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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
čtvrté číslo Zpravodaje s rokem vydání 2017 si, doufám, nachází své věrné
čtenáře. Termíny vydávání Zpravodaje jsou tradiční a léta navyklá, takže mi
nezbývá nic jiného, než si, také tradičně, povzdychnout, že léto už nám pomalu
končí a dětem začne škola, tak jako každý rok v tuto dobu.
Pokud hovoříme o škole, také o letošních prázdninách se v obou našich
školách opravovalo a budovalo, i když to nejsou tak rozsáhlé opravy jako
probíhaly v loňském roce. Ve škole došlo k výměně kopilitových skleněných
prvků u zadního schodiště a ve školce pak k dokončení opravy balkonů,
vybudování oplocení a opravě venkovních prvků. Velkou radost mám z toho, že
základní škola otevře od letošního školního roku druhé oddělení školní družiny,
takže snad budou uspokojeni všichni zájemci.
Také projekční práce jsou v plném proudu. Připravuje se kompletní
rekonstrukce střešní krytiny na tělocvičně základní školy a chystáme také
projekt rozšíření kapacity mateřské školy přístavbou jednoho patra, kde pak
vznikne nové oddělení školky.
Pokud jste si všimli, že rohový dům čp. 36 na náměstí je konečně v jedné
barvě a že došlo k natření zadního traktu domu, vězte, že tato akce také souvisí
se školou, i když nepřímo. Fasádu totiž natřela firma, která v loňském roce
prováděla novou fasádu základní školy, a vzhledem k tomu, že došlo k prodlení
s předáním hotového díla, dohodli jsme se, že penále bude „uhrazeno“ tímto
způsobem.
Čtyřicátý ročník hudebního festivalu Kladrubské léto máme úspěšně
za sebou. Návštěvnost i příspěvky sponzorů byly letos opravdu vysoké a bude
těžké do budoucna tuto laťku udržet. Od předloňska, kdy jsme slavili výročí
900 let Kladrub, se počet koncertů ustálil na šest. To už je slušné číslo na tak
malé město, jako jsou Kladruby.
Ohledně kladrubské pouti bych jen chtěla podotknout to, co jsem již mnoha
lidem vysvětlovala. Opravdu neovlivníme počet stánků, pokud jim za to, že zde
budou prodávat, nebudeme platit. Stánkaři prostě jezdí tam, kde lidé nakupují.
Přeji Vám hezký zbytek léta a dětem úspěšný start do nového školního
roku.
Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 7. 6. 2017 do 26. 7. 2017
Rada města vzala na vědomí:

Protokol o výsledku kontroly obce provedené HZS PK o krizovém řízení

Žádost MŠ Kladruby o vyjádření k platbě žaluzií na balkóně ve III. třídě –
cenová nabídka p. Říhy, Kladruby – 21.180,- Kč s tím, že pokud by měla
akce proběhnout v letních měsících, musela by se hradit z rezervy MŠ

Dopis terénního sociálního pracovníka Člověka v tísni, Stříbro ohledně
přehodnocení výše dluhu na nájemném u p. J. B. s tím, že MěÚ trvá
na svém výpočtu dluhu

Stížnost manželů Slabyhoudkových, Kladruby na provoz víceúčelového
hřiště v Kladrubech

Uzavření MŠ Kladruby v době hlavních prázdnin, a to od 24. 7.
do 18. 8. 2017

Žádost T. Poláčka, Stříbro a I. Cibuzarové, Sytno o odprodej pozemku
k výstavbě RD v lokalitě Kladruby – západ – II. etapa, pozemek č. 49

Žádost manž. Majerníkových, Zhoř o odprodej pozemku k výstavbě RD
v lokalitě Kladruby – západ – II. etapa, pozemek č. 50

Žádost R. Hilfové, Kladruby o odprodej pozemku č. 23 k výstavbě RD
v lokalitě Kladruby – západ - II. etapa

Žádost M. Koníčka, Stříbro a T. Housarové, Pavlovice o odprodej pozemku
č. 25 k výstavbě RD v lokalitě Kladruby – západ – II. etapa

Odstoupení B. Janečkové a M. Janečkové, Heřmanova Huť od kupní
smlouvy na p.p.č. 580/ 125 a 580/ 124 v k.ú. Kladruby u Stříbra v lokalitě
Kladruby – západ

Stížnost P. Hejplíka, Kladruby na chování sousedů

Nabídku firmy OTIS na provedení opravy výtahu ve ŠJ ZŠ Kladruby za cenu
152.415,30 Kč vč. DPH s tím, že dle fin. možností bude zařazeno do plánu
na příští rok

Výzvu p. M. Kušníra, Kladruby k pokácení stromů na veřejném prostranství
v Zahradní ulici v Kladrubech s tím, že starostka města zajistí právní
posouzení celé záležitosti

Rada města projednala a schválila:

Cenovou nabídku firmy Tubeko Sport, spol. s r.o. na akci Kladruby –
sanace víceúčelového hřiště za cenu 56.900,- Kč bez DPH
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Žádost pí Kaňkové o pokácení túje na hřbitově u hrobu č. 64 z důvodu
ničení hrobu kořenovým systémem a špatným zdravotním stavem stromu
Cenovou nabídku Doc. Ing. Františka Luxemburka, CSc. Praha na vypracování
znaleckého posudku na stanovení příčin poruch dopravní infrastruktury
v lokalitě Kladruby – západ za cenu 18.513,- vč. DPH
Cenovou nabídku firmy Promonasta, s. r. o., Sytno na akci – Plochy
pro umístění separačních nádob 1-5 ve výši 136.020,67 Kč
Uzavření dohody o splácení dluhu s panem J. L., Kladruby (splátka
3.000, Kč měsíčně)
Vícepráce firmy Promonasta, s. r. o., Sytno na akci – Oprava povrchu
komunikace u garáží, z důvodu vybudování nového odvodnění ve výši
151.857,82 Kč
Realizaci firemní akce firmy Assa Abloy na hřišti TJ Kladruby dne
16. 6. 2017 od 16:oo hodin za pronájem fotbalového hřiště za cenu 5.000,- Kč
Poskytnutí finančního příspěvku Diakonii ČCE Praha na poskytování
sociální služby raná péče v Kladrubech ve výši 3.000,- Kč
Navýšení kapacity školní družiny v ZŠ Kladruby zřízením druhého oddělení
(celkem pro 50 dětí) od září 2017
Přesun finančních prostředků v rozpočtu ZŠ Kladruby v položce 55801
DDHM z důvodu vybavení nového oddělení školní družiny
Vyplacení odměny ředitelce ZŠ Kladruby Mgr. Ivetě Černé za 1. pololetí
2017
Cenovou nabídku firmy Zikostav, s. r. o. Kladruby na akci – Zateplení
obvodové stěny ZŠ Kladruby za cenu 216.409,- Kč bez DPH a uzavření
smlouvy o dílo
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou SOVT – Radio,
s. r. o., Vodňany na dodávku bezdrátového místního informačního systému
RDRdigi3 dle položkové specifikace za cenu 458.348,-Kč vč. DPH
Zařazení žádosti P. Kahabkové, Kladruby o přidělení bytu do seznamu
žadatelů o přidělení bytu s tím, že přednost při přidělování bytů mají
občané města Kladruby a přilehlých obcí
Výměnu digestoře v bytě pí Hubingerové v čp. 298 ve Hřbitovní ulici
v Kladrubech
Výměnu zástěny ke sprchovému koutu a opravu napouštění a splachování
u WC v bytě p. Švarce v čp. 36 v Kladrubech
Zvýšení ceny stravného v MŠ Kladruby od měsíce října 2017 – celodenní
stravné pro děti do 6 let na 37,- Kč a pro děti nad 6 let na 40,- Kč
Vyplacení odměny ředitelce MŠ Kladruby pí Aleně Medové za 1. pololetí
2017
Cenovou nabídku Mgr. Vladimíra Ledviny, Horažďovice na zpracování PD
ve stupni studie Založení sídelní zeleně v obytné zóně v Kladrubech za cenu
18.000,- Kč
Záměr pronájmu ubytovny v čp. 80 v Kladrubech
Zařazení žádosti pí Marie Kašparové, Stříbrská 372, Kladruby do seznamu
žadatelů o pronájem pozemku na zřízení zahrádky v Kladrubech
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Žádost ZO ČSCH Kladruby o povolení výstavy drobného zvířectva
v Kladrubech ve dnech 12. – 13. srpna 2017
Poskytnutí pozemku na Sulanově statku v Kladrubech ZO ČSCH k uspořádání
pouťové výstavy drobného zvířectva ve dnech 12. – 13. srpna 2017
Výměnu bytu – Liška J. – čp. 356 (byt 2+1) za byt č. 6 v čp. 36 (1 místnost)

Rada města nemá námitek:

K předložené projektové dokumentaci na akci Novostavba RD na p. p. č.
580/ 140 v k. ú. Kladruby u Stříbra, dle předložené PD vypracované
P. R. O. – servis, Kollárova 24, Plzeň, investor V. Pitko, Kladruby

K předložené projektové dokumentaci na akci Novostavba RD se zahradním
domkem a parkovacím přístřeškem na p. p. č. 580/ 8 v k. ú. Kladruby
u Stříbra, dle předložené PD vypracované P. R. O. – servis, Kollárova 24,
Plzeň, investor V. Pitko, Kladruby

K předložené PD spol. RotaGroup, s. r. o., Praha 4 pro potřeby územního
řízení na akci „Výstavba výrobní a skladovací haly C, k. ú. Ostrov
u Stříbra“, investor Accolade CZ XXXV, s. r. o., Sokolská 394/ 17, Praha

K předložené PD na akci „Výstavba výrobní a skladové haly F – etapa II
a III, k. ú. Ostrov u Stříbra“, investor Accolade CZ III Praha
Rada města neschválila:

Žádost p. Kušníra, Kladruby o povolení vyrovnání terénu v Zahradní ulici
dle předloženého nákresu
Rada města doporučila:

ZM schválit odprodej pozemku na stavbu RD v lokalitě Kladruby – západ,
p. p. č 580/ 124 a 580/ 125 o celkové výměře 865 m2 v k. ú. Kladruby
u Stříbra B. a M. Janečkovým, Heřmanova Huť, dle pravidel schválených v ZM
Rada města nedoporučila :

ZM schválit odprodej části p. p. č. 137/ 1 v k. ú. Kladruby o velikosti cca
18 m2 p. J. Pelánkovi, Kladruby na umístění plechové garáže

ZM schválit odprodej p. p. č. 133/ 2 a st. p. č. 35 v k. ú. Kladruby o celkové
výměře 680 m2 firmě Zikostav, s. r. o. Kladruby

ZM schválit pronájem části pozemků č. 580/ 2, 580/ 86, 580/ 146, 604/ 1
v k. ú. Kladruby za účelem využití jako manipulační plocha a zahrada
z důvodu realizace výstavby II. etapy lokality Kladruby – západ, žadatel
O. Naruševič, Kladruby
Irena Lőriková
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Jednání starostky města
19.
21.
21.
21.
21.
22.
23.
26.
28.
29.

6.
6.
6.
6.
6.
5.
5.
6.
6.
6.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

účast na setkání pedagogických pracovníků
jednání se zástupcem plzeňské televize
jednání s předsedou TJ Sokol Kladruby
slavnostní rozloučení s předškoláky
zasedání rady města
zasedání ČS SOČ (skládka)
zasedání vodohospodářského sdružení obcí ZČ
jednání s katastrálním úřadem ohledně k.ú. Tuněchody
jednání na FÚ v Tachově
návštěva u německých kolegů

4.
12.
12.
12.
13.
19.
25.
25.
26.

7. 2017
7. 2017
7. 2017
7. 2017
7. 2017
7. 2017
7. 2017
7. 2017
7. 2017

–
–
–
–
–
–
–
–
–

jednání s nájemcem KD
jednání SOČ – výběrové řízení
jednání s vedoucí odboru ŽP MěÚ Stříbro
zasedání rady města
účast při kolaudaci haly v Ostrově
jednání ohledně cesty k Tuněchodskému mlýnu
účast při kolaudaci Optimalizace trati Stříbro
jednání s projektantem ohledně studie veřejného prostranství
zasedání rady města

2. 8. 2017
2. 8. 2017

–
–

3. 8. 2017
18. 8. 2017
22. 8. 2017

–
–
–

22. 8. 2017
23. 8. 2017

–
–

jednání s pozemkovým úřadem
jednání se zahradním architektem ohledně studie – Založení
sídelní zeleně v obytné zóně v Kladrubech
zasedání rady SOČ (skládka)
jednání s projektantem II. etapy lokality Kladruby – západ
jednání se zahradním architektem ohledně projektu – Založení
sídelní zeleně v obytné zóně v Kladrubech
jednání se zástupcem firmy Topmapy
zasedání rady města
Irena Lőriková
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Nabídka domácích kompostérů
Město Kladruby je členem Sdružení obcí
pro vybudování a provozování skládky
Černošín (SOČ Černošín), které pořídilo pro
projekt „Předcházení vzniku bioodpadů SOČ“
domácí kompostéry. Ty budou obyvatelům
rodinných zástaveb členských obcí zapůjčeny
k využití na vlastních pozemcích.
Naše město získalo 23 kusů kompostérů o
objemu 600 litrů a 23 kompostérů o objemu 900
litrů
Město Kladruby nabízí občanům využívání kompostérů na základě smlouvy
o výpůjčce za níže uvedených podmínek:

Občan je vlastníkem pozemku v katastrech města Kladruby, na kterém
bude kompostér umístěn, popř. pozemek užívá na základě nájemní smlouvy
a vlastník pozemku s umístěním kompostéru bez výhrad souhlasí

O předání kompostéru bude sepsán zápis a občan obdrží pokyny
k používání kompostéru

Kompostér bude využíván výhradně ke kompostování biologicky
rozložitelného odpadu z domácností a zahrad v souladu se zásadami
správného kompostování po celou dobu zápůjčky

Vytvořený kompost nebude sloužit ke komerčním účelům, ale k vlastnímu
využití

Občan bude kompostér vhodnou formou chránit před poškozením,
zničením, ztrátou nebo odcizením a dále má povinnost tyto události bez
zbytečného odkladu hlásit

Město Kladruby je po předchozím upozornění oprávněno požadovat přístup
ke kompostéru za účelem kontroly jeho řádného užívání

Doba výpůjčky je stanovena na 5 let

Kompostér je zapůjčen zdarma
Pořadí zájemců bude stanoveno chronologicky dle času doručení konkrétní
poptávky. Kompostéry budou připraveny k předání v druhé polovině září 2017.
Ti, kdo mají zájem o výpůjčku kompostéru, se mohou hlásit
na Městském úřadě Kladruby, tel. 374 616 711, e-mail obec@kladruby.cz.
Svatava Štěrbová
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
ZUŠ informuje:
Od září zahajuje opět výuku Základní umělecká škola
pobočka 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 4. 9. každé
odpoledne 13.00 – 16.00 u p. uč. St. Šmahelové, tel. 732 941 436.

Cavalla Canor
Soubor středověké hudby Cavalla Canor vystupuje v letních měsících
hlavně na hradech a zámcích. Na hradě Klenová jsme hráli pod hradními
branami tisícům návštěvníkům na akci Rytíři na hradě Klenová. Vrcholem již
tradiční akce bylo dobývání hradu. Tentokrát přeneslo diváky do 15. století.
Akce se zúčastnili zástupci dvanácti skupin historického šermu. Vrcholem dne
byla bitva, která je příběhem z doby, kdy Jan Žižka ještě nevelel husitským
vojskům, ale byl lapkou a živil se okrádáním pocestných a rabováním pevností.
Celou akci pořádala spolu s Galerií Klatovy/ Klenová skupina historického
šermu Morgana von Maxberg. K vidění byly i historické tance, sokolník,
vystoupení jednotlivých skupin historického šermu.
Historický den na zámku Toužim pořádal spolek pro záchranu zámku Živý
zámek Toužim. Akce se odehrávala v zrekonstruovaném zámeckém parku.
K vidění bylo též vystoupení šermířů, kejklířů a naše historická kapela.
Další akcí, kde kapela vystoupí, jsou Zdíkovské slavnosti na zámku, které
pořádají rytíři ze Zdíkova.

Corchen
Kapela vystoupila na oslavách 10 let Viking Horse v Milevě. Členka naší
kapely Anna Dives předvedla ukázky výcviku koní, součástí zábavného
odpoledne byla i vystoupení s koňmi na hudbu, velký ohlas získal koňský fotbal
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(koníčci opravdu kopali do obrovského míče). Závěr dne pak patřil kapele
Corchen.
V srpnu hrál Corchen v Praze na pozvání spolku Lughnasadh, který pořádal
vernisáž v muzejní galerii v Jílovém u Prahy. Jedním z vystavovatelů byl
i známý sochař Olbram Zoubek, na kterého jsme se moc těšili, bohužel měsíc
před výstavou zemřel. Takže naše tklivé tóny při společné vzpomínce všech
účastněných směřovaly už jen za ním do nebe… Ale pokud někdo budete mít
cestu ku Praze, zavítejte do muzea v Jílovém, tamní zahrada je plná jeho
krásných soch.
Stanislava Šmahelová

Klášter informuje:
Již po sedmnácté ožila během Benediktinských
dnů na klášteře historie, tentokráte se návštěvníci
mohli podívat do nepokojného období českých dějin
na konec dvanáctého století a sledovat dětství
a dospívání českého knížete a krále Přemysla
Otakara I., finanční peripetie kláštera i slavnostní
křest prince Vratislava. I přes nepříznivé, aprílové
počasí (první víkend byl deštivý, zatímco druhý
se nesl ve znamení tropických veder) navštívila
Benediktinské dny necelá tisícovka návštěvníků.
Benediktinské dny ovšem nebyly jedinou kulturní
akcí pořádanou na klášteře. Na poslední červencový
víkend si kláštery v Kladrubech, Plasích a Teplé
připravily pro hravé a záhady milující návštěvníky nezvyklé noční prohlídky
nazvané Nocí k hvězdám, které probíhají v rámci Monastýrování, ojedinělých
prohlídek snažících se netradičním způsobem přiblížit kláštery.
Začátek srpna byl věnován baroku a Letnímu baroknímu festivalu.
V průběhu komponovaného večera mohli návštěvníci nahlédnout pod pokličky
barokních hospodyněk, poslechnout si barokní hudbu, přivonět k barokním
vůním a zhlédnout barokní ohňostroj. Vyvrcholením barokní noci bylo
vystoupení britské tanečnice a choreografky českého původu, Andrey
Miltnerové, která ve svém představení Tanec magnetické balerínky, dokázala
propojit historický i moderní tanec.
Silvie Strachotová
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Regionální muzeum Kladrubska informuje:

Černobílá kafírna
Během pouťových oslav na náměstí, bylo možné navštívit také Regionální
muzeum Kladrubska. V sále muzea byla vytvořena příjemná kavárnička, kde si
návštěvníci mohli zakoupit kávu, čaj, domácí citronádu a něco sladkého.
Obsluha byla oblečená ve stylu 30. let, což návštěvníci shledali zajímavým.
V neděli ke kávě zahrál pan Petr Puda na klavír a rázem se kavárnička
proměnila v ještě příjemnější místo.
A proč vlastně název černobílá kafírna? Černá je káva, bílé mléko a také
černobílé filmy z 30. let minulého století, a kde jinde vidět filmy než v kině,
které v muzeu kdysi bývalo. A kafírna? No slovo kavárna je fádní  nemyslíte?
Kateřina Karasová

FOTO: Černobílá kafírna
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Hasičské okénko:
Vážení spoluobčané,
vlivem vysokých teplot a sucha se opět přes léto zvýšil počet požárů polí
a zemědělské techniky. Naše výjezdová jednotka zasahovala o prázdninách
zatím u šesti událostí, a to 8. 7. odstranění padlého stromu v Lázu, 30. 7. požár
pole u Vranova, 31. 7. požár pole u Zhoře, 7. 8. požár pole u Těchlovic, ten
samý den ještě požár traktoru u Kladrub a 8. 8. ještě požár stejného traktoru.
Soutěžní družstvo jezdí pravidelně na soutěže o Mistra požárního útoku.
Ve Starém Sedlišti získalo 4. místo, v Halži 4. místo, v Novém Sedlišti 8. místo
a ve Ctiboři 2. místo. Do konce zbývá už jen bodovaná soutěž v Nahém Újezdci,
před kterou jsme zatím v průběžném pořadí na 2. místě o 1 bod před dvěma
mužstvy.
Od září obnovujeme také kroužek Mladých hasičů. První schůzka je 6. září
v 17:00. Kdyby měl někdo ještě zájem, rádi ho přivítáme ve svých řadách.
Martin Větrovec
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Včelařské okénko:
Rojení
Odborná včelařská literatura říká, že: „rojení je přirozený způsob
rozmnožování včelstva“.
Pokud byste položili stejnou otázku dětem navštěvujícím včelařský kroužek
mládeže v Kladrubech, určitě by Vám daly více či méně stejnou odpověď.
Nicméně od letošního léta však některé z dětí ví, že rojení je také celostátní
setkání dětí a dospělých pracujících spolu v kroužku.
Program letošního rojení byl nabitý do poslední minuty a ani ti nejmenší
neměli chvilku, kdy by si stýskali po domově. Jakkoli zní název celého setkání
až příliš „včelařsky“, je toto setkání určeno i laické veřejnosti. Důležitým
předpokladem k účasti je chuť bavit se a hrát si s ostatními. A to platí i pro
dospělé. Nečekejte žádné včelařské workshopy, několikadenní vzdělávání
v oblasti včelařství, nudné přednášky.
Letos se na rojení děti učily pracovat s buzolou, aby nezabloudily při
orientačním běhu, vyzkoušely si svou fyzickou kondici při zorbování na louce,
v noci se opravdu nadšeně proběhly na stezce odvahy, navštívily Rabštejn nad
Střelou a v zámku Chyše je provedl sám zámecký pán.
A víte, co ještě děti zažily? Kromě toho, že se poznaly s dětmi z FrýdkuMístku, Znojma, Liberce a dalších míst v republice? Na vyhlášení výsledků
jedné ze soutěží přijel a ceny všem účastníkům osobně předal nikdo menší, než
„Dominátor“ Dominik Hašek.
A i když příští rojení bude tentokrát na Moravě, už teď si pomalu
rezervujeme místa.
Pavla Kovaříková

FOTO: Kladrubští včelaři s Dominikem Haškem na akci „Rojeni“

15

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

4/ 2017

Chovatelské okénko:
Chovatelé opět vystavovali
U příležitosti kladrubské pouti pořádala ZO ČSCH
Kladruby tradiční výstavu drobného zvířectva. Své
stany a letos doslovně, chovatelé postavili v zahradě
Sulanova statku. Sami jsme byli zvědaví, jak to bude
vypadat, jak pod ně poskládáme klece a voliéry. Na
stavění se nás jako tradičně sešlo velké množství
a do oběda jsme měli areál připravený. V pátek při
posuzování jsme zaznamenali výhody stanů, když
pršelo. Nemuseli jsme běhat v dešti a pod stany bylo
parádně.
V klecích a voliérách bylo 123 králíků, 100 holubů
a 58 ks drůbeže. Mnozí chovatelé si již v sobotu
dopoledne z naší výstavy odnášeli chovná zvířata pro
svoje králíkárny a dvorky. Jako ukázková expozice bylo
exotické ptactvo, nechyběly ani kaktusy od Přemka Budína, dvě voliéry oveček
a koz. Filip Burian předváděl své vláčky a koníci pana Krause vozili děti.
Nechyběla ani tradiční bohatá tombola. Poprvé jsme v areálu měli stánek
s občerstvením, kde návštěvník mohl i posedět.
V každé ze tří kategorií zvířat bylo uděleno 7 čestných cen na nejlépe
ohodnocená zvířata. Pohár starostky města Kladruby, který byl letos věnován
na králíky, obdržela př. Mandáková Věra z místního spolku chovatelů na samce
plemena Aljaška /viz. foto/.
Počasí bylo pro zvířata v této době přímo exkluzivní. My chovatelé jsme se
museli teple obléci.
Výstavu zhlédlo skoro 1100 dospělých návštěvníků a stejný počet dětí, které
mají vstup zdarma. Moc náš potěšila slova chvály od návštěvníků, nejen nad
pestrostí zvířat, ale i nad ustájením pod stany. Je dobře, že se nám naše
investice do výstavního zařízení začíná vyplácet.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům našeho chovatelského spolku
za odvedenou práci na výstavě a i návštěvníkům, kteří tím, že zaplatili vstupné,
podpořili náš spolek, a z těchto peněz budeme moci zlepšovat podmínky
pro vystavovaná zvířata.
František Janoušek
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FOTO: Předávání Poháru starostky města Kladruby

Skvělá zábava na ITEPu od baroka až po současnost
Přijďte se pobavit s dětmi, načerpat nové turistické informace, informace
z oblasti dějin a zeměpisu, možnosti a tipy na výlety a to na 13. ročník veletrhu
cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2017 v halách TJ Lokomotiva v Plzni,
který se koná ve dnech od 21. – 23. září. Letošní veletrh bude ve znamení
baroka pojatý zábavnou formou povzbuzující lidskou zvědavost.
Pojďte soutěžit a vyhrát hodnotné ceny, užít si legraci, pohodu i trochu
adrenalinu a odneste si nové informace o zajímavých lokalitách v tuzemsku
i zahraničí. Nechte se opět inspirovat pestrou nabídkou možností turistiky
od vystavovatelů z různých koutů světa. Nenechte si ujít vyprávění
a autogramiádu protagonistů stále oblíbeného seriálu Policie Modrava
natáčeného v šumavské přírodě. Tváří ITEPu je český divadelní a filmový herec
Václav Neužil, který usedne i v Křesle pro hosta.
Bohatý program bude připraven pro malé děti i pro žáky základních
a středních škol. Každý den veletrhu si děti užijí interaktivní zábavu, pohybová
vystoupení, malování na obličej, program složený z pohádek, soutěže, tvořivé
tematické dílny a nově malování karikatur a karetní vědomostní hru Karty
hraběnky Lažanské, kde budou hrát o zajímavé ceny. Nebude chybět
nafukovací planetárium, expozice Zoo Plzeň, Národní park Šumava, Techmánia
Sciene Center, Ekologické centrum Orlov a jiné.
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Gurmánské jazýčky potěší vyhlášená Salaš Zbojská s klobáskami, sýry
a haluškami, dále výtečné bavorské klobásy, regionální potraviny, moravská,
rakouská a italská vína, chybět nebudou německá a česká piva.
Než ITEP otevře své brány, máte ještě do 31. srpna čas bojovat a sbírat body
v rámci letního putování po turistických zajímavostech Plzeňského kraje
Prázdninová štafeta (http://stafeta.plzensky-kraj.cz). Slavnostní vyhlášení
vítězů se uskuteční tradičně na ITEPu.

redakce
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HISTORIE
Pozorka
Název Pozorka, německy Gibacht (česky Dávej pozor!) mají i další místa
u nás. Pozorka je třeba součástí měst Dubí u Teplic nebo Nejdku. Podobný
význam jako Pozorka mají obce s českým názvem Hleďsebe, německy
Siehdichfür (v češtině Hleď si sebe! nebo Dávej na sebe pozor!), např. u Žandova
poblíž Chebu nebo nedaleko Bělé nad Radbuzou. Jak je zřejmé, většina z nich
se nachází v západních nebo severozápadních Čechách. Nejčastěji leží u některé
důležité cesty vedoucí ke státní hranici. Říká se, že tyto názvy měly prý být
jakýmsi znamením pro formany, snad před nebezpečím, či snad o blízkosti
přechodu hranice.
Ta naše Pozorka byla samostatnou obcí až do roku 1955, teprve pak se
spojila se sousedními Kladruby. Může se pyšnit tím, že je sídlem národní
kulturní památky klášter Kladruby, která patří mezi nejvýznamnější perly
západočeského baroka.
Různé legendy německého původu vyprávějí, že prý hned po založení
kláštera se v okolních rozlehlých lesích potulovaly různé bandy loupežníků,
které přepadávaly pocestné a kupce, procházející tudy po nedaleké zemské
stezce. Říká se v nich, že klášterní opat Bertold musel povolat do služeb
ozbrojené stráže, které usadil pod klášterem, a to místo pak dostalo jméno
Pozorka. Prý podle toho, že tyto stráže chránily slušné poutníky a upozorňovaly
je na nebezpečí výzvou: „Dejte si pozor!“, německy „Gib acht!“ Jenže to všechno
jsou jen nedoložené a historicky nepotvrzené legendy. Pravděpodobnější je, že
tyto smyšlené povídačky vznikly z výroku opata německého kláštera
ve Zwiefaltenu Odalrika, který do Kladrub poslal po založení kladrubského
kláštera s velkou nechutí dvanáct mnichů, kteří se však po roce sporů
s místními českými mnichy museli vrátit zpátky do Zwiefaltenu. Odalrik totiž
zapsal do kroniky svého kláštera, že lidé v Čechách se vyznačují „vrozenou
divokostí, nevázaností mravů a barbarskostí své řeči“. Z toho pak se nesprávně
odvozovali oni loupežníci a nutnost ozbrojených stráží k ochraně poutníků
a kláštera. Ale návazně pak vznikaly i nesprávné domněnky o špatné morálce
českých mnichů v Kladrubech, ač předpokládáme, že ti sem přišli z prvního
mužského kláštera v Čechách, pražského Břevnova, založeného sv. Vojtěchem
a knížetem Boleslavem II., kde určitě už dávno předtím byly zakotveny všechny
reformní kroky pro spořádaný klášterní život.
Pravdou je také, že město Kladruby postavilo brzy po třicetileté válce přímo
u samotných hranic s dnešní Pozorkou, tedy u řeky před nynějším mostem,
nový hostinec zvaný Gibacht (Pozorka), česky nazývaný už tehdy Na Vyskočilce.
V tomto hostinci se mělo čepovat výhradně jen pivo z kladrubského
měšťanského pivovaru. Jenže klášterní pivovar, jenž stál tehdy v místech
dnešní Pony farm, dodával do tohoto hostince tajně své pivo, stejně tak občas
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i do nedaleké městské cihelny, která stála na konci dnešní ulice přezdívané
Šenau, nebo i do dvou chalup, v nichž bydleli bednář a strážník, které se
nacházely vedle nového hostince.
Za opata Tobiáše Hohmanna došlo kvůli tomu kolem roku 1695 ke sporu
kláštera s městem, v němž hrála značnou roli vzájemná konkurence obou
pivovarů. Opat vytýkal Kladrubským, že postavili na samých hranicích města
pod klášterem hostinec, který zde, jak zdůrazňoval, nestál ani před vpádem
Švédů za třicetileté války do města, ani ještě po něm. Snad v tom spatřoval
nějaký truc Kladrubských proti němu, neoblíbenému představiteli kláštera, či
spíše konkurenci pivní produkce.
Proč se hostinci na Pozorce říkalo tehdy Na Vyskočilce? Tento název užil
i opat Hohmann ve své německy psané listině zvané Articuli Positionales z roku
1698. Německý historik, učitel kladrubské školy z roku 1925 Johann Tuma, to
vysvětluje tím, že při častých bitkách, které prý provázely taneční zábavy,
vyskakovali jejich účastníci okny z hospody. Takové „ladovské“ pojetí
tancovaček ze 17. století se nezdá příliš reálné. Možná tento název souvisel
s pověstí o jeptišce, která prý skočila z protější skály do rybníka, který se tehdy
nacházel v rokli za dnešním parkovištěm proti vchodu do kláštera. Je zajímavé,
že název hospody Na Vyskočilce existuje i kdesi u Nepomuka v pověsti o sv.
Vojtěchovi z 10. století, kde měl být přepaden loupežníky. Budova hostince
Pozorka v Kladrubech byla stržena při stavbě dnešního mostu v roce 1964.
Pozorka byla dlouhá léta, včetně samotného kláštera, součástí katastru
nedaleké obce Ostrova a církevně patřila pod faru v Kostelci. Po zrušení
kláštera v roce 1785 se bývalému klášteru začalo říkat „zámek“ a jeho širšímu
areálu německy Schloßbezirk, tedy zámecký okrsek. Název Gibacht (Pozorka)
pro tuto obec se začal oficiálně používat až v 19. století, když zámecké budovy
vlastnil už kníže Windischgrätz a byla tu zřízena i vlastní zámecká fara pod
názvem Pozorka při tehdejším klášterním chrámu.
Pozorce vévodí kopec zvaný Kalvárie s bílým křížem na skále, který býval
ještě koncem minulého století dobře viditelný ze silnice i z jiných míst. Dnes
tomu brání vzrostlé stromy. Kříž nechali postavit v roce 1892 farář z fary
Pozorka Valenta a nadlesní windischgrätzského panství Černický. Zda tam stál
jiný kříž už dříve, není nikde zaznamenáno. Po válce, někdy kolem začátku
50. let minulého století, bydlel v Kladrubech či Pozorce krátce Jaroslav (zvaný
též Sláva) Runt, údajně pojišťovací agent, který pocházel z Rakové u Rokycan.
Ten napsal o tomto kříži baladu, která počátky tohoto kříže zavádí až do doby
existence kláštera. Kříž prý byl postaven na paměť zabitého mnicha, který se
tudy tajně vracel od své milé z obce Lhoty a spadl v noci ze skály. Autor této
balady se odvolává na vyprávění pana Václava Myšáka, někdejšího komorníka
posledních Windischgrätzů a poválečného průvodce v klášteře.
Jiří Čechura

20

HISTORIE

4/ 2017

Kříž na skále
Balada
(Autor Jaroslav Runt, duben 1946)

a vraceje se od ní jednou v hábitě šerém,
kdy i les snoubil se s pozdním večerem –
jednoho rána našli jej pod skálou zabitého.

Jarní větřík lesem Jirnou zavívá,
po krajině ranní mlhy honí,
s větví rašících šum se ozývá
a syrá země chlebem opět voní…

Se skály zřítil se na rtech s výkřikem
hrůzy,
životem svým zaplatil za lepou děvou
chůzi,
o hněvu božím stará zkazka svědčí:
Soud boží trestá hříchy větší!

Podél Úhlavky lesní stezka se kroutí,
daleko v neznámo se táhne,
měníc se v nesnadné pouti
a chodec milý na ní cíle dosáhne.

Spravedliva byla hněvu boží ruka,
před zraky světa ukryto její souzení,
neznáma nám jsou hříšníka muka,
ale ani v lásce kněze hříchu není!

Nad Úhlavkou skála vypíná se,
na skále kříž kamenný ve své kráse
v krajinu bělostně svítí –
úlomky kamení se skály se řítí…

Ke kříži vede stezka stará, vyšlapaná
a na tom kříži zříme
rozpjaté tělo Krista Pána,
hlavu zmučenou vpravo nakloňuje,
ruce hřeby přibité roztahuje v šíři,
v dvě strany jimi ukazuje –
v dvě strany jimi stále míří …

O kříži tom vypráví stará zkazka,
knězi mladému že kdys v srdci
uhostila se tajná láska
k děvě zjevu lepého

OBR.: Překreslená mapa stabilního katastru Pozorky z roku 1838 (podle K. Nováčka)
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FOTO: Někdejší hostinec Gibacht nebo též Na Vyskočilce (vpravo)

FOTO: Kalvárie s křížem v roce 1926
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KULTURA
Vyhodnocení 11. ročníku soutěže o „O nejkrásnější okno – balkon – terasu“
Dne 13. 8. 2017 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. –
11. 8. 2017 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 19
kandidátů, konečné rozhodnutí padlo až při závěrečné
schůzce po prohlídce fotografií.
Komise nakonec rozhodla takto:








Láz – Marta a Radek Rypovi
Milevo – Eva a Václav Horáčkovi
Vrbice – Marie Krýslová
Brod – Renáta a Václav Zíkovi
Tuněchody – Terezie a Václav Říhovi
Pozorka – Ivana Šlapáková
Kladruby – Alena a Vojtěch Horákovi, Martina a Vojtěch Horákovi, Anna
Špičková a Pavel Škoda

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.
Miroslava Škorvánková
Kladrubská pouť
Kladrubská pouť, která se konala ve dnech 11. – 13. srpna, nabídla opět
širokou škálu zábavy pro všechny generace. Krom klasických atrakcí bylo
možno si zatančit na rockové kapely Medium, Harlet, Roxette World tribute
band, Parkán či si poslechnout českou dechovku, balkánskou dechovku nebo
cimbálovku pana Broučka. Fanoušci fotbalu si přišli na své při utkání
domácích s Nýřany, milovníci zvířat měli možnost navštívit chovatelskou
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výstavu a díky tombole si nějaké to zvířátko odnést domů. V horním patře
muzea Vás v Černobílé kafírně krásně oděné hostesky obsloužily kávou, k níž
na klavír zahrál Petr Puda, a na náměstí nechyběl ani kouzelník a vyhlášení
soutěže O nejkrásnější okno. A to zde není jmenováno zdaleka vše, co se
v Kladrubech v tuto dobu dělo. I přes poněkud chladnější počasí se dá říct
jediné – pouť se vydařila.
Monika Šavlová
Fotovýstava na Staré poště
I letos kladrubští amatérští fotografové zahájili pouťový
víkend v Kladrubech vernisáží výstavy svých fotek. Tradičně
se výstava konala v prostorách tzv. „Staré pošty“ a byla
otevřena v sobotu i v neděli o pouti. K vidění byly makro
fotografie přírody, motýlů a dalších živočichů, portréty,
technické či sportovní fotografie a mnoho dalšího.
A tradičně vernisáž zahájila paní starostka a pár slov
přidal i pan Pavel Parlásek, ředitel kladrubského muzea, které celou výstavu
krásně zorganizovalo a připravilo. Přestože někteří stálí vystavovatelé letos
chyběli, objevily se nové talenty, a tak bylo opravdu na co koukat. Po celou
dobu k poslechu hrály na flétnu a kytaru sestry Kvasničkovy.
Monika Šavlová

FOTO: Vernisáž výstavy na Staré poště
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Zveme Vás…

MEMORIÁL VOJTY ŠRÁMKA
2. září od 9:00; areál střelnice
prezentace:
zahájení:
kategorie:
startovné:

9:00
10:00
mladší děti, starší děti, ženy, muži
děti zdarma/ dospělí 70 Kč

K vidění bude opět ukázka vojenských zbraní.

SLAVNOSTI VÍNA A MEDU
9. září od 13:00; klášter
Kladruby
Zahraje cimbálová muzika Milana Broučka,
k dostání bude velký výběr vín, nebude chybět
prodej medoviny a medu…
Na programu bude i degustace vín.

VÍME, KUDY CHODÍME… NOVÝ KONVENT
9. – 10. září od 12:00; klášter Kladruby
Mimořádné prohlídky běžně nepřístupných částí nového konventu.

KONCERT V KLÁŠTEŘE:
LUBOMÍR BRABEC A JIŘÍ BÁRTA
16. září od 15:00; klášter Kladruby
Koncert v rámci Svatojánského hudebního festivalu.

25

KULTURA

4/ 2017

KLADRUBSKÁ PĚTKA
17. září od 10:00; start ze dvora ZŠ Kladruby
Třetí ročník běžeckého závodu. Srdečně jsou zváni jak běžci, tak
i široká veřejnost, která má chuť si zasportovat a užít si běh třeba
jako společenskou akci. Občerstvení je zajištěno.
prezentace závodníků: od 8:30 do 9:45 h.
trasa závodu: pětikilometrový okruh kolem kladrubského kláštera
startovné: 50 Kč

MONASTÝROVÁNÍ… ANEB KLÁŠTERNÍ ARCHITEKTURA
23. září; klášter Kladruby
Mimořádné tematicky zaměřené prohlídky kláštera připravené ve spolupráci
s kláštery Plasy, Teplá a Zlatá Koruna.

VERNISÁŽ VÝSTAVY: OBRAZY

22. září od 18:00; muzeum Kladruby

KLADRUBSKÁ DESÍTKA
28. září od 11:00; start u ZŠ Kladruby
Tradiční turistický pochod do okolí Kladrub se setkáním
s turisty z Hněvnic, Kostelce a Stříbra.
Cíl cesty je tentokrát v Kladrubech.
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HUBERTOVA JÍZDA PRO DĚTI
30. září od 13:00; Pony Farm

HUBERTOVA JÍZDA PRO DOSPĚLÉ
7. října od 13:00; Pony Farm

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY
13. října od 16:00; KD Kladruby
Zahraje Malá muzika Hájenka z Hájů u Přeštic, 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 6. 10. 2017 na
tel.: 374 616 711.

DEN STROMŮ
14. října; sraz u ZŠ Kladruby
Bližší informace se dozvíte z plakátů a na webu města.

3. KLUBOVÝ VEČER:
20. října od 18:00; sál muzea
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Připravované akce – na měsíce listopad a prosinec 2017
4.
4.
11.
11.
11.
17.

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

od
od
od
od

12:00
15:00
11:00
17:00

od 17:00

Svatohubertská mše
Dušičková pobožnost
Svatomartinská vína
Martinská slavnost
Zabijačkové hody
4. klubový večer

2.
3.
12.
15.
16.
17.
19.
24.
24.
26.
26.
28.

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.

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

Mikulášské trhy s vepřovými hody
Lampionový průvod
Chodějí Lucie, chodějí
Vánoční koncert
Vánoční besídka na Pony farm
Vánoční koncert Cavalla
Vánoční koncert ZUŠ
Rozdávání Betlémského světla
Vigilie Narození Páně – mše svatá
Svátek sv. Štěpána – mše svatá
Oživený betlém
Hejbni kostrou

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

redakce
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci září a říjnu 2017 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

Paločková Jarmila (Kladruby)
Prantl Josef (Kladruby)
Löriková Irena (Kladruby)
Michalčík Josef (Kladruby)
Vachulková Olivie (Milevo)
Täuberová Emma (Kladruby)
Kadlec Petr (Milevo)
Franc Milan (Kladruby)
Žák Vladimír (Kladruby)

Hermanová Zdeňka (Kladruby)
Hampl Jiří (Kladruby)
Horák Vojtěch (Kladruby)
Naruševičová Monika (Kladruby)
Bureš Petr (Kladruby)
Blažek Václav (Láz)

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

POZN.: Velice se omlouváme, pokud v přehledu jubilantů není někdo uveden.
Z technických důvodů nebylo možné kompletní seznam jubilantů vyhotovit.
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POEZIE Z KLADRUB
Kouzelné prázdniny
Vzduch voní létem, sluncem a vodou
prázdniny přišly zas na čas k nám
dětem čas chrání před nepohodou
všechny je zvou k svým krásným hrám.
Načerpat sílu, lásku a štěstí
obsypat květy palouky snů
jít do cukrárny na náměstí,
hrát si a snít do konce dnů.
Jahody rdí se v zahradách, v lese
houby a borůvky provoní čas
tu krásnou vůni nic neodnese
zůstane nastálo v srdcích a v nás.
S podzimem vrátí se zas naše škola
do školních lavic a do starostí
vzpomínka krásná na Tebe volá
plní Tě steskem od radosti.
Blanka Krýslová
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TJ Sokol Kladruby ve spolupráci s městem Kladruby Vás zve…
… na tradiční Kladrubskou desítku. A jelikož jsme v letošním roce
pořadatelskou obcí, připravili jsme pro každého účastníka malý dárek. Kdo se
tedy chcete zúčastnit, dostavte se ve čtvrtek 28. září v 11:00 hodin před
budovu základní školy, kde proběhne tradiční focení. Pochod tentokrát povede
v okolí Kladrub s cílem na náměstí. Tam se u připraveného občerstvení sejdeme
s účastníky pochodu ze spřátelených obcí.
Jiří Kurš

Volejbal:
Oddíl volejbalu mládeže
V tomto školním roce se náš oddíl zúčastní
oficiální krajské soutěže mladších žákyň ve
čtyřkovém volejbalu. Rádi do svých řad tedy
uvítáme další sportovně založené děti. Ideálně
s průpravou z volejbalové přípravky. První
schůzka se uskuteční ve středu 13. září
v 17:00 hodin v tělocvičně ZŠ Kladruby.
Jitka Kuršová

Národní finále vesnických a zemědělských družstev 2017
Již 51. ročník národního finále vesnických a zemědělských družstev
ve volejbale se uskutečnil o víkendu 19. a 20. srpna v Česticích v Královéhradeckém kraji. Tohoto turnaje se TJ Sokol Kladruby účastnil po osmé v řadě
a s malými přestávkami i několikrát předtím.
Letos do Čestic zavítalo 6 mužských týmů a bohužel jen 3 týmy žen. Muži
hráli systémem každý s každým na 2 vítězné sety. U žen se kvůli malému počtu
družstev hrálo sice také každý s každým, ale dvoukolově, a to na 3 sety – každý
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vyhraný set znamenal bod. Většina zápasů byla odehrána v sobotu a na neděli
zbývalo dohrát jen jedno kolo turnaje, tedy 3 mužské zápasy a 1 ženský.
Kladruby zastupovala hned dvě družstva: ženský tým ve složení: Jana
Kaslová, Aneta Škorvánková, Barbora Lindová, Terezie Lindová, Světlana
Vachtová, Lucie Prokopová a Magdaléna Novotná. Mužský tým složený pouze
z kladrubských hráčů by nestačil ani na mariáš, ale přesto se pod hlavičkou
TJ Sokola Kladruby a pod vedením Vojty Ocelíka vytvořil tým složený i z hráčů
jiných vesnic (domácí Čestice a moravská Nivnice, která se v hojném počtu
pravidelně zúčastňuje s jedním či dvěma týmy).
K prvnímu utkání všichni nastoupili v sobotu ve 13:00 hodin – kladrubské
ženy proti týmu Kvasiny. Tento tým však nekladl velký odpor a byl hladce
zdolán 3:0 na sety. Do druhého utkání proti sobě nastoupila družstva Kvasiny
a Křenovice. Výsledek byl rovněž jednoznačný 3:0 pro Křenovice. Třetí
a poslední zápas prvního kola se tedy uskutečnil mezi Křenovicemi a Kladruby.
Zápas trval skoro hodinu a půl a z vítězství se nakonec radovaly naše ženy
v poměru 2:1 na sety. Následně hned navazovalo druhé kolo turnaje, a to
ve stejném pořadí zápasů. Kladruby opět zvítězily nad družstvem z Kvasin 3:0.
A poslední sobotní zápas vyhrály ženy z Křenovic také 3:0.
Poté následoval večerní program, který byl v režii již legendárního
čestického DJ Čendy. Všichni zúčastnění předvedli, že jim to jde nejen
na hřišti, ale také na parketu a veškeré neshody ze zápasů byly zapomenuty.
Neděle ovšem přišla příliš brzy a všechny čekalo poslední kolo turnaje.
V ženské části chybělo dohrát jen rozhodující utkání o celkové první místo.
Po malém zaváhání ve druhém setu naše ženy zvítězily nad dlouhodobým
rivalem z Křenovic 2:1 a dosáhly tak na celkové prvenství. Nebylo to ale jediné
ocenění, které Kladruby dostaly. Získaly ještě dvě individuální ceny celého
turnaje: nejlepší nahrávačkou byla zvolena Světlana Vachtová a nejlepší
smečařkou se stala Aneta Škorvánková.
V mužské části se po posledních nedělních zápasech nakonec radovalo
z celkového vítězství mužstvo z Nivnice a „náš“ poskládaný a nesehraný tým
skončil až na posledním místě. Nikdo však nebyl zklamán – ba naopak – naše
účast byla oceněna jako podpora vesnického volejbalu a tohoto národního
finále, kterého se, jak v ženské tak v mužské části, zúčastňuje stále méně
a méně týmů.
Celý víkend se velice vydařil, počasí turnaji také přálo a doufáme, že se
příští rok budeme moci opět zúčastnit.
Aneta Škorvánková
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VÍTE, ŽE…
… letošního 40. ročníku hudebního festivalu Kladrubské léto se zúčastnilo
celkem 1285 posluchačů, z toho koncert Pavla Šporcla navštívilo 476 diváků
… sponzoři podpořili hudební festival Kladrubské léto částkou 86.000,- Kč
a Plzeňský kraj dotací 80.000,- Kč
… občané mohou kromě kompostárny a velkoobjemových kontejnerů využít
hnědé kontejnery na bioodpad, které jsou umístěny v Kostelní, Zahradní,
Husově, Milevské, Okružní, Zadní a Hřbitovní ulici
… město Kladruby připravuje na příští rok k prodeji pozemky na výstavbu RD
v lokalitě Kladruby – západ – II. etapa. Bližší informace vám sdělí oddělení
pozemků MěÚ Kladruby
… město Kladruby zmodernizovalo veřejný rozhlas v obci. Stávající drátové
připojení bylo obměněno bezdrátovým, byly přidány nové reproduktory
a nedílnou součástí modernizace byla i výměna nahrávacího pultu.
Do budoucna bude možné si rozhlasové hlášení vyslechnout i zpětně
na webových stránkách města Kladruby. V souvislosti s touto modernizací
žádáme občany, aby nahlásili případné nedostatky v poslechu na městský úřad
… v muzeu úspěšně proběhl počítačový kurz pro seniory, kterého se zúčastnilo
11 seniorů
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