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Vážení spoluobčané.

SLOVO ÚVODEM

Jaro se blíží sedmimílovými kroky a s ním jistě roste zvědavost, co se v našem
městečku bude dít. Tak tedy vězte, že v nejbližší době nás očekává :

Vážení spoluobčané,
ani se neodvažuji vyjádřit se k probíhající roční době. Počasí si s námi letos
vskutku zahrává a zmateni jsou nejen lidé, ale i celá příroda.
Obyvatelé Kladrub se však nemusí vázat jen na pěkné počasí. Od počátku
roku již bylo v našem městě mnoho příležitostí k pobavení.
Všechny čtyři plesy se těšily dobré návštěvnosti. Jsou i tací, kteří nevynechali žádný,
což je obdivuhodné. Při dětském maškarním je zase pěkné vidět, kolik nám tu roste
nových tanečníků.
Kladrubský masopust je pojem sám o sobě a pořadové číslo 22, kterým se ten letošní
pyšnil, je úctyhodné. Jenom by se neměli dospělí stydět obléci za masky a přidat
se k všeobecnému veselí. Říká se, že kdo to zkusí jednou, žádný další masopust
v masce již nevynechá.
Letošní rok bude pro obce, ale i podnikatele důležitý z hlediska možnosti
čerpání peněz z fondů Evropské unie. Tzv. „evropské peníze“ se již staly velkým
zaklínadlem a mnozí si slibují víc, než je možné čekat. Především je třeba si uvědomit,
že fronta žadatelů je obrovská, a jejich množství je omezené. Na všechny se tedy
určitě nedostane.

-

ještě více rozkopaná Zadní ulice před restaurací „U Šéfů“, kde se začíná pilně
budovat
zmlazovací sestřih částí živých plotů před školou a na hřbitově
výměna přestárlých javorů na Náměstí Republiky za nové, vhodnější
kultivary
výměna vysloužilých kotlů ve školní jídelně
úprava koncové části svahu v Jílové ulici
schválení projektu akce „Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby – sever“,
jinými slovy schválení projektu rekonstrukce ulice Stříbrská, tzv. „Esíčko“
nové internetové stránky města

To je nástin asi nejdůležitějších akcí konaných v první třetině letošního roku.
Doufejme, že se obejdou bez těžších komplikací a těšme se na výsledky,
které přinesou.
Pěkný den
Jaroslav Pospíšil

Tak jako všechny ostatní dotace, i ty evropské, jsou spojeny s velkou
administrativní agendou. Ohlídat všechny podmínky a povinnosti příjemce dotace
není snadné, a chyby mohou být v případě vracení dotace i s pro rozpočet města
katastrofální. V letošním roce se pokusíme získat dotaci na úsek místní komunikace.
Doufejme, že se nám to podaří, a především obyvatelé DPS budou moci bez obtíží
a bezpečně dojít do města.

Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

•

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
•
Zasedání rady města v období od 19.12.2007 do 6.2.2008 :

Veřejnou nabídku pozemků od PF ČR určených k převodu dle § 7 zák.
č. 95/1999 Sb. :
a. jedná se o část pozemku vedeného ve zjednodušené evidenci p.č.
867/1 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 197250 m2
b. v k.ú. Pozorka u Kladrub p.p.č. 82, 83/12, 101/4, 172/1, 215, 294
Nabídku Josefa Čápa, bytem Brod 31 na poskytování služeb v oblasti údržby
zeleně a keřových porostů včetně ceníku prací a služeb

Rada města v z a l a n a v ě d o m í :
• Žádost manželů Miroslava a Petry Bebrových, Kladruby o pronájem bytu
v domě čp. 36 a schvaluje zařazení žádosti do seznamu žadatelů o byt
• Žádost p. Petra Palmy, Kladruby o přidělení bytu – dočasné ubytování
a schvaluje zařazení žádosti do seznamu žadatelů o byt
• Informace o zakoupení nového kotle na tuhá paliva do NP pohostinství Brod
nájemci manž. Šimkovými
• Oznámení ředitelky MŠ Kladruby o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin
• Informaci o provedení oprav kotelny v domě čp. 296 ve Stříbrské ulici
v Kladrubech za cenu 39.793,80 Kč
• Dle § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. hospodaření KL s.r.o. za uplynulé
období
•
Informaci o přípravě změny obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 o nakládání
s komunálním odpadem - změna systému sběru a odvozu komunálního
odpadu v okolních obcích
•
Informaci starostky města k přípravě návštěvy prezidenta republiky
V. Klause v Kladrubech dne 15.1.2008
• Poděkování pracovníkovi TS města Kladruby p. Lajčákovi při příležitosti
jeho odchodu do důchodu
• Žádost p. Zdeňka Hollého, Kladruby 247 o přidělení bytu v Kladrubech
a schvaluje zařazení žádosti do seznamu žadatelů o byt
• Informaci starostky města ohledně výplaty pojistného za úraz p. Winklerové
• Informaci starostky města o závěrech finanční kontroly použití finančních
prostředků MMR na financování akce „Rekonstrukce stravovacího zařízení
s turistickým ubytováním“
• Žádost p. Milana Šlapáka, Milevská 266, Kladruby o pronájem rybníka
u kláštera - tento rybník na p.p.č. 152 v k.ú. Pozorka u Kladrub není ve
vlastnictví města Kladruby, ale město má požádáno u PF ČR o pronájem,
zatím PF ČR smlouvu neuzavřel
• Žádost Milana Sobíška a Denisy Budínové, Sadová 279, Kladruby
o přidělení bytu s tím, že budou zařazeni do seznamu žadatelů o byt
• Žádost p. Petra Samka, Zadní 356, Kladruby o přidělení bytu s tím, že bude
zařazen do seznamu žadatelů o byt

Rada města projednala a s c h v á l i l a :
• Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy p. Libora Kasky, bytem
Brod u Stříbra 61 dohodou ke dni 31.12.2007 - rybníček na p.p.č. 530
v k.ú. Brod
• Uzavření pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu části p.p.č. 1578/5
v k.ú. Brod u Stříbra manželům Pavlisovým, Brod u Stříbra čp. 21 za cenu
50,-Kč/ 1 rok s platností od 1.1.2008 do 31.12.2010
•
Prodloužení platnosti nájemních smluv – pozemky v k.ú. Kladruby, Láz,
Brod, Vrbice a NP v Kladrubech a Brodu - viz. příloha č. 1
• Odkoupení 2 ks válend umístěných v bytě v KD Kladruby od p. Anny
Šlapákové, Kladruby čp. 325 za cenu 200,- Kč za 1 válendu
• Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy s p. Antonínem Svobodou,
Kladruby 120 (pronájem p.p.č. 158 v k.ú. Kladruby) ke dni 31.12.2007
a uzavření nové nájemní smlouvy na tento pozemek s p. Josefem Jamriškou,
Kladruby 86 – výměra 400 m2, nájemné 0,50 Kč/m2, platnost smlouvy
do 31.12.2010
• Vyřazení inventáře z kabinetu TV ZŠ Kladruby v hodnotě 12.570,60 Kč
• Rozpočtové opatření č. 2/2007 ZŠ Kladruby
• Snížení nájmu z bytu v čp. 209 v Kladrubech (nájemce manž. Kohoutovi)
z důvodu problémů v bytě (plíseň) ve výši 25% nájmu po dobu trvání
problémů
• Pronájem služebního bytu v KD Kladruby nájemkyni p. Martině Šmídové
s platností od 1.11.2007 za měsíční nájemné 1721,- Kč
• Termíny svateb pro rok 2008
• Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o zapojení do systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
stanovené obcí Kladruby- smlouva mezi městem Kladruby a fi.
REGENBOOK – mlýn Tuněchody – platba za využívání nádob na tříděný
odpad - plast , papír, sklo za roční poplatek 3 x 500,-Kč
• Objednání změny nápisů na směrových tabulkách – místo Obecní úřad Městský úřad (u NS a u ZŠ)
• Rozúčtování neinvestičních nákladů ZŠ Kladruby na jednotlivé obce
• Poskytnutí propagačního materiálu do tomboly na hasičský, myslivecký,
včelařský a učitelský bál – 5x kniha Kladruby (černá), 5x tričko, 5x kalendář
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Nabídku firmy Lukasch na opravu rozvaděče VO v obci Tuněchody v ceně
do 20.000,- Kč
Plán činnosti rady města na I. pololetí roku 2008
Žádost p. Martiny Šmídové, Kladruby o prodloužení nájemní smlouvy
o nájmu NP – KD Kladruby, prodloužení do 30.4.2008
Ceny svozu popelnic pro rok 2008
- 1 x týdně - 2094,-Kč
- 1 x za 14 dní - 1218,-Kč
- 1 x týdně zima, léto 1x14 dní - 1686,-Kč
Změny v obsazení bytů v DPS v Kladrubech:
a. z bytu č. 22 ( 1 místnost) manž. Pilvouskovi se na vlastní žádost
stěhují do přízemí do bytu č. 5 (1 místnost)
b. p. Přibáňová z bytu č. 14 (2 místnosti) se po úmrtí manžela stěhuje
do menšího bytu č. 22 ( 1 místnost) po manž. Pilvouskových
c. nyní volný byt č. 14 –(2 místnosti) - návrh na přidělení – znovu
oslovit manžele Svobodovi, v případě odmítnutí manželé Bartlovi
z Chodové Plané
Žádost Petra a Veroniky Burešových, Pozorka 6 o pronájem p.p.č. 275 v k.ú.
Pozorka u Kladrub za účelem parkování. Po provedeném místním
šetření je nutné pronajmout celý pozemek z důvodu návaznosti a
celistvosti zpevněné plochy, tedy celých 135 m2.Výše nájmu bude
stejná jako např. pro umístění plech. garáže, tedy 1,-Kč/1 m2/1 rok,
roční nájem 135,-Kč
Pokácení javoru před pozemkem p. Mikšíka v Zahradní ulici
v Kladrubech z důvodu výstavby nové trafostanice v Zadní ulici
Nákup zametače do tříbodového závěsu traktoru pro středisko TS
Poskytnutí finančního příspěvku OV ČSV Tachov na pokrytí vyšetření všech
včelstev v katastru města v návaznosti na výskyt moru včelího plodu

Rada města n e s c h v á l i l a :
• Uzavření pozemkové nájemní smlouvy s PF ČR
č. 480 N 07/31
o pronájmu části p.p.č. 1479 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) a uzavření
dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitosti. Jedná se o zpětnou
úhradu nájmu za užívání části p.p.č. 1479 v k.ú. Brod u Stříbra – Výrov,
kde je umístěna studna, odpočívadlo pro cyklisty a stavební buňka, a to za
období od 5.12.2004 do 4.12.2007 , částka 4.320,-Kč
• Žádost firmy UW – Bohemia s.r.o. – nájemce stavebního dvora o
snížení nájemného vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena
v roce 2006 a předem byly známy podmínky zvyšování nájemného
Rada města d o p o r u č i l a :
• ZM schválit Plán rozvoje města Kladruby na rok 2008
• ZM schválit Rozpočet města Kladruby na rok 2008
• ZM schválit rozpočtový výhled r. 2008 – 2011
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ZM schválit Směrnici pro tvorbu a použití sociálního fondu
ZM schválit podmínky závodního stravování v r. 2008
ZM schválit přijetí sponzorského daru od firmy Marketing Systems
International, spol. s r.o. Modřice ve výši 2222,- Kč (dary pro děti na
maškarní rej v lednu 2008)
ZM schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a Lesní
společností Stříbro, a.s. na prodej pozemků města v k.ú. Milevo :
p.p.č. 1949/5 o výměře 511 m2
p.p.č. 1949/6 o výměře 88 m2
p.p.č. 1522/8 o výměře 637 m2
p.p.č. 1522/13 o výměře 92m2
p.p.č. 1522/11 o výměře 216 m2
p.p.č. 1522/9 o výměře 162 m2
p.p.č. 1584/4 o výměře 15890 m2
za celkovou cenu 97.440,- Kč
ZM schválit odprodej požárního vozidla Škoda 706 obci Svojšín za cenu
50.000,- Kč
ZM schválit odprodej travního traktoru zn. AL-ko Concord, typ 0135-E1,
model 310707 formou obálkové soutěže vyvolávací cena dle znaleckého
posudku 17.800,- Kč
ZM schválit rozpočtové opatření č. 5/2007
ZM schválit podání žádosti na grantový projekt Plzeňského kraje v oblasti
kultury pro rok 2008 na tématický okruh „Divadlo“, a to pro projekt –
Divadelní rok 2008 ve výši 20.000,- Kč a na tématický okruh „Hudba“ pro
projekt – 31. ročník Kladrubského léta ve výši 40.000,- Kč
ZM schválit podání žádosti na grantový projekt Plzeňského kraje v oblasti
Programu stabilizace a obnovy venkova v části A PSOV PK 2008 oblast c)
odbahnění nebo rekonstrukce požární nádrže, rybníka, potoka, ve výši
210.000,- Kč. Jedná se o dotaci na rekonstrukci návesního rybníka v obci Láz
ZM schválit smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou
Ekodepon s.r.o. Lažany na převzetí a uložení odpadu a ceník za ukládání
odpadu
ZM schválit návrh smlouvy o dílo č. 1/2008 na zhotovení projektové
dokumentace „Komunikační řešení místní komunikace ul. Stříbrská
v Kladrubech se zhotovitelem Ing. Jiří Pangrácem, Projektování dopravních
a pozemních staveb Gerská 46, Plzeň v ceně díla 83.000,- Kč. V ceně díla
není geodetické zaměření zájmového území a odborné posudky požadované
orgány státní správy
ZM schválit smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou
mezi městem Kladruby a fi. ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4,
Michelská 300/60
ZM schválit smlouvu mezi městem Kladruby a firmou Prolemax s.r.o. Plzeň
o odborně technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť
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ZM schválit návrh smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene č. IV-12-0002003/002 mezi městem Kladruby a společností ČEZ
Distribuce a.s. – věcné břemeno k p.p.č. 123 v k.ú. Kladruby u Stříbra – el.
přípojka od čp. 260 Milevská k nemovitosti p. J.Křena (rozsah věcného
břemene 21 m2, na dobu neurčitou , jednorázová fin. náhrada 500,-Kč)
ZM schválit odprodej části p.p.č. 364/12 v k.ú. Vrbice u Stříbra p. Aleně
Maňkové, bytem Vrbice 30 za účelem výstavby RD, za cenu 35,-Kč/ 1
m2 s upozorněním, že přístup na pozemek je z přilehlé komunikace ve
vlastnictví PF ČR , pozemek bude oddělen GP
ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 1/2008
„O nakládání s komunálním odpadem“
ZM schválit odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených
mzdových prostředků roku 2007 do sociálního fondu roku 2008 ve výši
106.998,- Kč
ZM schválit Plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2008

Rada města n e d o p o r u č i l a :
• ZM schválit žádost p. Ing. Jiří Valenty, CSc., Vrchlického 7, Plzeň
o odkoupení pozemků města z důvodu jejich obhospodařování a z důvodu,
že předmětné pozemky ve vlastnictví města jsou začleněny do bloků
ve vlastnictví žadatele.
Jedná se o pozemky :
1. p.p.č. 1165 o výměře 1870 m2
2. p.p.č. 1201/5 o výměře 150 m2
3. p.p.č. 1112/2 o výměře 680 m2
4. p.p.č. 1201/3 o výměře 31 m2 vše v k.ú. Tuněchody u Stříbra,
RM doporučuje věc řešit během pozemkových úprav
Rada města p o v ě ř i l a :
• Místostarostu města o kontaktování p. Čápa, Brod s tím, aby předložil
konkrétní cenovou nabídku na údržbu zeleně a keřových porostů pro obce
Brod a Tuněchody
Rada města u l o ž i l a :
• Místostarostovi města
- vypsání poptávkového řízení na nákup zametače do tříbodového závěsu
traktoru na středisko TS
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Zasedání zastupitelstva města dne 21.12. 2007 a 17.1.2008 :
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
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Plán rozvoje města Kladruby na rok 2008 s tím, že zastupitelstvu města bude
před zahájením zpracování projektové dokumentace předložen celkový záměr
řešení místní komunikace ve Stříbrské ulici („esíčko“) a budovy čp. 90
v Kladrubech
Rozpočet města Kladruby na rok 2008
Rozpočtový výhled r. 2008 – 2011
Žádost o kontokorent u České spořitelny Tachov k překlenutí časového
nesouladu mezi tvorbou a
potřebou finančních zdrojů v roce 2008
(kontokorent navazuje na rok 2007, do výše 1 mil. Kč). Splatnost bude
zajištěna budoucími rozpočtovými příjmy města
Směrnici pro tvorbu a použití sociálního fondu
Podmínky závodního stravování v r. 2008
Přijetí sponzorského daru od firmy Marketing Systems International, spol.
s r.o. Modřice ve výši 2222,- Kč (dary pro děti na maškarní rej v lednu 2008)
Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a Lesní společností
Stříbro, a.s. na prodej pozemků města v k.ú. Milevo :
p.p.č. 1949/5 o výměře 511 m2
p.p.č. 1949/6 o výměře 88 m2
p.p.č. 1522/8 o výměře 637 m2
p.p.č. 1522/13 o výměře 92m2
p.p.č. 1522/11 o výměře 216 m2
p.p.č. 1522/9 o výměře 162 m2
p.p.č. 1584/4 o výměře 15890 m2
za celkovou cenu 97.440,- Kč
Odprodej požárního vozidla Škoda CAS 25-Š 706 RTHP obci Svojšín
za cenu 50.000,- Kč
Odprodej travního traktoru zn. AL-ko Concord, typ 0135-E1, model 310707
formou obálkové soutěže vyvolávací cena dle znaleckého posudku
17.800,- Kč
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Walk Solutions
s.r.o. na webovou prezentaci města Kladruby za cenu 22.372,- Kč
Rozpočtové opatření města Kladruby č. 5/2007 ze dne 31.12.2007
Návrh smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Kladruby a firmou Ekodepon
s.r.o. Lažany na převzetí a uložení odpadu na skládce Kladruby včetně
seznamu odpadu a ceníku za ukládání odpadu
Návrh smlouvy o dílo č.1/2008 uzavřené mezi městem Kladruby a Ing. Jiřím
Pangrácem, Projektování dopravních a pozemních staveb, Gerská 46, Plzeň
na zhotovení projektové dokumentace „Komunikační řešení místní
komunikace - ul. Stříbrská v Kladrubech v ceně díla 83.000,- Kč. V ceně díla
není geodetické zaměření zájmového území a odborné posudky požadované
orgány státní správy
Podání žádosti na grantový projekt Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok
2008 na tématický okruh „Divadlo“, a to pro projekt – Divadelní rok 2008 ve
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výši 20.000,- Kč a na tématický okruh „Hudba“ pro projekt – 31. ročník
Kladrubského léta ve výši 40.000,- Kč
Podání žádosti na grantový projekt Plzeňského kraje v oblasti Programu
stabilizace a obnovy venkova v části A PSOV PK 2008 - oblast c) odbahnění
nebo rekonstrukce požární nádrže, rybníka, potoka, ve výši 210.000,- Kč.
Jedná se o dotaci na rekonstrukci návesního rybníka v obci Láz.

•

Irena Löriková, pracovnice MÚ

4.2.
5.2.
6.2.
6.2.

-

6.2. 11.2. 12.2 . 13.2. -

jednání ohledně fondů na opravu kláštera (starostka+místostarosta)
řízení k návrhu na demolici sýpky Žďár (starostka+místostarosta)
kontrolní den na akci – 32 b.j. v Kladrubech (starostka+místostarosta)
projednání projektu komunikace ve Stříbrské ulici v Kladrubech se členy
ZM a komisí (starostka+místostarosta)
zasedání rady města
jednání se zástupcem firmy IVT (místostarosta)
jednání s projektantem p. Pangrácem ohledně řešení komunikace ve Stříbrské
ulici (místostarosta)
jednání s projektanty ohledně rekonstrukce budovy kina (místostarosta)

Jednání starostky a místostarosty města :
Irena Löriková, pracovnice MěÚ
13.12. 14.12. 19.12. 21.12. 3.1. 3.2.
8.1.
9.1.
11.1.
15.1.
16.1.
16.1.

-

17.1. 17.1.
21.1.
21.1.
22.1.

-

23.1.
23.1.
23.1.
25.1.

-

25.1. 29.1.
29.1.
29.1.
30.1.

-

jednání s firmou Ekodepon Lažany ohledně skládky (starostka)
stavební řízení – stav.úpravy hostince U Kláštera (místostarosta)
zasedání rady města
zasedání zastupitelstva města
jednání se zástupci KÚ Plzeň ohledně plánované návštěvy prezidenta
republiky v Kladrubech (starostka)
jednání s předsedou Jednoty Tachov ohledně vlastnictví pozemků (starostka)
účast na semináři k získávání dotací v Plzni (starostka+ místostarosta)
zasedání rady města
jednání s firmou Prolemax ohledně dětského hřiště (místostarosta)
návštěva prezidenta republiky V.Klause v Kladrubech
jednání s Pozemkovým úřadem Tachov – předání cesty Milevo (starostka)
jednání se zástupkyní firmy UW Bohemia p. Horváthovou ohledně pronájmu
stavebního dvora (starostka)
jednání na klášteře ohledně projektu „Čistá Berounka“
(starostka+místostarosta)
zasedání zastupitelstva města
jednání s p. Jungem, zástupcem Eko-Separu Nýřany (starostka+místostarosta)
jednání se zástupcem Hasičské pojišťovny (starostka)
jednání se zástupkyní firmy Silnice Klatovy p. Kubíčkovou (starostka +
místostarosta)
jednání s Finančním úřadem Tachov ohledně prováděných kontrol (starostka)
jednání ohledně možnosti získání dotací (starostka+místostarosta)
zasedání rady města
účast na jednání s kandidátem na prezidenta republiky p. Švejnarem
(starostka)
jednání s projektantem p. Pangrácem ohledně řešení komunikace ve Stříbrské
ulici (místostarosta)
seminář „Evropské fondy a ochrana přírody a krajiny“ v Plzni (starostka)
jednání Stříbrského regionu (místostarosta)
jednání MAS Český Západ V Chodové Plané (místostarosta)
zasedání inventarizační komise (starostka)
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Plán rozvoje města Kladruby na rok 2008
Akce

Plán

Údržba VO
Úprava a údržba komunikací
Rekonstrukce rybníka
Stavba kurtu
Celkem Láz

Láz
5 000,00
15 000,00
350 000,00
50 000,00
420 000,00

Údržba VO
Úprava a údržba komunikací
Protipovodňové opatření
Celkem Vrbice

Vrbice
5 000,00
15 000,00
300 000,00
320 000,00

Údržba VO
Provoz vodárny
Úprava a údržba komunikací
Dětský koutek
Oprava kaple
Úprava hřiště

Brod
3 000,00
120 000,00
15 000,00
50 000,00
300 000,00
10 000,00

12

Plnění

Celkem Brod

498 000,00

Úprava a údržba komunikací
Údržba VO
Desinfekce studní a rozbor vody
Kaplička - nátěr střechy
Dětský koutek
Celkem Tuněchody

Tuněchody
5 000,00
2 000,00
5 000,00
10 000,00
30 000,00
52 000,00

Údržba VO
Desinfekce studní a rozbor vody
Úprava kominkací
Celkem Milevo

Milevo
4 000,00
10 000,00
5 000,00
19 000,00
Kladruby

Vodní hospodářství
Desinfekce studní a rozbor vody
Celkem vodní hospodářství

50 000,00
50 000,00

Opravy a údržba VO
Oprava a údržba VO
Celkem VO

50 000,00
50 000,00

ZŠ
Nákup kotlů do kuchyně
Oprava stropu stará budova
Škola celkem

360 000,00
70 000,00
430 000,00

MŠ
Rekonstrukce osvětlení
Hřiště
Celkem MŠ

180 000,00
250 000,00
430 000,00
40 000,00
40 000,00

SDH
Celkem SDH
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Údržba bytového hosp.
Vodoměry čp. 86
Údržba a opravy bytového fondu
Oprava fasády čp.36
Oprava fasády čp. 298 - 299
Hydroizolace čp. 209
Oprava střechy čp. 197
Výměna oken v hav. stavu
Celkem UBH

15 000,00
500 000,00
129 000,00
250 000,00
300 000,00
320 000,00
300 000,00
1 799 000,00

Komunikace
Chodníky a parkoviště "S" + PD
Cesta Hřbitovní - hřbitov
Chodník Rev.ul. levá str.+PD
Okruh Revoluční ul. + PD
Výjezd řadovky Revoluční + PD
Celkem komunikace

2 000 000,00
250 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
50 000,00
4 300 000,00

Veřejná zeleň
Výměna stromů - náměstí
Úprava svahu Jílová
Ostatní zeleň + PD
Celkem VZ

150 000,00
25 000,00
75 000,00
250 000,00

Místní hospodářství NP
Výstavba kabin a rek. hřiště
Rekonstrukce kino + PD
Ostatní údržba a opravy NP
Plynofikace Ždár + PD
Nátěr oken Stavební Dvůr
Celkem místní hospodářství

150 000,00
3 500 000,00
200 000,00
180 000,00
20 000,00
3 700 000,00

SaUZ - KD
Nákup stroje na čištění parket
Celkem SaUZ - KD

50 000,00
50 000,00
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DPS
Opravy a údržba
Celkem DPS

45 000,00
45 000,00

Pohřebnictví
Odpadkové koše
Lavičky
Vymalování kaple
Rekonstrukce zeleně
Pohřebnictví celkem

Rozpočet města Kladruby na rok 2008 - příjmová část

7 000,00
30 000,00
20 000,00
20 000,00
77 000,00

Technické služby
Nákup komunální techniky
Opravy a údržba strojů
Ostatní technika
Technické služby celkem

100 000,00
95 000,00
10 000,00
205 000,00

Akce v realizaci
Parčík u DPS
4x8 bytových jednotek
Realizované akce celkem

50 000,00
37 000 000,00
37 050 000,00

Celkem

49 735 000,00
Jaroslav Pospíšil, místostarosta města
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1012
1039
1039
1039
1039
3111
3113
3314
3319
3319
3319
3612
3613

2131
2111
2131
2132
2132
2132
2132
2111
2111
2111
2321
2111
2132

Kapitola
1111 Daň z příjmů FO
1112 Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin.
1113 Daň FO vybíraná srážkou
1119 Daň FO do roz.obcí dle prac.
1121 Daň z příjmů PO
1122 Daň z příjmů PO za obce
1211 Daň zpřidané hodnoty
1333 Za ukládání odpadu
1341 Poplatek ze psů
1343 Za užívání veřej.prostr.
1344 Poplatek ze vstupného
1347 Za provoz VHA
1351 Příjmy z provozu VHA
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitosti
2460 Splátka od občanů FRB+TŽS
4112 Transfér KÚ
4116 Transfér ÚP VPP
4121 Transfér NN ZŠ od obcí
Transfér 4x8 b.j.
pronájem pozemků
splátky dluhu od Kladr.lesů
nájem pozemky Kladr.lesy
Pronájem PILNICE
pronájem KANCELÁŘÍ LESY
Nájemné MŠ
Nájemné ZŠ
Knihovna - členské přísp.
Příjmy z našich kul.akcí
org.3319 Kladrubské léto
Fin. příspěvky Kladrubské léto
Nájemné byty
Ekonom. Pronájem
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rok 2008
2 300 000
200 000
200 000
150 000
3 000 000
300 000
4 864 400
3 000 000
28 000
54 000
2 000
60 000
40 000
50 000
1 050 000
45 423
470 000
500 000
380 000
20 160 000
13 000
0
495 330
134 680
50 000
128 700
297 300
1 600
30 000
60 000
50 000
2 100 000
600 000

3632
3636
3636
3639
3722
3722
3722
4351

2111
2131
2327
2133
2111
2131
2132
2111

20 000
150 000
50 000
5 000
0
0
40 000
1 000 000

Poplatky z hrobů
Poplatek za pozemky
Z dob. prostoru
Příjmy z pronájmu MV
Skládkovné od občanů
Pronájem pozemku K+G
Tříděný odpad
Nájemné DPS

3111 Mateřská škola

Příspěvek od MěÚ

6121 Hřiště
5171 rekonstrukce
osvětlení

641 200

250 000
180 000
430 000

4351 2111
org.4317
6171 2111
6171 2321
6171 3111
6171 3112
6310 2141

Výkon pečovatelské služby
Příjmy správa
Neinvestiční dary
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje nemovitostí
Příjmy z úroků
4134 Převod z rozpoč. účtů

6 000
20 000
0
335 000
3 225 000
10 000
160 000

Základní škola

příspěvek od MěÚ
6122 nákup nových
3113 kotlů ŠJ
5171 opravy

1 891 300
360 000
120 000
480 000

3314 Knihovny

67 000

3319 SPOZ org. 3300

25 000

45 835 433
Financování:
8124 Splátky úvěru DPS

-800 000

Rozpočet města Kladruby na rok 2008 - výdajová část
§

název

položky

rok 2008

2212 komunikace
Doprava a
pozemní
2219 komunikace

30 000

-800 000
3319 Kultura
Kladrubské léto
3319 org.3319
členské příspěvky
3392 sdružení
Bytové
3612 hospodářství

40 625 000

3613 Nebytové prostory

4 640 000

465 750
207 000
31 000

3631 Veřejné osvětlení

315 000

4 780 000
3632 Pohřebnictví

2310 Pitná voda
Kanalizace a
2321 odpad.voda

77 000

200 000
3635 Výstavba obce

400 000

Územní rozvoj 3636 pozemky

810 000

660 000
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Upozornění pro majitele psů

Technické služby
3639 org. 8
Odpadové
3722 hospořáství

1 959 100
350 000

3745 Veřejná zeleň
Domovy penziony pro
4351 star.obč.
5512 SDH
Zastupitelstvo
6112 obce

1 524 000

6171 Všeobecná správa

4 069 000

Na základě stížností občanů našeho města upozorňujeme majitele a průvodce psů,
že jsou povinni při venčení psa jeho exkrementy okamžitě odstranit. Toto je jedno
z ustanovení Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 4/2005.

270 000

686 300
170 000

65 503 650
Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek bude uhrazen z úvěru ve výši
16.840.000,- a z úspor minulých let ve výši 3.624.537,- Kč

Hana Floriánová, prac. MěÚ Kladruby

Počet obyvatel k 31.12.2007
Kladruby
Pozorka
Tuněchody
Vrbice
Milevo
Láz
Brod u Stříbra

1160
40
31
49
45
62
88

Celkem

1475
Hana Floriánová, prac. MěÚ Kladruby

Miroslava Škorvánková, prac. MěÚ

Poplatky

Ceník za svoz a likvidaci domovního a komunálního odpadu

Dle obecně závazné vyhlášky obce Kladruby č.1/2004 upozorňujeme občany
na termín zaplacení poplatků za psy, pozemky. Občany z Brodu u Stříbra, Lázu,
Mileva, Tuněchod a Vrbice i poplatků za kontejnery. Termín zaplacení je 31. května
2008. K tomuto datu
můžete poplatky platit
na Městském úřadě
v Kladrubech
v hotovosti. U poplatků
za
psy
poplatková
povinnost
vzniká
v kalendářním měsíci,
ve kterém pes dovršil tří
měsíců.
Poplatek se platí za
každý
i
započatý
kalendářní měsíc.
Miroslava Škorvánková, prac. MěÚ

19

Dle dodatku č.1/2008 pro místa Kladruby, Pozorka, Milevo, Brod, Tuněchody, Láz,
Vrbice. Úprava cen platí pro 1. pololetí roku 2008. V uvedených cenách jsou
zakalkulovány náklady na energii, dopravu, manipulaci, včetně ceny za skládkovné.
Četnost svozů : 1 x za 7 dnů
2.094,- Kč
1 x za 14 dnů
1.218,- Kč
standard
1 x za týden –zima
1 x za 14 dnů- léto
1.686,- Kč
Platba bude složenkou firmě EKOSEPAR Nýřany. Složenka bude zaslána poštou.
Svoz provádí firma EKOSEPAR s.r.o. Nýřany.
Hana Floriánová, prac.MěÚ

Seznam nejčastějších mýtů a dotazů ke třídění odpadů:
Před vhozením do kontejneru je třeba odstranit z PET lahve víčko a etiketu.
ŠPATNĚ
PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším
zpracování odstraněno. PET láhve sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a
tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.
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Před vhozením do kontejneru musím kelímky od jogurtů, másla a jiných
potravin důkladně vymýt. ŠPATNĚ
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu dojíte nebo z kelímku
vyškrábete. Zbytek nečistot bude odstraněn při dalším zpracování. Výjimkou jsou
mastné obaly, ty je třeba pečlivě vymýt teplou vodou s přípravkem na mytí nádobí.
Před vhozením do kontejneru musím z časopisů a dokumentů odstranit
kancelářské svorky. ŠPATNĚ
Svorky není třeba odstraňovat. Při dalším zpracování, takzvaným rozvlákněním, jsou
odloučeny. Z papíru se stane hladká kaše a těžší části jako svorky a sponky klesnou ke
dnu, odkud jsou vybírány magnetickou separací.
PVC je také plast a tak patří do žlutého kontejneru. ŠPATNĚ
PVC do kontejneru na tříděný odpad nepatří!!! Komplikuje následné zpracování
směsných plastů a energetické využití. PVC obsahuje chlor, při zahřátí tak mohou
vznikat nebezpečné zplodiny. Tento druh plastu poznáte dle značky 3. Jedná se
například o novodurové trubky či linoleum.
Před vhozením do kontejneru musím plastové obaly od kosmetiky důkladně
vymýt, je to chemikálie. ŠPATNĚ
Stačí když zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy vylijete.
Dočištěny budou při dalším zpracování.
Před vhozením do kontejneru musím z dopisních obálek vytrhnout fóliové
okénko. ŠPATNĚ
Do kontejneru na papír můžete vhazovat obálky celé. Zpracovatelé mají zařízení, která
si s fóliovými okénky poradí za vás.
Do kontejneru nesmím vhazovat skartovaný papír. ŠPATNĚ
Do modrého kontejneru vhazujte skartovaný papír stejně jako každý jiný papír, který
není mokrý, mastný nebo jinak znečištěný. Tím se myslí i biologické nečistoty.
Před vytříděním nápojového kartónu musím odtrhnout umělohmotný uzávěr.
ŠPATNĚ
Prázdný kartón pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem odhoďte do kontejneru
označeného oranžovou samolepkou, u nás se náp. kartóny vhazují s plasty.

Převzato z odborných materiálů

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola

Masopustní veselí v MŠ
Celý týden děti žily přípravou na masopust.Seznámily se s tradicemi masopustu,
naučily se píseň a říkadla.Vyrobily si jednoduché masky z papíru a na konci týdne
vypuklo pravé masopustní veselí.
„Koťata“ pozvala své kamarády ze třídy „Sluníček“.Děti měly masky z domova nebo
si je s pomocí učitelek vyrobily v MŠ. Terezka Poljaková se svojí maminkou usmažily
výborné šišky. Pak se děti navzájem pomalovaly a v průvodu za medvědem
a medvědářem procházely školkou.Veselí končilo diskotékou.
Školáci hráli divadlo
Děti z MŠ dostaly od školáků předvánoční dárek. Žáci V.třídy pod vedením pana
učitele J.Kasala zahráli dětem známou pohádku“Koloběžka první“.Herci pohádku
zahráli bez jakékoli nápovědy a s velkou profesionalitou.
Dětem se pohádka moc líbila a už se těší, jakou pohádku si školáci pro ně příště
připraví.

Zdobení stromku
pro ptáčky
V předvánočním čase
nezapomněly děti ze třídy
Koťat na
ptáčky.Seznámily se
s tím,co patří a nepatří
do krmítka, a potom
připravily ptáčkům
bohatou nadílku.
Nasypaly dobroty
do krmítek a ozdobily
stromek na zahradě
MŠ.Navázaly jablíčka,
pečivo a ozdobily stromek
řetězy.
Nakonec si kolem stromku zazpívaly koledy.Děti se už těší, jak jim na jaře ptáčci
zazpívají.
L. Pauchová, P. Kertysová, učitelky MŠ
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Základní

-

škola:

My „sedmáci“ z kladrubské ZŠ (doplnění o několik žáků z 8.a 9. třídy) jsme strávili
týden na horách.
V sobotu 19.ledna po sedmé hodině ranní jsme se na stříbrském vlakovém
nádraží na 7 dní rozloučili s rodiči a vyrazili! Vlakem jsme dojeli do Plzně, kde jsme
museli přestupovat. Zvlášť pro děvčata ze 7. třídy to byl „velký problém“... Všechny
ty batohy, lyže, atd. byly totiž „tááák těžké“! Nakonec jsme to ale přece jen všichni
zvládli. A pak jsme se už mohli klidně usadit a vyrazit směr Železná Ruda.
Tam nás přívětivě uvítali majitelé penzionu Alpský dům. Nejdříve proběhlo
neodkladné vybalování, pak nesměl chybět náležitý oběd… A hurá na sjezdovku!
Tam jsme nazuli přeskáče, lyže, popř. snowboardy, do rukou vzali hůlky
a vrhli se na to. Někteří žáci byli začátečníci, jen při pohledu z kopce dolů se jim
podlamovala kolena. „Sjet dolů? Ááá, tak to ne!“
Ale po týdnu už všichni (někteří sice hůře, někteří lépe) uměli stát na lyžích
nebo snowboardech, zatáčet, otáčet se, jezdit na lanovce, nebáli se sjet z velkého svahu
až dolů. Poslední den se konalo utkání ve slalomu .Utkání se zúčastnili jak lyžaři tak
i snowboardisté. Poslední den jsme si prostě užili.
A pak už nás čekalo balení a odjezd domů!
E. Berková, E. Jozová

Střípky ze ZŠ – 12/07 – 02/08
-

-

-

-

16.12. 2007 pořádal DDM Stříbro a HK Skoba Stříbro poslední z pětidílného
seriálu závodů mládeže v lezení na umělých horolezeckých stěnách /viz
článek/
19.12. navštívili žáci 6. a 9. třídy planetárium v Praze …
20.12. se ve škole konal Vánoční den – každou vyučovací hodinu se učilo
„vánočně“ a místo zvonění „koledovali“ kluci z deváté třídy do školního
rozhlasu ☺
21.12. se každá třída rozloučila vánoční besídkou a v tělocvičně školy se
uskutečnil Vánoční turnaj družstev ve florbalu, tentokrát i s účastí dívek ..
28.12. Akce „Hejbni kostrou /lezení na horolezecké stěně pro veřejnost +
stolní tenis/ tradičně přilákala děti i dospělé, kteří si chtěli po svátcích užít
pohybu…
9.1. 2008 V Bezdružicích se konal okresní turnaj ve florbalu starších žáků.
Družstvo chlapců z osmé a deváté třídy odjíždělo s myšlenkami na vítězství,
ale štěstí nám ani tentokrát nepřálo. I přes značnou převahu ve hře a spoustu
šancí se nám nepodařilo vstřelit dostatečný počet branek a o rozdíl skóre jsme
nepostoupili z prvního místa ve skupině. Hráli jsme tedy „pouze“ o 4. – 6.
místo, a nakonec skončili pátí. I přes zklamání z konečného umístění
předvedli kluci výborný výkon, který se nám už asi nepovede zopakovat. Šest
výborných hráčů letos ukončí školní docházku a těžko je někdo v dohledné
době nahradí…
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-

-

17.1. závodili žáci z prvního stupně v tělocvičně s auty na dálkové ovládání.
Vítěz musel projet dráhu s různými překážkami v co nejkratším čase…
19. – 25.1. se konal Lyžařský výcvikový kurz ZŠ Kladruby v Železné Rudě
/viz. článek/
4. – 8.2. byly ve spojovací chodbě ZŠ vystaveny fotografie z akcí, které se
udály v roce 2007 …
9.2. učitelé ZŠ Kladruby pořádali v kulturním domě Učitelský ples. Všichni,
kteří přišli, se dobře bavili při hudbě orchestru Miroslava Novotného.
Předtančení kroužku Bezva těla i půlnoční překvapení bylo příjemným
zpestřením. Při dámské volence se po koláčcích jen zaprášilo. Tímto ještě
jednou děkujeme všem sponzorům za jejich příspěvky na pořádání plesu a na
tombolu ☺
9.2. Míša Matúšová /HK Skoba Stříbro/, Kačka Vlčková /HK Maglajz
Kladruby/ a Lucka Davidová /HK Skoba Stříbro/ se zúčastnily závodů
Tendon Cup v lezení na obtížnost, které jsou přeborem školní mládeže ČR. I
při velké konkurenci děvčata nezklamala a vybojovala pěkná umístění ve
svých kategoriích. M. Matúšová skončila druhá, K. Vlčková pátá a L.
Davidová také pátá. Tendon Cup pokračuje v dubnu dalšími závody, budeme
děvčatům držet palce …

Mikulášský Open Cup, Stříbro, 16.12. 2007
Poslední závod loňského roku připravili stříbrští horolezci ve spolupráci s DDM
Stříbro v nově otevřeném boulderu v suterénu budovy DDM. Stavbu boulderu
prováděli svépomocí od června a v současné době se dokončuje druhá místnost pro
lezení a zázemí klubovny.
Čtvrtého ročníku Mikulášského Open Cupu se zúčastnili lezci ze Stříbra, Kladrub,
Mariánských Lázní a Chebu. Závod potvrdil vzestupnou úroveň připravenosti
soutěžících a k vidění byly opravdu hodnotné výkony. Tradičně byli úspěšní i
kladrubští, kteří získali celkem 10 medailových umístění.
Výsledky:
H1: 2.místo Václav Blažek
H2: 3.místo Jan Nový
H3: 2.místo M. Budín
4.místo P. Kamínek
H4: 1.místo Michal Kohn
2.-3.místo M. Štěpán,L.Kaska

D1: 4.místo Nela Budínová
D2: 1.místo K. Vlčková
4.místo I. Kertysová
D3: 3.místo B. Šedivá

D4: 1.místo A. Walterová
3.místo Nik. Budínová
4.místo K.Hrachovcová
5.místo P. Šálová
Mikulášský Open Cup byl posledním závodem v sezóně 2007 a v některých
kategoriích rozhodl o celkovém vítězství v Překližka Cupu / seriál pěti závodů –
Maglajz Boulder Cup v Kladrubech, Májové lezení na obtížnost ve Stříbře,
Kladrubský expres, Lezení na rychlost ve Stříbře a Mikulášský Open Cup ve Stříbře/.
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Vítězové jednotlivých kategorií získali pěkné ceny a tričko. I zde se
kladrubským dařilo a odnesli si celkové prvenství ve čtyřech kategoriích.
H1: Václav Blažek
/ HK Maglajz Kladruby/
D1: Michaela Matúšová / HK Skoba Stříbro/
H2: Jan Nový
/ HK Maglajz Kladruby/
D2: Jana Hrachovcová
/ HK Maglajz Kladruby/
H3: Matěj Štědrý
/ HK Skoba Stříbro/
D3: Lucie Davidová
/ HK Skoba Stříbro/
H4: Michal Kohn
/ HK Maglajz Kladruby/
D4: Lucie Křížová
/ HK Skoba Stříbro/

Prvním závodem 2. ročníku Překližka Cupu bude
Maglajz Boulder Cup, který se uskuteční již 1.
března v tělocvičně ZŠ Kladruby. Přijďte nás
povzbudit ☺
Pavel Nový, zástupce řed. ZŠ

Hasiči opět informují
Hasiči i v tomto roce budou informovat o své činnosti:
- 15.12.2007 proběhla výroční schůze, na které jsme hodnotili práci členů za celý rok.
U této příležitosti jsme ocenili některé naše členy medailí za věrnost, byli to tito:
Havránek Jaroslav, Herman Pavel, Janča Emil, Med Karel, Šebesta Martin.
Pan Karel Med obdržel stužku za 50 let ve sboru.
Čestné uznání SDH dostali: Semorádová Vlasta,
Větrovec Martin a mladí hasiči: Kertysová Iva, Brabec Karel,
Leitl Martin, Leitl Tomáš a Tausch Bedřich.
- 19.1.2008 se uskutečnil Hasičský ples v kulturním domě
v Kladrubech. Doufám, že se občanům ples líbil. Moc děkuji
sponzorům, kteří na ples přispěli do naší tomboly. Jsou to:
Městský úřad Kladruby, Hostinec u Šéfa, Lom Kladruby,
Tesařství Pospíchal, Kovoprodukt Kladruby, Kladrubské lesy,
Agroservis Kladruby, Hostinec U Koruny, Paleček Alois –
Pozorka, Benzina Kladruby a OMV Kladruby.
František Ammerling, starosta SDH Kladruby

Dětem - POPLETENÝ TEXT
Včelařské okénko – co byly včelařské cechy?

Pozorně si přečtěte text a opravte v něm všechny chyby.
Ze správných písmenek pak po řádcích sestavte tajenku.
Seznamte se s mým novým autem. Je vlastně docela staré,
Vyrobili ho v roce 1936 a říká se mu …………………….
Po 1. světové válce na tom byla továrna na zbraně Zbrojovka
Brno špatně. Její výrobky nikdo nechtěl. Mezky rychle se tam
tedy rozhodli, že raději budou vyrábět auta. Vybodovali na to
oddělení, které vedl inženýr Mackerle, a v roce 1926 vyjelo
z blány továrny auto Z 18, o kterém se říkalo, že patří mezi
nezničitelné kozy. Další auto, které továrna nabodla na trh
v roce 1930 a které dostalo název Z 9, se moc nevyvedlo.
Návrháři se ale nevzdali a o čtyři roky později vyrobili úspěšný
vůz Z 4. Po těm přišlo do prodeje auto se silným motorem Z 5 –
- EXPRES a nakonec najmenší a nejlevnější autíčko Z 6. To
dostalo legrační přezdívku a je docela vzácné, protože jich prý
nevyrobili ani 500. Pak přestali auta vyrábět a vrátili se se zbraním.
Školní družina
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Byla to ochranná a pracovní bratrstva (sdružení) osob, chovajících včely
z povolání i podomácku. Jejich vznik je v přímé souvislosti se zakládáním podobných
cechovních sdružení příslušníků ostatních povolání. Dávní včelaři z povolání byli
ve službách svých pánů, jimž spravovali včelstva, dodávali na hrad nebo zámek med
a vosk. Další služebníci, zvaní medníci, připravovali „picí med“ ( medovinu), jiní
služebníci, koláčníci, vyráběli chutné medové pečivo. Vedle těchto včelařů z povolání
(služebníků pána) byli i mezi poddanými včelaři, kteří chovali včelstva podomácku.
I když včelaři z povolání tvořili mezi ostatními vlastníky včel jakousi vedoucí
včelařskou vrstvu, měli dost společných zájmů, které je sbližovaly. Na základě těchto
společných zájmů, z nichž k hlavním patřila ochrana včelstev před nákazami, vznikla
pracovní součinnost, jejímž hlavním cílem bylo dosažení stále se zvyšujících medných
a voskových výnosů. Med a vosk byly velmi hledaným výrobkem a také svobodní
včelaři byli dodavateli medu a vosku tam, kde výnos včelstev služebníků potřebě pána
nestačil. Když pak včelaři z povolání na královských i jiných pastvinách nabyli
svéprávnosti, spravovali se mezi sebou dávnými obyčeji. Vrchnost jejich práva
i povinnosti čas od času upravovala a potvrzovala. Že se taková úprava týkala i včelařů
domácích (rolnických), máme potvrzeno v medařském řádu Žerotínském.
O tom, kdy se včelaři z povolání začali sdružovat ve včelařská bratrstva,
nemáme určité zprávy. Víme, že Karel IV. udělil (v roce 1350) právo sdružení
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včelařům v norimberském lese. Někteří autoři starších knih (Adamec) se domnívají,
že podobné právo bylo udělováno i včelařům u nás. Včelařství se v době Karla IV.
velmi dobře rozvíjelo a těšilo se obecné podpoře. Je např. známo, že první králův
arcibiskup Arnošt z Pardubic se zabýval včelařením. Měl svůj velký včelín na statku
v Hodějovicích, odkud mu jeho osobní včelař dodával med a vosk.
Jisté je, že 15. století nebylo v našich zemích
příznivé pro vývoj včelařství
a tím i pro sdružování
včelařů. Řídce se vyskytují zprávy o zakládání včelařských
cechů, pocházejí až ze 16. století. Kdo choval včely, byl
členem včelařského bratrstva (cechu). Měl povinnost
zúčastnit se výročního zasedání a podrobit se všem
rozhodnutím cechu. Včelař, který choval včely na svém
pozemku, nebyl povinen platit poplatky. Ale včelař, který
měl svá včelstva na pozemcích vrchnosti, tedy i v lesích,
platil vrchnosti stanovený poplatek. Včelařské cechy byly
před dávnými staletími dobrovolným sdružením včelařů,
tedy jejich zájmovou organizací. Ta jim zaručovala práva,
ukládala i povinnosti, ale zajišťovala také odbyt
včelařských výrobků. Byla to včelařská svépomoc se
širokou samosprávou. Její zánik způsobil zásah státní
správy do svobody včelařského podnikání. Včelařské
patenty nebyly pro naše včelařství žádným velkým přínosem. Co zaručovaly, bylo
platné již před jejich vydáním, co nařizovaly, jako povinnosti kočovat se včelstvy,
bylo do jisté míry i břemenem.
Nejhorším zásahem do starých včelařských práv bylo hlavně to, že včelařům
vzaly jejich svobodu sdružování a samosprávného vyřizování společných včelařských
potřeb. V jednom byly novotou, a to, že od vydání včelařských patentů byl dozor nad
chovy včel svěřen institucím ryze zemědělským, takže chov včel byl řízen
v souvislosti s ostatní zemědělskou výrobou.
Odborné včelařské překlady volně upravil Jiří Kovařík, člen ZO ČSV Kladruby

Chovatelské okénko
Dne 31.1.2008 se sešli chovatelé ZO ČSCH v Kladrubech, aby na výroční
členské schůzi zhodnotili uplynulý chovatelský rok . Jako host za MÚ Kladruby byla
přítomna p. starostka Mgr. Štěrbová a okresní organizaci ČSCH zastupovaly př.Bartoš
a př. Mašek.
Vloni jsme se rozhodli, že si vyrobíme nové voliéry pro drůbež, neboť ty
staré výstavní již pomalu dosloužily. Z jara jsme obětovali tři víkendy a 30 nových
voliér pro vystavování drůbeže jsme zhotovili. Děkuji tímto všem členům, kteří se na
výrobě podíleli. Těšili jsme se, jak se v ní na výstavě bude drůbež vyjímat. Bohužel
zasáhla vyšší moc a to několik ohnisek s ptačím virem jak u nás, tak i v sousedním
Bavorsku a veter.správa zakázala veškeré výstavy. Každým rokem jsem prosil
chovatele drůbeže, aby nám něco poslali. Vloni se sami ozývali se zájmem vystavovat

27

a nebýt zákazu měli bychom možná nejvíce vystavované drůbeže v historii. Nebyli
jsme zklamaní jen my chovatelé, ale nepotěšili jsme ani vietnamské obchodníky,
kterým jsme na obligátní otázku „( Mátě kohouti)“ museli odpovídat, že ne. Díky již
dnes našim členům, manž.Kozlovým, kteří nám zapůjčili část svého kolchozu, jsme
stádečkem koz zaplnili uvolněný prostor. Velký obdiv návštěvníků poutal pán
stádečka Kryštof. Pár našim spoluobčanům díky němu přešel humor, když se
v pozdních nočních hodinách vraceli v rozjásaném stavu z hospody, najednou se
otočili a zpoza plotu na ně hleděla ze tmy rohatá a vousatá kozí brada. Dosti jich
zrychlilo svůj krok. Dále nesmím také zapomenout na zvířata p.Krause a v neposlední
řadě na oslí dámu pana místostarosty, která svým IA, hlásila s pravidelnou přesností
každou sudou hodinu.
Poprvé jsme soutěžili v kategorii králíků o pohár Starostky.Pohár získal
př. Janoušek za plemeno Belgický obr. Letos, pokud nám pohár bude opět věnován,
o něj budou soutěžit drůbežáři. Návštěvnost byla dobrá, na tombole jsme také něco
utržili. Členská základna počátkem roku čítala 17 chovatelů. V průběhu roku nás
navždy opustil Jarda Havránek. Na podzim naše řady rozšířili manž. Kozlovy, takže
je nás nyní 18.
Nejsilnějším odborem jsou králíkáři. Na výstavách nás prezentovali
př. Janoušek s Belgickými obry, př.Šantora s Aljaškami, př. Malá s Malými berany,
př.Mandáková s Velkými světlými stříbrnými a Aljaškami, př.Fousek s Německými
obrovitými strakáči modrými. Neztratili jsme se ani na velkých výstavách. Na krajské
výstavě v Nezvěsticích okres reprezentovali př. Janoušek a Mandáková. Na společné
výstavě českého a slovenského klubu Bo obdržel př. Janoušek na svého samce titul
Česko-slovenský šampion za rok 2007. Myslím si, že jako králíkáři se v naší malé
organizaci nemáme za co stydět. Odbor holubů zastupuje tradičně př. Brichta
s Českými staváky a nově př. Fousek s poštovními holuby. Prapor drůbežářů již
několik let drží př. Budínovi. Určitě by byli rádi, kdyby se k nim nějaký nový chovatel
výstavní drůbeže přidal.
Součástí programu byly též volby. Předsedou byl zvolen př. Janoušek, místopředsedou
př. Kantora, jednatelem př.Koukolík,pokladníkem př. Šmahel.
Co nás čeká letos? Na jaře budeme muset vyrobit nějaké výstavní klece na
velká plemena králíků, neboť ty naše jsou malé na výše uvedená plemena. Kolik jich
uděláme bude záležet na našich finančních možnostech a na výši příspěvku na činnost
od MěÚ. Myslím si, že tím, že pořádáme pouťovou výstavu a pravidelně píšeme
do kladrubského Zpravodaje, přispíváme troškou do kulturního dění v Kladrubech.
Jménem našeho spolku bych chtěl poděkovat MěÚ za dobrou spolupráci. Náš dík patří
též paní ředitelce ZŠ, která nám v rámci možností také vychází při pořádání výstavy
vstříc.
Závěrem patří poděkování všem členům za práci, kterou pro náš spolek
dělají, dále pevné zdraví, neb bez něj nelze náš koníček dělat, a mnoho a mnoho
chovatelských úspěchů a čestných cen, neb ty zahřejí u srdce.
S chovatelským pozdravem F. Janoušek předseda ZO Kladruby
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Výrovští myslivci informují
Vážení čtenáři, vítám Vás v novém roce u naší rubriky na stránkách
kladrubského Zpravodaje.
V tomto roce jsme prozatím uspořádali dvě akce, které stojí za zaznamenání.
První byla naháňka a následná Poslední leč, uspořádaná v hostinci u Sládka v Brodu
u Stříbra. Sešli jsme se zde první sobotu v tomto roce a podle většiny zúčastněných
to byl velice vydařený večer.
Druhou společenskou událostí našeho sdružení v tomto kalendářním roce
byl 3. Myslivecký bál v Kladrubech. Jeho pořádání a starosti s tím spojené měl
na svých bedrech hlavní organizátor p. Václav Havránek. Jemu a také jeho
pomocníkům p. Bedřichu Tauschovi a p. Václavu Zíkovi patří z naší strany dík za
zdařilý průběh celého večera. Nejen k poslechu, ale hlavně k tanci nám zahrála kapela
Kamilos Show Band, jejímž členem je náš adept p. Radek Zdvihal. S hudbou jsme
myslím nejen my organizátoři, ale i ostatní účastníci byli navýsost spokojeni.
K mysliveckému bálu a zpestření zábavy docela určitě patří bohatá zvěřinová
tombola. Letošní tombola obsahovala na 170 vesměs zvěřinových cen. Abychom
mohli nabídnout široké spektrum různých cen, oslovili jsme několik sponzorů, kterým
na tomto místě chci poděkovat za jejich nezištné dary. Jmenovitě to jsou „ Agroservis
Kladruby, cukrárna Zdvihalová, Eurookna Stahl, kamenolom Kladruby, Kladrubské
lesy s.r.o., květinářství Šlapáková, novinový stánek Sloup, město Kladruby, Pony
Farm Kraus, potraviny Pauch, Zevyp – pan Eberl, Zikostav.“ Doufám, že jsem na
nikoho nezapomněl, a pokud se tak stalo, tak se moc omlouvám.
Zatím se s Vámi loučím a v příštím čísle na shledanou.
S pozdravem Petr Hucl

V dobách, kdy lidé věřili, že Země je placatá, křižovaly obchodní lodě po mořích
v touze získat bohatství a nalézt nová území. Mnoho jich bylo úspěšných a mapa světa
se utěšeně rozrůstala. Největší nebezpečí skýtali piráti, kteří na svých rychlých lodích
přepadávali ubohé obchodníky a uloupili vše, co jim přišlo pod ruku. Získané poklady
důmyslně ukrývali na osamělých ostrovech uprostřed rozlehlých oceánů, kam
„civilizované“ oko zatím nedohlédlo. Místo, kde je poklad zakopán, bylo nejpečlivěji
střeženým tajemstvím. Ale to vše se brzy změní, žádné tajemství se neuchová věčně...
Po bojích mezi sebou i proti zlu samotnému zamíříme poprvé na otevřené moře.
Stanete se členy posádek pirátských korábů poplavíte se po mořích známých a objevíte
moře nová. Budete bojovat s ostatními piráty o nadvládu nad oceány. A co víc:
Naleznete zlatý poklad ukrytý piráty na ostrově Bonětice, který čítá nesmírné
bohatství...
A co ještě zažijete? Mnoho zábavných – zcela nových a neznámých her, táborových
dovedností, sportovních soutěží, jízdu na koních, vyrobíte si keramiku, zahraje vám
kapela, diskotéky, Superstar a Miss, poznáte blízké okolí, a další, další … TO VŠE
můžete zažít na tomto zaručeně skvělém – superaktivním táboře!
Cílem našich táborů je duševní a tělesná rekreace dětí v přírodě, učí se přírodu
poznávat a chránit. Učí se tábornické dovednosti a při sportu si zlepšují fyzickou
zdatnost. Děti zjistí, co je to kamarádství a samostatnost.
• Možnost zařazení do oddílu zaměřeného na:
a) CYKLOTURISTIKU
Kromě táborových aktivit - výlety na kolech po turistických cestách a
místních nefrekventovaných komunikacích.
NEBO b) SPORT, TURISTIKU
Kromě táborových aktivit - pěší výlety, sportovní hry, soutěže.
• Speciální nabídka: Děti budou mít (dle jejich zájmu) možnost využít dalších
aktivit ( seznámit se základy zápasu, bojového umění, tanců, hry na kytaru + zpěvu,
fotbalu, volejbalu, amerického fotbalu, keramiky, drhání, malování, ..).
MÍSTO :

LT BONĚTICE
1. běh: 28.6. – 11.7.2008

( 14 dní )

2. běh: 13.7. – 26.7.2008

( 14 dní )

TERMÍN:

jsme tu opět s dalším letním dětským táborem !
Tábor navazuje na sérii úspěšných táborů v Tuněchodech, Prostiboři, Vidžíně
a letos již devátým rokem v BONĚTICÍCH !!!
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VĚKOVÉ ROZPĚTÍ:

6-16 let

UBYTOVÁNÍ:

2,3,4,6 – lůžkové chatky

CENA:

3490,- Kč

nformace o táboře a přihlášky na adrese :
RNDr. Lenka Strankmüllerová,
e–mail : l.strankmullerova@wo.cz
Na Vinici 1328, 349 01 STŘÍBRO
web:http://www.tabor-bonetice.cz
č. tel. 603 271158
fax:
374622406
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HISTORIE
Poznáváme naši národní kulturní památku – -4. část
Stará prelatura a starý konvent
Prelatura - sídlo opata
Stará prelatura je raně barokní budova, kterou vcházíme z hlavního nádvoří
do vnitřního prostoru kláštera při obou prohlídkových trasách. Její stavba byla
zahájena v roce 1664 za opata Romana Platzera, jak se můžeme dočíst z nápisu nad
vchodovými dveřmi:
ROMANVS HVIVS LOCI ABBAS
STRVCTVRAM HANC INCHOAVIT 1664
V češtině oznamuje nápis, že tuto budovu dal postavit Romanus, zdejší opat. V další
přestavbě pokračoval i jeho nástupce Celestin Mendl. Nad římsou je navíc znak
kladrubských opatů, lilie s mitrou a zkříženými berlemi. Budova vznikla na místě
původního románského konventu, z něhož nezůstala vůbec žádná část zdiva. Byla
koncipována jako komplex dvou spojených objektů, prelatury a konventu,
do čtyřkřídlové budovy s dvěma nádvořími uvnitř.
Prelatura neboli opatství je uvažována jako byt pro opata. Opat, na jehož osobu byl
psán veškerý majetek kláštera, měl mezi ostatními mnichy zvláštní výsadní postavení,
které ovšem nesměl využívat ve svůj vlastní prospěch. Protože klášter navštěvovaly
též význačné osobnosti světské i církevní, přijímal je opat v samostatné budově, zvané
prelatura, oddělené od tzv. klausury (prostory, kam směli výhradně jen mniši a vedení
kláštera). K tomu účelu měl v této budově i svůj byt, svoji kapli, knihovnu, pracovnu
apod. V případě vzácné návštěvy kláštera, třeba panovníka či biskupa, se pro tyto
hosty i pro samotného opata připravovala zvláštní strava, kterou vařili předem k tomu
určení kuchaři. Konala-li se taková návštěva v den půstu, měl právo opat překročit
přikázané zvyklosti, ne však ve dnech, kdy se jednalo o půst přísný. Významného
hosta vítal vždy opat s mnichy před klášterem nebo na nádvoří společnou modlitbou
a „polibkem pokoje“, po němž se s ním odebral do kostela. Pak přivedl hosta do
budovy prelatury, kde mu nalil vodu na ruce a za asistence dalších mnichů umyl nohy.
V polovině 18. století přestala tato budova sloužit dosavadnímu účelu a byla vystavěna
nová budova prelatury v místech dnešního vstupu do nádvoří od silnice (v současné
době jsou v nové prelatuře uloženy knihy Národního památníku písemnictví
a umístěna pokladna objektu). Po zrušení kláštera, především za éry Windischgrätzů,
sloužila budova staré prelatury jako byty a kanceláře panských úředníků. Podobně
tomu tak bylo i po odchodu tohoto šlechtického rodu po druhé světové válce, kdy zde
bylo do poloviny šedesátých let ředitelství statků a lesů. Potom byla budova využívána
také jako byt správce objektu, kancelář a pokladna.
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Dnešní stav
Po vstupu do budovy staneme v prostorné chodbě (říkejme jí první chodba) s velkými
obrazy různých podob Panny Marie po obou jejích stranách, jejichž široké rámy jsou
posypány pozlacenými zrníčky prosa. V této chodbě nám průvodkyně obvykle
podávají první informace o historii kláštera.
Pak vstupujeme do první místnosti po levé straně chodby, zvané obvykle vstupní.
Tam se seznamujeme u vystavených písemných i trojrozměrných dokumentů s historií
benediktinského řádu, kladrubského kláštera i města Kladrub. Relativně malá prostora
místnosti dovoluje vystavit jen málo dokumentace, a tak dojem z expozice jako celku
nevyznívá příliš uspokojivě. Snad nejlépe, i když zaujímá minimum z celkově
vystavených dokumentů, se jeví část o životě sv. Benedikta, jeho Řehole a historii
benediktinů. Ostatní dokumentace je, bohužel, bez chronologického pořadí různě
poskládána, i když obsahuje koneckonců velmi zajímavé údaje. Dříve (od roku 1996)
byla tato expozice rozmístěna na větším prostoru ve vitrinách vstupní chodby
a počítalo se, že postupně zaujme místo v jiné místnosti, do níž se vchází z chodby po
pravé straně. Tato rozlehlá místnost s krásným štukovým stropem, občas využívaná
k různým společenským a výtvarným výstavám, není zatím používána, zřejmě
z technických důvodů kvůli jejímu celkovému nedokončení. Ještě je třeba
připomenout, že v přiléhající malé okrouhlé místnosti v prostorách věže je na
podstavci socha Panny Marie. Také vzadu v rohu stavby, na stejné straně jako přední
věž, se kdysi nacházela věž obdobná, ta byla ale zbourána při barokní přestavbě v 18.
století. V suterénu budovy jsou dnes kanceláře památkového objektu s přístupem od
sníženého hlavního nádvoří před novým konventem. Mimo to sem vedou točité
schody z druhé chodby prelatury, které byly zabudovány za Windischgrätzů, aby prý
vrátný z pivovaru nemusel při cestě do kanceláří obcházet budovu zvenku. Při jejich
stavbě měla být nalezena ve zdi zazděná lidská kostra, jak uvádí Johann Tuma.
Expozice Jana Nepomuckého
Ze vstupní místnosti pokračujeme do expozice sv. Jana Nepomuckého. Tvoří ji pět
místností, vyplněných různými artefakty, připomínajícími významného českého světce
sv. Jana Nepomuckého. Jeho smrt, způsobená rozsáhlými poraněními životně
důležitých orgánů při mučení, nařízeném králem Václavem IV. za to, že on,
arcibiskupský generální vikář (původně se píšící jako Jan z Pomuka), potvrdil proti
králově vůli nového opata právě v kladrubském klášteře. Král měl totiž v úmyslu po
smrti opata Racka III. využít klášterního bohatství ke zřízení „konkurenčního“
biskupství pro západní Čechy a nechtěl připustit novou opatskou volbu. Jan
Nepomucký se stal svatým v roce 1729.
V expozici můžeme vidět komplexní soubor fotografií soch tohoto světce na území
západních Čech, jeho barevné i černobílé obrazy různé velikosti, stejně tak jako jeho
sošky. Jeho postavou se však zdobily i nástěnné hodiny, čela postelí, kredence, truhly,
kachlíky apod. Můžeme tu najít všelijaké výšivky, montáže z papíru, hedvábí i textilu,
stejně tak jako porcelán s jeho podobou. Je tu obraz shození světcova mrtvého těla do
Vltavy, jeho hrob v chrámu sv. Víta, umně vyrobený vozík se světcem, znázorňující
jeho apoteozu (zbožnění, tedy vstup po smrti na nebesa), ale i velké kleště na výrobu
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hostií se světcovým obrazem a třeba i malou porcelánovou postavičku Jana
Nepomuckého v kimonu, původem z Japonska.
Z této expozice vyjdeme do druhé přízemní chodby, jejíž stěny jsou zdobeny obrazy
Křížové cesty, pocházející ze zrušeného kostela v Písku. Z této chodby je vidět
prosklenou částí stěny na menší nádvoří zvané rajský dvůr, na nějž vedou z této
chodby také dveře. Rajský dvůr sloužíval v klášteře k odpočinku mnichů a sousedil
s budovou konventu (konvent je budova, v níž mniši žijí, pracují, spí, stravují se
apod.), v našem případě tedy byl mezi prelaturou a starým konventem, o němž bude
zmínka dále.
Povrch rajského dvora byl původně výše, uvádí se dokonce až o tři metry. K takovému
radikálnímu snížení úrovně došlo již při raně barokních úpravách konventu. Původní
rajský dvůr byl ovšem zcela jinde (viz dále). Když se Alfréd II. kníže Windischgrätz
rozhodl použít původní mnišskou kryptu jako vlastní rodinnou hrobku, přestěhoval
rakve mnichů do dvou „kobek“ s přístupem ze současného rajského dvora.
Uložení rakví mnichů
Celkem 135 otevřených rakví s ostatky mnichů a 3 rakví opatů nechal Windischgrätz
uložit, snad lépe by znělo – kdybychom nemluvili o lidských ostatcích – napěchovat
do těchto dvou kobek, jejichž podlahy se nacházejí hluboko pod úrovní dnešního
rajského dvora. Sám mohu potvrdit, že v roce 1971 jsem tyto ostatky měl možnost
spatřit, a že byly stále ještě po více než 100 letech nuceného vystěhování z původní
hrobky ve stavu, který připomínal vyschlé mumie, ač byly v otevřených rakvích,
neboť původní krypta byla k tomuto účelu klimaticky přizpůsobena. V roce 1979 byly
rakve odtud vyjmuty a ostatky přeloženy do menších dřevěných rakví s víky, část
z nich ovšem musela být zpopelněna. Pak byly vráceny do původní hrobky, z níž byly
vystěhovány a v níž jsou dodnes i rakve příslušníků rodu Windischgrätzů..

Hoffstettera (Slepec, Malíř, Muž s kytarou, Pán se šaškem), jehož další dva obrazy
(Stařec, Stařena) jsou ve vedlejší jídelně.
Rovněž opatská jídelna je opatřena přiléhavým nábytkem a porcelánem (štrasburský
fajáns z 18. století). Cenné jsou dva obrazy sv. Petra a sv. Pavla, originály od Petra
Brandla, dále obrazy sv. Benedikta z Nursie a další.
Kruhový salónek ve věži byl určen jako jídelna pro vzácné návštěvy. Po stěnách jsou
rozvěšeny malé obrazy v řezaných rámech, představující české patrony (sv. Jan
Nepomucký, sv. Václav, sv. Vojtěch, sv. Vít, sv. Zikmund a další).
Opatská knihovna s fondem ze 16. – 19. století obsahuje knihy se zaměřením
náboženským i vědeckým, jejich obsah se týká např. historie, gramatiky, přírodovědy,
lékařství aj. Při levé stěně zaujme soubor porcelánových sošek apoštolů s Kristem
z tzv. biskvitu (druh porcelánu) a po stěnách obrazy církevních prelátů.
Opatská ložnice byla zcela soukromou místností opatovou. Kromě masivní postele,
na naše poměry trochu krátké a nezbytné porcelánové „noční vázy“, tu můžeme spatřit
na stěnách vzácné malé obrazy ze 17. století, malované na plechu, jejichž námětem
je života Ježíše Krista. Za zmínku stojí i barokní hodiny s vyobrazením Jana
Nepomuckého a obraz sv. Josefa s Ježíškem.

Opatský byt
Z první chodby se po točitých schodech dostáváme do expozice, představující opatský
byt, vybavený ovšem nábytkem a uměleckými předměty, které nejsou původní,
ale byly sem svezeny z jiných objektů tak, aby co nejvíce připomínaly situaci
v posledních letech existence kláštera. Nejprve vstupujeme do předsíně, která sloužila
jako předpokoj, vybavený rokokovou sedací soupravou a barokními komodami
(skříňkami se zásuvkami). Vyzdoben je 55 nevelkými černobílými obrazy, kopiemi
grafických listů. Autorem jejich originálů byl v roce 1674 italský malíř Rafael Santi
z Urbina a tyto kopie byly vytištěny v Římě jen o rok později. Originály byly určeny
pro švédskou královnu Kristinu, jejíž portrét můžeme na jednom z listů rovněž objevit.
Znázorňují jakési dějiny světa od jeho stvoření až po poslední večeři Páně. Pocházejí
z kostela v Üjezdě sv, Kříže nedaleko Bělé nad Radbuzou a jsou zapůjčeny, stejně
jako mnoho dalších exponátů v této expozici, ze zámku v Horšovském Týně.
Přijímací pokoj je rovněž vybaven rokokovou sedací soupravou a krásným barokním
nábytkem, často s drahými intarziemi. Vedle portrétů francouzského hraběte Beauforta
z 18. století a hraběte Václava Leopolda Chlumčanského z 19. století můžeme
tu obdivovat nádherné velké olejomalby od méně známého barokního malíře J. C.

Starý konvent
Starý konvent je nejstarší zachovanou částí areálu, není však přístupný
návštěvníkům. Původně se jednalo o poměrně velkou čtyřkřídlovou budovu, z níž
dvoupatrové jižní křídlo se stalo v 18. století součástí dnešního nového konventu.
Západní (zadní) křídlo, jediné dodnes zachované, bylo v 19. století přebudováno
na sídlo zámecké fary a obydlí duchovního. V rohu vedle chrámu je nevysoká
válcovitá věž, krytá stříškou ve tvaru tzv. italské čapky s točitým schodištěm na kůr
k varhanům. Za touto budovou zvenku byly krátce před její přestavbou (cca 1659)
zbořeny stáje a na jejich místě vznikl klášterní (nikoli windischgrätzský) pivovar
se sladovnou, prý poblíž jakési kašny či snad nějakého pramene, jak uvádějí staré
klášterní zápisy.
Východní (zvané též střední) křídlo souběžné s dnešní ambitovou chodbou bylo
rovněž dvoupatrové a navazovala k němu celá řada dalších staveb, konkrétně
kapitulní síň, kaple a sakristie. Ty vznikly (až ale o něco později, kolem r. 1681)
na místě původní honosné gotické kaple Všech svatých, která byla zmenšena a její
víceúhelníkový závěr v kněžišti byl obezděn do tvaru obdélníka. Kapitulní síň sloužila
ke sněmování mnichů a třeba i k volbě opatů. Pod kaplí byla vyhloubena velká hrobka
(není totožná s dnešní tzv. windischgrätzskou!) k pohřbívání řádových bratří.
Dvoupatrová ambitová chodba (vedla ke vstupu do kapitulní síně a do chrámu) již
zanikla, nejprve její druhé poschodí při stavbě nového konventu v 18. století a o něco
později i dolní podlaží.
Zajímavým zbytkem suterénu této chodby jsou místnosti, vlastně spíše jakési kobky,
k nimž je přístup z dnešního rajského dvora, ale jen k jejich hornímu klenutí. Do nich
byly naskládány rakve mnichů při přestavbě windischgrätzské hrobky, jak bylo
popsáno výše. Zadní z obou těchto kobek sousedící s hrobkou, která se nachází
v zadním rohu dvora, sloužívala kdysi v 18. století také jako klášterní karcer
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(vězení). Potvrzuje to nalezený nápis, vyškrábaný do stěny této místnosti, který zde
zanechal vězněný řeholník František z Greiffenbachu, který z kláštera tajně odešel:
ME NEC VINUM NEC MULIER APOSTATARE FECIT
SED PANIS ET AQUA
V češtině znamená tento výrok: Nikoli víno a ženy, ale chléb a voda ze mne učinily
odpadlíka, čímž chtěl naznačit, že mu v klášteře nescházel společenský život
a radovánky, ale že opustil klášter kvůli častému pobytu v karceru.
Starý rajský dvůr se nacházel v severní části nádvoří mezi obydlím
duchovního, kostelem, dnešní ambitovou chodbou a kapitulní síní. Rostly tam stromy
a uprostřed stála kamenná nádrž. V roce 1872 nechal Windischgrätz stromy vykácet,
vybudovat jednoduché zastřešení a postavit zde nové „pivovarské humno“. Tentýž
Windischgrätz se rozhodl v roce 1874 použít novou hrobku pod nynější sakristií
(vybudovanou při Santiniho přestavbě) k její přeměně na rodinnou. Práce byly velmi
nákladné, musela se odtěžit značná část zeminy v kapli, aby se mohly postavit schody
a navíc při stavbě klenby v hrobce byly značně poničeny skříně v sakristii, která se
nacházela nad hrobkou.

"Litografie kláštera od C. Maasche z r. 1774 (11 let před zrušením kláštera)".
LEGENDA:
1.Chrám Nanebevzetí Panny Marie
2. Stará prelatura
3. Ambitová chodba a rajský dvůr
4. Sakristie a kaple
5. Původní rajský dvůr
6. Starý konvent
7. Nový konvent
8. Nová prelatura
9. Latinská škola
10. Hospodářské budovy
11. Staré stáje
12. Zahradnický domek
Příště: Nový konvent a ambitová chodba.
Jiří Čechura

Vyobrazení klášterního kostela v Kladrubech
Významnou památkou plzeňského regionu je bývalý benediktinský klášter
v Kladrubech u Stříbra. Jedná se o rozsáhlý areál, v jehož centru stojí kostel
Nanebevzetí Panny Marie, sv. Benedikta a sv. Wolfganga, přestavěný na počátku 18.
století architektem Janem Blažejem Santinim-Aichelem (1677-1723) ve stylu tzv.
barokní gotiky. Právě on povýšil zdejší sakrální stavbu na jedinečné dílo, dodnes
tvořící dominantu krajiny.
Krásná a neobvyklá stavba vždy přitahovala pozornost umělců, kteří se ji
snažili v nejrůznějších formách vypodobnit. Do současnosti se tak dochovala četná
vyobrazení kláštera například na stavebních plánech, grafických listech, obrazech,
porcelánu a později i na oblíbených pohlednicích. Mnohé ze zmiňovaných předmětů
nalezneme také za hranicemi tohoto regionu. Malou upomínku uchovává rovněž
Muzeum Aloise Jiráska ve východočeském Hronově. Mezi tamními exponáty je
vystaven bílý porcelánový talířek, o průměru 14 cm, jehož lícová strana nese obrázek
klášterního kostela v Kladrubech. V popředí vyčnívají kamenné hradby obklopené
bohatou zelení. Pod nimi se vine cesta, po níž kráčí dvě ženy v doprovodu muže. V
dolní části výjevu je umístěn německý nápis „Kirche zu Kladrau“ tj. kostel
v Kladrubech (viz. obr.).
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Kladrubské domy a jejich obyvatelé od roku 1945 - závěr
Úvodem upozorňuji, že se jedná o popis staré
zástavby.

Pozorka

Na spodní ploše talířku se nalézá signatura slavkovské porcelánky „August Haas in
Schlaggenwald“, používaná v letech 1847-1867. Během uvedeného období stál v čele
firmy průmyslník August Eusebius Maria Haas (1804-1871), který své úsilí soustředil
na modernizaci zastaralého provozu. Přestože tato etapa bezpochyby přinesla
podstatné změny v technickém vybavení podniku, po stránce estetické došlo spíše
k poklesu. V konkurenci dalších porcelánek ztrácel Slavkov, z hlediska výtvarného
přínosu, své dosavadní vedení. Vlastní prosperitu firma založila na výrobě pestrého
sortimentu, určeného pro nejširší okruh spotřebitelů. Vyráběly se zde velké jídelní
soubory i drobné tzv. galanterní předměty, zdobené nejrůznějšími dekoračními
technikami. Jednou z nich byl také měditisk – grafická technika tisku z hloubky. Její
použití souviselo s rozvojem výroby porcelánu a nutností vyzdobit velké množství
kusů. Tím docházelo k postupnému nahrazování náročné, pomalé a finančně nákladné
ruční malby produktivnější metodou zdobení. Za působení Augusta Haase se používal
měditisk nanášený pod glazuru v zelené, modré a černé barvě. A právě tento popsaný
způsob dekorace byl použit na vyobrazení kladrubského klášterního kostela.
Závěrem lze konstatovat, že talířek byl do fondu Jiráskova muzea zapsán již
v roce 1939 s poznámkou „…ze starších sbírek muzea“. Bohužel tu nenajdeme žádnou
zmínku o způsobu jeho nabytí či původním majiteli. Dnes se můžeme pouze domnívat,
že popsaný exponát kdysi patřil k předmětům, jež si lidé kupovali jako vzpomínku na
místa svých návštěv a mnohdy s nimi obdarovávali přátele. Díky tomu nalezneme
téměř v každém muzeu právě tento druh upomínkových předmětů. V minulosti byly
porcelánové výrobky zdobené kresbami hradů, zámků či poutních míst velice
vyhledávaným suvenýrem, a dá se říci, že jsou oblíbené dodnes.
Mgr. Renáta Petráňová-Bohadlová
(autorka je historička)

Po levé straně Pozorky stojí domek
č.10, který patřil rodině Tauberových. Dnes
patří rodině Uhlíkových. Vedle stávaly
domky č.38, kde bydlela rodina Klírova
a domek č.8, kde bydlela rodina Kozákova.
Oba domy při nešťastných náhodách
vyhořely. V domku č. 38 přišla při požáru o
život i bývalá majitelka domu. Z hlavní
silnice jde cesta do ulice, které se doposud
říká Šenau. Prvním domkem č.6 je domek,
kde dříve bydlela slečna Riefová, rakouská
státní příslušnice a učitelka francouzštiny ze zámku. Později bydleli v domě
Pechanovi, později rodina pana Jaši, dnes dům pazří rodině Burešových.
V domku č. 39 bydlela rodina Tolarových, dnes dům patří paní Kučerové,
v domě č.40 bydlela rodina Kovaříkových, dnes domek patří rodině Semorádových.
V řadovém domku č. 36 bydlí rodina Kreysových a dům jí patří, v domku č. 45 bydlí
v nájmu rodina Paločkových, v domku č. 46 bydlí rodina Bláhova, dům jim patří.
Dům č. 37 patří rodině Palečkových, dům č. 48 patří rodině Šlapákových, v domě č.49
bydlel pan Aron, dnes tento dům vlastní pan Stroh a v domě č.50 bydlel druhý z bratrů
Aronových, dnes tento dům vlastní pan Tykal. V domě č. 43 bydlel pan Burda, dnes
patří dům rodině Stránských.
Na levé straně za mostem stojí dům č.35, kde bývala hospoda pana Šlajse,
později byla v domě provozovna Drutexu, ještě později provozovna Snahy Plzeň, dnes
je dům opuštěný. V současnosti objekt vlastní firma ZEVYP s.r.o. Kladruby. V č.26
bydlívala rodina Nádlerova, později dům zastával funkci skladu. Na dvoře těchto
objektů stával při říčce patrový dům, kde bydlela rodina Mikutova, později Malichova
a ještě později se dům zboural. Dům č.14 býval domem, kde fungovala prodejna
potravin a koloniálu pana Kverky, který v domě bydlel, později v domě bydlela rodina
Věnckova, později rodina Zábranských, ještě později dům patřil rodině Dlouhých.
Dnes dům patří rodině Vídršperkových. Posledním domem v řadě je dům č.16, kde
bydlela rodina Bogdanských, dnes dům patří panu Cuřínovi.
Na pravé straně přes silnici stojí dům č.3, kde bydleli Andrlíkovi
a provozovali v něm malou elektrárnu. Po nich v domě bydlela rodina Jašova a později
rodina Pilíkova. Nahoře v kopci stojí benediktinský klášter a za ním domek č.2, kde
bydleli Pášovi a provozovali zahradnictví, poté domek patřil státním statkům a bydleli
v něm Malichovi. Dnes v domě bydlí paní Brndiárová.
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Při silnici po pravé straně na Žďár stojí dva domky v majetku státních lesů.
V domku č. 17 bydlí rodina Ammerlingova. Za nimi cestou k lesu stojí domek č. 18,
kde celá léta bydlela rodina Goblirschových a vedle rodina Taberyových. Dnes
je domek v majetku rodiny Jančových. Celé straně až k lesu se kdysi říkalo Kráčna.
Bylo to místní pojmenování, o kterém dnes už málokdo ví.
Blanka Krýslová, kronikářka města

KULTURA

Zveme Vás:

„Klubový večer“
v pátek 29. února 2008
od 18.00 hodin v kulturním domě v Kladrubech si budeme povídat o věcech mezi
nebem a zemí, na téma astrologie, muzikoterapie
Přijďte se o sobě něco dozvědět, nechat se unášet a hladit po duši léčivými tóny
netradiční hudby…
- Vstupné dobrovolné-

Masopustní zpráva
"Jemine, jemine, Masopust pomine . . . " i bať, už pominul. A jakýpa byl?
I myslím, že povedený.
Že vše bylo dobře provedený a nikdo nebyl podvedený. Maškary se dosti vyhopsaly
a vytancovaly, popily i pojedly. Za což našim milým sousedům uctivě děkujem.
My jim pak poctivě masopustně povinšovali, i dobrou radu pro zdraví a štěstí přidali.
A pro nějaký ten mázek polohladký šmouhy , se jistě ni žádná chmouřit nebude;
dyť je to pro krásu.
Voni ty maškary musejí rozpustilý bejt, dyž je celý rok držíme někde ve stodole
zavřený. A tak medvěd dobře skákal a medvědář ho dobře krotil, náčelníci
z Kokosových ostrovů láskyplně hlídali odložený kosti v kočárku, Manka se držela
svýho Rumcajse (občas), kominík vymetl co mohl, šejk nám přivedl na velbloudu
dvouhrbém dokonce potomka slavného českého cestovatele Emila Holuba - pravnuka
Emila Holoubka (celou cestu vůbec nepromluvil, jak byl unesen zdejší krajinou),
Pavoučnice spřádala k tanci cestou kdekoho (a to je dobře), robůtci provedli analýzu
pokrmů - vše bez závad ( jen v jednom případě našli ve sklence místo obvyklé
slivovice H2O, ale to asi byla chyba v elektronce MKZ O24/C ), nevěsta si ženicha
taky jistě našla ( jestli ne, tak příště), myslivci dobře hlídali stav a užívání střelných
zbraní, muzika pěkně vyhrávala, včelky bzučely jak úly, Ferda se culil na Berušku
a ona na něj, ctěný pan hrabě Pálfi ladně vplul na náměstí s kočárem.
A Smrtka, ta se jen potutelně usmívala, protože dobře ví, že je jen dočasu . . .
A douška závěrem.
I letos o masopustním úterý vyjeli jsme do sousedního města Stříbra vypomoci,
aby jim to tam dobře šlo.
Tak ať Vám to pěkně jde, milí sousedé.
Zdar příštímu Masopustu, 21. února 2009.
Váš Pronobus + + +

Začíná další ročník přehlídky divadelních souborů s názvem
DIVADELNÍ ROK 2008
Jako první se představí

Divadelní spolek KOMEDYJANTI
z Tachova
s pohádkami Jana Wericha:
Splněný sen, Tři sestry,
Lakomá Barka

„Fimfárum“
v pátek 7. března 2008
od 19.00 v sále kladrubského kina
…vhodné pro všechny věkové kategorie,
vstupné dobrovolné..
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„Oslava Mezinárodního dne žen“
v sobotu 8. března 2008
od 17.00 v sále kulturního domu v Kladrubech
…Všem ženám k svátku popřejí svým vystoupením děti z mateřské školy,
základní umělecké školy a zájmových kroužků..

Přednáška a výstava na téma : „Světelné znečištění“
V pátek 14. března 2008 od 18.00 hodin
poté vycházka s pozorováním noční oblohy - Stříbro, radnice
(přízemí)

„NÁVRAT ODYSSEA “
středa 19. března 2008
zájezd do šantánového divadla PLUTO v Plzni.
Senioři přispívají 50,- Kč, ostatní platí pouze cenu lístku
ve výši 155,- Kč.
V ceně preclík, utopenec, pivo.
HRAJÍ: P.Kikinčuk, J.Kikinčuková, P.Kubišta, B.Kotiš

„Velikonoční koulo-boulení
ve čtvrtek 20. března 2008
pořádá MěÚ - komise kultury a školství pro všechny kladrubské děti
a děti z Brodu, Mileva, Tuněchod, Lázu a Vrbice
Jen pro nás je zamluven areál TJ Baníku Stříbro
od 9.00 do 12.00 hodin.
KUŽELKY – BOWLING- SQUASH
Cena 20 Kč + peníze na autobus a občerstvení. Přihlášky u p. Nového
v ZŠ. Odjezd v 7.30 linkovým autobusem z Kladrub, návrat do 13.00
hodin.
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„Velikonoční zábava“
v sobotu 22.3.2008
v sále kulturního domu v Kladrubech pořádá Základní organizace českého svazu
včelařů v Kladrubech

„3. Velikonoční jarmark“
Klášter Kladruby - občanské sdružení, NPÚ Plzeň - Klášter Kladruby a Klášterní
restaurace pořádají
v neděli 23.března 2008
na nádvoří kláštera od 13. 00 hodin prodejní velikonoční jarmark. K vidění bude
velikonoční výzdoba, řemesla, a mnoho dalšího zajímavého.
Součástí této akce je opět soutěž
Kladrubská kraslice
Tímto prosíme všechna šikovná děvčata každého věku, aby se do této soutěže zapojila
tím, že jakoukoliv technikou vyzdobí
vajíčka (vyfouknutá, syrová nebo
vařená).
Druhou soutěží bude
Kladrubská pomlázka
V této soutěži se mohou předvést
pánové všech věkových kategorií a
přinést svojí pomlázku (vlastnoručně
vyrobenou a ozdobenou).
Soutěže jsou ve třech věkových
kategoriích – předškolní, školní a
dospěláci. V každé kategorii první tři
obdrží odměnu.
Sběr soutěžních vzorků bude probíhat
od poloviny března u paní Šrámkové,
Zahradní ulice 255, Kladruby nebo u
paní Pomyjové na MěÚ Kladruby.
Poslední soutěžní vzorky budeme
přijímat přímo před soutěží v neděli do
13.oo hodin v klášterní restauraci.
V případě nepříznivého počasí se akce
přesune do klášterní restaurace.
Helena
Šrámková
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„Velikonoční koncert“

„Klubový večer“ – 2. večer na téma Irsko

v neděli 23.března 2008

v pátek 18. dubna 2008

V programu vystoupí soubor staré hudby CAVALLA,
chrámový sbor CANTUS Stříbro

kulturní dům Kladruby od 19.00 hodin
tanec, hudba, povídání a promítání fotografií /p. Vladimír Franc/
hraje kapela CORCHEN
- vstupné dobrovolné -

Seminář na téma : „Veřejné plánování“
Ve středu 26. března 2008
v seminární místnosti Infocentra v Kladrubech- 1. patro

Přednáška spojená s výstavou na téma : „Ovzduší“
ve čtvrtek 3. dubna 2008 od 18.00 hodin
v seminární místnosti Infocentra v Kladrubech-1. patro

Přednáška na téma :

„Ekologické zemědělství a biopotraviny“
spojené s ochutnávkou

„DEN ZEMĚ“

ve čtvrtek 10. dubna 2008 od 18.00 hodin

v sobotu 19. dubna 2008

v Černošíně, Motorest Vlčák

akce budou probíhat na nádvoří kláštera a v infocentru v Kladrubech

DIVADELNÍ ROK 2008- 2. představení
Plzeňský soubor „Máňa v županu“
Aktovna od Georgese Feydeaua

(prezentace ekologických organizací, chráněných výtvarných dílen, ochutnávky
biopotravin a fair-trade produktů, divadlo pro děti i dospělé, koncert, přednášky,
promítání, soutěže…)

„Slečna od Maxima“

„ Komorní koncert staré hudby “

v sobotu 29. března 2008
od 19.00 v sále kladrubského kina

pátek 25.dubna 2008 v 18.00
v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech

Tato hra byla oceněna v roce 2007 na Národní přehlídce Kaškova Zbraslav 3. místem.
V tomto souboru hraje „kladrubák“ Jiří Šmahel
…vhodné pro všechny věkové kategorie, vstupné dobrovolné..

Pořádá Základní umělecká škola Stříbro- pobočka Kladruby.
Představí se děti ve hře na klavír, flétny, kytary.
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Velikonoce
Už zase rok se sešel s rokem
a letos asi dřív, než jiná léta
zima jde s jarem tichým krokem
ve spěchu pomlázku si splétá.

„ Slavnostní stavění máje “
středa 30. dubna 2008
tradiční setkání pod májkou…

Velikonoce s březnem kvačí
příroda oděla se v jaro
slyšet jsou po ránu i písně ptačí
by srdce zimou neokoralo.
I kosi zapěli svá sóla
jejich zpěv zvoní o sto šest
ba, pohled na zahrady shora
říká, že stromy budou brzy kvést.
Buď požehnáno jaro
v tvém něžném, slunném doteku
zase jsi síly posbíralo
a přišlo v novém převleku.
Blanka Krýslová

Akce připravované v měsíci květnu a červnu 2008
1 5.2008
1. 5.2008
8. 5.2008
11. 5.2008
17. 5.2008
18. 5.2008
22. 5.2008
23. 5.2008
25. 5.2008
30. 5.2008
31. 5.2008
31.5.2008

Májový koncert na náměstí
seminář „Potenciál rozvoje Pl. kraje“
Spanilá jízda
Den matek
Historický jarmark
Historický jarmark
Přednáška „Krajinotvorba“
Lážo, plážo akce
Den koní
Kladrubský Slavíček
Den dětí
Slavnostní kácení máje
Eva Pomyjová, pracovnice MěÚ
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Blahopřejeme
V měsíci březnu a dubnu 2008 se dožijí významného životního jubilea
občané:
Březen

Duben

Slámová Božena

Suková Jana

Mašát Josef

Junek Vladimír

Schafferová Hana

Blažková Květa

Kasal Jiří

Heřmánková Jiřina

Horáková Bohumila

Kohout Miroslav

Duspivová Marie

Čechura Jiří

Mrňáková Marie

Růžičková Anna

Šustrová Alena

Nadlerová Alenka

Šámal Jiří

Balíček Jaroslav

Maňková Alena

Smržová Anna

Šedivý Josef

Brabcová Jaroslava

tito naši

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti.

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST
KLADRUBY
Administrátor ve věcech duchovních:
Páter STANISLAV UHLÍŘ
NÝŘANY
Tel.: 377 931 341
Mob.: 728 270 384
Administrátor ve věcech materiálních:
Pan JOSEF JAŠA
KLADRUBY
Tel.: 732 466 503
Církevní svatby, pohřby, křty:
Mgr. ROBERT FROUZ, trvalý jáhen
HOLOSTŘEVY
Tel.: 775 196 821

Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
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SPORT
„Volejbalový turnaj smíšených družstev“
v sobotu 5. dubna 2008
Každoročně pořádá TJ Sokol Kladruby –
oddíl volejbalu žen turnaj smíšených
družstev v tělocvičně místní Základní
školy v Kladrubech. Registrace družstev
je v 8.30 hodin, zahájení turnaje v 9.00
hodin. Zápisné 20,- Kč / osoba. I
jednotlivci se mohou zapojit a společně
vytvořit družstvo.
Helena Kunešová, odd.volej. žen

Informace oddílu volejbalu TJ Sokola Kladruby :

Krajské přebory :
- Zatím největší radost máme z KP ml.žáků trojic, kde tentokrát naše družstvo
drží po 3.turnaji 3. místo.
- V KP starších žáků jsme po třech turnajích na 5. – posledním místě a není ani
předpoklad vylepšení tohoto umístnění. Soupeři jsou prostě lepší.
- Družstvo mladších žaček po neodehraném únorovém turnaji spadlo ze třetího
místa na místo 9., a to znamená, že nenaváže na loňský úspěch. Nemocnost
čtyř hráček byla tentokrát silnější, než naše soupeřky.
- A nyní ke KP 1. třídy žen :
v lednu se dohrávala 4 utkání první částí této
soutěže. A protože shodou okolností nás porazila družstva z 1. a 2. místa –
konečné umístnění po polovině soutěže byla 6. příčka z osmi družstev.
V únoru byla prozatím odehrána další dvě kola - venku v Klatovech a doma
s Domažlicemi se hrálo vždy 1:1 na zápasy, takže se 6. příčka daří držet. Ale
protože silné soupeřky nás ještě čekají – boj o záchranu v této elitní krajské
soutěži bude ještě velmi dramatický, a jak všichni doufáme - i se šťastným
koncem. Škoda jen, že na domácí zápasy si nenašlo cestu do tělocvičny naší
ZŠ více diváků.
Za oddíl volejbalu TJ Sokola Kladruby - Petráň Pavel

Zimní volejbalová sezóna je v plném proudu – tak by se dalo nazvat součastné
volejbalové dění v našem oddíle jak v okresních, tak i v krajských soutěžích.

Víte, že …

Tak nejdříve informace z okresu :
- po několikrát odloženém zahájení OP žen se tato soutěž přece jen rozjela –
ovšem pro naše družstvo B byl start trošku pomalejší. V lednovém utkání
s Baníkem Stříbro na jejich palubovce nastoupilo velice omlazené družstvo,
které proti velmi zkušenému soupeři nemělo žádnou šanci. Pro Šárku
Pomyjovou, Janu Kunešovou a Markétu Kučerovou to bylo vůbec první
utkání šestkového volejbalu a ještě k tomu v soutěži žen, takže porážka
našeho týmu 0:3 nemohla překvapit. Druhé - únorové utkání se Slavojem
Tachov už bylo o poznání herně lepší, i když se i tentokrát na domácí půdě
prohrálo.
- V OP mladších žaček trojic se v lednu konalo 2. kolo – tentokrát
v Kladrubech a pro nás opět vítězně, takže je dobrý předpoklad k získání
titulu okresního přeborníka.
- O prvenství v OP starších žaček trojic bojuje i naše A družstvo – zejména
s l.družstvem Baníku Stříbro. Zahajovací turnaj v Kladrubech jsme vyhrály,
ale až po velmi vyrovnaných bojích před Baníkem A, domácím B družstvem
a B týmem Baníka Stříbro.
- V OP starších žáků vede prozatím A tým Kladrub před družstvem DDM
Stříbro.
- Všechny soutěže OP budou probíhat jak v únoru, tak i v březnu a konečné
vyhodnocení se dovíte vážení čtenáři v příštím čísle našeho Zpravodaje.

…děti z Mateřské školy v Kostelci
děkují členům základní organizace
Českého svazu včelařů z Kladrub za
dárek k Mikuláši. Již podruhé děti
dostaly voňavé a dobroučké
medové perníčky. Byly tak krásně
ozdobené, že se dětem ani nechtělo je
jíst a tvrdily, že si je nechají na
památku. Ale lákavá vůně je
přemohla a děti si na perníčcích moc
pochutnaly. Děkujeme, že na nás
nezapomínáte! ředitelka MŠ Kostelec
Hana Hermanová …
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… masáže dětí a kojenců se uskuteční v pátek 29.2. v 16 hod. v Domě dětí a mládeže
ve Stříbře. Zájemci získají informace o účinnosti masáží u zdravých i nemocných dětí,
o významu láskyplného doteku jako součásti komunikace s dítětem, o souvislosti
s aromaterapií a muzikoterapií. Pro praktický nácvik masáže si těhulky přinesou
panenku. Maminky s dětmi si připraví ručník, deku, dětský olejíček. Cena 150,- Kč.
Pro informace pište na email Andrsova.Vlasta@seznam.cz nebo volejte mobil 607
731 04…
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… Český statistický úřad organizuje od 23. 2 do 11.5.2008 šetření prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Smyslem šetření je získat reprezentativní údaje o
ekonomickém a sociálním postavení českých domácností a jejich životních
podmínkách…
… svoz komunálního odpadu s četností 1x za 147 dní je prováděn vždy jen v sudý
týden …
… Vy, kteří máte občanský průkaz BEZ STROJOVĚ ČITELNÝCH DAT ( netýká se
zelených OP ) - vydaný v období od 1.1.1999 do 31.12.2003, si musíte požádat na
MěÚ v Kladrubech o nový občanský průkaz, protože platnost tohoto průkazu končí
k 31.12.2008….

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V KLADRUBECH
Město Kladruby, IČO 259 888
Městský úřad Kladruby, náměstí Republiky 89
349 61 Kladruby u Stříbra
tel. 374 631 722, 374 631 776, fax 374 631 090
E-mail:obec@kladruby.cz, www.kladruby.cz

… občané narození před 1.1.1936 nemusí měnit občanský průkaz, pokud v něm
nemají vyznačenou konkrétní platnost (zák.č. 395/2005 sb.)…

Redakční rada: Jiří Čechura, Mgr.Bohunka Dusíková, Ing. Václav Balík,
Jaroslav Pospíšil, Eva Pomyjová

… MŠ Kladruby děkuje P.Pauchovi a p.Zdvihalové za sponzorský dar v podobě
sladkostí a cukrovinek na Mikuláše, dále také poděkování patří včelařům
p.Kovaříkovi a Mirce Škorvánkové - za Mikuláše a čerty z perníku…
…MŠ Kladruby potěšila svým vystoupení všechny v Domě s pečovatelskou službou,
když 9.1.08 sehrála krátký program ke Třem králům a děti předaly dáreček – velký
„obrázek" Tří králů, který samy vytvořily…
… v roce 2007 bylo v obřadní síni MěÚ Kladruby a v kladrubském klášteře oddáno 27
svateb, včetně občanů, kteří nemají trvalý pobyt ve správním obvodu města, …

Grafická úprava a tisk : Tiskárna LIEBLPRINT Planá
Počet výtisků : 350 ks
Cena : 5,- Kč
Registrace MK ČR E 13336 10.12.2001
Zpravodaj č. 1/2008 vychází 29.2.2008, č.2/2008 vychází 30.4.2008

… v roce 2007 se ve správním obvodu města Kladruby narodilo 17 nových
občánků….
… v roce 2007 ve správním obvodu města Kladruby zemřelo 8 občanů…
… v roce 2007 bylo MěÚ Kladruby vydáno 241 občanských průkazů…
…ordinace MUDr. Střeštíkové bude ze zdravotních důvodů v Kladrubech otevřena
pouze v pondělí a čtvrtek – nejdéle do konce měsíce března 2008…
…v domě s pečovatelskou službou začaly ranní rozcvičky denně od 9.00 hodin…
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