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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
je konec prázdnin a všichni doufáme, že již skončila úmorná vedra, která
nás letos v létě tak potrápila. I ti, kteří mají teplo rádi, si kolikrát povzdechli, že
toho už je i na ně moc. Nejhorší vliv však mělo a má letošní počasí na sucho.
Své o tom ví všichni zahrádkáři, zemědělci a lesníci.
V letošním roce – při těch vedrech – musíme ocenit, že se můžeme vykoupat
ve Výrovském rybníku. Koupání v přírodě, dostupné autem, na kole i pěšky,
potěšilo všechny, kteří sem jezdí pravidelně, i ty, kteří sem zavítali po letech
nebo dokonce poprvé.
Léto v Kladrubech vždy znamená plno akcí. Kladrubské léto je stálicí
našeho léta a to letošní nebylo výjimkou. Mnoho spokojených posluchačů si
v letošním roce nejen poslechlo krásnou hudbu, kdy oceňovali výbornou
akustiku kladrubské katedrály, ale také se trošku ochladili v jejích zdech.
Všichni máme velkou radost, že kladrubský klášter obdržel dotaci
z Evropské unie, bude v následujících letech rekonstruován a vzniknou zde
zcela nové prohlídkové trasy. Je jisté, že provoz v klášteře bude nějakým způsobem
omezen, avšak po předběžném jednání se správou kláštera by tato rekonstrukce
neměla mít na konání hudebního festivalu Kladrubské léto žádný vliv.
Tradiční kladrubská pouť byla také ovlivněna velkými vedry. Často jsem
s nadsázkou říkala, že máme vždy teplé počasí bez deště objednané, ale mnozí
mi letos říkali, že jsme to s tou letošní objednávkou přehnali…
Také letos v létě se v Kladrubech a okolí pilně budovalo. Již proběhla
kolaudace bývalých školních dílen, které byly přestavěny na posilovnu a zázemí
pro hřiště. Vybavení posilovny bude částečně řešeno přesunem posilovacích
(pro někoho mučících) strojů ze staré posilovny a hlavně nákupem strojů
nových.
Výstavba in-line dráhy probíhá podle plánu. Možná zkomplikovala
v průběhu léta některé akce na hřišti, ale s tím se tak nějak musí počítat. Stále
hovoříme o in-line dráze, ale je jasné, že své místo si zde najdou i cyklisté, a tím
myslím především cyklisty malé, začínající. Doufám, že se zde na kole naučí
jezdit hodně dětí z Kladrub. Při dnešním provozu na silnicích a ulicích určitě
jejich rodiče ocení možnost v klidu si zde zajezdit.
Buduje se také v přilehlých obcích. V Brodu se dokončuje rekonstrukce
sociálního zařízení v místní restauraci a také zde dojde k osazení pergoly pro
venkovní posezení. Na venkovní posezení se mohou těšit také v Milevě. V Lázu
a Vrbici budou doplněny herní prvky na dětská hřiště a v Tuněchodech se snad
mohou těšit na úpravu tak trochu zaniklého rybníka. Pokud bude pršet, mohou
se těšit i na vodu v něm.
Doufám, že jste na léto po tom letošním, horkém a suchém nezanevřeli.
Užívejte si i to babí a začátek podzimu.
Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 20. 6. 2018 do 15. 8. 2018
Rada města vzala na vědomí:

Požadavek nájemníků domu č.p. 405 v Revoluční ulici v Kladrubech
na odstranění radiátoru v přízemí u vchodových dveří s tím, že radiátor
na tomto místě bude ponechán z důvodu, že by byl narušen topný okruh)

Oznámení ředitelky MŠ Kladruby o podání žádosti v rámci NIDV o pozici
„chůva“ na období 2 let

Žádost T. Veselé, Plzeň a R. Návrata, Máchovo údolí o odprodej pozemku
č. 37 v lokalitě Kladruby – západ II. etapa pro výstavbu RD

Žádost p. J. Sigmunda, Kladruby o odprodej pozemku v lokalitě Kladruby –
západ II. etapa pro výstavbu RD

Žádost p. K. Špringla, Kladruby o změnu územního plánu města Kladruby
na p.p.č. 1953/12 z důvodu výstavby rodinného domu

Cenovou nabídku firmy Hřiště hrou, s.r.o. Turnov na provádění hlavní roční
kontroly prvků na hřišti za MÚ ve výši 3.700,- bez DPH včetně dopravy

Odstoupení p. Z. Sláby, Kladruby od záměru odkoupení p.p.č 2493/13
v k.ú. Kladruby u Stříbra, lokalita Kladruby – západ II. etapa

Odstoupení manž. Soukupových, Kladruby od záměru odkoupení pozemku
č. 55 v lokalitě Kladruby – západ II. etapa

Odstoupení manž. Andraščíkových, Kladruby od záměru odkoupení
pozemku č. 24 v lokalitě Kladruby – západ II. etapa

Odstoupení H. Pendlové, Stříbro od záměru odkupu pozemku č. 44 –
Kladruby – lokalita západ

Odstoupení Ing. I. Bojdové, Stříbro od záměru odkoupení pozemku č. 35
v lokalitě Kladruby – západ II. etapa

Žádost o pronájem pozemků p.p.č. 2442 a 2440 v k.ú. Kladruby u Stříbra
p. P. Jamriškovi a P. Jozovi, Kladruby

Žádost sl. N. Rapavé, Stříbro a p. T. Oláha, Zhoř o odprodej pozemku
určeného k výstavbě RD – lokalita Kladruby – západ II. etapa

Žádost manželů T. a I. Poláčkových, Stříbro o odprodej pozemku č. 55
určeného k výstavbě RD – lokalita Kladruby – západ

Žádost p. J. Nedvěda, Milevo o odprodej pozemku určeného k výstavbě RD
– lokalita Kladruby – západ II. etapa

Žádost manželů T. a J. Kaslových, Kladruby o odprodej pozemku č. 54, 55,
23, 24 určeného k výstavbě RD – lokalita Kladruby – západ
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Žádost p. Josefa Říhy o koupi pozemku p.p.č. 466/18 v k.ú. Kladruby
u Stříbra s tím, že bude provedeno místní šetření, jelikož uvedený pozemek
není po pozemkových úpravách v evidenci
Záměr pachtu p.p.č. 1442/11 a 1442/13 o celkové výměře 96103 m2 v k.ú
Brod u Stříbra

Rada města projednala a schválila:

Prodloužení nájemních smluv na užívání bytů:
Liška J., č.p. 36 do 31. 12. 2018
Jozová L., č.p. 36 do 31. 12. 2018
Hermanová Z., č.p. 406 do 31. 12. 2019

Zařazení žádostí o byt v DPS do seznamu žadatelů:
J. Kučera, Kladruby
R. Šlapáková, Kladruby
manželé Berkyovi, Milíkov

Zařazení žádostí o byt do seznamu žadatelů:
K. Šteinová, Kladruby
P. Šperl, Horšovský Týn
M. Kuchárová, Kladruby
P. Kajer, Kladruby

Poskytnutí sponzorského daru na konání Výrovského triatlonu ve výši
4.000,- Kč

Prodloužení periody provádění elektrorevizí na elektronářadí v hasičské
zbrojnici na 1x ročně z důvodu méně častého používání zařízení

Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Kladruby ve výši 300.000,- Kč s tím, že zastupitelstvo Plzeňského kraje
schválilo na svém zasedání dne 11. 6. 2018, číslo usnesení 666/18,
poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2018 Příspěvek
na nákup nového dopravního automobilu“ pro SDH

Uzavření MŠ v Kladrubech v době prázdnin, a to od 23. 7. do 17. 8. 2018

Smlouvu o provozování lunaparků na Kladrubské pouti na rok 2019-2022
uzavřenou mezi městem Kladruby a Lunaparkem Eden Praha,
p. Z. Holzknechtem, Praha

Darovací smlouvu č. 02/DSA/2018 uzavřenou mezi městem Kladruby
a DSO Stříbrský region o poskytnutí finanční částky ve výši 11.000,- Kč při
realizaci projektu Posilování administrativní kapacity obcí na bázi
meziobecní spolupráce (GDPR)

Smlouvu o výpůjčce pozemků mezi městem Kladruby a turistickým oddílem
Střelka, v zastoupení p. R. Vokáčem, za účelem konání letních táborů
na p.p.č. 2295 a 2287 v k.ú. Kladruby u Stříbra od 1. 7. 2018 do 31. 12. 2020

Uspořádání výstavy ZO ČSCH Kladruby drobného zvířectva ve dnech 18. –
19. 8. 2018 v Kladrubech
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Výpůjčku pozemku na konání výstavy drobného zvířectva ve dnech 18. –
19. 8. 2018 v Kladrubech – Sulanův statek – p.p.č. 73 a p.p.st. 90 v k.ú.
Kladruby
Žádost p. V. Pitka, Kladruby o zábor chodníku u RD, Revoluční č.p. 78-79
z důvodu opravy fasády od 25. 6. – 25. 7. 2018
Záměr města na pronájem p.p.č. 51, 85, 956/2 vše v k.ú. Láz u Kladrub
Výsledky výběrového řízení na dopravní automobil pro SDH, a to firma
Kobit s.r.o. Praha, provozovna Jičín za cenu 1.537.000,- bez DPH
a uzavření smlouvy
Zpracování žádosti o dotaci z MAS ČZ/IROP na akci – Modernizace učeben
v ZŠ Kladruby od R. Raisera, Čerňovice za cenu 50.330,- Kč
Podmínky smlouvy o smlouvě budoucí na prodej pozemků na stavbu RD
v lokalitě Kladruby – západ, II. etapa
Poskytnutí příspěvků:
Diakonie ČCE Praha – 5.000,- Kč
Svaz tělesně postižených Stříbro – 2.000,- Kč
Výběrové řízení na akci – Město Kladruby – In-line dráha:
vítěz řízení firma STRABAG, a.s., Parková 1205/11, Plzeň s cenou
3.588.649,27 Kč bez DPH (4.250.000 vč. DPH) a uzavření smlouvy o dílo
Zařazení žádosti o byt p. M. Hradila, Ostrov do seznamu žadatelů
o přidělení bytu
Prodloužení smlouvy o výpůjčce 1 místnosti v č.p. 99 (Sulanův statek)
Rybářskému kroužku Kladruby do 31. 12. 2018
Cenovou nabídku J. Kuvíka, Stříbro na provedení činnosti TDS při realizaci
stavby – Město Kladruby, In-line dráha, za cenu 42.350,- Kč
Cenovou nabídku J. Kuvíka, Stříbro na provedení činnosti koordinátora
BOZP při realizaci stavby – Město Kladruby, In-line dráha, za cenu
21.780,-Kč
Cenovou nabídku p. J. Míky, Plzeň na rekonstrukci zvonků v Zadní ul.
č.p. 355 za cenu 19.860,- Kč bez DPH
Cenovou nabídku p. J. Míky, Plzeň na „Městský kamerový systém Kladruby
– I. etapa“ (napojení na optický kabel) ve výši 549.505,- Kč
Poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč p. J. Kouřilovi, Tuněchody
pro závodní tým Aljašských husky
Vybavení hřiště v Revoluční ulici v Kladrubech od firmy Tewiko systems
Liberec v ceně 327.509,- Kč vč. DPH
Doplnění hřiště v Lázu o šestibokou prolézačku od firmy Hřiště hrou, s.r.o.
Turnov za cenu 86.343,- Kč vč. DPH
Cenovou nabídku Ing. Evy Záhořové, Stříbro za projektovou dokumentaci
na akci Husova 6, Kladruby – Stavební úpravy I. etapa ve výši 99.800,- Kč
Cenovou nabídku Ing. Evy Záhořové, Stříbro za projektovou dokumentaci
na akci MÚ Kladruby – Stavební úpravy ve výši 68.500,- Kč
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Kladruby a obcí Kostelec
na zajištění pochodu Kladrubská desítka – Kostelecká míle dne 28. 9. 2018
ve výši 3.000,- Kč
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Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a firmou Otto Hilf –
malířské práce, Stříbro na akci – Opravy DPS Kladruby – malování fasády,
nátěr palubek v ceně 555.000,- Kč bez DPH
Cenovou nabídku firmy Strabag Plzeň na opravu chodníku v Zahradní ulici
ve výši 102.377,51 Kč vč. DPH
Navýšení ceny za doplnění projektu dle skutečného provedení na akci –
Přestavba objektu školních dílen na sportovní zařízení Kladruby, ve výši
9.880,- Kč, projektant Ing. Marcel Coufal, Břetislav 30
Poskytnutí příspěvku Rybářskému spolku v Lázu ve výši 3.000,- Kč
na pořádání akcí pro děti (den dětí, ukončení prázdnin)
Poskytnutí příspěvku ve výši 4.000,- Kč na ceny na běžecký závod
Kladrubská pětka konaný dne 16. 9. 2018
Poskytnutí propagačního materiálu:
SDH Kladruby na konání soutěže Kladrubská studna
fotbalovému oddílu na pouťový turnaj
Zařazení žádostí o přidělení bytu do seznamu žadatelů:
J. Vítámvás, Kladruby
M. Zámek, Kladruby
Zařazení žádostí o přidělení bytu v DPS do seznamu žadatelů:
manželé Schaferovi, Kladruby
J. Csabová, Ostrov
Uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě
– VTL Plynovod DN1400, RU Kateřinský potok – RU Přimda“ v k.ú. Benešovice
na p.p.č. 2148/26, 2148/4 a 2541/12 za cenu 20.240,- Kč bez DPH
Záměr pronájmu p.p.č. 34 v k.ú. Milevo
Žádost p. M. Tesárka o pokácení a odkup 1 ks stromu třešně za cenu
dle platného sazebníku
Žádost společnosti AgNET, J. Šperl, Stříbro o vyjádření ke stavbě optické
sítě s názvem „Systém kabelových chrániček – Kladruby“ a uzavření
„Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě za cenu
10,- Kč/ m2 bez DPH
Žádost Ing. J. Zíky, Stříbro o povolení umístění schránky České pošty
na p.p.č. 1517/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra dle předložené situace
Žádost H. Kostincové, Kladruby o ukončení nájemní pozemkové smlouvy
dohodou k 31. 8. 2018 a přenechání pozemku pí K. Hlinkové, Kladruby
Žádost K. Hlinkové, Kladruby o ukončení nájemní pozemkové smlouvy
dohodou k 31. 8. 2018
Záměr pronájmu pozemků p.p.č. 2442 a 2440 v k.ú. Kladruby u Stříbra

Rada města jmenovala:
 Velitelem jednotky SDH Kladruby p. Radka Budína

6

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

4/ 2018

Rada města nemá námitek:

K předložené PD na stavbu „Tuněchody – Garáž s dílnou na p.p.č. 179/38“
vypracoval V. Říha, Tuněchody, investor M. Říha, Tuněchody

K předložené PD pro potřeby územního rozhodnutí „Průmyslová hala,
Stříbrsko k.ú. Ostrov u Stříbra“, investor Accalade CY XXXII, s.r.o., Praha 8

K předložené PD na stavbu „Vrtaná studna pro individuální zásobování
vodou, p.p.st. 46/2 v k.ú. Brod u Stříbra“, investor I. Kolínková, Plzeň,
vypracovaná Ing. V. Chvátalem, Plzeň

K předložené PD pro potřeby územního rozhodnutí a stavebního povolení
„Výstavba výrobní a skladové haly C, k.ú. Ostrov u Stříbra“, investor
Accolade CY XXXII, s.r.o., Praha 8

K předložené PD pro potřeby územního rozhodnutí a stavebního povolení
„Výstavba výrobní a skladové haly F, etapa I (F1) a II (F2), k.ú. Ostrov
u Stříbra“, investor Accolade III, s.r.o., Sokolovská 394/17, Praha 8

K předložené PD pro potřeby stavebního řízení „Dopravní napojení zóny 06,
Etapa II a retenční nádrž k.ú. Ostrov u Stříbra“, investor Accolade XXV,
s.r.o., Sokolovská 394/17, Praha 8

Rada města doporučila:

ZM schválit uzavření dohody o uznání dluhu za ukončenou pachtovní
smlouvu č. 2/2015 na částku 31.370,50 Kč formou měsíčních splátek
1000,- Kč vždy k 20. dni v měsíci uzavřenou mezi městem Kladruby
a T. Pinďákem, Bor u Tachova

ZM schválit úhradu splátek dluhu na nájemném za byt v č.p. 403
v Kladrubech ve výši 1000,-Kč/měsíc (splatnost dluhu 30 měsíců), celkový
dluh 29.218,- Kč

ZM schválit bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb. v k.ú.
Kladruby u Stříbra p.p.č. 202/43 od SPÚ, Husinecká 1024/11a, Praha 3

ZM schválit Smlouvu o smlouvě budoucí kupní – Kladruby – lokalita západ
II. etapa:
Manželé V. Křenová a V. Křen, Starý Plzenec, pozemek č. 26,
p.p.č. 2493/30, 960 m2
G. Balounová, Stříbro, pozemek č. 46, p.p.č. 2493/17, 866 m2
P. Kotrlík, Kladruby, pozemek č. 47, p.p.č. 2493/18, 935 m2
BBS partner, s.r.o., pozemek č. 52, p.p.č. 2493/23, 1010 m2
BBS partner, s.r.o., pozemek č. 27, p.p.č. 2493/31, 961 m2
BBS partner, s.r.o., pozemek č. 33, p.p.č. 580/151 a 580/148, 877 m2
BBS partner, s.r.o., pozemek č. 34, p.p.č. 580/150 a 580/147, 938 m2
Manželé I. Kunzová a R. Kunz, Kladruby, pozemek č. 38, p.p.č. 2493/7,
660 m2
Manželé M. Majerníková a L. Majerník, Zhoř, pozemek č. 50,
p.p.č. 2493/21, 1451 m2
M. Koníček, Stříbro, pozemek č. 25, p.p.č.2493/29, 1035 m2
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J. Baňas, Stříbro, pozemek č. 48, p.p.č. 2493/19, 985 m2
R. Daniel, Stříbro, pozemek č. 37, p.p.č. 2493/8, 660 m2
J. Lörik, Kladruby a B. Váchová, Záchlumí, pozemek
p.p.č. 2493/12, 726 m2

č. 41,

Rada města nedoporučila:

Pronájem p.p.č. 2417 a 2419 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. V. Cuřínovi, Láz
na pastvu pro ovce z důvodu, že pozemky nejsou vhodné pro chov zvířat

Odprodej p.p.č. 2008 a části p. p.č. 2007 v k.ú. Milevo p. T. Jašovi,
Kladruby z důvodu, že město vodní plochy neodprodává a v blízkosti má
stavební záměr
Irena Lőriková
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Velká oslava v Brodu
Letošní kladrubská pouť měla netradiční začátek – svěcení nově
vybudované kaple v Brodu. Myšlenka znovu vybudovat kapli zasvěcenou Panně
Marii, kterou si mnozí ještě pamatovali, vznikla v Brodu již před několika lety
a jejím hlavním propagátorem byl pan Jaroslav Zabloudil.
Město Kladruby nechalo zpracovat projekt obnovy, požádalo o dotaci z Plzeňského
kraje (ta činila sice pouhých 50 tisíc korun, ale každá pomoc je vítaná).
Práce započaly v loňském roce, kdy byla kaple vyzděna a opatřena krovem.
V letošním roce byla kaple dokončena včetně úpravy okolí kaple.
Výstavby kaple se neujal nikdo jiný než pan Zabloudil. A nutno podotknout,
že se mu dílo opravdu zdařilo a kaple na nás září při příjezdu do Brodu. Její
čisté linie a upravené okolí budou chloubou tohoto místa.
Samotného svěcení kaple dne 17. srpna v 16 hodin se ujal páter Martiš,
který navíc do kaple daroval sochu panny Marie. Slavnost přivítala hodně lidí
z Brodu, Kladrub i okolí (já dobrý odhad nemám, ale prý jich bylo kolem
šedesáti). Při slavnosti se mluvilo, zpívalo a děkovalo. Nejvíc samozřejmě zcela
po právu panu Zabloudilovi a já bych se k tomu za celé Kladruby přidala také.
Pevně věřím, že se mezi nás přenese něco ze slavnostní chvíle svěcení kaple.
Svatava Štěrbová

FOTO: Svěcení kaple v Brodu, 17.8. 2018
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská škola informuje:
Poděkování
MŠ Kladruby děkuje firmě Steelcase Ostrov u Stříbra za dárek
ve formě skříní, které velice dobře využijeme pro svoji práci.
Petra Kertysová

FOTO: Skříně darované firmou Steelcase

ZUŠ informuje:
Od září zahajuje opět výuku Základní umělecká
škola pob. Kladruby, hudební a výtvarný obor. Žáci se
mohou učit ve hře na tyto hudební nástroje: klavír,
flétna zobcová soprán, alt, tenor, kytara, elektronické
klávesové
nástroje,
žesťové
nástroje
(trubka,
křídlovka).
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 3. 9. každé odpoledne 13.00 –
16.00 u p. uč. St. Šmahelové, tel. 732941436.
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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 návštěvníků na akci
Rytíři na hradě Klenová. Vrcholem již tradiční akce
bylo dobývání hradu. Tentokrát přeneslo diváky
do 15. století.
Akce se zúčastnili zástupci patnácti skupin
historického šermu. Vrcholem dne byla bitva, která
přenesla diváky do centra boje vojska, kterému
velela Johanka z Arku. 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.
Zámek Zelená Hora se otvírá pouze výjimečně. Letos byl otevřen na začátku
července. Pro návštěvníky zámku, který je známý zejména v souvislosti
s natáčením filmu Černí baroni, byly připraveny po celý víkend mimořádné
prohlídky a na nádvoří hrála oba dva dny naše historická skupina Cavalla
Canor, vystupovali šermíři i tanečnice.
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.
Klášter Teplá pořádal letos festival Okolo konventu, kde jsme také
vystupovali.
Další historické slavnosti se konaly v srpnu na zámku Chyše
v Karlovarském kraji. Pořádá je skupina historického šermu Discordia. Kromě
naší kapely vystoupili tanečnice ze skupiny Ambrenau, bubeníci Tambour.
Další akcí, kde kapela vystoupí, jsou Zdíkovské slavnosti na zámku, které
pořádají rytíři ze Zdíkova.
Corchen
Kapela vystoupila na festivalu folk & country v městečku Úterý. Atmosféra
tam byla velmi příjemná, organizátoři zvládli akci na jedničku. Naše kapela
sklidila velký potlesk a moc se nám tam líbilo.
V srpnu hrála kapela na Keltském dni v Jivjanech, který pořádá již tradičně
Vousův kmen ve svém skanzenu. Návštěvníci si mohli prohlédnout, co nového
zase ve skanzenu přibylo, zhlédli ukázky tradičních keltských řemesel
a výrobků, keltskou bitvu, zatančili si společně tanec keltského Boha Slunce
Belenos a ti nejmenší si zkusili bojovat proti Římanům.
Další vystoupení bylo na keltském dni ve Lčovicích.
Stanislava Šmahelová
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Regionální muzeum Kladrubska informuje:
Na pár slov do muzea
Rozhovor s Miroslavem Martišem
P. Mgr. Miroslav Martiš, SChLJ je administrátorem farnosti v Boru, ke které
náležejí i bývalé farnosti v Přimdě, Nové Vsi, Stráži, Bernarticích, Starém Sedlu,
Holostřevech a Damnově. Dále je správcem farnosti v Kladrubech, ke které náleží
farnosti Kladruby – Pozorka, Kostelec, Prostiboř a Skapce.
Současně je rektorem kostelů v Ošelíně, Svojšíně a v Černošíně.
Působíte v Kladrubech teprve krátce, nabízí se klasická otázka – jak se Vám tu
líbí? Jaké jsou Vaše první dojmy?
Kladruby jsem znal ještě z doby, než započalo mé působení v tomto kraji.
Musím přiznat, že ustanovení farářem v borské farnosti bylo pro mne
překvapením. Tuto sídelní farnost spravuji již rok a postupně jsem k ní přibral
i místní kladrubskou farnost.
Již dříve jsem v Kladrubech navštěvoval své přátele a předchůdce, kteří zde
působili. Mám to tady rád a to nejen díky klášteru, ale i celému městu. Vše je
krásným způsobem vsazeno do okolní přírody.
Pocházíte ze Slovenska, je rozdíl v tom, být farářem tam a tady v Čechách?
Panuje všeobecná představa, že na Slovensku ale třeba i na Moravě jsou lidé více
věřící. Berete své působení zde jako výzvu?
Rozdíl je samozřejmě velký. Jak již bylo v otázce zmíněno, lidé na Slovensku
i na Moravě jsou ve větším počtu věřící, navštěvují bohoslužby, farnosti jsou
živé.
Kdysi, když jsem studoval na kněze, přál jsem si jít na misie do Čech. Hodně
jsme o tom hovořili s kamarádem z Moravy. A jak se říká, když člověk vysloví
nahlas svůj sen, tak se mu možná někdy splní, i když je pak dotyčný velmi
překvapen danou realitou. Byl jsem vychován jako misionář a své působení zde
vnímám jako misii. Není nutné, abych jel do Afriky, je potřeba abychom i lidem
zde přinášeli svědectví křesťanství a svědectví o Kristu. Máme krásné kostely,
byly zde živé komunity. Hodně se toho historickými okolnostmi ztratilo. Jako
své poslání zde cítím potřebu znovu vytvořit misii evangelizace, která pro mne
v Čechách není zcela nová, ale trvá již 15 let.
Vybrat si toto povolání, může být pro většinu lidí nezvyklé, kdy jste se pro tuto
dráhu rozhodl? A jaké byly Vaše dětské sny a plány?
Narodil jsem se v rodině věřících, od 5 let jsem posluhoval v kostele jako
ministrant, od 12 let jsem měl na starost kostel, byl jsem kostelníkem. Takže
mé rozhodnutí o povolání postupně dozrávalo v blízkosti toho, co bylo pro mne
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samozřejmostí. Jelikož jsem vyrůstal za bývalého režimu, nebylo snadné
vstoupit do semináře. Nejdříve jsem vystudoval sklářskou školu, kde jsem se
stal brusičem křišťálového skla. Během vojny jsem hledal svou cestu a velmi
pevně a zodpovědně jsem cítil, že se mám vydat na duchovní dráhu.
Do semináře jsem byl přijat jako velmi mladý, již ve 21 letech, poté následovalo
další, 5leté, studium.
Všimla jsem si, že od dob, kdy působíte v Kladrubech, existuje např. facebooková
stránka Farnost Kladruby. Řekl byste o sobě, že jste moderní člověk? Zřejmě to
nebude jen můj předsudek, když řeknu, že mi víra a náboženství nejdou úplně
dohromady s moderním světem a třeba právě sociálními sítěmi.
Kdysi dávno, v době kdy existence sociálních sítí byla v samém počátku, nás
náš generální představený povzbuzoval k využívání moderních prostředků
k šíření evangelizace. Myslím si, že jsem člověk, který jde s dobou, musíme být
na pulsu života. Prostředky, které nám dává moderní doba, jsou dobré pro
evangelizaci, pro oslovení široké masy lidí. Skrze galerie a články sdělujeme, co
se u nás děje, jak se rozvíjíme, jak pracujeme, a třeba tím i někoho oslovíme.
Jsem rád, že naše farnost Kladruby má facebookovou stránku, je důležité
hledat i jiné způsoby ohlašování evangelia, např. skrze moderní sociální sítě.
I když pozice faráře je jiná než ostatní povolání, i Váš pracovní den někdy
skončí? Co děláte pak, jaké jsou vaše koníčky, jak trávíte svůj volný čas?
Můj volný čas se prolíná se služebním posláním. Nedá se to odlišit. Když
hovořím s lidmi, jsem pozván na návštěvu, setkání, večeři, sám někoho
navštívím, vždy se jedná také tak trochu o pracovní setkání. Využívám tyto
chvilky, abych lidem přinášel to, k čemu jsem zde poslán.
Velmi rád čtu, mám rád historii, rád chodím do lesa. Rád bych jezdil na kole,
což ze zdravotních důvodů nemůžu. Jako běžný člověk rád navštěvuji své
blízké, přátele, zajdu s nimi do restaurace, do hospody.
Působíte jako člověk, který zkouší nové věci, mění zaběhnuté… Jaké jsou vaše
pracovní plány a vize?
Mé pracovní plány a vize bych nazval spíše posláním. Chci oslovovat lidi, kteří
jsou mimo kostel. A společně se všemi chci vytvářet pevné, semknuté
společenství, které bude vyzařovat navenek, že tady církev žije a že křesťanství
má svůj význam. Chci hledat a hledám všechny prostředky, jak vzbudit
semínko víry u všech, kteří jej uchovávají ve svých srdcích. A i když ne všichni
budou horlivými věřícími, snad skrze aktivity mimo kostel, různá setkání,
činnosti pro děti a mládež přijmou fakt, že křesťanství je součástí naší kultury
a že celá Evropa je na jeho kořenech postavena.
Děkuji za rozhovor.
Bohuslava Dusíková
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Hasičské okénko:
Vážení spoluobčané,
letošní léto je opět horké a vlivem vysokých teplot a sucha se opět zvýšil
počet požárů.
Naše výjezdová jednotka zasahovala o prázdninách zatím u osmi událostí, a
to: 3.7. – požár pole u Lhoty u Stříbra, 4.7. – požár lesa v Kladrubech, 8.7. –
požár pole v Trpístech, 8.7. – požár bytu ve Stříbře, 14.7. – požár lesa v
Benešovicích, 30.7. – požár pole v Benešovicích, 2.8. – požár pole v Únehlých,
4.8. – požár zahradního domku ve Stříbře.
Soutěžní družstvo se účastní pravidelně soutěží o Mistra požárního útoku.
Ve Starém Sedlišti – 3. místo, v Halži – 2. místo, v Labuti – 5. místo, v Novém
Sedlišti – 3. místo a ve Starém Sedle – 6. místo.
Do konce zbývají jen 3 soutěže: Ctiboř, Nahý Újezdec a soutěž
v Kladrubech.
Tímto bych Vás všechny chtěla pozvat na Kladrubskou studnu, která se
koná 15. 9. 2018 na fotbalovém hřišti v Kladrubech. Občerstvení bude
zajištěno.
Od září se znovu sejdeme na kroužku Mladých hasičů. První schůzka je
5. září v 17:00. Kdyby měl někdo ještě zájem, rádi ho přivítáme ve svých
řadách.
Přeji Vám poklidné prožití zbytku prázdnin a slunného léta.
Kateřina Hlinková

14

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

4/ 2018

Chovatelské okénko:
Rekordní výstava drobného zvířectva
Přestože panovala velká vedra,
z kterých jsme měli velké obavy,
výstava dopadla rekordně. Během
soboty a neděle naši výstavu navštívilo
1169 dospělých a velké množství dětí
(ty jsme nesčítali). Trochu nás mrzí, že
se někteří lidé při pohledu na cenu
vstupného (30 Kč) otočili a odešli. Bylo
však mnoho těch, kteří se během dne
k nám vrátili několikrát. A přišli
i v neděli.
Kromě tradičních zvířat, tj. králíků,
drůbeže a holubů, jste mohli obdivovat
pestrost exotického ptactva, barevnost a přítulnost morčat. V ohradách si mohli
návštěvníci pohladit kozičky. Velký zájem u dětí byl o svezení na koni z Pony
farm Kladruby pana Krause. Zajímavostí byl dětský bazének se zlatými
rybičkami, kterým se teplo moc nelíbilo, a tak se stále ukrývali do stínu
v záhybech. Jako každý rok návštěvníky lákalo tahání výherních lístků
se spoustou cen včetně živých zvířat. Čestnou cenou bylo oceněno 16 zvířat
a kolekcí zvířat. Pohár starostky města získal holub moravský pštros černý
chovatele Josefa Veřtata z Tachova.
Za to, že nám výstava opět výborně dopadla, je třeba poděkovat všem
členům ZO ČSCH Kladruby, kteří se od středy ráno až do pondělního odpoledne
podíleli na přípravách, průběhu a úklidu výstavy. Někteří věnovali výstavě nejen
tyto dny, ale i noci při hlídání zvířat proti škodné. A že to letos v těch parnech
nebylo lehké.
Velké poděkování patří MěÚ v Kladrubech nejen za poskytnutí zahrady
Sulanova statku, ale také za finanční podporu, která nám částečně pokryla
náklady na zakoupení stanů (chrání je proti dešti, ale i slunci).
Novinkou bylo občerstvení (pivo, limo, párky, klobásy a peklo se i sele).
Velkou pozornost nejen dětí, ale i dospělých stály dva panely s vláčky
F. Buriana a J. Lipovského.
Zájem byl již tradičně také o kaktusy pana Budína.
Letošní výstava nám nasadila vysokou laťku. Budeme se jí snažit
s podporou MěÚ v Kladrubech udržet a stále vylepšovat.
Vladimír Šmahel
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Včelařské okénko:
Prázdninové opékání buřtů
Ani o prázdninách děti ze včelařského kroužku nezahálí. Začátkem července
jsme společně s farností Kladruby připravili prázdninové opékání buřtů.
Abychom zůstali věrni našim celoročním aktivitám, bylo pro všechny
účastníky připraveno nejen osvěžující občerstvení z medu, ale každý si mohl
vyrobit a odnést i voňavý dárek.
Na začátku celé akce připravily děti studený nealkoholický medový nápoj,
který v onom teplém odpoledni určitě přišel každému vhod. A protože nejmilejší
činností dětí z kroužku je výroba svíček, byla pro všechny připravena vosková
dílnička. Pod vedením našich malých instruktorů si svíčky vyrobily děti
od předškolního věku až po dospělé.
A pokud jste zrovna nebyli v Kladrubech a nemohli jste se akce zúčastnit,
nebuďte smutní. Již nyní se pomalu začínáme připravovat na Dny vína a medu,
kde vám děti rády a ochotně zodpoví jakékoli včelařské dotazy, doporučí med
od včel, o které se celý rok starají a možná připraví i nějaké malé překvapení.
Tak nezapomeňte, 8. 9. 2018 na nádvoří kladrubského kláštera!
Pavla Kovaříková

FOTO: Opékání buřtů na faře
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HISTORIE
Jak prožívali obyvatelé Kladrub
republiky před 100 lety
(Kladrubské osmičky – 1918)

vznik

Československé

Konec první světové války
První světová válka směřovala ke svému konci. Za ideály habsburské říše
a jejího císaře Františka Josefa I., po jeho smrti pak Karla I., bojovali vedle sebe
Němci, Češi, Maďaři, Slováci i vojáci dalších národností rakousko-uherské
monarchie. Na válečných frontách to vřelo. Vojáci nevěděli nic o svých rodinách
a známých, pošta jim nedocházela, a proto houfně opouštěli své útvary a vraceli
se domů. V předjaří roku 1918 už byla zásobovací situace civilního obyvatelstva
na českém území neúnosná. Podloudnictví a černý trh dosahovaly takových
rozměrů, že je nebylo možné zvládnout ani pomocí vojska a četnictva. Ceny
rostly do závratných výšek, „křečkové“ čili „keťasové“ z průmyslových oblastí se
obohacovali na úkor vesnických rodin a peníze už přestaly mít jakoukoliv cenu.
Na podzim roku 1918 ještě začala řádit „španělka“ (chřipka), na níž
i v Kladrubech zemřelo mnoho lidí. Za této situace byla vyhlášena 28. října
1918 samostatná Československá republika. Podle poválečných ujednání se
stalo území tzv. Sudet, ač obydlené převážně německým obyvatelstvem, jakožto
historické území českého státu, součástí ČSR.
První léta samostatné ČSR
Německé obyvatelstvo v pohraničních oblastech, které připadly k ČSR, se
s tímto stavem příliš smířit nechtělo a poukazovalo na Wilsonovo prohlášení
o sebeurčení. První měsíc se nic nedělo. Vojáci se vraceli z války, setkávali se
staří kamarádi a na radnici se objevila prozatímní deska se jmény
kladrubských padlých. Odstupujícího starostu nahradil Josef Manet, ale už jen
jako starosta v neplacené funkci. Náladu německého obyvatelstva vystihl
v zámecké farní kronice farář Anton Waag:
„28. října 1918 začalo nové uspořádání světa. Císařové i trůny se zhroutili.
My, němečtí příslušníci západních Čech, jsme byli přičleněni k ČSR. Nastaly trpké
chvíle pro všechno německé a katolické. Češi a sociální demokraté se stali pány.“
Zatímco začátkem roku 1919 probíhaly v nedalekém Stříbře bouřlivé
demonstrace německého obyvatelstva proti ČSR doprovázené ozbrojenými
srážkami, v Kladrubech byl relativní klid. Snad k tomu přispěl i příchod 200
vojáků 3. baterie tzv. horské jízdy, která se ubytovala v zámeckých prostorách
a posléze i její 4. baterie, jejíž velitel v hodnosti kapitána bydlel u pekaře
Gotschyho (č. 41). Dva důstojníci se nastěhovali do farní kanceláře, ve farních
stájích bylo 8 vojenských koní, další u obchodníka Pimpera (č. 18) a v prodejně
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mléka A. Martschina (č. 194). Mužstvo se ubytovalo v městském pivovaru
a v hostincích č. 78 (U Zlatého jelena), 80 (Steffanides) a Na vzduchu (Zur Luft,
dnes U Kláštera), kde byla i kuchyně. V roce 1921 po mobilizaci, nařízené kvůli
návratu bývalého císaře Karla I. do Maďarska, obsadili vojáci 205. jízdního
pluku krátce, během prázdnin, i obě školní budovy a místní sály. Farní kronika
uvádí, že i to bylo příčinou začínající „násilné čechizace“, jejímž motorem měl
prý být vrchní sládek zámeckého pivovaru Bohuslav Matuš, jinak výborný
odborník na svém místě. Německý strážmistr na četnické stanici Johann Müller
byl penzionován a na jeho místo dosazen Čech, stejně jako na funkci
poštmistra i listonoše.
Jedním z prvních počinů československé vlády byla tzv. Rašínova peněžní
reforma. Po válce byl značný nedostatek bankovek v hodnotě 1 K a 2 K, v oběhu
jich byla jen polovina z původně vydaných. Ty byly proto orazítkovány a vráceny
do oběhu, jenže jejich hodnota byla zmenšena v poměru 1:100. V Kladrubech
probíhalo razítkování na radnici pro místní i pro obyvatele okolních 13 vesnic.
Alfréda Windischgrätze postihl nejen zákaz používání šlechtických titulů, ale
především pozemková reforma, nazývaná podle ministra zemědělství Antonína
Švehly. Jenže Windischgrätz, díky známostem z předchozích státnických funkcí
měl už dopředu informace o chystané reformě. Vždyť byl až do roku 1918
předsedou horní, tzv. panské komory rakousko-uherského parlamentu (obdoba
našeho senátu), předtím i předsedou vlády. Proto ještě před záborem prodal
šikovně městu Kladruby celý výrovský revír lesa o rozloze 500 ha, včetně
hájoven v Brodu a Výrově, za 1 milión Kč. Kladrubská radnice se z tohoto dluhu
ještě dlouho potom nemohla vzpamatovat. Windischgrätzům byly odebrány
pozemky ve Štěkni, v Jablonici a z kladrubského majetku statky v Alfrédově
a v Jivjanech. Majitelem Alfrédova se stal posléze major českých legií v Rusku
Bohumil Velík, zatímco Jivjany připadly německému pastvinářskému družstvu
ze Skapců, od něhož je pak odkoupil statkář Gotschy ze Zhoře. Je zajímavé, že
obyvatelé Kladrub se sešli na protestní akci proti této reformě a zastávali se
svého zámeckého pána.
Protestní akce německého obyvatelstva proti Československé republice
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 československým
úřadům v Praze, a ne v 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
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Deutschland, Deutschland über alles, jejíž text rozdávali účastníkům pořadatelé
na letácích. Jeden z dohlížejících četnických strážmistrů leták zabavil, ale
několik účastníků manifestace se pak na něho vrhlo a povalili ho na zem. Kdosi
z vojáků pak bez vydání rozkazu vystřelil, přidalo se několik dalších, a následky
byly tragické. Jedna mrtvá žena a dva těžce zranění, z nichž jeden navíc zemřel.
V květnu 1919 v Kladrubech vybízel obecní tajemník Müller před volbami
německé obyvatele, aby byli „zatím ticho“ a čekali na další rozkazy, jak bojovat
za zachování Deutschböhmen. (Převzato z knihy Karel Řeháček: Němci proti
ČSR na západě Čech, vyšlo v Plzni 2008).
Vandalství a krutosti jako následek válečných let
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
a poválečná 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.
Wilhelm Weschta, bývalý okresní školní rada ve Stříbře, ve své knize
o Kladrubech (vyšla v Dinkelsbühlu v SRN 1966) píše, že nastala
v Kladrubech násilná čechizace, k níž přispěly povolané vojenské oddíly. Právo
české menšiny tu však i později hájili kromě již uvedeného sládka zámeckého
pivovaru Bohuslava Mattuše další Češi, členové Národní Jednoty Pošumavské,
poštmistr Václav Šitina, Václav Žďánský, Josef Hájek a další, kteří pomohli
založit v Kladrubech českou menšinovou školu v čp. 221 (proti dnešní
restauraci U Kláštera). Dětem z této školy, jak uvádí její česky psaná kronika,
bylo nadáváno a někteří lidé po nich i plivali. Jeden z jejích tehdejších žáků,
dnes už nežijící Jindřich Ryčl z Kladna, vyprávěl příběh spolužáka Dürla,
kterého odvedli rodiče do německé školy, a on utekl odtud s pláčem do české.
I když se v této době vyskytovaly různé spory mezi kladrubskými Němci
a Čechy, nebyly zase až tak velké a časté. Češi i Němci tu žili až do nástupu
Henleina a Hitlera v celkem dobrém vztahu.
Jiří Čechura.
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Osudy Stromu republiky v Kladrubech
Významný den výročí vzniku samostatné Československé republiky,
28. říjen 1918, se slavil už v dobách první republiky v obcích, školách,
společenských organizacích i jinde, vždy velice okázale s celou řadou různých
zvyklostí a doprovodných kulturních či sportovních akcí. Jeho součástí bylo
často i vysazování Stromu republiky či Stromu svobody, jímž byla většinou lípa
jako symbol slovanské vzájemnosti.
V Kladrubech probíhaly oslavy 10. výročí vzniku ČSR v roce 1928 v režii
místní české „menšinové“ školy, avšak ještě bez zasazení Stromu republiky.
V herně sousední mateřské školy (ta se nacházela vedle české školy v domě
dnešního Elektroservisu pana Mašáta) „byla instalována radiofonní přijímací
pětilampová stanice, kterou beznáročně zapůjčil správce školy Tomáš Fronk“, jak
informuje zápis v kronice této školy. Tehdy byl, jak také uvádí zmíněná kronika,
přímo z Pražského hradu přenášen hold 25 tisíc školáků prezidentu
Masarykovi. Poté následovala vlastní besídka žáků zdejší české školy
s přednesem básní a písní k výročí, loutkové divadlo s hrou „Kde domov můj“
a slavnost zakončila československá hymna.
Brzy poté byla z iniciativy místní organizace Národní jednoty Pošumavské
zahájena výstavba dvou rodinných dvojdomků pro české obyvatele Kladrub. Ty
byly postaveny v dnešní Hřbitovní ulici a dostaly při dokončení v prosinci 1929
popisná čísla 239, 240, 241 a 242 (viz obrázek). Dnes už nejsou vedeny jako
dvojdomky, ale samostatné domy s čísly 240 a 242. Byly určeny pro rodiny
kladrubských Čechů nebo rodin ze smíšeného manželství. Brzy se do nich
nastěhovali Rudolf Stupka, dělník plzeňské Škodovky se 2 dětmi, Štěpán
Janoušek, který se přistěhoval z Klatovska s 5 dětmi, Josef Krbec, tovární
dělník se 4 dětmi a Jaroslav Šmahel, listonoš, rovněž se 4 dětmi.

FOTO: Dva rodinné dvojdomky ve Hřbitovní ulici z roku 1930
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Při slavnostním předání těchto domků 30. března 1930, dodatečně k 80.
narozeninám prezidenta Masaryka (7. března), byly před oba domky zasazeny
dvě mladé lípy, Lípa svobody a Lípa Masarykova. Ověnčené stuhami trikolory
byly v průvodu přineseny dětmi od české školy a za početné účasti místních
Čechů i Němců a také 80 členů Sokolské župy Plzeňské, kteří byli ten den
na prohlídce kláštera, slavnostně zasazeny. Do jejich kořenů měla být vložena
schránka s pamětním spisem a novinami ze 7. března 1930. V kronice je však
tato věta škrtnuta. Oba domky stojí dosud, ale o osudu obou stromků nikdo
neví. Ptal jsem se už v šedesátých letech mnoha lidí, kteří dosídlili Kladruby
hned v roce 1945, ale podle nich tam už po válce nebyly a údajně byly zničeny
hned po zabrání Sudet a vystěhování Čechů z Kladrub v roce 1938.
25. října 1968 u příležitosti 50. výročí vzniku ČSR byla z iniciativy
učitelského sboru kladrubské školy zasazena před školními dílnami lípa jako
Strom republiky. Stalo se tak slavnostně za účasti všech žáků, učitelů
i zaměstnanců školy a předsedy MNV Kladruby Jaroslava Duspivy. Ale ani
o osudu tohoto stromu nevíme nic více, než to, že již zde nestojí, ač je nás,
pamětníků jeho vysazení, v Kladrubech stále dost. Snad se najde třeba někdo,
kdo by mohl poskytnout o osudu tohoto stromu nějakou informaci.
27. října 1998 byla společnou iniciativou Ing. Vladimíra France, předsedy
tehdy existujícího Spolku pro vysazování stromů v Kladrubech a tehdejšího
kladrubského starosty Emila Janči uspořádána malá slavnost za účasti asi 25
lidí v parku pod školou k 80. výročí vzniku ČSR. Poblíž cesty byla zde zasazena
další kladrubská lípa s názvem Strom republiky. Součástí slavnosti, při níž bylo
chladno a občas i drobně zapršelo, byly recitace básní žákyněmi zdejší školy
a vystoupení Kladrubské dudácké muziky pana Kasala. Vzpomínám si, že malou
chvilku po zasazení lípy, k jejímž kořenům přidal každý z účastníků „svoji“ lopatu
zeminy, se spustil hustý déšť, před kterým se účastníci slavnosti museli
schovat ve školní budově. Později byl vedle této lípy usazen malý pomníček
s nápisem a letopočty 1918 a 1998. Lípa se za těch dvacet let hezky rozkošatěla
a kladrubská organizace KSČM si u ní každoročně, až do loňského roku, připomínala
v předvečer 28. října vznik republiky a k pomníčku pokládala květiny.
K velkému překvapení, letos na jaře, ze dne na den, zůstal z krásného
stromu jen malý pařez. To správce sítí při jedné z kontrol v Kladrubech nařídil
písemně, s okamžitou platností, i přes protesty starostky paní Štěrbové, tuto
lípu okamžitě porazit. Při nesplnění příkazu hrozila městu vysoká pokuta, jak
již v předminulém Zpravodaji paní starostka informovala.
Deset let poté, 28. října 2008, se ve stejném parku konala opět slavnost,
tentokrát již k 90. výročí vzniku ČSR, doprovázená vystoupením pěveckého souboru
žáků školy pod vedením pana učitele Lega, výstavou velkorozměrných fotografií
památných stromů z celé ČR a soutěží ve znalostech přírody pro děti. Při té
příležitosti byl vysazen nedaleko uvedené lípy další Strom republiky, tentokráte
to byl platan. Tak to je jediný Strom republiky v Kladrubech, ač nejmladší, který
přečkal všechny nástrahy a vydržel až do stoletého jubilea, které oslavíme letos.
Paní starostka se předběžně vyslovila k tomuto významnému výročí zasadit další
(snad již definitivní) Strom republiky, který snad přetrvá nejméně celé další století.
Jiří Čechura
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KULTURA
Výstava na Staré poště
Po celý rok zavřená budova tzv. Staré pošty v Kladrubech ožívá pravidelně
v době kladrubské pouti. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se zde v pátek 17. srpna
konala opět výstava amatérských tvůrců Kladrubska a okolí. A bylo opravdu
na co koukat. Krom krásných fotek různých žánrů od, dá se říci, již tradičních
vystavovatelů se zde objevila i úžasná keramika paní Zíkové a pak poprvé
vystavoval i mladý, ale velmi zručný truhlář řezbář Stáník Kokrment.
Na vernisáž dorazila i jeho maminka, sestra a teta, které byly právem pyšné.
Mladé návštěvnice byly smutné, že Stáník se nemohl vernisáže zúčastnit, neb
by bývaly rády poznaly klučinu, který umí tak krásně ze dřeva vytvarovat
panáčky, soba a další věci. Leckterý návštěvník se též s chutí vrhal na koláčky
a sušenky paní Zíkové. Naštěstí si nikdo nevylomil zub, neb její keramika byla
opravdu k nerozeznání od pečiva skutečného. Pochvalu ale sklidili všichni
vystavovatelé a vernisáž, kterou hudebně doprovodilo duo sester Kvasničkových,
si všichni pochvalovali. Výstava byla otevřena po dobu celé pouti, a tak ji
navštívilo nemalé množství návštěvníků.
Monika Šavlová

FOTO: Vernisáž výstavy na Staré poště, 17. 8. 2018
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Kladrubská pouť
Letošní program kladrubské pouti ve dnech 17. – 19. srpna byl opravdu
pestrý, v nabídce zábavy si našel své jistě každý. Po páteční vernisáži
amatérských tvůrců se od sobotního dopoledne rozjela široká plejáda akcí
na náměstí. Divadlo Řimbaba pobavilo děcka, následovala smršť dechovky,
folku i bigbítu až do půlnoci. Mezitím svedli líté boje na hřišti fotbalisté. Pozadu
nezůstal ani kladrubský svaz chovatelů, který na oba dny opět připravil
výstavu zvířectva a starých zemědělských strojů. Ty kromě bohaté tomboly
zpestřilo zcela netradiční, ale moc zajímavé překvapení. Doprostřed mezi klece
se zvířátky pozvali mladičké kladrubské modeláře Honzíka Lipovského a Filipa
Buriana s jejich vlastnoručně postavenými vláčky a železnicí. Kluci
v železničářských čepicích sami vláčky řídili a byla radost na to
koukat. Stranou nestálo ani muzeum, které otevřelo svoji Černobílou kafírnu.
Při kávičce a dortíku zde našlo útočiště mnoho návštěvníků, neboť zde byl
příjemný chládek. Pouť si užili snad všichni domácí, ale přijela i spousta
přespolních jako např. manželé ze Svojšína. Ti si v muzeu nostalgicky
zavzpomínali na doby, kdy do této budovy chodívali prý vždy ve středu do kina.
Je známo, že k pouti nepatří jen pouťové koláče, ale i pivo. Letos ho byl
ve stáncích takový výběr, že by se nemusel stydět ani pivní festival. Však to
někteří také odnesli bolehlavem, když se snažili v dobré víře neurazit stánkaře
a ochutnat od každého.
A zábava pokračovala i po celou neděli. Hned od rána to rozjeli Plzenští
heligonkáři. Po Oranžádě – balkánské dechovce – se náměstí zaplnilo kolem
zvláště přistaveného podia. A pak, ač bylo vedro na padnutí, mnohým
naskakovala husí kůže, když sledovali mistrovské kousky mistra Timbersportu
Martina Komárka. Rány sekerou a jeho mistrovské vládnutí pilám dostávalo
do varu všechny. Následující Lucie revival byla už jen třešinkou na pomyslném
dortu.
Monika Šavlová
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Zveme Vás…

MEMORIÁL VOJTY ŠRÁMKA
1. září od 9:00, střelnice
prezentace:
zahájení:
kategorie:
startovné:

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

MONASTÝROVÁNÍ… ANEB KLÁŠTERNÍ
ARCHITEKTURA
1. září od 10:00 a 15:00, klášter
Mimořádné tematicky zaměřené prohlídky kláštera připravené
ve spolupráci s kláštery Plasy, Teplá a Zlatá Koruna.
Předchozí rezervace vstupenek je možná na tel.:
374 631 773 nebo na kladruby@npu.cz.

MŠE SVATÁ ZA DĚTI, POŽEHNÁNÍ
ŠKOLNÍCH AKTOVEK
2. září od 11:00, kostel Nanebevzetí
Panny Marie
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SLAVNOSTI VÍNA A MEDU
8. září od 11:00, nádvoří kláštera
Prodej sudových a lahvových vín, burčáku, medu
a medoviny, včelařská výstava. Cimbálová muzika.

VÍME, KUDY CHODÍME… NOVÝ
KONVENT V KLÁŠTEŘE KLADRUBY
8. + 9. září od 12:00, 14:00 a 16:00, klášter
Čtvrtý ročník speciálních prohlídek běžně nepřístupných částí
nového konventu (konventní kaple, ambitová chodba, mnišské
cely a další prostory…) Prohlídka není příliš vhodná pro děti.
Doba trvání prohlídky je cca 70 minut.
Vstupné na prohlídku je 150,- Kč. Předchozí rezervace vstupenek
je možná na tel.: 374 631 773 nebo na kladruby@npu.cz.

VÝPRAVA – koncert
Ondřeje Smeykala
13. září od 19:00, klášter
Koncert na dodgeridoo, navažské flétny,
obří gongy… Vstupné 280,- Kč.
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KLADRUBSKÁ PĚTKA
16. září od 10:00, dvůr ZŠ Kladruby
Čtvrtý 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
startovné: 50 Kč

VERNISÁŽ VÝSTAVY: KUBA
21. září od 18.00, muzeum
Výstava fotografií Davida Blažka a Michala Štěrby.

SVATOJÁNSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
2018: KONCERT LUBOMÍRA BRABCE
22. září od 15:00, klášter
Koncert v rámci Svatojánského hudebního festivalu 2018.
Vstupenky v ceně 240,- a 340,- Kč

KLADRUBSKÁ DESÍTKA
28. září, sraz před ZŠ
Tradiční turistický pochod do okolí Kladrub se setkáním
s turisty z Hněvnic, Kostelce a Stříbra. Cíl cesty je
tentokrát v Kostelci.
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HUBERTOVA JÍZDA PRO DĚTI
29. září od 13:00, Pony Farm

DIVADELNÍ ROK:
POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI A KOČIČCE
5. října od 18:00, muzeum
Divadlo SemTamFór, vstupné: dospělí 50,- Kč a děti 40,- Kč.

CESTOVATELSKÝ OBČASNÍK:
2. října od 18:00, muzeum
Další povídání Jiřího Franka.

VERNISÁŽ VÝSTAVY: BENEDIKTINI
3. října od 18:00, muzeum
Vernisáž spojená s přednáškou…
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HUBERTOVA JÍZDA PRO DOSPĚLÉ
6. října od 13:00, Pony Farm Kladruby

MŠE SVATÁ: POUŤ SLOVÁKŮ K PANNĚ MARII
7. října od11:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PRO SENIORY
12. října od 16:00, kulturní dům
Posezení s hudbou a občerstvením.
Žádáme seniory z Mileva, Brodu, Tuněchod,
Vrbice, Lázu a Pozorky, aby nahlásili požadavek na zajištění dopravy na tuto
akci, a to do 27. 9. 2018 na tel.: 374 616 711.

DEN STROMŮ
13. října od 13:00, sraz před ZŠ
Bližší informace budou zveřejněny na plakátech.

VERNISÁŽ VÝSTAVY: FOTOGRAFIE
19. října od 18:00, muzeum
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3. KLUBOVÝ VEČER
26. října od 18:00, muzeum

PRÁZDNINOVÝ ZÁJEZD
DO BAZÉNU VE WEIDENU
30. října, odjezd v ranních hodinách od ZŠ
Pořádá kulturně-školská komise, bližší informace
budou zveřejněny na plakátech.

Připravované akce – na měsíce listopad a prosinec 2018
3.
3.
11.
11.
11.
23.
30.

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

od
od
od
od

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

od 17:00
od 18:00

Svatohubertská mše
Dušičková pobožnost
Svatomartinská vína
Martinská slavnost
Zabijačkové hody
4. KLUBOVÝ VEČER
VERNISÁŽ: Zimní výstava

1.
2.
4.
12.
15.
17.
18.
21.
24.
24.
26.
26.
28.

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

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

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

8:00
17:30
18:00
16:00
17:00
15:00
18:00
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 2018 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

Vlachová Dana (Kladruby)
Täuberová Emma (Kladruby)
Kovařík Miroslav (Kladruby)
Škoulová Marcela (Brod)
Krýslová Marie (Vrbice)
Čepičan Václav (Kladruby)

Rosenbergerová Miloslava (Kladruby)
Florián Ladislav (Kladruby)
Šnajdrová Jitka (Tuněchody)
Harmáček Rudolf (Kladruby)
Wenzliková Jarmila (Kladruby)
Božiková Irena (Kladruby)
Zámková Michaela (Kladruby)
Heřman Václav (Kladruby)
Koutská Anna (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
Srpen
V řece se shlíží měsíc bílý
hvězdnaté nebe, teplá noc
na svěží půlnoc odzvonili
a sladký spánek chutná moc.
V rozbřesku rána ptáci pějí
sluníčkem zlátne celá zem
ty ptačí trylky krásně znějí
do uší spáčů za oknem.
Den dýchne horkem, vůní léta
prázdninami a přírodou
cestami ke všem mořím světa
jež všechny vedou za vodou.
Do duše dýchne teplá něha
jak kvítek štěstí bude kvést
kdo dosud lásku marně hledá
najde ji možná v prachu cest.
V řece se shlíží měsíc bílý
hvězdnaté nebe, teplá noc
na věži půlnoc odzvonili
a zázrak lásky chutná moc.
Blanka Krýslová

31

SPORT

4/ 2018

SPORT
TJ oddíl kopané:
Skončila sezona 2017-2018 a my jsme ji
zakončili velice úspěšně. Po dlouhé době jsme
postoupili do 2. třídy okresního přeboru. Zde je
přehled našich zápasů.
Kladruby
Kladruby
Kladruby
Kladruby
Kladruby
K. Lázně B
Kladruby
Halže B
Kladruby
Damnov
Lesná

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Sulislav
Planá B
Studánka B
Dlouhý Újezd B
Záchlumí
Kladruby
Zadní Chodov
Kladruby
Staré Sedliště
Kladruby
Kladruby

5:0
2:0
6:3
5:1
2:4
3:0
4:0
0:1
4:3
3:2
3:4

(2:0)
(1:0)
(3:1)
(3:0)
(1:2)
(1:0)
(0:0)
(0:0)
(1:1)
(1:1)
(2:0)

Pen: 8:8 obzvláště tento zápas obnášel
vše, kvůli čemu tento sport děláme.

Sestava našeho týmu: Joza Jaroslav, Valena Radek, Kučera Václav, Šimek
Jakub, Ganobják Petr, Kasl Tomáš, Kotlár Lukáš, Bubeníček Roman,
Bubeníček Lukáš, Kotlár Peter, Kotlár Tomáš, Turek Jan, Kotlár Tony, Šimek
Jan, Šrámek Jiří, Havránek Matěj; trenér Jamriška Pavel
Nejlepším střelcem se stal Lukáš Kotlár.
#
1.
2.

KLUB
Kladruby
Sulislav

Z
22
22

V
14
13

R
0
0

P
8
9

S
61:45
53:40

B
41
41

P+
2
1

P1
3

Určitě nesmíme zapomenout poděkovat našim věrným fanouškům, kteří
nás podporovali i na venkovních zápasech. Velké dík patří dále osobám, které
se staraly o občerstvení a připravovaly i něco k zakousnutí.
Novou sezonu začínáme již 18. 8. 2018 od 10:00 hod v domácím prostředí
a to proti silnému mužstvu Studánky A, tímto ale fotbalová sobota nekončí. Od
14:00 hod. se náš tým utká v přátelském utkání s TJ Jiskra Domažlice oddíl
žen. Tímto Vás chceme pozvat na oba zápasy a těšíme na vaši podporu v celé
sezoně.
Pavel Jamriška
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Výrovský triatlon – 30. 6. 2018, osada Výrov
19. ročníku Výrovského triatlonu se zúčastnilo 83 závodníků, z toho 41
absolvovalo dlouhou trať – 0,6 km plavání, 33 km na kole a 9,5 km běh, 31
krátkou trať – 0,3 km plavání, 22 km na kole a 6,5 km běh, a závodu se
zúčastnilo také 11 závodníků ve čtyřech 2-3 členných štafetách. Letošní účastí
83 závodníků byla také překonána rekordní účast z loňského roku, kdy se na
trať postavilo 75 závodníků. Nejstarším účastníkem byl 78letý Vladimír Tolar ze
Sdružení vytrvalců Stříbro, který ve štafetě s názvem „Od rybníka“ absolvoval
běžeckou část. Plaveckou část této štafety zvládla bravurně ve svých 72 letech
Vlasta Horáková.
Počasí bylo příjemné, skoro jasno, teplota do 25 stupňů s místy svěžím
větříkem, voda měla teplotu 22 stupňů a neoprény na plavání tedy nebyly
povoleny.
Absolutním vítězem na dlouhé trati se stal Pavel Hrabě z E-triatlon Team,
který časem 1:48:10 o více než 4 minuty překonal traťový rekord z roku 2013,
1:52:09, který držel Jakub Janoušek.
Absolutní vítězkou na dlouhé trati se stala Jana Brantlová z Velosportu
Domažlice s časem 2:05:17.
Na krátké trati mezi ženami kralovala Pavlína Vargová z Triatlonu Plzeň
s časem 1:18:48 a mezi muži Stanislav Rada z Plzně s časem 1:17:43.
Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi pohár starostky města Kladruby.
Více informací, foto na www.svstribro.cz.
Jiří Trávníček
Sdružení vytrvalců Stříbro, z.s.
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Volejbal ženy – Čestice 2018
Opět po roce jsme se vydaly reprezentovat Kladruby na 52. ročník
národního
finále
vesnických
a
zemědělských
družstev
do Čestic
v Královéhradeckém kraji. Letos byl tento turnaj maličko pozměněn
a z dřívějších dvou hracích dnů byl zkrácen na jednodenní klání. Změna se
odehrála i v termínu této akce, nekolidoval tak s dalšími turnaji v okolí a mohlo
se ho zúčastnit i více družstev.
Do mužské části se přihlásilo hned 9 týmů a hrálo se na dva hrané sety,
první tři finalisté skupin se pak utkali mezi sebou o celkové vítězství. Kladruby
zde ale bohužel neměly své mužské zastoupení.
Do ženské části turnaje se přihlásilo 7 týmů, což oproti loňsku bylo výrazné
zlepšení. Vedle 3 týmů, které se dostavují pravidelně, a za poslední roky se
dobře znají, se objevilo i několik dalších nováčků. Systém turnaje byl stanoven
na zápas každý s každým na 2 hrané sety.
V 9 hodin se po slavnostním zahájení a jmenovitém přivítání všech
účastníků,
funkcionářů,
rozhodčích
a
pomocníků
rozehrála
první
utkání na sedmi kurtech.
Hned v prvním utkání se potkaly věčné rivalky, místní Křenovice a naše
Kladruby. Opět se ukázalo, že tyto týmy jsou na podobné volejbalové úrovni
a zápas skončil remízou 1:1, kde o pouhé 2 body zvítězily Křenovice. Turnaj byl
ovšem na začátku a o celkovém vítězi rozhodovaly až následující zápasy.
Kladruby dále narazily na nové a neznámé družstvo z Plotiště, které
suverénně porazily a získaly tak cenné body do tabulky. Poté se utkaly
se staronovým týmem ze Studence, který dokázal svou hrou kladrubské hráčky
pěkně potrápit. Výsledek utkání tak byl 1:1 na sety, ale počtem bodů
pro Kladruby. Následovaly zápasy proti družstvům Štoky a Nivnice. Obě tato
družstva se skládala z mladých hráček, které svou hrou a zkušenostmi ještě
nestačily na naše holky a oba zápasy skončily vítězstvím 2:0 na sety. Poslední
zápas Kladrub a zároveň celého turnaje byl proti dalšímu novému týmu
z Třebechovic. Uskutečnil se až kolem sedmé hodiny večerní a na všech už byla
znát únava, přesto to byl jeden z nejpovedenějších zápasů, kde se bojovalo
o každý balon. Vítězství 2:0 však nakonec patřilo našemu týmu.
O celkovém pořadí ale rozhodly právě ty dva prohrané body z prvního
zápasu. Vítězem se tedy stalo družstvo Křenovice, 2. místo patřilo kladrubským
děvčatům, 3. místo obsadily Třebechovice, pak Studenec, Plotiště, Štoky
a Nivnice. Opět se vyhlašovaly i individuální ceny, nejvšestrannější hráčkou
se stala naše Veronika Burešová.
Večer se pak nesl v duchu oslav, kde nám k tanci a poslechu hrál jako
každý rok DJ Čenda a za svým mixážním pultem nás doprovázel až do brzkých
ranních hodin.
Hráčky: Jana Kaslová, Aneta Ocelíková, Terezie Říhová, Radka Kuvíková,
Veronika Burešová, Lenka Slavíková, Ivana Žemličková a Petra Dosedlová.
Aneta Ocelíková
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Bavte se ITEPem 2018!
Přijďte si užít zábavu, načerpat nové turistické informace, informace
z oblasti dějin a zeměpisu, možnosti a tipy na výlety a to na 14. ročník veletrhu
cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2018 v halách TJ Lokomotiva v Plzni,
který se koná ve dnech od 20. – 22. září. Přijďte soutěžit a vyhrát hodnotné
ceny, užít si legraci i trochu adrenalinu, pohodu, odreagovat se, pro nové
možnosti, kam vyrazit, kde jste ještě nebyli v tuzemsku i zahraničí, o čem jste
neměli tušení, co Vás dostane a budete chtít být u toho. Nechte se opět
inspirovat pestrou nabídkou možností turistiky od vystavovatelů z různých
koutů světa, od infocenter, měst a obcí, muzeí, turistických cílů a dalších.
Nenechte si ujít vyprávění z cest a autogramiády známých osobností
a sportovců. Těšte se na kouzelníka, zacvičte si dětskou jógu, vyzkoušejte jízdu
na kole s 3D brýlemi, usaďte se u divadelních představení, žasněte
pod hvězdnou oblohou v nafukovacím planetáriu, nahlédněte do přírody
v expozici Národního parku Šumava, do Chodska, Muzea Loutek, Zoo Plzeň,
pokoušejte přírodní zákony s Techmanií. Ochutnejte výtečné bavorské klobásy,
regionální potraviny, moravská, rakouská a italská vína, německá a česká piva.
Přijďte na ITEP 2018!
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Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem
Dvacet sedm rodin z Tachovska již dostalo finanční podporu nadace Dobrý
anděl, která pomáhá také rodinám, v nichž se dítě potýká s vážným
onemocněním. Díky každoměsíčním příspěvkům dárců – Dobrých andělů –
mohou všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po finanční stránce.
Pomozte najít další rodiny, které tuto podporu potřebují!
„Dětí s vážným onemocněním, jejichž rodiny by potřebovaly finanční podporu, je
mnohem více. Rodiče často neví, že u nás mohou o příspěvek požádat. Naší
snahou je, aby se tato informace co nejvíce rozšířila,“ říká Petr Sýkora,
spoluzakladatel nadace Dobrý anděl. „Některým rodinám poradí lékaři či sociální
pracovníci přímo v nemocnici, jiným pomoc doporučí pacientské organizace. K
mnohým z nich se ale i přesto tato informace nedostane,“ dodává.
Komu nadace pomáhá?
Dobří andělé pravidelně každý měsíc podporují rodiny s nezaopatřenými dětmi,
které
zasáhlo
vážné
onemocnění.
Typicky
se
jedná
o
onkologické onemocnění, selhání orgánů, vážné metabolické poruchy, těžká
kombinovaná postižení, svalovou dystrofii Duchenne, cystickou fibrózu, nemoc
motýlích křídel. Mimo vyjmenovaná onemocnění je možné také pomoci dětem,
které se potýkají se vzácnými onemocněními a s těžkými kombinovanými
poruchy (mentálními, smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl
rakovinou jeden z rodičů. Za šest let fungování nadace podpořili dárci více než
5 548 rodin z celé České republiky.
Jak můžete pomoci právě vy?
Pokud máte ve svém okolí rodinu s takto vážně nemocným dítětem, neváhejte jí
pomoc nadace doporučit. Kontakt je velmi jednoduchý – stačí zavolat nebo
napsat e-mail a pracovníci již zajistí vše potřebné. Důležité je nebát se ozvat,
Dobří andělé rodinám rádi pomohou.
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí krátká registrace na www.dobryandel.cz a můžete začít přispívat. Vaše
finanční pomoc bude rodinám odeslána do posledního haléře. Díky svému
Andělskému účtu si navíc můžete přečíst konkrétní příběhy rodin, kterým
pomáháte.
Markéta Křížová
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VÍTE, ŽE…
… desítky občanů našeho města již kompostují, a využívají tak svůj zelený
odpad z domácností a zahrad; kompostéry byly pořízeny z dotace a občané si je
mohli vypůjčit zdarma
… byl vydán kalendář města, ve kterém jsou uvedeny i akce města a který je
možné zakoupit v muzeu
… kladrubští senioři se již jednou dobře bavili pod pergolou v seniorparku
u DPS, a tuto akci budou opakovat i na podzim
… kladrubští hasiči se mohou těšit na nový dopravní automobil značky
Mercedes, který nahradí jejich starou Avii
… malí kladrubští volejbalisté, kteří si říkají OSR – Opravdu správní rošťáci,
měli předposlední prázdninový týden soustředění, aby se připravili na další
sezonu sportovního klání
… Kladrubští rybáři – Simona Krausová, Václav Pechmann a David Havránek
pod vedením svých trenérů Bohouše Krause a Petra Havránka byli stěžejní
součástí týmu Západočechů a zúčastnili se národního kola Zlaté udice, tým
získal bronz (podrobněji budeme referovat v příštím Zpravodaji)

39

4/ 2018

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KLADRUBECH
IČ 00259888, náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
Redakce:
Regionální muzeum Kladrubska, příspěvková organizace,
tel. 702 160 605, e-mail: muzeum@kladruby.cz, web: www. muzeumkladruby.cz
Redakční rada: Ing. Václav Balík, Jiří Čechura, Mgr. Bohuslava Dusíková,
Tiskárna LIEBLPRINT Planá
Počet výtisků: 370 ks
Cena: 5,- Kč
Registrace MK ČR E 13336 10.12.2001
Zpravodaj č. 4/ 2018 vychází 29. 8. 2018

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

40

