 18. 10. za účasti osmi mužstev
/Plzeň, Domažlice, Přeštice, Dolní Bělá, Stříbro, Tachov, Strašice
a Kladruby/. V něm už tak úspěšný nebyl a obsadil celkové sedmé místo.
I přesto zaslouží kluci uznání za bojovnost, kterou prokazovali v celém
letošním ročníku turnaje…



29. 9. K nečekané komplikaci došlo na školním dvoře, kudy chodily děti
do školy při rekonstrukci chodníku. Za pláštěm zateplení tělocvičny si
postavili velké hnízdo sršáni a ohrožovali kolemjdoucí. Nezbylo než zavolat
hasiče ze Stříbra, kteří si s nimi během krátké chvilky poradili…



3. 10. Na exkurzi do ZOO v Plzni si tentokrát vyrazili třeťáci a čtvrťáci.
Výlety tohoto typu jsou vždy velmi úspěšné 



9. 10. Horniny a nerosty, ale také další zajímavosti si mohli prohlédnout
deváťáci v hornickém skanzenu ve Stříbře. Načerpané znalosti se jim určitě
budou hodit v hodinách přírodopisu 
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13. 10. „Cesta do středu Země sopouchem Milešovky“ – opravdu povedené
představení v divadle Alfa v Plzni viděli žáci 3. a 4. třídy. Po skončení si
mohli ještě prohlédnout celé zázemí divadla…



14. 10. zahráli a zazpívali čtvrťáci seniorům v DPS Kladruby…



19.10. Žáci 9. třídy byli pozváni na akci „Škola jinak“, kterou připravila
SOŠ Stříbro…
Pavel Nový

Exkurze do firmy Ekodepon Černošín
5. září jela naše třída společně s osmáky na exkurzi na skládku
do Černošína. Nejprve jsme se šli podívat na recyklaci plastů a skla, viděli jsme,
jak se třídí odpad. Pak jsme jeli do Plané, kde se recykluje papír, viděli jsme
tam třídičku papíru, drtičku dřeva a dřevotřísky. Bylo to hodně zajímavé.
David Havránek, VII.
Orientační běh
Orientační běh se konal letos ve středu 7. září. Tato akce se koná každý rok
vždy na začátku školního roku.
Letos bylo 15 skupin, podle počtu deváťáků, byli v nich namícháni žáci
všech tříd. Skupinky prošly celkem 8 stanovišť, na každém čekal nějaký učitel,
který měl připravený úkol. Například tam byla poznávačka stromů a keřů,
„běhací“ pexeso, stavění ruliček na sebe, skládání tangramů.
Celý den jsme si užili, byla to legrace.
Simona Říhová, VIII.
Dny vědy v Plzni
V pátek 9. září jela šestá a osmá třída na Dny vědy do Plzně. Na celém
plzeňském náměstí byly stánky s různými pokusy.
Rozdělili jsme se na skupinky a mohli se jít podívat do jakéhokoli stánku.
My se byli podívat např. v jednom, kde měli různé nápoje a zjišťovali, jak je
který nápoj kyselý. Měli tam přístroj na měření kyselosti, paní ho nejprve dala
do octa. Ten byl dost kyselý. Ale když ho dala do Kofoly, tak ta byla kyselejší
než ocet. Nemohla jsem tomu uvěřit, ale kyselost překrývá cukr.
Bylo to opravdu zábavné a poučné.
Aneta Žižková, VI.
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„Škola jinak“ na SOŠ Stříbro
Akci „Škola jinak“ uspořádala SOŠ Stříbro. Účelem této akce bylo žákům
devátých tříd představit školu a nalákat nové studenty. Probíhalo to 18. a 19.
října, naše třída tam byla ve středu 19.10.
Na začátku nám přidělili dvě průvodkyně, byly to studentky, které nás
prováděly školou a odváděly nás na různá stanoviště. Jelikož se na této škole
studují 3 obory, byly na stanovištích 3 druhy úkolů.
Agropodnikání nám předvedlo stroje, které zemědělci používají, nebo také
pitvu ovce, kde jsme poznávali různé orgány. Přírodovědné lyceum se nám
představilo v učebnách, kde byli různí živočichové nebo různé rostliny, plody
a houby. Také nám ukázali chemické a fyzikální pokusy, např. s Teslovým
transformátorem či tekutým dusíkem. Veřejnosprávní činnost nás pozvala
do tělocvičny, kde byla stanoviště, která se týkají úřadu práce, financí nebo
třeba i psaní na psacích strojích.
Líbilo se mi tam, uvažuji, že si tam dám přihlášku.

FOTO: Koťata a noví kamarádi

Kristýna Fichtlová, IX.
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Hornický skanzen
V pátek 6. října se 9. třída vydala do Hornického skanzenu do Stříbra
s panem učitelem Cvrkem.
Z Kladrub jsme jeli autobusem do Stříbra, do skanzenu jsme došli
po naučné stezce, která vede podél vody. Šli jsme se podívat do štoly, kde nám
pán povídal o různých kamenech, vysvětloval, jak se dříve těžilo atd.
Po skončení exkurze jsme šli pěšky lesem do Kladrub.
Jiří Češka, IX.
Den cyklistiky
V úterý 11. října měl druhý stupeň Den cyklistiky. Ti,
kdo si nemohli nebo nechtěli přivézt kolo, zůstali ve škole,
kde si zkoušeli dopravní testy, jezdili na dopravním hřišti
a trénovali první pomoc. Ti, kteří si kolo přivezli, se rozdělili
do třech skupin a vyrazili na cyklovýlet, dvě skupiny jely
převážně do terénu, jedna skupina jela po silnici.
Všichni se ve zdraví a bez defektů vrátili do školy. Akce
se vydařila.
Ivana Kvasničková, VIII.

Zálesácký kroužek pro děti
S malým počtem dětí zápasí také další kroužek, který probíhá
v Kladrubech. Jedná se o kroužek Malý zálesák, jehož organizátorem je Dům
dětí a mládeže ve Stříbře. Děti se schází jednou za 14 dní v pátek od 13:00 do
16:00. Společně se děti vydávají do okolní přírody, kde hrají nejrůznější hry.
Kromě toho si osvojují základní tábornické dovednosti, jako například
rozdělávání ohně, práce s buzolou, GPS, vaření v přírodě, stavbu stanu, práci
s pilou a sekyrou, atd. Kroužek je inspirován aktivitami Ligy lesní moudrosti.
Na konci školního roku je pak pro děti připraveno přespávání v přírodě.
V dnešní době počítačů a televizí se přirozená touha dětí trávit svůj volný
čas v přírodě vytrácí. Rád bych dětem ukázal, že i v přírodě se mohou cítit
dobře, že v ní mohou zažít dobrodružství a napětí, a to vše ve společnosti
kamarádů. Příroda je připravená na naše objevování, stačí si nazout boty a
vyrazit. Budeme rádi, když se najdou další zálesáci, kteří budou mít chuť
vyrazit s námi. V listopadu se sejdeme v pátek 4. listopadu ve 13 hodin před
školou. Pokud byste potřebovali další informace, můžete zavolat na telefonní
číslo 720 440 595.
Martin Čechura
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Mateřská škola informuje:
Nový školní rok u Koťat
Začátek školního roku u Koťátek v MŠ Kladruby jsme přivítali zvesela.
Seznámili jsme se s novými kamarády, pohráli, popovídali a na oslavu nového
školního roku jsme si připili „Rychlými špunty“. Také jsme nezapomněli
na návštěvu u Sluníček, která nám převyprávěla pohádku „Mášenka a medvěd“.
U Broučků a Berušek si Koťata prohlédla nový balkon a zarecitovala básničky
o podzimu. Vydali jsme se i na návštěvu do kuchyně za paní kuchařkou
a prohlédli jsme si, kde nám paní kuchařka vaří dobroty.

FOTO: Koťata a noví kamarádi

Petra Kertysová, Šárka Ježová
Podzimní „bramborování“
Příchod podzimu byl slunečný a Koťata se vrhla na tvoření postaviček
z přírodnin. Vytvořila pana a paní Cukeťákovi, Bramboráčky, ježky z brambor,
veselé a smutné Cibulačky s nazdobenými šaty.
Také jsme něco udělali pro své zdraví. Koťata připravila ovocný salát a jako
sladkou tečku na závěr – jablečné muffiny. Mysleli jsme trošku i na zimu,
a proto jsme si nakrájeli a nasušili křížaly. Abychom se pobavili, zahráli jsme si
pohádku „Princeznička na bále“. Nechyběla ani zábava – skok v pytlích, nošení
brambor na lžíci, koulení cibule a další. Zahráli jsme si i hry s padákem –
Na červíka Pepíka, Bramborová honička a Na bramborového krále.
Koťata nezapomněla ani na zvířátka. Vydali jsme se nasbírat kaštany
a žaludy, kterými lesní zvěř v zimě nakrmíme.
Za nedlouho nás ještě čeká podzimní dílnička s halloweenskou tématikou,
na kterou se už všichni moc těšíme a srdečně zveme všechny rodiče.
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FOTO: Koťata sbírají kaštany

Petra Kertysová, Šárka Ježová
Berušky a Broučci v novém školním roce
Berušky a Broučci se sešli ve třídě nově vyzdobené. Celý měsíc září se děti
navzájem seznamovaly. Noví kamarádi (a není jich málo) poznávali prostředí
celé školky, zahrady i okolí. Děti se vyrovnávaly nejen s novým prostředím, ale
samozřejmě hlavně s tím, že je to pro ně velká životní změna – být bez
maminky. I když pár slziček bylo, přechod k samostatnosti děti zvládají a patří
mezi nás. Společně si užíváme malování, modelování, tvoření i hry ve třídě.
Ve školce jsme měli i umělecký zážitek. Pro někoho první v životě, a to v podání
divadla Kolem, které sehrálo pohádku „O Jeníčkovi a Mařence na útěku z domova“.
Při pobytu venku jsme prozkoumali a hráli si v celém areálu mateřské
školy. Také jsme se vypravili na výpravu na kaštany, společně jsme navštívili
výstavu fotografií na Staré poště. Při procházkách pozorujeme změny v přírodě,
jak podzim maluje. Prostě si společně užíváme dnů ve školce a stále objevujeme
nové věci a zažíváme nové příhody.

FOTO: Berušky a Broučci v novém školním roce

Marcela Jandíková, Eva Pomyjová
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Dračí lety u Sluníček
S podzimem a sychravým počasím přišlo i období draků. Nás ve školce
navštívil drak Ferda. Nechtěl nás postrašit ani si smlsnout na nějaké princezně,
ale chtěl se pochlubit svým dlouhým pestrobarevným ocáskem. Děti Ferdovi
zpívaly dračí písničky a on je na oplátku naučil pěkně létat. Klukům a holčičkám
sice chyběly dlouhé ocásky, ale nahradili jsme je barevnými stuhami a hned to
u nás vypadalo jako na dračím sletu. Aby Ferdovi nebylo smutno, že je sám,
děti mu vyrobily papírového kamaráda s dlouhým ocáskem plným barevných
mašlí. Teď to u Sluníček vypadá jako v dračí líhni, z každého okna vykukuje
rozesmátá dračí hlava nebo zářivý ocásek. Samozřejmě jsme všechny dráčky
nejprve museli naučit bezpečně létat, aby nedošlo k srážce či ztrátě pentliček.
S rodiči jsme pak pouštěli velké draky na louce. Všichni se těšili na pěknou
podívanou a povedlo se, pestrobarevný rej draků nezklamal.
Zuzana Křížová
Zahájení nového školního roku 2016/ 2017
V září naše mateřinka přijala do svých tří tříd celkem 74 dětí. V polovině
září ještě přibyl jeden odklad školní docházky, takže jsme dosáhli opět na plnou
kapacitu – 75 dětí.
Začátek pro nově nastupující děti byl mnohdy krušný (hlavně ve třídě
Broučků a Berušek), ale za krátký čas po společných adaptačních návštěvách
s někým z rodiny ve třídě se situace značně vylepšila a pláče a stýskání už
nebylo tolik.
Celkem bylo přijato 22 nových dětí (většinou tříletých) a ty nahradily
předškoláčky, kteří již odešli do ZŠ.
Novinkou od října byla možnost přijmout do skupiny 3 – 7 letých dětí ještě
dvě neplně tříleté děti a k nim na krátký úvazek další pedagogickou pracovnici.
V současné době je tzv. „chůva“ ve třídě Sluníček.
Alena Medová
Víte, že:


děti ze všech tříd MŠ navštívily fotografickou výstavu na Sulanově statku



16. 9. přijelo k nám divadlo KOLEM s pohádkou „Jeníček
a Mařenka na útěku z domova“



3. 11. nás zasvětí paní Čechurová do kouzel Podzimníčků



10. 11. zahraje v MŠ divadlo NÁNA svoji „Andělskou pohádku“



připravujeme se ve všech třídách na podzimní tvořivé dílničky
za přítomnosti rodičů
Alena Medová
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ZUŠ informuje:
Hned první akcí v září byla výstava s názvem Já čtenář, kde žáci
z kladrubské pobočky VO vystavovali svá díla. Vernisáž se uskutečnila 14. září
v prostorách knihovny ve Stříbře. Čtení ze své oblíbené knížky četly Kačenka
Stahlová a Klára Kuršová. Na vernisáži vystoupili žáci kladrubské pobočky
se známými písněmi z pohádek (Isabela Igerská, Dan Drudík, Marian a Nela
Berkyovi). Výstava potrvá až do konce tohoto roku.
Další výstavu připravují žáci na téma Cesta do pravěku.
Žáci ze souboru Cavalla vystoupili 8. října v plzeňské katedrále, kde
doprovázeli sbor Cantus. Za své vystoupení sklidili veliký potlesk.
Stanislava Šmahelová

Regionální muzeum Kladrubska informuje:
Na pár slov do muzea
Rozhovor s Ing. Milanem Zoubkem, kastelánem
kladrubského kláštera
Jak byste zhodnotil uplynulou sezónu v kladrubském klášteře? Vloni slavily
Kladruby 900 let, nejrůznějších akcí bylo mnohem víc, víc bylo tedy i
návštěvníků… Jaký byl v letošek?
V letošním roce je návštěvníků zatím o něco méně než v loňském roce. Co se
týče kulturních akcí, tak počet i jejich návštěvnost byla stejná jako v roce 2015.
Jsem rád, že se opět uskutečnilo představení v rámci festivalu Tanec Praha,
zůstalo zachováno šest koncertů Kladrubského léta a probíhal i cyklus
mimořádných prohlídek Monastýrování, do kterého se letos kromě kláštera
Plasy zapojily i kláštery v Teplé a Zlaté Koruně. Proběhla také úspěšná výstava
Santiniho hvězdy a s velkým zájmem návštěvníků se setkala i nově otevřená
expozice vonných látek – Archiv vůní.
Když jsme u návštěvníků, máte nějakou statistiku, z jakých nejvzdálenějších či
nejexotičtějších zemí pocházeli návštěvníci kladrubského kláštera?
Takovouto statistiku si nevedeme, ale vím z osobního setkání, že v průběhu
sezóny k nám zavítali návštěvníci např. z Japonska nebo z Peru. To jsou ovšem
spíše výjimky.
Brány kladrubského kláštera se pro letošní rok zavřely. Asi si nikdo nemyslí, že
zaměstnanci kláštera teď sedí v křesle a odpočívají nebo nabírají síly na další
turistickou sezónu, přesto nám zkuste přiblížit, co se teď v klášteře děje.
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Brány kláštera se tak úplně ještě nezavřeli. V prosinci proběhnou ještě vánoční
koncerty, rozdávání betlémského světla a tradiční bohoslužba a oživený betlém.
Po konci sezóny je potřeba uklidit a zazimovat jednotlivé expozice a samozřejmě
probíhají běžné administrativní činnosti k zajištění provozu. Připravuje se
rozpočet na příští rok, včetně plánu oprav a údržby a samozřejmě také plán
kulturních akcí. Koncem roku bychom už také měli vědět, zda jsme byli
úspěšní se žádostí o evropské peníze v IROP na projekt „Život v řádu“
(revitalizace prohlídkových tras v klášteře Kladruby). Pokud dotaci obdržíme,
začneme připravovat výběrová řízení a zpracovávat náročnou prováděcí
projektovou dokumentaci.
Jedna spíš osobní otázka – v areálu kláštera máte i svůj byt, jaké to je bydlet na
místě s takovou historií, máte třeba i nějaký alespoň lehce strašidelný zážitek?
Po 16 letech je bydlení v klášteře už spíše všední záležitostí. Vím, kam touhle
otázkou směřujete, ale strašidelné zážitky mi způsobují spíše někteří
návštěvníci.
Zkuste si představit, že by nebyla žádná omezení – finanční, ani jiná, jaké byste
měl s kladrubským klášterem plány, co byste tam z pozice kastelána udělal?
Plány, co by se s klášterem mělo udělat, existují celkem přesné, v průběhu let
jsme zpracovali celkovou koncepci využití a průběžně připravujeme i projekty
na obnovu jednotlivých částí areálu. Postupně se budeme snažit tuto koncepci
naplňovat. Pokud by nebyla žádná omezení, šlo by to samozřejmě rychleji.
A poslední otázka – na jaké akce byste nás ještě v tomto roce do kláštera pozval?
5. listopadu se bude od 12.00 konat v klášterním kostele Svatohubertská mše,
kterou bude sloužit P. Miroslav Martiš. V prosinci pak dva vánoční koncerty
(16. a 18. 12.), rozdávání betlémského světla na Štědrý den po obědě a 26. 12.
tradiční mše a oživený betlém.
Děkuji za rozhovor.
Bohuslava Dusíková

V recepci RMK


můžete se přihlásit na podzimní výrobní dílny – s lektorkou paní Ciprovou
budeme v sobotu 12. 11. vyrábět svíčky a 10. 12. adventní vazby



v pátek 9. prosince proběhne další přespávání v muzeu, už nyní se mohou
děti hlásit v recepci muzea



na recepci muzea můžete přinést nejrůznější betlémy, které jste ochotni
nám zapůjčit na vánoční výstavu
kolektiv muzea
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Kroužek lidových zvyků a tradic
Od října se v muzeu opět schází dětský kroužek lidových zvyků a tradic.
V letošním školním roce kroužek navštěvuje 6 dětí. Není to málo, ale není to ani
moc. Proto bychom rádi mezi sebe přijali další holky a kluky. Naše společná
setkávání jsou plná především písniček a tancování. Učíme se veselé lidové
písničky, které sami doprovázíme na jednoduché hudební nástroje. Ke každé
písničce se také učíme jednoduchý taneček. Inspiraci v tomto směru čerpám
z materiálů dětských lidových souborů. Kromě zpívání a tancování na každou
schůzku pro děti připravuji nějaké tvoření. Nejčastěji je to tvoření z přírodních
materiálů. Vyráběli jsme tak například zvířátka z kaštanů, housenky z jutového
provázku nebo růžičky z barevných javorových listů. Po celý školní rok si také
povídáme o zvycích a tradicích, které se vážou k jednotlivým měsícům v roce.
Momentálně máme před sebou Vánoce, a tak velká část programu bude
věnována zvykům našich předků v období Adventu.
Pokud máte doma dítko školou povinné a myslíte si, že by mu bylo mezi
námi dobře, budeme moc rádi, když se k nám přidá. Scházíme se každou
středu od 15:10 do 16:10 v muzeu.
Petra Čechurová
Vernisáž Tahem pera a Strašidla Jiřího Wintera Neprakty
Páteční večery jsou v muzeu věnovány klubovým večerům, nebo vernisážím.
Tak tomu bylo i 23. září, kdy se v prostorách muzea konala vernisáž hned dvou
výstav.
V patře budovy bylo možné vidět zlomek tvorby Jiřího Wintera – Neprakty.
Z celkového počtu téměř 35 000 kreseb, které pan Winter během života vytvořil,
lze samozřejmě ukázat jen nepatrnou část. K jinak oblíbenému tématu strašidel
a jiných příšer, byly vybrány bytosti známé to obecně v našich zeměpisných
šířkách, jakož i poměrně neznámí obyvatelé říše přízraků. Zahledět se možno
jest do půvabných víl a poťouchlých jezinek, k vidění je také obyvatelstvo světa
vodního a bytosti vpravdě éterické, jako Bílá paní a duchové. Chtónický svět
zastupují čerti, upíři a ježibaby krásných forem a na obrázku lze spatřit
i golema.
Úvodní slovo pronesla vdova po umělci, paní Daniela Pavlatová, muzikálně
vernisáž doprovodila skupina Mr. Z, kterážto pokračovala ještě hodinku
po zahájení v příjemném džezovém lelkování. A tak pokud se návštěvníci
nevypařili ihned po obligátních chlebíčkách a sektu, mohli si ten večer
poslechnout velmi dobrý jazz.
Zároveň s Nepraktovským světem strašidel byla v přízemí muzea
instalována výstava slabikářů ze sbírky Zdenky Markovičové, z jejíchž tří set
slabikářů celého světa většina k vidění jest ve vitrínách. Jsou zde slabikáře
všech jazyků první republiky, slabikáře evropské, africké a i dálnovýchodní
z Číny a Japonska.
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Návštěvníci si mohli zavzpomínat na dobu školní docházky a najít ten „svůj“
slabikář. Výstavu Tahem pera navštívily děti prvního stupně základní školy
v Kladrubech povinně a doufejme, že si tímto nezprotivily navždy muzea
a výstavy všeho druhu.
„Uzávěrka“ výstavy se koná v pátek 4. listopadu a to sice v návaznosti na
přednášku Luďka Krčmáře o Nových Čechách a Norimberské stezce. Promítat
se budou dva unikátní krátké filmy, na nichž se Jiří Winter podílel svojí
„tlustou linkou“. První je o pražských strašidlech (sic!), následuje dokument
o cestě krále Jiřího po Evropě, který se také báječně hodí k tématu
předcházející přednášky.
V novém roce se v muzeu objeví opět výstava z díla Jiřího Wintra Neprakty.
Ta ale bude z jiného soudku.
Pavel Parlásek
Přednáška Hrady Karla IV.
Přednáška Hrady Karla IV: se konala v pátek 14. 10. 2016 v kladrubském
regionálním muzeu. Jak již sám název napovídá, šlo o přednášku o hradech,
které po sobě náš panovník zanechal anebo na jejichž výstavbě se nějakým
způsobem podílel. Na toto téma hodinu zajímavě vyprávěl pracovník
Západočeského muzea Mgr. Luděk Krčmář. A hovořil nejen o Karlových
hradech v Čechách, ale i v Itálii, Braniborsku či Bavorsku.
Několik desítek posluchačů po zajímavé přednášce čekala ještě další
událost, a sice promítnutí krátkého filmu režírovaného Vlastimilem Uhlířem
s názvem Příběh jménem Valerie. Tento snímek se skoro celý odehrává
v prostorách kladrubského kláštera, objevují se v něm i kladrubští amatérští
herci a produkovala ho rodačka z Kladrub paní Zuzana Nikolovová. Té nakonec
sami herci předali coby poděkování nádherný dort, na němž byl kladrubský
klášter vyobrazen.
Monika Šavlová
Podzimní přespávání v muzeu
Po úspěšné přespávací akci, která proběhla před prázdninami, jsme se
rozhodli uspořádat pro děti další noc strávenou v muzeu. Tentokrát jsme se
měli společně vydat na výlet do Afriky.
V muzeu jsme se sešli v sobotní podvečer 22. října. Všech 18 dětí přišlo
s dobrou náladou a byli zvědavé, co je v muzeu čeká. Po úvodním seznámení
jsme se vrhli do výroby afrických masek. A tak se papírové předlohy pod
dětskýma rukama měnily na nádherně malovaná díla. Myslím si, že i skuteční
Afričané by byli překvapeni tou krásou. A na dětech bylo vidět, že byly také
se svou prací spokojené.
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Po tvoření následovalo společné zpívání afrických dětských písniček. Naučili
jsme se celkem tři, dvě byly pozdravy afrických dětí a jedna byla jednoduchou
dětskou hříčkou. Obzvlášť se nám líbila jedna, která měla krásný význam:
Funge alafia asche asche,
Funga alafia asche asche.
(čte se: fanga alafija ašé ašé)

Co myslím, to říkám,
v srdci přináším mír.

Africká hudba nás provázela i v dalších aktivitách, při kterých jsme
bubnovali a hráli na různé nástroje, nebo jsme se snažili napodobit africké
tance.
Při všem tom řádění nám ale vyhládlo, a tak jsme se pustili do společné
večeře. Každému nabalily maminky nejrůznější dobroty, děti navzájem
ochutnávaly a zanedlouho byly zase spokojené. Po večeři jsme si připravili
spaní, ustrojili se do pyžam a z provizorních postýlek sledovali film Kniha
džunglí. Film se dětem velice líbil a všechny se vydržely dívat až do konce. Pak
jsme si už popřáli dobrou noc a v tichu muzea jsme usnuli.
Nedělní ráno nás přivítalo mlhou za oknem a švitořením dětí ve spacácích.
Po snídani jsme si společně povídali, jak se nám v muzeu líbilo a pak už jsme se
museli rozloučit, protože se ve dveřích začali objevovat první maminky
a tatínkové.
Dětem se akce moc líbila a i já jsem byla s průběhem spokojená. Další
přespávání proběhne v pátek 9. prosince a už nyní se mohou děti hlásit
v recepci muzea. Přespávání bude tentokrát vánoční a přednost budou mít děti,
které v muzeu ještě nespaly.

FOTO: Přespávání v muzeu

Petra Čechurová
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Hasičské okénko:
Vážení spoluobčané,
ještě začátkem září jsme si mysleli, že už nás do konce roku nečeká žádná
akce. Pak nás požádalo okresní sdružení, jestli bychom nezorganizovali
podzimní kolo hry Plamen. My jsme nabídku přijali.
Soutěž se konala 15. 10. na fotbalovém hřišti a v zámeckém parku.
Zúčastnilo se jí 11 družstev starších, 7 družstev mladších Mladých hasičů a 8
dorostenců. Náš dorostenec Jan Keller skončil na skvělém 3. místě a má dobře
našlápnuto na jarní kolo. Podle ohlasů jsme přípravu a organizaci zvládli dobře,
což nás velmi těší. Rád bych poděkoval městskému úřadu za půjčení materiálu
a posekání okolí hřiště a fotbalovému klubu za umožnění mít zázemí
v kabinách. A samozřejmě všem, kteří se zúčastnili příprav a organizace. Teď se
budeme připravovat na jarní kolo, které je technicky o dost složitější a je na něj
potřeba každá ruka.
O týden později 22. 10. jsme uspořádali železnou sobotu a posbírali jsme
u nás a vesnicích nepotřebný železný šrot.
Výjezdová jednotka za uplynulé období vyjížděla k 5 událostem. 25. 8.
k požáru automobilu u Žďáru, 8. 9. k požáru u žďárského kravína, 10. 9.
požáru stohu u Těchlovic, 24. 9. k požáru stavební buňky ve Stříbře a 19. 10.
k taktickému cvičení na Butově zaměřenému na vyhledávání osob.
V nejbližší době se už začneme připravovat na přípravu plesu a Výroční
valné hromady.
Martin Větrovec
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Včelařské okénko:
Základní organizace ČSV Kladruby je již několik let zřizovatelem
včelařského kroužku pro děti a mládež. Za celou dobu trvání prošla kroužkem
celá řada dětí, z nichž někteří u tohoto koníčku zůstali a nadále se věnují
včelaření.
Díky nezištné práci všech, kteří se aktivně podílejí na práci s malými
včelaříky, a především díky zřizovateli je včelařský kroužek pro děti a mládež
stále aktivní. V letošním roce má 12 členů ve věku od 7 do 11 let. Děti se
scházejí pravidelně každé pondělí od 13 hodin – starší členové kroužku
a každou středu od 13 hodin – mladší členové. Letos se opět nejlepší z nich
zúčastnili vědomostně-dovednostní soutěže Zlatá včela a všichni se umístili
na vynikajících místech. Krátké zhodnocení a především velkou pochvalu všem
zúčastněným jsme zmiňovali ve Zpravodaji 01/2016.
Jako každý začínající včelař mají i letos malí včelaříci před sebou velké
množství práce. Učí se poznávat včelařsky významné dřeviny a rostliny,
anatomii včely a léčení včelstev, poznávají život včel, včelařské nářadí a náčiní,
seznamují se všemi potřebnými pracemi každého včelaře. Všechny teoretické
znalosti si ověřují nejen v soutěži Zlatá včela, ale hlavně v praxi na školní
včelnici.
I když jsme stále tak trochu na začátku školního roku, mohou se děti již
pochlubit velkým množstvím činností, které každé z nich zvládlo a zvládá. Mají
založen herbář včelařsky významných rostlin, znají základní včelařské nářadí,
dokáží vám říci, jak dlouho trvá vývoj jednotlivých typů včel, starší členové se
významně podíleli na úklidu včelnice a její přípravě na další sezonu, která
každému včelaři již začala. I když je kroužek pro děti bezplatný, pokaždé si z něj
něco malého odnesou, ať už rukodělný výrobek nebo vlastnoručně upečenou
medovou dobrotu.
Mají-li Vaše děti chuť a zájem získávat stále nové vědomosti o jednom
z nejzajímavějších společenstev naší planety a k tomu se zapojit do práce, která
je někdy sice náročná, ale pokaždé velmi příjemně voňavá a jejíž výsledek je
sladký, přijďte se za námi podívat.
za Včelařský kroužek pro děti a mládež
Pavla Kovaříková
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HISTORIE
Jak přijali občané Kladrub vznik Československa v říjnu roku 1918

Za dva roky uplyne sto let od skončení tolik proklínané Velké neboli světové
války, kterou na rozlišení od pozdější, ještě ukrutnější a krvavější, známe pod
názvem První světová válka. 28. října 1918 se rozpadla poražená Rakouskouherská říše a na jejím území vznikly nové samostatné státní útvary. Mezi ně
patřila i Československá republika. To se však velmi nemile dotklo obyvatel
německé národnosti žijících v pohraničních územích nového státu. Za všechny
to vyjádřil tehdejší farář zámecké fary Johann Remiger ve farní kronice:
„28. října 1918 začalo nové uspořádání světa, císařové a trůny se zhroutili,
vznikly republiky. My příslušníci západních Čech jsme byli přičleněni k ČSR.
Nastaly trpké chvíle pro všechno německé a katolické. Češi a sociální demokraté
se stali pány.“
Už z toho bylo zřejmé, jak němečtí obyvatelé přijímali s nechutí vznik tohoto
nového státního útvaru. A tvrdá odpověď přišla velice brzy.
Již 29. října 1918 byl z pohraničních oblastí ČSR ustaven protizákonně
samostatný „stát“ zvaný Deutschböhmen, s hlavním městem Libercem. A
nezůstalo jen u toho, ve Stříbře propukla protičeská revolta. Okresní hejtman
Felix Marschner, který se podřídil pražské československé vládě, a ne Liberci,
byl davem zbit do bezvědomí, popliván a posmrkán! Jeho úředník Jenisch byl
tažen za nohy parkem a pak shozen z vysokého náspu. To za to, že prý měli
povolat do Stříbra československé vojáky k udržení pořádku ve městě. Na
nějaký čas se pak situace zklidnila, ale připravovaly se další akce, tajně
v Jirenské hájovně mezi Stříbrem a Kladruby. Již 19. března 1919 byl na
náměstí do Stříbra svolán tábor lidu, na němž řečník požadoval „vymanění
Němců z české nadvlády“ a vyzýval přítomné, aby pro to „své statky i životy
obětovali“. Následoval pochod se zpěvem písně Deutschland, Deutschland über
alles, jejíž text rozdávali účastníkům pořadatelé na letácích. Jeden
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z dohlížejících četnických strážmistrů leták zabavil, ale několik účastníků
manifestace se pak na něho vrhlo a povalili ho na zem. Kdosi z vojáků pak bez
vydání rozkazu vystřelil, přidalo se několik dalších, a následky byly tragické.
Jedna mrtvá žena a dva těžce zranění, z nichž jeden navíc zemřel. V květnu
1919 v Kladrubech vybízel obecní tajemník Müller před volbami německé
obyvatele, aby byli „zatím ticho“ a čekali na další rozkazy, jak bojovat za
zachování Deutschböhmen.
Ale ne všichni místní Němci si vylévali takto své nacionální city. Děly se i
věci, které se vznikem republiky naprosto nesouvisely. Německy psaná kronika
obce Pozorka si všímá negativních jevů, které přinesla válečná léta:
„28. října 1918 konečně skončila světová válka, ale krutosti a jakýsi válečný
duch v lidech zůstal i po jejím skončení. Všechno ničit a rozbíjet. A tak začalo
nesmyslné ničení kulturních památek. Došlo třeba k uražení hlavy na soše
svatého Jana Nepomuckého stojící na pozoreckém mostě. Naštěstí dobří lidé
shozenou hlavu vylovili ihned z řeky a sochu opravili. Ulámané končetiny sochy
byly rovněž vyhledány a opraveny, skleněné tabulky znova zaskleny. Tak měl
být svatý Jan zlovolnou rukou vandala zničen.
Kronika města Kladruby rovněž jedinou větou uvádí, že docházelo v té době
k ničení křížů a soch. Jinak byla ve svých zápisech až příliš skoupá na zprávy o
dění v regionu. Stejně tak jako kronika pozorecká se ani slovem nezmínila o
vzniku Československé republiky, ani o státoprávních úpravách po skončení
války. V obou kronikách se objevují víceméně zprávy o neštěstích, která tehdy
postihla Kladruby nebo o tom, co především zajímalo prosté obyvatele Kladrub.
Tak se třeba dozvídáme o požáru dvora Žďáru dne 10. července 1918, při němž
shořela stodola s obilím a různé nářadí k obdělávání polí. Požár zavinilo čtyřleté
dítě. V následujícím roce vzrušila kladrubské obyvatele vražda mladé dívky
Marie Pechanové, která bydlela v domku č. 177 u opuštěné štoly Jakobizeche
pod strání nedaleko dnešní čističky. Údajně ji zabil její milenec, syn bohatého
sedláka z Vrbice, kterému otec zakázal, aby se s ní stýkal. Její tělo bylo
nalezeno po osmi dnech od jejího zmizení zahrabané v kompostu u vrbické
cesty, která odbočovala ze silnice Kladruby-Stříbro před velkou zatáčkou, kde
stojí mezi křovinami nevysoký křížek. Údajný vrah byl vyšetřován, ale vražda
mu nebyla dokázána. Alibi mu poskytla služka ze statku jeho otce, která
vypověděla, že celý večer, kdy mělo k vraždě dojít, byl u ní v její komůrce na
statku.
Brzy se život v Kladrubech dostal opět do normálních kolejí. Lidé si zvykli
na nové poměry a občas si postěžovali na státem organizovanou „čechizaci“
Kladrub. Ta však až tak velká zase nebyla, týkala se především příchodu
českého osazenstva na místní poštu, četnickou stanici a po několika letech i
založení české menšinové školy.
Jiří Čechura
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Socha sv. Jana Nepomuckého na starém mostě

Starý most přes Úhlavku
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Klubový večer s Vilémem Dubničkou a Zdeňem Lahodou
V pátek 21. 10. proběhl v pořadí již třetí letošní klubový večer. Tentokrát
do kladrubského muzea zavítala dvojice – režisér Vilém Dubnička a hudebník
Zdeněk Lahoda.
Jak už to bývá, těžko lze naplánovat vše, tentokrát se moc nepodařilo
naplánovat diváky. Možná se klubový večer kryl s jinou akcí v okolí nebo se
lidem zkrátka nechtělo do podzimního sychravého večera… Akce tedy proběhla
v opravdu komorním duchu, ale rozhodně jí to neubralo na atmosféře. Ti, kteří
dorazili, nelitovali, bezmála dvě hodiny se výborně bavili u veselých písniček
proložených ještě vtipnějším vyprávěním historek a odcházeli domů s úsměvem
na tvářích a dobrou náladou.
Možná by v plném sále ani taková atmosféra vytvořit nedala.. Přesto ale
doufáme, že se 25. 11. sejdeme na posledním letošním klubovém večeru
ve větším počtu. Už se na Vás těšíme.
Bohuslava Dusíková

Pozvánka na akci Po stopách svatého Martina
Ráda bych všechny děti pozvala na již tradiční kladrubskou akci.
V letošním roce jsem trošku pozměnila název, a tak místo Martinská slavnost
nese akce název Po stopách svatého Martina. S názvem se mění také průběh
tohoto večerního putování se světýlky. V pátek 11. listopadu si již v 17 hodin
můžete v recepci muzea vyzvednout „martinskou obálku“, ve které budou
všechny důležité informace. Celé putování bude probíhat formou jednoduché
městské hry, kdy rodiče se svými dětmi budou ve městě hledat stopy svatého
Martina. Každý si tak bude moct hru užít a vychutnat samostatně. V určitou
dobu, bude upřesněno v obálkách, se sejdeme na jednom místě, kde se možná
setkáme se samotným Martinem. Tuto formu jsem zvolila pro letošní rok
záměrně, protože počet dětí a dospělých, kteří na tuto akci přichází, je už tak
velký, že si děti v tom velkém davu putování ani pořádně neužijí. Letos to bude
tedy hlavně na rodičích, aby za pomocí „martinské obálky“ svým dětem hru co
nejvíce přiblížili a společně si večer užili.
A co budete potřebovat s sebou? Jako každý rok hlavně lucerničku.
Lucerničky budeme opět vyrábět předem v muzeu, a to ve středu 9. listopadu.
Pokud tedy lucerničku nemáte, přijďte si ji vyrobit. Začátek dílničky bude
v 15:15 a můžete přijít kdykoliv až do 17 hodin. Není tedy nutné přijít na
začátek. Kromě lucerničky se vám bude hodit také baterka, samozřejmě teplé
oblečení a teplé boty. Opékat letos nebudeme.
Petra Čechurová
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Zveme Vás…

NOVÉ ČECHY A VIA CAROLINA
4. listopadu od 18:00, muzeum
Další přednáška Mgr. Luďka Krčmáře. Po přednášce budou promítnuty dva
krátké animované filmy, na kterých spolupracoval Jiří Winter Neprakta.

SVATOHUBERTSKÁ MŠE
5. listopadu od 12:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
v klášteře

SVATOMARTINSKÁ VÍNA
11. listopadu od 11:00, kladrubské náměstí
Můžete se těšit na skvělá mladá vína a samozřejmě nebude chybět ani
svatomartinská husička…

MARTINSKÁ DÍLNIČKA
9. listopadu od 15:15, muzeum
Vyrábět se budou „martinské lucerničky“.

PO STOPÁCH SV. MARTINA
11. listopadu, sraz v 17:00 v muzeu
Sejdeme se v recepci muzea a potom se vydáme
směrem na klášter. S sebou si vezměte teplé
oblečení, něco na opékání a lucerničku.
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PODZIMNÍ VYRÁBĚCÍ DÍLNA
12. listopadu od 13:00, muzeum
Tentokrát se budou vyrábět svíčky. Cena kurzu je 200 Kč (v ceně je zahrnut
veškerý materiál). Určeno pro dospělé i větší děti.
Přihlásit se můžete do 2. 11. V recepci RMK, na e-mailu muzeum@kladruby.cz
nebo na tel.: +420 702 160 605.

VEPŘOVÉ HODY
12. a 13. listopadu od 10:00,
Klášterní restaurace
K ochutnání a k prodeji budou nabízeny –
zabijačková polévka, zabijačkový guláš, jitrnice, jelita,
tlačenka, ovar a další.

VERNISÁŽ VÝSTAVY: BETLÉMY
18. listopadu od 18:00, muzeum
Výstava betlémů – papírových, keramických, starých i nových…
i dětských prací.
Čeká na Vás občerstvení a hudební vystoupení.

DÝŇOVÉ ODPOLEDNE
19. listopadu od 15:00, muzeum
Povídání o dýních spojené i s malou ochutnávkou
s autorkou kuchařek Janou Florentýnou
Zatloukalovou
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4. KLUBOVÝ VEČER: ALI AMIRI
25. listopadu od 18:00, sál muzea
Večer plný zajímavého povídání a nevšední
hudby… Ali Amiri účinkoval ve 2. řadě
soutěže Superstar, vystupuje v muzikálu
Angelika, živí ho ovšem medicína, jeho
specializací je estetická a korektivní
dermatologie, má v Praze svoji kliniku… Na to
a možná i na spoustu dalšího přijde řeč.
Vstupné 50,- Kč.

MIKULÁŠSKÉ TRHY S VEPŘOVÝMI HODY
3. prosince od 8:00, kladrubské náměstí
Můžete se těšit na zabijačkové hody, teplou medovinu i vánoční
zboží… Žáci ZŠ budou prodávat své výrobky a vydělávat na
školné pro Muthinu z Keni. Kladrubské lesy nabídnou u svého
stánku vánoční stromky. Na děti se těší kladrubští čerti.
Od 10:00 do 11:30 vystoupí Kudrna koled band.

RORÁTNÍ ZPÍVÁNÍ
3., 10. a 17. prosince – vždy od 7:30, kostel sv. Jakuba

LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE ZPÍVÁNÍM
KOLED A ROZSVÍCENÍM
VÁNOČNÍHO STROMKU
4. prosinec, sraz v 17:30 u školy
Průvod projde ulicemi města na náměstí, kde si za
hudebního doprovodu žáků ZUŠ zazpíváme vánoční koledy
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PODZIMNÍ VYRÁBĚCÍ DÍLNA
10. prosince od 13:00, muzeum
Tentokrát se budou vyrábět netradiční adventní vazby. Cena kurzu je 200 Kč
(v ceně je zahrnut veškerý materiál). Určeno pro dospělé i větší děti.
Přihlásit se můžete do 1. 12. v recepci RMK, na e-mailu muzeum@kladruby.cz
nebo na tel.: +420 702 160 605.

CHODĚJÍ LUCIE, CHODĚJÍ…
12. prosince od 16:00, Kladruby

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
13. prosince od 17:30, sál muzea
Vystoupí žáci hudebního oddělení ZUŠ ve hře na klavír, keyboard,
kytaru, flétny a žestě.

VÁNOČNÍ KONCERT – Václav Noid Bárta
16. prosince od 18:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
v klášteře
Vstupné je dobrovolné a bude předáno ve prospěch kladrubského kláštera.
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VÁNOČNÍ BESÍDKA NA PONY
FARM
17. prosince od 17:00,
areál Pony Farm Kladruby

VÁNOČNÍ KONCERT CAVALLA A CANTUS
18. prosince od 15:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
v klášteře
Zazní méně známé adventní a vánoční písně a skladby z barokních kancionálů,
vystoupí soubor staré hudby Cavalla Kladruby a pěvecký sbor
Cantus Stříbro – Kladruby.

VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ – MŠE SVATÁ
24. prosince od 23:00,
kostel sv. Jakuba na náměstí

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA – MŠE SVATÁ
26. prosince od 11:00,
kostel Nanebevzetí Panny Marie v klášteře
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ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO
SVĚTLA
24. prosince od 13:00, kostel
Nanebevzetí Panny Marie v klášteře

OŽIVENÝ BETLÉM
26. prosince po mši svaté (cca od 12:00), nádvoří kláštera

HEJBNI KOSTROU
28. prosince od 13:00, tělocvična
základní školy
Sportovní odpoledne pro všechny věkové
kategorie. Možno využít horolezeckou stěnu,
ping-pongové stoly… Nutné je sportovní
oblečení a obuv. Vstup zdarma!
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Připravované akce – na měsíce leden a únor 2017
1.
1.
1.
6.
7.
14.
20.
21.
28.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

od 10:30
od 17:00
od 18:00
od
od
od
od
od

15:00
20:00
18:00
20:00
20:00

Slavnost Matky Boží – mše svatá (kostel sv. Jakuba)
Novoroční setkání v kostele sv. Jakuba
Novoroční ohňostroj
Tři králové
Mrazík – představení Kladrubské divadelní společnosti
Myslivecký ples
koncert
Hasičský ples
Včelařský ples

4.
10.
17.
18.
25.
25.

2.
2.
2.
2.
2.
2.

od
od
od
od
od
od

20:00
18:00
18:00
15:00
13:00
19:00

Učitelský ples
Koncert (Mr. Z)
Klubový večer
Maškarní rej pro děti
Masopust
Masopustní taškařice
redakce
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci listopad a prosinec 2016 se dožijí významného životního jubilea tito
naši občané:
LISTOPAD

PROSINEC

Mikešová Filoména (Kladruby)
Šlapáková Růžena (Kladruby)
Králová Monika (Kladruby)
Mrňák Václav (Kladruby)
Toušová Václava (Láz)
Tůzová Vlasta (Kladruby)
Nedbal Petr (Kladruby)
Turek Jindřich (Kladruby)
Havránek Václav (Kladruby)
Javorská Věra (Kladruby)

Hartmanová Dana (Kladruby)
Goblirschová Marie (Kladruby)
Koutský Petr (Kladruby)
Pomyje Jindřich (Kladruby)
Křen Václav (Kladruby)
Rudolf Milan (Kladruby)
Kunzová Vlasta (Kladruby)
Svobodová Eva (Kladruby)
Kokrmentová Helena (Kladruby)
Muknšnáblová Věra (Kladruby)

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

Čtvero ročních časů
Příroda, ta se neřídí
tím věčným spěchem od lidí
má svoje roční období
a čtvero tváří podoby.
Nejprve jaro, mladý květ
stačí všem srdcím rozumět
vše znovu klíčí, život sám
nemůže býti překonán.
A teplo léta, slunce jas
nejhezčí pocit budí v nás,
vše zraje, vzduchem prolíná
jásavá, letní krajina.
Potom sem rychle přikvačí
podzim a vše je jinačí
zlatavé hrušky dozrály
rdí jeřabin se korály.
Až listí stromům opadá
teskná sem vnikne nálada
les zimou stromy nachýlí,
všude sníh, mráz a střechýly.
V domovech ale pohoda,
která se létu podobá
jen krajina, jak po staru
vzdychá a touží po jaru.
Blanka Krýslová
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TJ Sokol Kladruby informuje:
Tradiční Kladrubská desítka letos vyšla na středu. Šlo se do Stříbra.
Pro nás to znamenalo celkem pohodovou trasu v délce 5 km. Sešli jsme se tedy
až v jedenáct hodin před školou. Po tradičním focení jsme vyrazili. Cesta vedla
kolem hřbitova dolů k vojákům, přes tábor nahoru na Jirnou, kde jsme se už
napojili na modrou turistickou trasu. Cíl cesty – „U Jevčáka“.
Na cestu se vydali i cyklisté. Jejich trasa vedla z Kladrub přes Benešovice,
Svojšín, Otročín, Těchlovice do Stříbra. Cestou je bohužel potkaly technické
problémy v podobě píchlého kola. Do cíle se tedy dostali se značným zpožděním.
Pozitivní na tom bylo, že nemuseli stát šíleně dlouhou frontu na občerstvení.
To byla jediná výtka k celé akci. Jinak vyšlo všechno na jedničku. K dobré
náladě přispělo i sluníčko a skupina Wyjou.
A shrnutí na závěr: naše účastnická neporazitelnost skončila. Stříbrští nás
tentokrát v počtu porazili. Nezbývá než jim poblahopřát a zaměřit se na příští,
pro nás pořadatelský, rok. Doufám, že se nás sejde zase o něco víc.
Jiří Kurš
Město, obec
Kladruby
Stříbro
Hněvnice
Kostelec
Celkem

Počet účastníků
62
90
37
29
218

FOTO: Účastníci Kladrubské desítky
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Běžecký závod kladrubská pětka se opět vydařil
V sobotu dne 10. 9. 2016 v 10:00 se odstartoval na nádvoří ZŠ
v Kladrubech druhý ročník závodu s názvem Kladrubská pětka. Jde o terénní
běh, který vede přes mnoho zajímavých a velmi pěkných míst v okolí našeho
městečka. Závodníci se měli například možnost proběhnout přes zámecký park
a zahrady, přes nádvoří našeho kláštera, po části naučné stezky, která vede
přes tak zvanou Kalvárii a tak dále. Celá trasa, jak už název napovídá, měřila
pět kilometrů, tudíž byla vhodná pro běžce všech kategorií i kvalit. Na start se
tedy postavila řada dorostenců, ale trasu zvládl například bez větších problémů
i veterán Vladimír Tolar, který letos oslaví 76 let. Celková účast závodníků byla
docela vysoká a na startovní listině bylo bez mála devadesát jmen, což nás
velice potěšilo. Nejrychlejší závodník byl v cíli za 17 min. a největší radost jsem
měl z toho, že jsem to byl já, a to i přes vleklé zdravotní potíže, které mi téměř
rok nedovolovaly trénovat. Jako druhý závodník byl v cíli Pekárek Lukáš
s časem 17:41 a třetí Váchal Ondřej z Mílařů Domažlice s časem 17:58. Mezi
ženami zvítězila Karolína Hrubá z TJ Baník Stříbro s časem 21:34. Druhá
Svejkovská Teodora s časem 21:36 a třetí Šturmová Barbora čas 22:02. Celkové
výsledky ze všech kategorií jsou k dispozici na facebookových stránkách
Kladrubská pětka. Zde můžete naleznout i mnoho fotek. Celkově myslím, že se
nám tato akce vydařila a její oblíbenost bude stoupat. Do příštího ročníků
máme společně s Jaroslavem Stahlem další plány na vylepšení tohoto závodu.
Naším cílem je sehnat více sponzorů, a tím přilákat větší množství běžců, a to i
těch vrcholových. Jediným zklamáním letos bylo pro mě osobně to, že na závod
přišlo velice málo lidí z Kladrub. To ať v roli diváka, tak v roli běžce. Je to
nejspíš ukazatel toho, že sport zde není na příliš dobré úrovni.
V neposlední řadě ale musíme poděkovat všem, kteří nám s touto akcí
pomohli, nebo nám vyšli vstříc. Poděkování patří hlavně městu Kladruby, ZŠ
Kladruby, vedení kladrubského Kláštera, dobrovolným hasičům Kladruby,
rodině Černochů a pana Kvasničkovi, který nám už druhý rok dělal ozvučení a
moderátora. Ti všichni se nějakým způsobem na akci podíleli a pomohli nám.
Snad vše při dalším ročníku proběhne tak hladce a v klidu, jako letos.
Tomáš Jaša
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VÍTE, ŽE…
… 23. 10. byla zahájena předplatitelská divadelní sezóna 2016/ 2017. Další
představení proběhnou 6. 11., 4. 12. 2016 a dále 29. 1., 19. 2., 19. 3., 9. 4.
a 4. 6. 2017. Odjezd autobusu je vždy ve 14:50 hodin z autobusové zastávky
v Zadní ulici v Kladrubech
… v DPS v Kladrubech si můžete objednat terénní pečovatelské služby
po Kladrubech i přilehlých obcích – nákupy, hygiena, donášky obědů a léků apod.
… v muzeu v Kladrubech si můžete zakoupit stolní kladrubský kalendář na rok
2017 a další reklamní předměty
… 27. 11. od 16:00 proběhne v Plzni na náměstí Republiky rozsvícení vánočního
stromu, které bude tradičně doprovázeno bohatým kulturním programem,
představí se Plzeňský dětský sbor, soubor písní a tanců Jiskra, balet Divadla
J. K. Tyla a Big Band plzeňské konzervatoře, na závěr zahraje komorní orchestr
Consortium musicum a zazpívá Monika Absolonová
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