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SLOVO ÚVODEM
dokonce i vyhlášení výsledků na jejím samém konci. Svědčí to o tom, že některé
tradice je dobré udržovat a rozvíjet..
Vážení spoluobčané,

píše se osmý měsíc roku, jenž má na svém konci také osmičku. O osmičkách
se říká, že jsou osudové. Doufám, že budou osudové pro ty, kteří si vybrali jako datum
svého sňatku 8. 8. 2008 (a že jich ani u nás v Kladrubech nebylo málo), a ten jejich
osud bude šťastný.
To, že je konec srpna, samozřejmě evokuje tolikrát opakovanou a bohužel
pravdivou myšlenku, že prázdniny utekly jako voda a dětem zas začíná škola. Oblast
školství je v našem městě jedna z klíčových. V příštím školním roce nás čeká mnoho
úkolů právě v oblasti školství.
Mateřská škola oslaví v letošním roce třicáté výročí svého otevření. Přes
prázdniny se podařilo provést v celé školce nové osvětlení, neboť to minulé již dávno
nesplňovalo hygienické normy. V areálu zahrady bylo vybudováno nové hřiště,
a to v celkové hodnotě 550.000,- Kč. Na tuto investiční akci se podařilo získat dotaci
z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 300.000,- Kč. Nové herní prvky
jsou nejen pěkné na pohled, ale především splňují normy v oblasti bezpečnosti.
Ostatně přijďte se podívat na den otevřených dveří a posuďte sami…...

Přeji Vám všem hezký podzim a školákům a učitelům úspěšné vykročení do nového
školního roku.
Vaše Svatava Štěrbová

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 18.6.2008 do 17.7.2008 :

Počasí letošního léta celkem přálo kulturním akcím, i když v případě pouti
to ještě v pátek vypadalo na pořádný liják, vše se nakonec vyvinulo ve slunečno.
Velkou radost jsem měla z chovatelské výstavy, která byla hojně navštěvovaná,

Rada města v z a l a n a v ě d o m í :
• Veřejnou nabídku pozemků PF ČR určených k převodu dle § 7 zák.č. 95/1999
Sb. - jedná se o pozemky k.ú. Tuněchody u Stříbra, Pozorka u Kladrub, Láz
u Kladrub, Kladruby u Stříbra a Brod u Stříbra
• Žádost p. Vlasty Horákové, Krukanice 15, Pernarec o úpravu hranic pozemku
části p.p.č. 1475/1 v k.ú. Brod u Stříbra – Výrov s tím, že bude vyhotoven
GP s ohledem na přístupové cesty a ostatní skutečnosti (drobné stavby) a po
jeho vyhotovení bude dále žádost řešena
• Žádost o byt p. Zdeňka Bartušky + Jitky Liškové, Vlkýšská 167, Město
Touškov s tím, že nebudou zařazeni do seznamu žadatelů, jelikož nemají
trvalý pobyt ve městě Kladruby ani jeho částech
• Žádost o byt - Tezera Fránová a Milan Šlapák, Milevská 266, Kladruby - již
jsou vedeni v seznamu žadatelů , problémy v domě čp. 266
• Žádost Pavly a Petra Kovaříkových o povolení zhotovení přístupové
a příjezdové cesty k RD v Zadní čp. 138, Kladruby (projednána v komisi
rozvoje s tím, že je nutné doložit bližší rozsah a popis prací)
• Návrh komise rozvoje města k předložené PD - „Dopravní zpřístupnění
lokality Kladruby – sever“ - členové komise navrhují zelený pás při opěrné
zdi zpevnit zatravňovacími dlaždicemi (v PD uvedeno zatravnění) a dále
navrhují rozšíření MK tak, aby bylo možné bezpečně podélně parkovat
• Informaci starostky města o získání dotace od KÚ PK ve výši 2 mil. Kč
na odstranění havarijního stavu WC v ZŠ Kladruby
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Mateřskou školu však čeká v příštím roce další přestavba. Zdá se totiž, že dětí
v našem městě přibývá a kapacita současné školky již brzy nebude dostačovat. Je třeba
tedy nalézt vhodné prostory pro lidovou školu umění a v mateřské škole navrátit
do prostor třetího oddělení potřebné hygienické zázemí a vybudovat šatny. Není
to snadný úkol, o finanční náročnosti se nemusím zmiňovat, ale tento krok je nutný
a potřebný.
Také základní školu čeká v nejbližších dnech budování. Podařilo se nám
získat dotaci z prostředků krajského rozpočtu na odstranění havarijního stavu
hygienických zařízení v budově staré školy, a to ve výši 2 milióny korun. Školu sice
čeká jisté omezení, ale vzhledem k tomu, že tento typ dotace se nezískává snadno
a oprava je nezbytná, doufám, že to přežijí jak žáci tak učitelé bez úhony.
V současné době stále probíhá výstavba bytových domů, a především také
přilehlé komunikace. Doufám, že všichni budete ohleduplní při nastávajících
dopravních omezeních, která se stavbou souvisí.

•

•
•
•
•
•

Rozhodnutí Krajské hygienické stanice v Plzni o uložení pokuty MŠ
Kladruby ve výši 5.000,- Kč + 1.000,- Kč náklady řízení za nesplnění
požadavků vyplývajících z výkonu státního zdravotního dozoru
Projekt „Budování kapacit pro podporu plnění plánu odpadového
hospodářství
a kraje s účastí veřejnosti v Plzeňském a Jihočeském
kraji“ , úkol č. 4, Program práce s veřejností
Nabídku pozemků PF ČR k náhradním restitucím - k.ú. Kladruby p.p.č.2169
o výměře 114 m2 a k.ú.Milevo p.p.č. 381/2 o výměře 1036 m2
Žádost p. Milana France, Zadní 352, Kladruby o odprodej p.p.č. 154 v k.ú.
Kladruby u Stříbra o výměře 169 m2 s tím, že pozemek musí být nejdříve
vytyčen, neboť dle ortofotomapy není zřejmý skutečný uživatel pozemku
Protokol z provedené následné veřejnosprávní kontroly na hospodaření
s finančními prostředky u příspěvkové organizace – Základní školy Kladruby
Zprávu o posouzení a hodnocení nabídek při výběrovém řízení na akci –
Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby – sever

Rada města projednala a s c h v á l i l a :
• Uzavření smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě přes p.p.č.
2008/10 v k.ú. Láz u Kladrub mezi Telefónicou O2 a městem Kladruby,
(jedná se o vzdušné vedení k RD čp. 3 Láz , p. Špringlová)
• Přidělení bytu 1+1 v Zadní ul. v Kladrubech p. Milanu Kellerovi, Kladruby,
Zahradní 275 (předmětný byt byl již nabídnut dvěma žadatelům dle seznamu
žadatelů o byt - oba byt odmítli)
• Výpůjčku pozemku před školními dílnami v Kladrubech ZO ČSCH Kladruby
za účelem konání výstavy drobného zvířectva v době pouti (16. a 17.8.2008)
s tím, že pozemek bude uveden do původního stavu
• Konání výstavy drobného zvířectva ZO ČSCH Kladruby ve dnech 16. a 17.
srpna 2008 - v příloze předloženy veterinární podmínky stanovené Krajskou
veterinární správou
•
Zařazení manželů Jana a Vlasty Broncových, Kšice 75 do seznamu žadatelů
o přidělení bytu v DPS v Kladrubech
• Uzavření MŠ v Kladrubech v době hlavních prázdnin, a to od 14.7. do
22.8.2008
• Stanovení poplatku za vzdělávání dětí v MŠ Kladruby pro školní rok
2008/2009 ve výši 400,- Kč/měsíc (dosavadní platba je 370,- Kč)
• Nabídku firmy Habeš – stálé sucho s.r.o. Plzeň na opravu havarijního stavu
kašny v ceně 64.357,58 Kč. Oprava provedena v rámci rozpočtu - opravy
nebytových prostor
• Nabídku firmy Promonasta s.r.o. Plzeň na opravu povrchu cesty na návsi
v obci Milevo v ceně 37.218,- Kč. Oprava provedena v rámci rozpočtu opravy komunikací
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•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

Žádost obyvatel obce Tuněchody o povolení k vybudování dětského hřiště
v Tuněchodech
Vyplacení finanční odměny ředitelce ZŠ Kladruby Mgr. Ivetě Svobodové
Zařazení žádostí o byt do seznamu uchazečů
- p. Jiří Toman, Sportovců 1378/1, Kladno ( v současné době Kladruby,
Zahradní 270)
- p. Jakub Vítámvás, Stříbrská 296, Kladruby
Pronájem NP v DPS Kladruby p. Josefu Jamriškovi, Zadní 356, Kladruby za
účelem provozování obchodu se smíšeným zbožím, a to za měsíční nájemné
500,-Kč + další energie (voda, el. en.) na dobu určitou od 01.08.2008 do
31.12.2009 s tříměsíční zkušební lhůtou
Využití pozemku p.p.č. 717/1 v k.ú. Milevo pro přístup k historickému
vojenskému objektu, který bude obnoven, a to p. Vladimíru Lankovi, Tyršova
155, Heřmanova Huť s tím, že na pozemku nebude skládkován žádný
materiál, nebude prováděn žádný zásah do porostů a přístup nebude nijak
zpevňován
Zápis do kroniky města Kladruby za rok 2007
Nabídku firmy Otto Hilf, malířské práce Stříbro na opravu kaple na hřbitově
v Kladrubech za cenu 14.280,- Kč + opravu klenby za 1.500,- Kč
Vyplacení odměny ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové
Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a Plynoma s.r.o. Domažlice na
zpracování PD na odstranění havarijního stavu vody a kanalizace v ZŠ
Kladruby za cenu do 11.000,- Kč
Jednostranné zvýšení měsíčního nájemného na základě sdělení MMR
č. 214/2008 ze dne 26.6.2008 ve výši 10,6% pro období od 1.1.2009
do 31.12.2009
Podání výpovědi z nájmu bytu p. Heleně Lauberové, Kladruby, Stříbrská 296
a podání návrhu na zaplacení dlužné částky nájemného
Poskytnutí propagačních materiálů města TJ – oddílu kopané Kladruby jako
ceny na pouťový přátelský turnaj konaný dne 16.8.2008 – 15 tašek
s propagačními materiály – tričko, kniha o Kladrubech (černá), pohled

Rada města s o u h l a s i l a :
• Se zařazením města Kladruby do územní působnosti MAS Český Západ –
Místní partnerství a prohlašuje, že se její zástupci seznámili s obsahem
Integrované rozvojové strategie území MAS Český Západ pro období 20072013
Rada města n e s o u h l a s i l a :
• S jakoukoli s úpravou (zřízením) dalšího vjezdu pro os. automobil
na pozemek p.p.č. 1957/15 v k.ú. Kladruby u Stříbra - manž. Jiří a Miroslava
Vydrovi, Okružní 378, Kladruby (projednáno v komisi rozvoje s tím,
že s realizací vjezdu os. automobilu nesouhlasí, neboť snížení obruby je
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v rozporu s realizací stavby komunikace a případné doplnění nájezdu
by tvořilo překážku průjezdnosti)
•
Rada města n e m á n á m i t e k :
• Ke stavbě kolny na dřevo + posezení umístěné na hranici pozemků p.p.č.
180/1 a 180/4 v k.ú. Pozorka u Kladrub (pozemek přímo navazuje
na pozemek ve vlastnictví města), žadatelé – manž. Královi, Pozorka
• K realizaci nové vod. přípojky k RD čp. 222 v Kladrubech (ing. Med)
s tím, že veškeré pozemky dotčené realizací budou uvedeny do původního
stavu, na veřejném prostranství bude pozemek zaštěrkován
• K provedení vrtané studny na p.p.č. 2011/14 v k.ú. Kladruby u Stříbra, manž.
Fránovi s tím, že investor bude výslovně upozorněn na lokalitu umístění
studny a dále že investor nebude v budoucnu požadovat po městě jakoukoli
náhradu za případně vzniklé škody – nekvalitní voda atd.
• Ke stavbě otevřeného státní pro osobní automobily na p.p.č. 1957/17
a 1957/18 v k.ú. Kladruby u Stříbra, žadatelé p. Jaromír Komorous, Okružní
384 a a Jiří Vydra, Okružní (žádost projednána v komisi rozvoje – bez
námitek)
• K úpravě přístupu k vrátkům po veřejném prostranství na pozemek p.p.č.
1957/15 v k.ú. Kladruby u Stříbra - manž. Jiří a Miroslava Vydrovi, Okružní
378, Kladruby (projednáno v komisi rozvoje s tím, že vrátka je možné
zhotovit mimo stávající vjezd s tím, že bude pouze zpevněn přístup po
veřejném prostranství, nebude se snižovat obruba komunikace)
• Ke stavbě kolny na nářadí a přístřešku na dřevo na p.p.č. 1957/20 v k.ú.
Kladruby u Stříbra - p. Hana Floriánová, Okružní 385, Kladruby (projednáno
v komisi rozvoje bez připomínek)
Rada města d o p o r u č i l a :
• ZM schválit smlouvu o půjčce uzavřenou mezi městem Kladruby (věřitel)
a Rudolfem Hájkem (dlužník)
• ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2008
• ZM schválit plnění rozpočtu města Kladruby za I. pololetí 2008
• ZM schválit uzavření pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu pozemku
části p.p.č. 1048/3 v k.ú. Brod u Stříbra p. Vlastě Maškové a p. Tomáši
Míčkovi, Brod u Stříbra čp. 12, a to s platností od následujícího měsíce po
konání ZM a do 31.12.2010, nájem 0,50,-Kč/1 m2 (výměra bude upřesněna
při místní pochůzce)
• ZM schválit uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a firmou
Strabag a.s. Praha na provedení akce – Dopravní zpřístupnění lokality
Kladruby – sever za cenu 5.048.485,- Kč
• ZM schválit žádost p. Romana Kováříka, Plzeň o pronájem pozemků za
účelem zemědělské prvovýroby - p.p.č. 1739/3, 1739/4, 1739/5, 1744/1,
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•

1744/2, 1744/4, 1744/5, 1763/2, 1763/3, 1763/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra o
celkové výměře 24.124 m2
ZM schválit smlouvu s výhercem poptávkového řízení na rekonstrukci
střechy domu čp. 197 v Husově ulici v Kladrubech - Tesařství a pokrývačství
Jan Pospíchal, Zadní 202, Kladruby, za cenu 469.758,- Kč
ZM schválit nákup 2 ks informačních rychlostních panelů od firmy TRIN
Liberec v ceně 37.900,- Kč za 1 ks

Zasedání zastupitelstva města dne 17.7.2008 :
Zastupitelstvo města v z a l o n a
vědomí :
• Informaci starostky města o provedeném výběrovém řízení na dodávku
stavby – Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby-sever
Zastupitelstvo města projednalo a s c h v á l i l o :
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění
usnesení
• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2008 (jednomyslně odsouhlaseno)
• Plnění rozpočtu města Kladruby za I. pololetí 2008 (jednomyslně
odsouhlaseno)
• Smlouvu o půjčce uzavřenou mezi městem Kladruby (věřitel) a Rudolfem
Hájkem (dlužník) - jednomyslně odsouhlaseno
• Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Strabag a.s. Praha
na dodávku stavby – Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby-sever za cenu
5.048.485,- Kč vč. DPH (jednomyslně odsouhlaseno)
• Podání žádosti o poskytnutí dotace na akci – Dopravní zpřístupnění lokality
Kladruby-sever z Regionálního operačního programu (jednomyslně
odsouhlaseno)
• Přijetí dotace ve výši 2.000.000,- Kč od PK na odstranění havarijního stavu
sociálního zařízení na 1. stupni ZŠ Kladruby (jednomyslně odsouhlaseno)
• Nákup 2 ks informačních rychlostních panelů do ceny 91.000,- Kč
(jednomyslně odsouhlaseno)
• Uzavření smlouvy s výhercem poptávkového řízení na rekonstrukci střechy
domu čp. 197 v Husově ulici v Kladrubech - Tesařství a pokrývačství Jan
Pospíchal, Zadní 202,
Kladruby, za cenu 469.758,- Kč vč. DPH
(jednomyslně odsouhlaseno)
Zastupitelstvo města s o u h l a s i l o :
• Se zařazením města Kladruby do územní působnosti MAS Český Západ –
Místní partnerství a prohlašuje, že se jeho zástupci seznámili s obsahem
Integrované rozvojové strategie území MAS Český Západ pro období 2007 –
2013
Irena Löriková
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Jednání starostky a místostarosty města :
18.6. - zasedání rady města
19.6. - jednání s ing. Bartošem ohledně pozemků v k.ú. Pozorka (starostka)
20.6. - zasedání valné hromady VSOZČ v Karlových Varech (starostka)
24.6. - jednání ohledně cyklostezek (starostka)
24.6. - jednání se zástupcem TV „Óčko“ (starostka)
24.6. - jednání ohledně rybníku v Lázu (místostarosta)
24.6. - jednání k územnímu plánu obce Benešovice (místostarosta)
24.6. - prohlídka kanalizace v Zadní ulici v Kladrubech s f.VAK (místostarosta)
25.6. - zasedání HS Brod- Výrov (místostarosta)
25.6. - jednání na KÚ v Plzni (starostka)
26.6. - kontrolní den stavby 4x 8 b.j. (starostka + místostarosta)
26.6. - jednání s firmou Plzeňsko v Evropě ohledně získání dotací (starostka)
27.6. - jednání s ředitelem ZUŠ Stříbro p. Kratochvílem (místostarosta)
17.7. - zasedání rady města
17.7. - zasedání zastupitelstva města
18.7. - kontrolní den stavby 4x8 b.j. (starostka + místostarosta)
21.7. - otevírání obálek – výběrové řízení (starostka)
21.7. - jednání s p. Benešem ohledně pozemků v k.ú. Pozorka (starostka)
22.7. - jednání s firmou Plzeňsko v Evropě ohledně získání dotací (starostka)
25.7. - místní šetření – odstranění stodoly v k.ú. Kladruby (starostka)
25.7. - kolaudace stavby RD – Hrochovi (starostka)
1.8. - jednání s p. Sulanem ohledně odkoupení domu čp. 99 v Kladrubech
(starostka + místostarosta)
4.8. - schůzka komise pro vyhodnocení soutěže „O nejkrásnější okno“ (starostka)
4.8. - jednání s p. Benešem ohledně pozemků v k.ú. Pozorka (starostka)
4.8. - jednání se zástupcem ČRS Stříbro (starostka + místostarosta)
5.8. - jednání na MÚ Stříbro ohledně získání dotací – Leader (starostka)
12.8. - jednání se zástupci firmy Strabag Plzeň (starostka)
13.8. - jednání s p. Šebestou ohledně domu čp. 68 v Kladrubech (starostka)
18.8. - územní řízení stavby – šatny a sociální zařízení (starostka)
19.8. - jednání s Komerční bankou ohledně poskytnutí úvěru (starostka)
19.8. - jednání s ředitelem SÚS Stříbro p. Sedláčkem (starostka)
20.8. - jednání s ing. Bartošem ohledně pozemků v k.ú. Pozorka (starostka)
21.8. - veřejné projednání

Irena Löriková

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola

Pozvánka na oslavu 30. výročí
Zveme dne 6.9.2008 všechny občany i občánky Kladrub
od 13.00 do areálu Mateřské školy Kladruby, aby si
společně s námi připomněli 30.výročí otevření provozu
MŠ v Husově ulici č.297.
Co jsme pro vás připravili?
1.Překvapení Koťátek a Sluníček
2.Prohlídka celého areálu MŠ
3.Překvapení rodičů a dětí
4.Představení Divadélka Kuba
5.Vystoupení šermířů
6.Průběžná cesta pohádkovým lesem
7.Tombola
8.Prodej triček, kšiltíků,topíků, kšiltovek s logem MŠ
9.Občerstvování dětí i dospěláků

Zahájení školního roku 2008/2009
V tomto školním roce bude opět otevřena třída Sluníček a Koťat. A protože daná
kapacita je neúprosná, musí být v každé třídě nejvýše 25 dětí, přestože byl zájem při
zápisu v březnu o docházku do MŠ vyšší. Změnou oproti loňsku je navýšení poplatku
za vzdělávání ze 370 Kč na 400 Kč. Stravné prozatím zůstává na 24 Kč za celý den.

Víte,že :
- na zahradách MŠ vyrostly nové herní prvky od firem Alestra a Tomovy parky
díky financím MěÚ Kladruby a výhře našich dětí v soutěži „Zahrada snů“ ?
- byly vyměněny v budově MŠ staré lustry za nové zářivky…
- poškozené dveře v areálu dostaly nový nátěr…
- dětem bude vydáván oběd z nových pojízdných várnic, aby si pokrmy uchovávaly
potřebnou teplotu …
- jsme byli opět první z mateřinek ve sběru odpadu…

Alena Medová
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Základní

škola:

Paklenica 2008
V minulých letech podnikli členové horolezeckých kroužků
Maglajz a Skoba /Stříbro/ dva výjezdy do adrenalinového centra v Březové u Třebíče.
Každý z těchto výjezdů byl zážitkem, na který se jen tak nezapomíná, ale návštěva
„horolezeckého ráje“ v chorvatské Paklenici všechna naše očekávání překonala.
Příprava na zájezd začala již na podzim minulého roku. Ubytování
v chatkách a polopenze byly zajištěny v kempu Marin v městečku Stari Grad, jen
několik metrů od moře. Vstup do Národního parku Velká Paklenica byl vzdálen necelé
čtyři kilometry. Oficiálně zde existují nádherné lokality s nepřeberným množstvím
horolezeckých cest – od nenáročných výstupů až po vícedélkové těžké stěny, vysoké
více než 200m.
Naše výprava /celkem 38 dětí a dospělých/
odjížděla ze Stříbra 19.června odpoledne a do cíle jsme
dorazili 20.června v půl sedmé ráno. Zejména pro řidiče
aut byl první den v Chorvatsku spíše odpočinkový, přesto
došlo i na obhlídku okolí. Následující den jsme prvně
vyrazili do skal a vychutnávali si nádherné horolezecké
cesty na velmi tvrdém, místy i dost ostrém vápenci. Neděle
byla ve znamení sedmihodinového náročného treku
v horském terénu národního parku, umocněném pořádným
vedrem. Každý decilitr obyčejné vody měl pro nás v tu
chvíli cenu zlata … V dalších dnech jsme navštívili
přístavní město Zadar, krápníkovou jeskyni Manita Pecs
a další zajímavosti. Kromě toho jsme si mohli v kempu
vypůjčit horská kola, windsurfing, zahrát stolní tenis nebo
volejbal. Počasí nám stále přálo, takže koupání v moři
patřilo k nejoblíbenějším činnostem.Na zpáteční cestě jsme
ještě navštívili Plitvická jezera a část výpravy absolvovala
dvě ferraty /zajištěné horské cesty na vrcholy/
v rakouských Alpách.
Na devět dnů strávených pohybem
v nádherné přírodě budeme dlouho vzpomínat. Jak to
v Paklenici opravdu vypadalo, můžete vidět při promítání
z činnosti HK Maglajz, které se uskuteční v zimních
měsících.

P. Nový, HK Maglajz Kladruby

11

Střípky ze ZŠ
- V posledním srpnovém týdnu byla započata stavba horolezecké stěny
v areálu dětského hřiště za městským úřadem. Horolezecký kroužek Maglajz
obdržel dotaci z grantu Mládež v akci, část výdajů hradí i MÚ Kladruby a
firma Tesařství Pospíchal Kladruby. Stěna bude dokončena do října letošního
roku. Na přípravě materiálu a dokončení se budou podílet i děti
z horolezeckého kroužku.
-

Školní rok 2008/09 bude zahájen v pondělí 1.září v 7,45 h. u kaštanu před
školou. Přivítáme mezi sebou 19 prvňáčků, z toho jen 6 děvčátek. Učitelkou
první třídy bude p.uč. Menclová.

-

Na zeď terasy před budovou 2.stupně byly instalovány informační tabule,
které se vztahují k historii zemské stezky Praha – Norimberk a k partnerství
škol z Kladrub a Altenstadtu. Tabule byly dodány Podpůrným spolkem
českých a německých škol při Zlaté stezce.
Pavel Nový

ZUŠ informuje
Také v tomto školním roce 2008/9 probíhá výuka v hudebním oboru ZUŠ Kladruby pobočka Stříbro. Děti se zde učí hrát na tyto hudební nástroje: zobcové flétny ( soprán,
alt, tenor ), klavír, kytara, keyboard ( elektronický klávesový nástroj ). Výuka se
uskutečňuje ve 3 hodinách týdně: individuální hra na nástroj, komorní hra, hudební
nauka.
Stanislava Šmahelová

Včelařské okénko - o medu a skořici
Směs medu a skořice napomáhá k odeznívání příznaků nemocí. Vědci ji doporučují
jako velmi účinný prostředek. Ti taky zjistili, že konzumace medu v určitých dávkách
nemůže ublížit ani diabetickým pacientům. Kanadský týdeník World News uveřejnil
výsledky studie západních vědců.
٠ Nemoci srdce: Smíchejte med a mletou skořici a mažte na chléb místo džemu nebo
marmelády. Jezte pravidelně ke snídani. Směs medu a skořice snižuje hladinu
cholesterolu v krvi a cévách a chrání pacienty před infarktem. Vrací cévám a žilám
pružnost.
٠ Artritida: Ráno a večer pijte šálek horké vody se 2 lžičkami medu a lžičkou
skořice. Odeznívají příznaky chronické artritidy.
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٠ Infekce močového měchýře: 2 lžíce medu a lžičku skořice promíchejte ve sklenici
vlažné vody a vypijte. Potlačíte infekci měchýře a močových cest.
٠ Bolesti zubů : Smíchejte lžíci skořice a 5 lžic medu. Aplikujte 3krát na bolavý zub
a bolest přestane.
٠ Cholesterol: 2 lžíce medu a 3 čajové lžičky skořice smíchané s 2 dcl horké vody
dokážou snížit hladinu cholesterolu o 10 procent do 2 hodin. Samotný med, je-li
užíván denně, zabraňuje zvyšování hladiny cholesterolu.
٠ Nachlazení: Užívejte 3krát denně lžíci vlažného medu se čtvrtinou lžičky skořice
po dobu 3 dnů. Zbavíte se nachlazení, chronického kašle a pročistíte průdušky.
٠ Potíže se žaludkem: Med se skořicí úspěšně léčí bolesti žaludku a chrání jej od
vzniku žaludečních vředů. Krom toho lžička skořice a 2 lžíce medu požité před jídlem
brání zvýšení kyselosti žaludku.
٠ Plynatost : Med a skořice zabraňují tvoření nadbytečných plynů při trávení.
٠ Potíže imunitního systému: Každodenní konzumace medu posiluje bílé krvinky
v jejich boji s viry a bakteriemi.
٠ Chřipka: Med obsahuje přírodní látky, které zabíjejí kmeny chřipky.
٠ Potíže dlouhověkosti: Pravidelné pití čaje z medu a skořice zabraňuje nástupu
potíží dlouhého věku ( čaj: 4 lžíce medu, lžíce skořice, 3 šálky vody ). Pijte čtvrt šálku
3krát denně. To udržuje pokožku čerstvou a
hebkou až do vysokého věku.
٠ Pupínky: 3 lžíce medu a lžičku skořice
promíchejte v krém. Denně jej před spaním
nanášejte na pupínky ( ráno snadno smyjete
teplou vodou ). Pupínky zmizí do týdne.
٠ Kožní infekce: Aplikace medu a skořice na
postižená místa léčí ekzémy i pásový opar a
všechny typy kožních infekcí.
٠ Obezita: Každý den ráno nalačno ( půl
hodiny před snídaní ) a večer ( před spaním )
vypijte šálek medu se skořicí. Snížíte si
hmotnost ( váhu ). Směs totiž zabraňuje
usazování tuku.
٠ Rakovina: Pacienti trpící rakovinou kostí,
žaludku a střev by měli užívat směs lžíce
medu a lžíce skořice 3krát denně celý měsíc.
٠ Chronická únava: Senioři užívající med a
skořici v poměru 1:1 jsou čilejší
a
pružnější.
٠ Zápach z úst: Ranním kloktáním horké
vody s medem a skořicí ( po jedné lžíci )
si zajistíte svěží dech po celý den.
Z odborných publikací připravil František Černoch
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Chovatelské okénko
Tak, jak se Vám líbila naše letošní chovatelská výstava? My ji považujeme
za jednu z nejpovedenějších. Jak mohla většina z vás vidět, zvířaty jsme zaplnili
veškerý plac. Krom tradičních exponátů, o kterých se podrobněji zmíním později, bylo
ke zhlédnutí opět stádečko koz manželů Kozlových, poníci a zakrslé kozy od pana
Krause, oslí slečna Bernadeta, která svým pravidelným IA, jak jsme si dělali srandu ,
ohlašovala odjezd parníku, a zakrslé Qesannské ovečky pana Šefla z Milena, kterého
jsme získali do našich řad. Dále bylo možné zakoupit andulky a holuby. Poprvé jsme
nabízeli též kuřice.
Počasí nám zprvu nepřálo, celý pátek při posuzování pršelo a byla zima. Počasí
nepřipomínalo polovinu léta, ale studený podzim. Nepamatuji se, kdy bychom při
výstavě chodili v teplých gumovkách a prošíváku. Je ale vidět, že nás chovatele má ten
nahoře rád a na víkend, kdy bylo otevřeno, nám poslal pěkné počasí.
Bylo vystaveno 132 králíků 22 plemen. Čestné ceny získali př. Janoušek – Belgický
obr, př. Síkora - Francouzský beran strakáč, př. Kodet – Velký světlý stříbřitý
a Novozélandský bílý, př. Fabián- Vídeňský šedý, př. Kantová st.-Vídeňský
modrošedý, př. Mandáková-Aljaška, př. Malá –Malý beran divoce zbarvený, př. Halák
– Stříbřitý žlutý, př. Stehlík- Durynský. K prodeji bylo nabídnuto mnoho králíků, takže
bylo z čeho vybírat.
Drůbeží jsme obsadili 28
voliér. Čestnou cenu získali př.
Böhm - Bielefeldka rodobarvá,
př. Fecková- Hempšírka, př.
Stach- zdrobnělá Hempšírka, př.
Stachová – zdrobnělá Wyandota
černá, př. Bonk- Hedvábnička,
př. Bohatý- Husa něměcká
nosná. Hlavní cenu
Pohár
starostky Kladrub získala př.
Fecková z Brodu nad Tichou a to
za Husu českou.
Závěrečného předávání cen se
zúčastnila a ceny pomáhala
předávat starostka p. Štěrbová
spolu s milým hostem imitátorem Václavem Faltusem, který ceremoniál zpestřil
parodií na Z. Srstku – Chcete mě. Při prohlídce výstavy jej upoutal nápis stádečko
koz, majitel pan Kozel. Musel jsem jej ihned seznámit s majitelem, lépe řečeno
s majitelkou. Byla to prý pro něj inspirace pro novou scénku. Takže až v televizi
uslyšíte o kozách pana Kozla, tak to je o Kladrubech.
Nejmenší návštěvníky však poutala jako tradičně naše tombola, letos s rekordním
počtem cen a to cca 600 za oba dva dny. Návštěvnost byla zatím největší v historii,
a to skoro 1000 dospělých a stejný počet dětí.
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Nesmím zapomenout na naše sponzory. Náš dík si zaslouží p. Eberl, p.Sloup mladší
a Bodit Stříbro. Klece nám zapůjčila ZO Stříbro. Za článek v Plzeňském deníku
děkujeme děvčatům Kantovým se Stříbra. Bohužel článek trochu pokazily tiskové
chyby a to vinou redakce. Oplocenky na zvířata nám zapůjčili Kladrubské lesy. Dále
za pomoc děkujeme ředitelce školy p. Svobodové a školníkovi p. Timurovi. Dále pak
i Městskému úřadu.
Na závěr nesmím zapomenout na naše členy, kteří odvedli obrovský kus práce a patří
jim můj dík. Připomnělo mně to slova jednatele okresního výboru př. Bartoše, který na
lednové výroční schůzi řekl, že nám závidí přátelskou a rodinnou atmosféru v našem
spolku. A vo tom to je!!!
S chovatelským pozdravem F. Janoušek- předseda ZO ČSCH Kladruby

Výrovští myslivci informují
Vážení čtenáři, zdravím Vás prostřednictvím kladrubského Zpravodaje.
Dá se říci, že v oblasti pořádání společenských akcí nastala myslivcům okurková
sezóna. V současné době se nekonají žádné plesy ani oslavy, ale o to víc nás můžete
spatřit venku v přírodě. Končí léto a pro myslivce obecně to znamená zajistit si zdroje
přikrmování zvěře. V našem případě sklízíme nať z topinambur, jeřabiny a určitě se
nám i letos s pomocí dětí z 20. základní školy v Plzni podaří nashromáždit dostatek
kaštanů a žaludů. S končícím létem začíná také období intenzivnějších lovů. Jak jste
již určitě zaznamenali z denního tisku a zpravodajství, v České republice je
v současnosti přemnožená černá zvěř, přesněji prase divoké. V naší honitbě je letos na
jednom poli zaseta kukuřice, která je pro divočáky velice atraktivním zdrojem potravy
a vhodným úkrytem. Z tohoto důvodu budeme každý týden provádět až do sklizně
naháňky v kukuřici a jejím okolí. Jedná se o lokalitu za bývalým brodským kravínem
a lesy v okolí soutoku Výrovského potoka s Úhlavkou.
Žádám Vás tedy v zájmu bezpečnosti, abyste se raději těmto místům
o následujících sobotách vyhnuli, a zabránili tak
případnému neštěstí. V okolí zmíněného pole jsme
také rozmístili chemický přípravek Hukinol. Ten sice
není nijak zdravotně nebezpečný, ale přesto se raději
přímému kontaktu vyhněte. Je silně zapáchající
a jeho zápach odezní až po několika dnech, během
nichž budete ve společnosti lidí působit poněkud
nepatřičně.
Přeji Vám všem pěkný konec prázdnin
a dovolených a v příštím čísle nashledanou.
S pozdravem

Petr Hucl
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Naučná stezka v Kladrubech obnovena
V sobotu 19. července byla slavnostně otevřena obnovená naučná stezka
okolím Kladrub. Tuto téměř šestikilometrovou procházku určitě mnozí znáte,
je značena žlutou okružní turistickou značkou a seznamuje návštěvníky Kladrub
s přírodními, historickými i turistickými zajímavostmi Kladrubska. Její historie sahá
až do počátku 80. let minulého století, kdy ji vybudovaly děti z přírodovědného oddílu
Zlatý list pod vedením pana Jiřího Čechury. Původní tabule byly plechové,
zabetonované v zemi, přesto brzy podlehly ničení vandalů. Další verze tabulí již
vypadaly podobně, jednalo se o dřevěné desky formátu A3 nebo A4 s nalepeným
textem (zprvu psaným na stroji, potom na počítači) a obrázky. V poslední verzi byly
tyto tabule navíc zalaminovány a překryty plexisklem. O naučnou stezku se staral
přírodovědný oddíl Zlatý list za značné pomoci tehdejšího obecního úřadu a místního
sboru dobrovolných hasičů. Stezka byla bohužel po celou dobu své existence také
terčem vandalů, avšak všechny škody na tabulích a značení jsme se snažili průběžně
napravovat. V posledních letech se však zvýšila frekvence i míra poškozování tabulí
na jednotlivých zastávkách a neměli jsme dost sil ani finančních prostředků na jejich
obnovení.
Od roku 2006 působí na Kladrubsku občanské sdružení Receptt,
prostřednictvím něhož jsme se pokusili získat peníze na opravu naučné stezky. Napsali
jsme projekt na její obnovu včetně nových velkoplošných tabulí a výukových prvků
pro děti přímo v terénu. Projekt jsme podali na Plzeňský kraj a přibližně třetina
z požadovaného rozpočtu nám byla přislíbena. Odložili jsme tedy realizaci výukových
prvků pro děti do budoucna a pokusili se
z tohoto velmi omezeného rozpočtu
pořídit alespoň nové tabule – ty byly
potřeba nejvíce. Díky pomoci města
Kladruby
při
zabudování
tabulí,
jednoduché koncepci dřevěných stojanů,
jejichž výroby se ujaly Kladrubské lesy, a
nezištné pomoci přátel se podařilo stlačit
náklady na výrobu
a
zabudování 15 tabulí na pětinu ceny
obvyklé na jiných naučných stezkách
v regionu.
Více než rok jsme pracovali na
nových textech, obrázcích, fotografiích
a schématech, aby byl obsah tabulí
aktuální a ještě poutavější. Během května
jsme zabudovali samotné dřevěné panely,
ale během dvou týdnů již byly některé
z nich povaleny a závažně rozbity.
S jejich opravou jsme proto čekali až na
poslední chvíli před otevřením stezky a
doufali, že další panely již nebudou
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zničeny. Prakticky celé tři dny před samotným otevřením jsme opravovali panely
přímo v terénu a také jsme konečně namontovali desky s potiskem, ještě teplé
z tiskárny.
V sobotu se slavnostního otevření zúčastnilo dost místních, dokonce i několik
přespolních občanů, a také hodně dětí. Všem moc děkujeme, že nás přišli podpořit.
Úvodní tabule u kláštera byla pokřtěna vodou z Úhlavky a naučné stezce bylo popřáno
hodně spokojených návštěvníků a málo vandalů. Celou stezku jsme si prošli
za výkladu pana Jiřího Čechury, pro děti byly nachystány sešitky s přírodovědnými
soutěžemi a hezkými odměnami na konci stezky.
Chtěl bych na tomto místě znovu poděkovat všem, kteří přispěli k obnovení
naučné stezky, ať už fotografií, informacemi, zapůjčením nářadí či desítkami hodin
nezištné práce. Návštěvníky zveme společně s mnichem Vítkem, který nás provází
všemi zastávkami, k projití celé trasy a vyluštění jeho kvízu. Přejeme vám spoustu
zajímavých zážitků z překrásné krajiny okolí Kladrub.
V době psaní tohoto článku musím bohužel konstatovat, že některé tabule
byly po necelém měsíci provozu poničeny a prostředky na jejich novou výrobu
nemáme …
Martin Čechura

Novinky z Informačního a environmentálního turistického centra
Dovolte mi, abych vás se začátkem nového školního roku informovala
o připravovaných akcích našeho Informačního a environmentálního turistického
centra. Než však začnu s jejich výčtem, ráda bych vás seznámila s jednou zásadní
změnou, ke které v průběhu prázdnin došlo.
Jak jste si možná všimli, hlavním pořadatelem většiny našich akcí bylo
občanské sdružení RECEPTT sídlící v Černošíně. Prostřednictvím tohoto sdružení
jsme měli především možnost žádat na různých místech o finanční podporu našich
akcí. Na poslední valné hromadě se však členové tohoto sdružení rozhodli dočasně
pozastavit svou angažovanost v nových projektech. Což by znamenalo ukončit také
naši činnost. Proto jsme se rozhodli založit vlastní občanské sdružení, které bylo
v srpnu zaregistrováno pod názvem Ekocentrum Tymián. Stali jsme se tak nezávislými
a můžeme pokračovat v započaté práci.
Stejně jako v loňském školním roce i v tom letošním pro vás připravujeme
řadu akcí zaměřených především na výchovu, vzdělávání a osvětu v oblasti ochrany
přírody. Můžete si tedy vybrat z těchto aktivit:

CENA: 20 Kč/ dílna
PŘEHLED DÍLEN:
Září – Malování ovčím rounem
Říjen – Dárky z drátků
Listopad – Lucerničky na Martinskou slavnost
Prosinec – Vánoční dílna
Leden – Hrátky s pedigem
Únor - Výroba ručního papíru
Březen – Jarní květináče
Duben – Velikonoční dílna
Květen – Zdobení váziček, okenní vitráže
Červen – Batikování triček
CO VÁS ČEKÁ? Na každý měsíc jsme pro vás připravili jednu výtvarnou dílnu.
Budete si moct vyzkoušet práci s nejrůznějšími materiály a vyrobit si tak zajímavé
dárky pro své blízké nebo jen tak sobě pro radost. Přijďte si mezi nás odpočinout a
načerpat inspiraci pro vlastní tvoření.

Přírodovědné tvořeníčko pro malé děti a jejich maminky - Tymiánek
KDY: jednou týdně, vždy v pátek od 16:00 hod.
KDE: zasedací místnost Infocentra
PRO KOHO: pro děti 4 – 7 let (tj. předškolní děti + prvňáčci)
CENA: 200 Kč
UPOZORNĚNÍ: v tomto školním roce začneme až 12. 1. 2009
CO VÁS ČEKÁ? Jedná se o kroužek pro děti a jejich maminky. Jako doprovod však
mohou přijít také jiní členové rodiny (babičky, tatínci, …). Na jednotlivých schůzkách
se zábavnou formou seznamujeme s přírodou, hrajeme různé hry, chodíme na
procházky, tvoříme.

Přírodovědný kroužek pro školní děti
KDY: jednou týdně, vždy v úterý od 15:00 hod.
KDE: zasedací místnost Infocentra
PRO KOHO: pro děti 8 – 12 let
CENA: 200 Kč
UPOZORNĚNÍ: v tomto školním roce začneme až 12. 1. 2009
CO VÁS ČEKÁ? Přírodovědný kroužek pro starší děti mohou navštěvovat děti od 2.
třídy. Pro děti je připravena etapová hra, jejímž prostřednictvím se seznamují
s nejrůznějšími živočichy, rostlinami, důraz je kladen především na přímý kontakt dětí
s přírodou.

Cyklus tvořivých dílen

Den bez aut – Křížem krážem za kříži

KDY: 1krát měsíčně, vždy od 17:00 hod., zpravidla se bude jednat o středy
KDE: zasedací místnost Infocentra
PRO KOHO: pro děti i pro dospělé, kteří rádi tvoří

KDY: sobota 20. 9. 2008
KDE: sraz v 9:00 hod. u školy
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PRO KOHO: pro všechny kdo rádi jezdí na kole a jsou ochotni v tento den vyměnit
auto za kolo
CENA: zdarma
CO VÁS ČEKÁ? Jedná se o cyklovýlet pro všechny věkové kategorie. Délka trasy
bude přibližně 20 km a podíváme se za několika kamennými kříži, které jsou součástí
blízkého okolí Kladrub.

Martinská slavnost (akce ve spolupráci s Městem Kladruby)
KDY: sobota 8. 11. 2008
KDE: sraz v 18:00 hod. u školy
PRO KOHO: především pro děti
CENA: zdarma
CO VÁS ČEKÁ? Každoročně pořádaná akce pro děti. Děti s lucerničkami putují
podzimní temnotou, aby se na konci své pouti setkali se sv. Martinem, který má pro ně
připraveno malé překvapení.

Den Země
KDY: 18. 4. 2009
KDE: Infocentrum + okolí Kladrub
PRO KOHO: pro děti i pro dospělé
CENA: zdarma
CO VÁS ČEKÁ? Po letošní deštivé zkušenosti se příští rok připojíme k oslavám Dne
Země menší akcí, která bude zahrnovat výtvarnou soutěž pro děti, promítání filmů
z festivalu Ekofilm a vycházku s průvodcem zaměřenou na poznávání přírody.

EkoJarmark
KDY: září 2009
KDE: bude upřesněno
PRO KOHO: pro děti i pro dospělé
CENA: zdarma
CO VÁS ČEKÁ? Akce většího rozsahu, která proběhne v září příštího roku, což je
měsíc biopotravin. Věříme, že počasí v tuto dobu bude stálejší, a proto si budete moci
bez deštníků vychutnat akci, na které se představí nejrůznější chráněné dílny,
ekozemědělci, program bude jako letos doplněn o divadelní představení a koncert.
Místo konání bude v průběhu roku upřesněno.
Dále bychom vám chtěli nabídnout také několik vycházek a exkurzí, výstavy, besedy.
Tyto akce jsou však v přípravné fázi a budeme vás o nich průběžně informovat.
Podrobnosti k jednotlivým akcím, případně pozvánky na akce další, naleznete
v aktuálních číslech Zpravodaje, na plakátech a od ledna také na webové stránce
www.tymian.cz.
Za Ekocentrum Tymián
Petra Čechurová.
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Hledáme místní výrobky!
Vyrábíte místní produkty z regionu Konstantinolázeňska, Stříbrska, Plánska a
Hracholusek, nebo byste rádi začali? Občanské sdružení Český Západ – Místní
partnerství se snaží podpořit místní výrobce, řemeslníky, lidové umělce –
soukromé živnostníky, menší firmy, začínající i zavedené, ale i ty, kteří řemeslo
provozují jen pro své potěšení ve volném čase.
Proto vyzývá řemeslníky (hrnčíře, dráteníky, šperkaře, hodináře, nožíře, sklenáře,
truhláře, tesaře, stolaře, kováře, bednáře, čalouníky, švadlenky, ševce, tkalce, brašnáře
a jiné tovaryše), lidové umělce (sochaře, kamínky, řezbáře, keramiky, vitrážisty,
malíře, ilustrátory, knihaře, výrobce hudebních nástrojů, klenotníky, knoflíkáře,
vyšívačky, mastičkáře), výrobce potravin (pekaře, cukráře, perníkáře, včelaře,
mlíkaře, sýraře, výrobce marmelád, bylinkáře, pivovarníky, lihovarníky, řezníky,
uzenáře, rybáře) a všechny další, co mají šikovné ruce, aby se přihlásili do adresáře
místních výrobců a řemeslníků.
Tento adresář s kontakty na místní řemeslníky, výrobce a lidové umělce je připravován
proto, aby se stal podkladem pro vytvoření regionální značky zaštiťující místní
výrobky a pro pořádání historických jarmarků a řemeslných trhů.
V rámci programu LEADER 2007-13 poskytuje MAS Český Západ – Místní
partnerství rovněž dotace na rozvoj drobného podnikání na venkově, zahájení nebo
rozšíření výroby pro podnikatele s max. 10 zaměstnanci.
Řemeslníci, lidoví umělci, výrobci potravin… dejte nám o sobě vědět a informujte se o
možnostech získání dotace! Napište nebo zavolejte na některý z níže uvedených
kontaktů.

ČESKÝ ZÁPAD - MÍSTNÍ PARTNERSTVÍ
Kancelář
OÚ Olbramov
Olbramov 5
tel.: 374692021
tel.: 373700742
Kontaktní místo
Infocentrum Kladruby
Husova 6
tel.: 37372002
info@leader-ceskyzapad.cz
www.leader-ceskyzapad.cz
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Divnopis – aneb proč se to tak jmenuje?
Znáte tenhle pořad České televize? Ta ho vysílá na ČT 1 každou neděli
od 16:45 a pak ho ještě dvakrát během týdne opakuje. V krátké, ale vtipné reportáži
navštíví autoři nějaké místo s podivným názvem, jako třeba Cotkytle, a pak bádají
společně s jeho obyvateli i odborníky, jak takové jméno mohlo vzniknout. Také na
Tachovsku již natáčeli v Trpístech, Přimdě, Lobzích a zmínili i Tuněchody.
Také u nás v blízkém i širším okolí máme obce, o jejichž názvu panují různé
názory, jak toto pojmenování vzniklo. Pokusím se vysvětlit, jak některé z nich přišly
ke svým jménům, i když pochopitelně nikdo, kdo se o to již pokusil nebo se bude
později pokoušet, nemůže tvrdit, že jeho úsudky jsou jediné správné. Jedním
z odborníků v tomto oboru byl v polovině 20. století dr. Antonín Profous, a po jeho
smrti pak v jeho díle pokračoval Jan Svoboda. Německý historik prof. Ernst Schwarz
zpracoval porovnávací studii, jak vznikaly pro tato místa názvy německé. O tom, jak
se jednotlivé názory odborníků liší a jak některé mohou jít až do absurdností, ukážu
nejprve na pojmenování obce Holostřevy.

Holostřevy
Jeden názor tvrdí, že dávní obyvatelé této vsi si nezakrývali oblekem „svá
střeva“, tedy chodili s obnaženým břichem. Jde jistě o nesmysl, neboť někdy před více
než devíti sty lety neměli prostí lidé o anatomii lidského těla, a tedy ani o svých
střevech, nejmenší potuchy. Tak se ujal jiný názor, že druhá část názvu („střevy“)
vznikla prý od slova střevíc a že tamější lidé měli holé střevíce, tedy chodili bosi.
Já prosazuji zcela jinou teorii. Při dávné cestě mezi Benešovicemi
a Holostřevy bývaly rozsáhlé močály, asi tam, kde jsou nyní dva rybníky. V takových
močálech se nedařilo ani obilí, ba ani lesnímu porostu. Pár stromů, které se v bažině
přece jen uchytily, brzy uschly a z bažiny trčely jen jejich suché kmeny s krátkými
postranními větvemi. Takovým zbytkům říkali naši předkové ostrve. Takže „holé
ostrve“ mohly dát vznik původnímu jménu Holostrevy (bez háčku na r) a pozdějšímu
Holocrewi či Holostrow.

Lom u Stříbra
Myslíte si, že tam už tenkrát kopali v nějakém lomu kámen na stavbu svých
domků? Ty byly ovšem dřevěné! „Lom“ ve staročeštině znamená boj, puklinu,
prasklinu, prolomení nebo opravdu také kamenolom. Ale i tady to bylo asi jinak. Lom
byla tehdy rodu ženského (Česká Lom na rozdíl od Německé Lomi u Tachova.) Starý
kamenný kříž na rozcestí za vsí zcela zřetelně prokazuje, že se tu cesta prudce lomila
k Lobzům, jak dokazuje starý úvoz po severní straně obce (dnes již před několika lety
zasypaný), nebo možná i kvůli tomu, že se tu cesta rozdvojovala k Lobzům a ke
Svojšínu.
Podobně vznikly také názvy vesnic Lomnička u Erpužic nebo Lomy
u Krasíkova.
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Pozorka
Uvádí se, že jde o velmi starý název (tedy v německé verzi Gibacht), ale je
známo, že takto se začal používat teprve v polovině 19. století. Jen legendy tvrdí,
že prý tu klášterem najatí ozbrojenci již dávno hlídali cestu před loupežníky a varovali
pocestné slovy „Dej pozor!“ , německy Gib acht! nebo Sichdichfür (to je Sieh dich
vor). Dokázáno je jen to, že podle listiny opata Hohmana existoval v roce 1695 „pod
městem proti klášteru hostinec, který se česky nazýval Na Vyskočilce a německy
Gibacht“.

Tuněchody
Většinou se uvádí, že slovo „tune“ znamenalo ve staročeštině zbůhdarma,
zbytečně, líně, takže Tuněchody prý byly vesnicí lidí, kteří chodili zbůhdarma a líně
po krajině. Plzeňský geograf doc. Jiří Pech uvádí, že v Brodu se zemská stezka stáčela
ke Starému Sedlu a cesta přes Tuněchody byla „slepá“, takže prý název varoval
pocestné „tu nechoď!“. To je ovšem dost nepravděpodobné. V 15. a 16. století se tato
ves psala jako Tynochody, proto se uvažuje též, zda tento výraz neznamená „chodit
k Týnu, tedy Horšovskému“. Televizní pořad o Tuněchodech (ve východních Čechách
jsou ještě další Tuněchody, dokonce i Tunochody), dává asi přece jen přednost
výkladu, uvedenému na prvním místě.
Když odborník nemůže zjistit původ názvu, často se uchyluje k obvyklému
„triku“ a uvádí, že Nedražice se jmenují podle jakéhosi Nedraha či Nedraže, Hněvnice
podle Hněvena, Senadice podle Senada, Miřovice podle Míře apod. Často tomu ale
skutečně tak bývá. Třeba takový Milíkov je opravdu podle Milika, což bývalo dříve
často používané jméno, stejně tak i Sulislav, Prostiboř (podle Prostebora, neboť
jméno Kopec se používá teprve od konce 18. století), Darmyšl od vlastního jména
Dalemysl a podobně.

Benešovice
Rovněž i tady je jisté, že tato obec dostala jméno podle jakéhosi Beneše (což
je zkrácené jméno pro Benedikta), a že její původní název Benešovici ukazuje zcela
nezakrytě na ves lidí Benešových. Dokonce je velice pravděpodobné, že se jednalo
o potomka velice významného člena rodu Benešoviců, to však nelze dokazovat
v tomto článku.

Láz
Původně se snad jmenoval Ponebuzlás, tedy Ponebův láz. Pod pojmem láz
je myšlena nově osídlená zem, většinou se nacházející na svahu. Stařešina lidí v této
obci se snad jmenoval Poněba a slovo „poně“ mělo znamenat „alespoň“. Tolik o Lázu
odborníci.
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Vrbice

Ostrov

je ves starší než Kladruby a je pravděpodobné, že jako jediná na pravém
břehu Mže spolu s Milíkovem (či spíše s Jezerci), byla součástí slovanského kmene
Lučanů. Název vznikl, jak se uvádí, zřejmě od vrby.

Uvádí se, že to byla vesnice v pustém kraji, jako jakýsi ostrůvek. Ale to
neodpovídá ani názvu Ostrova u Stříbra, ani Ostrovu u Tachova, jak ukazují historické
údaje. Snad by to spíše mohlo souviset se slovem „ostrý“ nebo snad opět s názvem
„ostrev“ (viz Holostřevy). Stejně tak zaniklý Ostrovec u Hradišťan a Ostrovce
u Černošína.

Jirná
bývala i samostatnou vesnicí s hájovnou
(dnes Pekelským) mlýnem. Název souvisí se jménem Jiří.

na

Jirné

a

Jirenským

Nedražice
Domnívám se, že název Nedražice není odvozen od jakéhosi Nedraha
či Smědraha nebo Mědraha a také ani od slov „drahý, dražší, něco vydražit“ apod.
Spíše se domnívám, že toto jméno má něco společného se slovem „dráha“, což dříve
znamenalo cestu (v ruštině i jiných slovanských jazycích je tomu dodnes – viz ruské
doroga!). Snad by to odpovídalo opravdu tomu, že někdy v 11. století tudy vedla
významná cesta, která byla později zničena a opuštěna. Takže možná dřívější Dražice,
se potom staly potom Nedražicemi. To je však jen velmi nejistá úvaha, kterou nelze
potvrdit.

Zhoř
První písemná zmínka nazývá tuto ves Hore. Odborné články mluví, že toto
pojmenování vzniklo od slov „shora“, což se zdá dosti nepravděpodobné. Spíše
to souvisí se slovem „hořet“, vypálit les, stejně jako třeba Žďár od žďáření, to je
vypalování lesa.

Kostelec
Uvádí se, že Kostelec je ves s kostelem, latinsky “castellum“, což značí spíše
pevnůstku či opevnění. Staré kostely bývaly někdy ohrazené hradbami a v době
nebezpečí poskytovaly obyvatelům vesnice ochranu. Je také pravděpodobné, že tento
Kostelec byl nazván podle malého kostelíka u významné cesty, který stál na místě
budoucího kladrubského kláštera, jak bylo zjištěno archeologickým průzkumem.
Protože v té době neexistoval ani klášter, ani nestála ves Kladruby, mohla být nejbližší
vesnice k tomuto kostelíku, tedy ta, která se tehdy nacházela v prostoru mezi dnešním
Alfrédovem a Kostelcem, skutečně podle něho pojmenována jako Kostelec. I toto
je pochopitelně jen nejistá domněnka.

Skapce
Občas se jejich jméno psalo též jako Skopce. Mohly tedy dostat jméno podle
berana, tedy skopce, ale také podle polohy (na rozdíl od Zhoře) „dolů s kopce“.
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Alfrédov
je název pozdní, až z 19. století, podle Alfréda Windischgrätze, dříve
se nazýval Všetice. Toto jméno však určitě nesouvisí s pojmenováním Senadice, jak se
někde uvádí. Tato úvaha je spojována s německým Schetnitz, což neodpovídá ani
jazykovědně, ani historicky.

Zálezly
prý nejsou odvozeny od výrazu „za lesy“, já se ale domnívám, že by tomu nic
nemuselo bránit, neboť se občas vyskytl ve starých písemnostech název Zálesy.

Jivjany
Dlouho se nevědělo, zda názvy v nejstarších kladrubských listinách jako
Ivnas, Junas nebo Givnas opravdu odpovídají dnešním Jivjanům, ale dnes se to
považuje již za údaj potvrzený. Název má být od vrby jívy.

Krtín
Prý dostal název od „krtinných kopců“, možná však od blízkých důlních jam
a vyházených hromad hlušiny.

Lšelín
Názory se různí. Prý toto slovo vzniklo od „olše“ (německy se jmenuje
Elschelin), možná však od slova lháti, vždyť se psával dříve v 16. století česky jako
Lženino a ještě v minulém století mu místní Češi říkali Lžejno. Ba dokonce nějaký
badatel napsaný tvar Lzenino přečetl omylem jako Czenino (čteno Čenino), a už tu
byla docela nová vesnice.

Kočov
známe dnes už jen podle Kočovského mlýna a Kočovské hájovny. Původní
název byl Kohcber, tedy majetek či statek Kocův nebo snad Chocův. Kočov
se nenacházel u mostu přes Úhlavku při milevské silnici, jak tvrdil Pech – prý tam žili
kočí, kteří se svými koňmi pomáhali formanům do vrchu – ale jak by tehdy mohli mít
v takové vesničce koně, ti byli výsadou jiných pánů! Skutečný Kočov se nacházel
poblíž stejnojmenné hájovny.
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Milevo
Mnozí lidé se domnívají, že to byl mlýnský dvůr. To ovšem podle mylně
přeloženého německého Mülhöfen. Kdyby to bylo od slova mlýn nebo mlíti, muselo
by to být Mlivo. Spíše tento název by mohl souviset se vzdáleností přibližně jedné
míle od rozdvojení zemských stezek u Starých Kladrub.

počala vznikat budoucí významná zemská cesta (nejprve k Plané a Chebu, později přes
Tachov) s vesnicemi Benešovice, Lom, Lobzy a dalšími. Všeobecně se uvádí, že
název je od staročeského „kladerub“, to je dřevorubec. Možná i proto, že ve Starých
Kladrubech, na rozdíl od okolních vesnic, měli jejich obyvatelé již domy z „klád
rúbených“.
Jiří Čechura

Brod
je zcela zřetelně nazván podle brodu při zemské stezce přes Výrovský potok.
Název Výrova už tak jasný není, i když by se zdálo, že vznikl podle výra velkého.

Vyhodnocení 2. ročníku soutěže „O nejkrásnější okno 2008“
Telice
prý dostaly jméno podle svého zakladatele, jemuž bylo přezdíváno Tele, nebo
podle mladé krávy, jalovice, čili „telice“, což se mně zdá dosti nepravděpodobné,
i když ve Stříbře žil v 17. století rychtář se jménem Telítko.
Velmi zajímavé jsou i Vidice nedaleko Racova. Ty leží v široké přehledné
kotlině na cestě od Kladrub přes Sedmihoří k Bělé nad Radbuzou. Zda už tehdy ve 12.
a 13. století, kdy tam rostlo daleko více lesů, byla tato krajina také jako dnes tak dobře
viditelná od okraje Sedmihoří, kudy vedla stará zemská stezka a dala této vsi jméno,
nelze posoudit. Stejně tak i nedaleká vesnice Přes mohla dostat jméno podle
pravoúhlého křížení dvou významných cest nedaleko od ní, což dokazují četné staré
úvozy.

Malovice
se zřejmě jmenovaly původně Malevláz (tedy Malej láz, možná spíše Malejův
láz), později Malevice a teprve později Malovice. Odborníci však asi nesprávně
rozlišují Malovice od Malevlázu, který mají za jinou ves.

Přimda
Uvádí se, že její název vznikl prý podle toho, že kníže Oldřich našel v lesích
tento starý hrad, vybudovaný dvořanem německého císaře Jindřicha, jenž unesl jeho
dceru a spolu v tomto hradě žili do doby, než je císař náhodně objevil. Oldřich pak
věnoval toto místo svému bojovníku Přiemovi a podle něho se jmenuje Přimda. Tak to
uvádí Dalimilova kronika. Jazykovědci říkají, že tento název vznikl podle německé
řeky Pfreimd (jejíž starý keltský název má snad být Primuda?). Já se domnívám,
že k pojmenování došlo po konečném proražení nejkratší, tedy „přímé, čili přiemé
cesty“ přes Český les k Norimberku na konci 12. století.

Stejně jako v loňském roce byla i letos vyhlášena soutěž „O nejkráswnější okno,
balkon, terasu“. Hodnotící komise, ve složení Antonín Tausch, Svatava Štěrbová,
Hana Koutská, Jana Hrachovcová, Miroslava Škorvánková, prošla a projela dne
7.8.2008 Láz, Milevo, Vrbice, Brod, Tuněchody a Kladruby včetně Pozorky.
V některých případech nebylo lehké rozhodnout, neboť na oknech, balkonech i
v předzahrádkách byly kombinovány různé druhy i barvy květin. Konečné výsledky
byly zveřejněny odpoledne na Kladrubské pouti, kde starostka města předala všem
vyhodnoceným věcné ceny.
Velký dík patří nejen těm vyhodnoceným, ale i všem ostatním, kteří se snaží výzdobou
svých domů, balkonů a předzahrádek zlepšit životní prostředí sobě, ale i ostatním
spoluobčanům.
Láz –
Vrbice –
Milevo –
Brod –
Tuněchody –
Pozorka Kladruby –

Marta a Radek Rypovi
Marie a Josef Krýslovi
Milana a Jan Kohnovi
Emilie Mikšíková
Terezie a Václav Říhovi
Marie Kreysová
Milena a František Pilíkovi
Irena Šámalová
Anna a Miloslav Kinštovi
Karel Sladký

Miroslava Škorvánková

Kladruby
Název našeho města jsem vysvětloval ve Zpravodaji již několikrát. Pravdou
je, že Staré Kladruby existovaly už před založením kláštera, snad přibližně o třicet let
dříve. Určitě už od začátku 12. století byly zemskou bránou s celnicí a knížecím
tržištěm, když kdesi hned za Lázem začínal hustý pohraniční hvozd, v němž v té době
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KULTURA

„30. VÝROČÍ otevření Mateřské
školy v Kladrubech“

Rodina Šrámkova, MěÚ Kladruby a NPÚ Plzeň Klášter
Kladruby Vás zvou na

„ 8. SLAVNOSTI VÍNA“
sobota 13. září 2008

sobota 6. září 2008
v areálu MŠ od 13.00 hodin
Na programu bude vystoupení šermířů, divadelní
představení, pohádkový les, překvapení Koťátek a
Sluníček, tombola, prohlídka celého areálu,
opékání buřtů.

„MEMORIÁL VOJTY ŠRÁMKA- I.ročník“
sobota 6. září 2008
Střelecký klub Kladruby navazuje na
úspěšný loňský nultý ročník.
Prezentace : 8.00 hodin
Zahájení : 9.00 hodin
Kategorie : mladší děti, starší děti, ženy, muži.
Startovné: děti zdarma, dospělí 50,- Kč
Občerstvení zajištěno!!

„ MALOVÁNÍ OVČÍM ROUNEM“
středa 10. září 2008

od 13.00 na nádvoří kláštera v Kladrubech
Po celé odpoledne bude vyhrávat cimbálová kapela Verbuňk z Prušánek. K dostání
bude opět velký výběr sudových vín, lahvových vín a samozřejmě burčák. Nebude
chybět ani občerstvení a další stánky.
Pro děti jsou připravené různé hry a v případě pěkného počasí si mohou i zajezdit na
ponících. Pro dospělé návštěvníky je vyhlášena soutěž „Kladrubský hrozen“
o
nejkrásnější a nejchutnější hrozen vína vypěstovaný v Kladrubech a okolí.
Tím prosíme místní pěstitele o dodání svých vzorků hroznů vína nejpozději
v sobotu 13. září 2008 do 13.oo hodin do Klášterní restaurace.

DIVADELNÍ ROK 2008 - 3. představení
Ochotnický soubor z Horšovského Týna
zahraje komedii

„Lhářka“
v pátek 19. září 2008
od 20.00 v sále kladrubského kina
…komedie francouzského autora, která se odehrává
ve Spojených státech..
…vhodné pro všechny věkové kategorie, vstupné
dobrovolné..

zasedací místnost Infocentra

„KŘÍŽEM KRÁŽEM ZA KŘÍŽI“

PRO KOHO: pro děti i pro dospělé
CENA: 20 Kč
S SEBOU: přezůvky, oblíbený čaj, hrníček
CO VÁS ČEKÁ? V této první výtvarné dílně si ukážeme, co všechno se dá vytvořit
z ovčího rouna. Práce s ovčím rounem je velice příjemná a zajímavá jak pro děti tak
pro dospělé. Vyzkoušíme si především suché filcování, při kterém se pomocí filcovací
jehly dají vytvořit velmi pěkné obrázky. Děti si budou moci vytvořit prostorové
ozdoby, které se dají použít třeba k ozdobě vánočního stromečku.

PRO KOHO: pro všechny kdo rádi jezdí na kole a jsou ochotni v tento den vyměnit
auto za kolo
CENA: zdarma
S SEBOU: přilba, pláštěnka, svačina, něco na opékání
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sobota 20. září 2008
sraz v 9.00 u školy

CO VÁS ČEKÁ? Jedná se o cyklovýlet pro všechny věkové kategorie věnovaný Dni
bez aut. Délka trasy bude přibližně 20 km a podíváme se za několika kamennými kříži,
které jsou součástí blízkého okolí Kladrub. Přesná trasa bude upřesněna na plakátech.

„KLADRUBSKÁ 10“
v neděli 28. září 2008
tradiční turistický pochod do okolí Kladrub se setkáním
s turisty z Hněvnic, Kostelce a Stříbra

„DEN SENIORŮ“
ve středu 1.října 2008

DIVADELNÍ ROK 2008 -závěrečné - 4. představení

„BESÍDKA DIVADLA SKLEP“
v čele s Davidem Vávrou
sobota 4. října 2008
od 19.00 v sále kulturního domu v Kladrubech
cena vstupenky 250,- Kč
předprodej vstupenek bude zahájen v září na MěÚ
v Kladrubech
Tento projekt finančně podpořil Plzeňský kraj.

žáci základní školy vystoupí v Domě s pečovatelskou službou v Kladrubech

„ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO
SENIORY“
ve čtvrtek 2. října 2008 od 15.00
v sále kulturního domu v Kladrubech
vystoupí děti z Mateřské, Základní i Základní
umělecké školy v Kladrubech

„Klubový večer“ – 3. večer
v pátek 3. října 2008

vystoupení JIMA ČERTA
-

vstupné dobrovolné –
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„DÁRKY Z DRÁTKŮ“
středa 8.října 2008
zasedací místnost Infocentra
PRO KOHO: pro děti i pro dospělé
CENA: 20 Kč
S SEBOU: přezůvky, oblíbený čaj, hrníček, zajímavý kamínek
CO VÁS ČEKÁ? Tato výtvarná dílna bude zaměřena na práci s drátkem. Drátování
patří mezi stará lidová řemesla, které v dnešní době ožívá v celé své kráse. Poměrně
jednoduchým způsobem se dají vytvořit krásné brože, náušnice a spousta dalších
ozdůbek. My se naučíme odrátkovat kamínek a za pomocí drátků a korálků si
vyrobíme pěkné rybičky.

„HUBERTOVA JÍZDA“
v sobotu 11. října 2008 od 13.30 na Pony farmě
v Kladrubech
v sobotu 25. října 2008 od 13.30 na Pony farmě
v Kladrubech
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Občanské sdružení kláštera Kladruby a NPÚ v Plzni, Klášter Kladruby pořádají

Blahopřejeme

„2. HAVELSKÉ KLÁŠTERNÍ POSVÍCENÍ“
v sobotu 18. října 2008 od 13.00
Na nádvoří kladrubského kláštera budou různé stánky a hlavně
stánky se zabíjačkovými specialitami. O dobrou zábavu se
postarají členové Občanského sdružení a opět parta bezvadných
lidiček „Úžas“ z Lité u Dolní Bělé.
Přijďte ochutnat a zároveň se dobře pobavit.

„SVÁTEK sv. WOLFGANGA, patrona opatství“
Mše svatá
v neděli 26. října 2008 od 10.00 hodin
v klášterní basilice

V měsíci září a říjnu 2008 se dožijí významného životního jubilea tito naši občané:

Září

Říjen

Vlachová Dana

Rosenbergerová Miloslava

Walterová Marie 95 let

Heřman Václav

Svoboda Miloslav

Koutská Anna

Kajerová Marcela
Kokta Václav
Kovařík Miroslav
Škoulová Marcela (Brod )
Krýslová Marie (Vrbice)
Čepičan Václav

Akce připravované v měsíci listopadu a prosinci 2008
8. 11.2008
11. 11.2008
21.11. 2008
5.12.2008
6.12.2008
12.12.2008
16.12.2008
20.12.2008
20.12.2008
21.12.2008
23.12.2008
26.12.2008
26.12.2008
29.12.2008

Martinská slavnost
Svatomartinská vína- ochutnávka vín roku 2008
Klubový večer
Lampionový průvod s rozsvícením vánočního stromku
a zpěvem koled
Mikulášská trh
Chodějí Lucie, chodějí…
Vánoční koncert ZUŠ
Vánoční koncert
Vánoční besídka na Pony farm
Vánoční koncert Cavalla
Betlémáři obcházejí vesnicí
Svátek sv. Štěpána- Mše svatá
Oživený betlém
Hejbni kostrou
Eva Pomyjová
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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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VÍTÁNÍ

OBČÁNKŮ

Letní píseň
Pouť zmizela zas někam na rok v dáli
utichlo veselí a mládí jas
i letos jsme se vtipům rádi smáli
a loučili se s přáním-příště zas.
Byť slunce ještě krásně hřeje
na poli hnědne obtěžkaný klas
nebeské ptactvo svoje písně pěje
však pomalu se podzim hlásí zas.
A je tu září, krásný měsíc léta
dozrává ovoce a víno v zahradě
sluneční paprsek se ráno s mlhou splétá
a pokropí Tě rosou na bradě.
Ve škole zvonek ráno cinká
malí i velcí pospíchají k ní
i když se jistě ještě krásně spinká
o prázdninách a láskách tajně sní.

V sobotu 11. října 2008 proběhne v 15. 00 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech již 102. vítání občánků.

Pozváni jsou :

Kristýna
Martin
Natálie
Vít
Daniela
Alexandra
Adéla
Romana
Petr
David
Kateřina
Martin
Kamila
Libor
Karolína
Klára

KOVÁČOVÁ
MAŇKO
LIŠKOVÁ
SEMORÁD
HOLLÁ
LEHEČKOVÁ
NANÁROVÁ
NANÁROVÁ
TVRDÝ
KLÍR
STAHLOVÁ
ŠLAPÁK
ŠRÁMKOVÁ
WALTER
ŠVECOVÁ
KURŠOVÁ

(Brod )
(Vrbice)
(Brod )
(Kladruby)
(Kladruby)
(Kladruby)
(Tuněchody)
(Tuněchody)
(Tuněchody)
(Kladruby)
(Kladruby)
(Kladruby)
(Kladruby)
(Kladruby)
(Kladruby)
(Kladruby)

Buď pozdravený krásný čase
laskavé léto, podzime
v srdci ať dlouho ozývá se
co o Tobě si povíme…

Blanka Krýslová

Eva Pomyjová
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Omluva
Na Kladrubské pouti byl poprvé v prodeji
kalendář Kladruby na rok 2009. V tomto kalendáři
je i několik fotografií z okolních spádových obcí.
Bohužel došlo k tiskové chybě, kdy v měsíci
červnu je pod fotografií z Lázu uveden název
Milevo. Za tiskovou chybu se omlouváme
a věříme, že na kvalitě kalendáře to neubere.
Kalendář si stále můžete kupovat na Městském
úřadě v Kladrubech.
Eva Pomyjová

Soutěžní ročník 2008/2009 zahájí muži v krajském přeboru na kurtech ZČE
Plzeň 30.8.2008. V podzimní části pak doma budou hrát :
- 6.9. proti Slavoji Stod
- 4.10. odvetu proti ZČE
venku pak : 13.9. v Mirošově a 27.9. ve Vejprnicích
Po jarních odvetách bude soutěž pokračovat vyřazovacím způsobem o vítěze 2.třídy
a o postup do KP 1.
V krajském přeboru žen 1.třídy zahajuje naše družstvo 18.10.2008 v Plzni na Bílé
Hoře a 1.dvojzápas doma se hraje o týden později – 25.10. v tělocvičně naší ZŠ proti
družstvu Vodních staveb Plzeň.
Soupeřky v této soutěži jsou naprosto stejné jako v minulé sezóně – takže nás budou
čekat opravdu nelehké zápasy.
KP mládeže :
12.10.08 starší žačky/6 l.turnaj v Plzni na Lokomotivě (celkem 8 družstev)
19.10.08 kadeti – l.turnaj v Kladrubech (+ USK Plzeň a VK Klatovy)
26.10.08 mladší žáci/4 – 1.turnaj v Plzni na USK ( celkem 4 družstva)
26.10.08 mladší žačky/4 1.turnaj v Klatovech ( celkem 10 družstev)

SPORT
Informace oddílu volejbalu TJ Sokola Kladruby

2. turnaje proběhnou v listopadu, 3. v prosinci 2008
Skončily prázdniny – i ty naše soutěžněvolejbalové - a začíná další ročník
soutěží pro naše jednotlivé oddíly jak v kraji, tak i v našem okrese.
Jak jsme slíbili v posledním čísle Zpravodaje – informujeme naše čtenáře
o konečném umístnění našich mužů v krajském přeboru 2.třídy v ročníku 2007/2008 :
bohužel to bylo konečné 4. místo z devíti družstev. Od třetí příčky nás dělil jen jeden
bod a od místa druhého body 2.
Prázdniny samotné pak byly ve znamení letních turnajů – 2.7.
pořádalo družstvo mužů tradiční turnaj smíšených družstev 4+2 na
našich kurtech v Kladrubech, ženy na tradičním turnaji ve Svrčovci
u Klatov získaly v dvoudenním klání- 4. místo ze 17ti družstev,
v beachvolejbalu v rámci města Plzně bojuje po loňském prvenství
i o letošní 1. místo smíšený pár Aneta Škorvánková – Vojta Ocelík,
když mezitím na počátku srpna vyhráli jednoznačně turnaj v Plané,
kde na 7.místě pak ještě byl nově sestavený pár Ivana JevčákováMilan Škorvánek. A právě pro Milana Škorvánka to byla poslední
akce, ve které reprezentoval naší TJ. Po úspěšném hostování
v družstvu juniorů za USK Plzeň v l. lize ročníku 2007/2008
přestoupil k 1.září letošního roku do oddílu Jihostroje České Budějovice, kde bude
hrát nejvyšší soutěž juniorské kategorie – extraligu. Náš oddíl mu tímto děkuje
za jeho práci pro družstvo mužů v KP 1 i KP 2 a přeje mu, aby se mu v Budějovicích
co nejvíce dařilo nejen ve volejbale, ale i v osobním životě.
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1.výsledky z nového soutěžního ročníku zveřejníme v příštím Zpravodaji včetně
další části rozpisu jednotlivých soutěží.
Pavel Petráň

Volejbalisté po úspěšné sezóně začínají svoji soutěž
Volejbalisté Sokola Kladruby již brzy zahájí další sezónu v krajském přeboru
II. třídy. Přehled podzimních utkání v ročníku 2008/2009:
30.08 10:00, 14:00 Dynamo ZČE Plzeň - TJ Sokol Kladruby
06.09 10:00, 14:00 TJ Sokol Kladruby - TJ Slavoj Stod
13.09 10:00, 14:00 TJ Sokol Mirošov - TJ Sokol Kladruby
27.09 10:00, 14:00 TJ Sokol Vejprnice - TJ Sokol Kladruby
04.10 10:00, 14:00 TJ Sokol Kladruby - Dynamo ZČE Plzeň
Pohledem na konečnou tabulku se ještě vracíme k uplynulému ročníku
2007/2008, který pro naše mužstvo nakonec dopadl velmi dobře. Děkujeme všem
našim fanouškům za podporu při domácích utkáních a doufáme, že nás přijdou
povzbudit i na dvě podzimní utkání.
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P. Družstvo

Utkání

V

P

S Sety

Míče

Tabulka střelců

Body

1. TJ Sokol Kdyně

24

24 0

0 72:18

2072:1582

48

Jméno

Oddíl

Počet

Hollý Aleš

Kladruby A

10

2. TJ Sokol Mirošov

24

16 8

0 50:40

1967:1845

40

Klečka Milan

Kladruby A

6

36

Duspiva René

Kladruby A

5

Kasl Tomáš

Kladruby A

5

Józa Jaroslav

Kladruby A

3

Kadlec Petr

Kladruby A

3

Kaiser Robert

Kladruby A

3

Hilf Petr

Kladruby A

2

Vlach Jan

Kladruby A

2

Hrad Petr

Kladruby A

1

3. TJ Sokol Plzeň - Valcha 24

14 8

2 46:35

1674:1740

4. TJ Sokol Kladruby

24

11 13 0 45:45

1971:1894
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5. TJ Sokol Vejprnice

24

10 14 0 44:47

1879:1868
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6. SK CHKZ Poběžovice

24

9

15 0 36:52

1886:1882
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7. TJ Sokol Spálené Poříčí B 24

8

16 0 34:53

1843:1959
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8. TJ Dynamo ZČE Plzeň 24

9

13 2 38:51

1665:1927

9. TJ Slavoj Stod

7

15 2 32:56

1733:1993
29
Daniel Petráň

24
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TJ Kladruby „A“ - podzim 2008
Domácí

Hosté

Termín

Den

Erpužice

Kladruby A

23.08. 17:00

SO

Fotbalisté před zahájením nového ročníku

Kladruby A

Hošťka

31.08. 14:00

NE

Kšice B

Kladruby A

07.09. 15:00

NE

TJ Kladruby A

Kladruby A

Svojšín

13.09. 17:00

SO

Planá B

Kladruby A

21.09. 15:00

NE

Bezdružice B

Kladruby A

28.09. 15:00

NE

Kladruby A

Sulislav

04.10. 16:00

SO

St. Sedliště

Kladruby A

11.10. 16:00

SO

Kladruby A

Damnov

18.10. 15:30

SO

Kokašice A

Kladruby A

25.10. 14:30

SO

Kladruby A

Studánka A

01.11. 14:00

SO

Lesná

Kladruby A

08.11. 14:00

SO

Kladruby A

K. Lázně B

15.11. 13:30

SO

Fotbalisté „áčka“ se při svém účinkování ve III. třídě okresní soutěže
v ročníku 2007/2008 nakonec umístili na 7. místě, s vyrovnanou bilancí 11
vítězství a 11 porážek. Pro úplnost uvádíme konečnou tabulku a tabulku
střelců. Poslední tabulku tvoří přehled podzimních zápasů ročníku 2008/2009.

Konečná tabulka
Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Lom A

26

22

3

1

100: 26

69

( 30)

2.

Ch. Újezd

26

18

1

7

73: 36

55

( 16)

3.

Damnov

26

16

6

4

80: 40

54

( 15)

4.

St. Sedliště

26

14

4

8

64: 52

46

( 7)

5.

Bezdružice B

26

13

1

12

59: 49

40

( 1)

6.

Planá B

26

12

2

12

57: 61

38

( -1)

7.

Kladruby A

26

11

4

11

41: 47

37

( -2)

8.

Kokašice

26

10

5

11

48: 56

35

( -4)

9.

K. Lázně B

26

9

5

12

42: 45

32

( -7)

10.

Erpužice

26

8

4

14

62: 79

28

(-11)

Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

11.

Svojšín

26

8

3

15

48: 77

27

(-12)

1.

Kladruby B

14

11

1

2

63: 16

34

( 13)

Kšice B

14

10

1

3

57: 14

31

( 10)

TJ Kladruby B
Kladrubské „béčko“ má za sebou úspěšné první vystupování ve IV.
třídě okresní soutěže. I u týmu „B“ uvádíme konečnou tabulku a tabulku
střelců. Pro informaci dodáváme, že nikdo z hráčů „béčka“ v uplynulém
ročníku nedostal červenou kartu. Poslední tabulku tvoří přehled podzimních
zápasů ročníku 2008/2009.

Konečná tabulka

12.

Ctiboř

26

7

5

14

38: 67

26

(-13)

2.

13.

Trpísty

26

6

2

18

50: 86

20

(-19)

3.

Kokašice B

14

10

0

4

32: 22

30

( 9)

14.

Částkov B

26

5

1

20

48: 89

16

(-23)

4.

Holostřevy

14

9

0

5

45: 20

27

( 6)

37

38

5.

Vranov

14

5

0

9

26: 39

15

( -6)

6.

Sulislav B

14

4

2

8

24: 47

14

( -7)

7.

H. Kozolupy

14

2

2

10

18: 60

8

(-13)

8.

Zhoř

14

1

2

11

19: 66

5

(-16)

Tabulka střelců

Počet

Hollý Aleš

9

Kuchár Miroslav

9

Pospíchal Jan

7

Hřebík Lubomír

6

Barnáš Miloslav

5

Hřebík Jakub

5

Soukup Luboš

5

Havránek Jaroslav

4

Petráň Daniel

3

Bodiš Jaroslav

2

Kertys Robert

2

Florián Ladislav

1

Hilf Otto

1

Józa Jaroslav

1

Liška Miroslav

1

Šrámek Jiří

1

Kladrubské lesy informují :
Blíží se zima a tak se množí případy krádeže dřevní hmoty v obecních lesích.
Pro názornost jeden případ z mnoha. Po silném větru se vyvrátil dub za hřbitovem
směrem k „Vojákům“. Kladrubské Lesy prodaly dřevo táborníkům, kteří samovýrobou
zpracovali a uklidili větve. Zbyl jim silný kmen dubu, ze kterého si chtěli vyrobit
lavičky. Bohužel nebyli dost rychlí. Jeden z místních občanů kmen rozřezal a odvezl.
Při tomto byl dostižen a po domluvě ( bez pokuty či zaplacení) tento kmen
táborníkům odvezl zpět. Pro případné nenechavce je to dobré ponaučení. Ceny paliva
a samovýroby nejsou tak závratné, aby si je nemohl dovolit každý. Myslím, že nikomu
nestojí za to dřevo krást a potom mít ostudu po celém městě.
Lesník Kladrubských lesů a lesní stráž

Víte, že …
…kapela Corchen hledá zájemce o irské
setové tance (lehčí forma skupinových
tanců). Na věku nezáleží. Kontakt pro
zájemce: 732941436…
…si můžete na městském úřadě zakoupit
kalendář Kladruby ve fotografii na rok 2009
za cenu 80,- Kč…

TJ Kladruby „B“ - podzim 2008
Domácí

Hosté

Termín

Den

Trpísty

Kladruby B

24.08. 15:00

NE

Kladruby B

Stráž

31.08. 17:00

NE

H. Kozolupy

Kladruby B

07.09. 14:00

NE

Kladruby B

Kokašice B

14.09. 17:00

NE

Bor B

Kladruby B

21.09. 16:30

NE

Kladruby B

Zhoř

28.09. 16:30

NE

Vranov

Kladruby B

05.10. 15:00

NE

Holostřevy

Kladruby B

19.10. 15:00

NE

Kladruby B

Trpísty

26.10. 14:30

NE

Kladruby B

Bor B

28.10. 14:00

ÚT

Stráž

Kladruby B

02.11. 14:00

NE

Kladruby B

H. Kozolupy

09.11. 14:00

NE

Kokašice B

Kladruby B

16.11. 13:30

NE

…Česká pošta bude mít od října 2008
změnu pracovní doby pro veřejnost,
podrobné informace budou v hlášení
veřejného rozhlasu…
… kontejnery na tříděný odpad byly z náměstí přemístěny do Zadní ulice k autobusové
zastávce…
… letošního 31. ročníku hudebního festivalu Kladrubské léto se celkem zúčastnilo
828 posluchačů…

D
Daniel Petráň

39

Zdeněk Liška

…oddíl basketbalu zahajuje novou sportovní sezónu 18.9.2008 v tělocvičně základní
školy…
…od 1.9.2008 si na Městském úřadě v Kladrubech můžete zakoupit lístek na divadelní
představení pražského divadla SKLEP za cenu 200,- Kč…
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