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ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V KLADRUBECH
Město Kladruby, IČO 259 888
Městský úřad Kladruby, náměstí Republiky 89
349 61 Kladruby u Stříbra
tel. 374 616 711, 374 631 722, fax 374 631 090
E-mail:obec@kladruby.cz, www.kladruby.cz

rok se sešel s rokem, a jsou tu opět prázdniny. Jako každý rok můžeme dětem
tiše závidět a vzpomínat na dobu, kdy jsme si ani neuvědomovali, jak vzácné tyto letní
chvíle jsou. Dnes, kdy nám dospělým musí stačit k odpočinku krátká dovolená, bychom
si to užili víc.
Naše město v současné době žije čilým stavebním ruchem. Na náměstí si není
možné nevšimnout, že byly započaty práce na opravě bývalého kina. Jedná se o akci
poměrně rozsáhlou a nákladnou. Že je budova bývalého kina značně napadena
dřevomorkou, je známá věc. Plný rozsah napadení navíc poznáváme až nyní, kdy je část
zdiva a trámů odkrytá. Vzhledem k tomu, že budova bývalého kina je památkou, práce
musí být provedeny s ohledem na tento fakt opravdu citlivě.
Od počátku července také propukne jedna z největších investičních akcí
posledních let – „Bezbariérové propojení kláštera se středem města včetně revitalizace
veřejného prostranství“. Na tuto stavební akci, kde vysoutěžená cena je více než 7,5
milionu korun, se nám podařilo získat dotaci z Evropské Unie, takže 92,5 % nákladů
bude hrazeno z dotace a město z vlastních zdrojů bude hradit jen 7,5 %.
Z dalších větších akcí nás čeká ještě výměna oken na městském úřadě
a na bytovém domě čp. 36.
Investice se nevyhýbají ani okolním vesnicím. V Lázu již byla dokončena
revitalizace návesního rybníka a přeložka Lázského potoka. Větší akce proběhne také
v Brodu, a to vybudování chodníku (od myslivecké klubovny k pohostinství).
Některé stavební akce s sebou přinášejí určitá omezení jako je parkování,
dopravní komplikace, hluk či prašnost. Bez těchto omezení bychom však nepostavili
a nevybudovali nic, takže doufám, že je pochopíte a budete respektovat.
Ještě snad stojí za zmínku, že počátkem měsíce července se vyhodnotí výběrové
řízení na pořízení traktoru v rámci dotace získané z Programu rozvoje venkova Státního
zemědělského intervenčního fondu. Jedná se o dotaci ve výši 900.000,- Kč získané na
nákup traktoru a dalšího příslušenství jakým je traktorový nosič kontejnerů a štěpkovač.
Velmi se těším, že se s Vámi potkám na některé kulturní akci, které nás během
prázdninového období čekají. Nabídka je široká a každý si může vybrat to své.

Redakční rada: Jiří Čechura, Mgr. Bohunka Dusíková, Ing. Václav Balík,
Jaroslav Pospíšil, Eva Pomyjová
Grafická úprava a tisk : Tiskárna LIEBLPRINT Planá
Počet výtisků : 350 ks
Cena : 5,- Kč
Registrace MK ČR E 13336 10.12.2001
Zpravodaj č. 3/2011 vychází 30.6.2011, č. 4/2011 vychází 31.8.2011
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Vážení kladrubští občané,
přeji Vám příjemné léto, co nejlepší a nejzajímavější dovolenou a pěkné počasí.
Dětem bych ráda popřála, aby jim čas plynul o prázdninách co nejpomaleji, ale to víme
všichni, že nejde.
Takže hezké prázdniny.
Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 20.4. 2011 do 8.6 .2011 :
Rada města v z a l a n a v ě d o m í :
-Diskusní příspěvky z výjezdního zasedání rady města Kladruby v obci Brod
-Žádost p. Susane Leuchter, Milevo o otevření cesty v Milevě - p.p.č. 2000 v k.ú. Milevo
– vlastník město Kladruby
-Znalecký posudek na budovu stavebního dvora v Kladrubech
-Informaci starostky města ohledně provedení opakované dražby nemovitosti – dům
čp. 17 v k.ú. Pozorka u Kladrub
-Seznam dlužníků nájemného z bytů ke dni 30.4.2011
-Informaci o objízdné trase pro nákladní dopravu z důvodu úplné uzavírky silnice
ve Stříbře směrem od Plzně - objízdná trasa vede přes Kladruby, doba uzavírky od
30.05. do 15.06.2011
Rada města projednala a s c h v á l i l a :
-Pronájem p.p.č. 530 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 593 m2 p. Petru Havránkovi,
Kladruby a p. Tomáši Eretovi, Brod, nájemné 0,30 Kč/1 m2/ 1 rok, tzn. ročně 178,-Kč,
platnost smlouvy od 1.5.2011 do 31.12.2015
-Uzavření nájemních smluv na pozemky st.p.č. 52/3, 5, 7, a 8 v k.ú. Pozorka u Kladrub.
Na tyto pozemky byly uzavřeny nájemní smlouvy s PF ČR, nyní si nájemní smlouvy
přebírá město Kladruby :
a) nájemce st.p.č. 52/8 o výměře 164 m2 p. Ladislav Tykal
b) nájemce st.p.č. 52/7 o výměře 164 m2 p. Václav Šlapák
c) nájemce st.p.č. 52/5 o výměře 320 m2 p. Marta Palečková
d) nájemce st.p.č. 52/3 o výměře 351 m2 p. Josef Bláha
Pozemkové nájemní smlouvy s platností od 4.3.2011 (datum zápisu vlastnictví na město)
do 31.12.2015, nájemné 0,50 Kč/ 1 m2/ 1 rok
-Stanovisko komise rozvoje města k projektové dokumentaci na výstavbu RD na p.p.č.
70/2 v k.ú. Láz u Kladrub, investor Jaroslav Mašát, Láz 17
-Po provedeném místním šetření a jednání se žadatelem p. Václavem Šlapákem, Pozorka
48, Kladruby bezplatnou výpůjčku pozemků v k.ú. Kladruby – část p.p.č. 188/1, 185/1,
188/5, 188/6, a to bez oplocení, pouze za údržbu bez možnosti uskladnění materiálu
-Ukončení pozemkové nájemní smlouvy na zahrádku s p. Pavlem Šrámkem dohodou
k datu 30.04.2011 a následné uzavření nové pozemkové nájemní smlouvy s p. Radkem
Železným, Kladruby. Jedná se o část p.p.č. 1643/4 Kladruby (u hřbitova), výměra 150
m2, platnost do 31.12.2013, nájemné 0,30 Kč/ 1m2 , nájemné celkem 45,-Kč (stejné
jako dosud)
-Zařazení žádosti o byt p. Věry Dvořákové, bytem Kladruby, náměstí Republiky 35 do
seznamu žadatelů o byt
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-Zařazení žádosti o byt p. Jakuba Švarce, bytem Kladruby, Kostelní 265 do seznamu
žadatelů o byt
-Zařazení žádosti o byt p. Romany Nanárové, Tuněchody 14 do seznamu žadatelů
o byt
-Umístění včelstev p. Martina Čechury, Stříbrská 210, Kladruby na pozemku města
p.p.č. 7 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že konkrétní umístění bude dohodnuto předem
-Zařazení žádosti sl. Veroniky Smolové, Kostelní 262, Kladruby do seznamu žadatelů
o byt
-Zařazení žádosti o byt p. Milana Frány, Kostelní 113, Kladruby do seznamu žadatelů
o byt
-Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy na p.p.č. 1964/1 v k.ú. Kladruby
u Stříbra – lokalita za ZŠ, s p. Michalem Kudlíkem a uzavření nové smlouvy s p. Silvií
Kinštovou za stejných podmínek jako dosavadní nájemce, doba nájmu do 31.12.2014
-Pronájem pozemků p.p.č. 709/4, 811/2, 867/22, 1633/2 vše v k.ú. Brod u Stříbra za
účelem hospodaření p. Václavu Nedvědovi, Milevská 407, Kladruby, a to za podmínek
pro soukromě hospodařící rolníky
-Podání žádosti na Pozemkový fond ČR o pronájem p.p.č. 1991/2 v k.ú. Kladruby
u Stříbra o výměře 339 m2 a následné podání žádosti o převod předmětného pozemku
(pozemek u ČOV)
-Přidělení bytu v čp. 36 na náměstí v Kladrubech - 1 místnost (předchozí nájemce
p. Fišerová), s platností od 1.6.2011 v pořadí: - Jana Pospíšilová, Kladruby, Zadní 348,
Jozef Chovan, Kladruby
-Na žádost nájemníků domu čp. 405, Revoluční ul. Kladruby umístění laviček před
dům čp. 405 na zatravněnou plochu v Zadní ulici
-Po doložení vyúčtování Pivních slavností p. Růžkem, poskytnutí finančního příspěvku
do výše 6.000,- Kč
-Pokácení veškerých porostů na zahradě u RD čp. 68 v Kladrubech z důvodu provádění
demolice objektu
-Vyhlášení druhého kola se sníženou cenou na prodej nemovitosti čp. 4 se st.p.č. 94/2
v k.ú. Kladruby u Stříbra – nejnižší podání 40.000,- Kč, termín – do 30.6.2011
-Povolení zvláštního užívání MK části Kostelní ulice pro VaK z důvodu výměny
vodovodního řadu od čp. 265 k čp. 315 v období od 1.6.2011 do 30.6.2011
-Zveřejnění nabídky na pronájem prodejny v DPS v Kladrubech a uzavření smlouvy
o zprostředkování s realitní kanceláří RAZKA v Tachově
-Zařazení žádosti o byt p. p. Aloise Palečka ml., Pozorka 37, Kladruby do seznamu
žadatelů
-Uzavření smlouvy o zabezpečení servisní činnosti zařízení bezdrátového místního
rozhlasu mezi městem Kladruby a firmou HL Trade, s.r.o. Třemošná
-Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč Mysliveckému sdružení Výrov na
pořádání dětského dne v Brodu (akce 28.5.2011)
-Nabídku p.J.Hory, přechodně bytem Výrov, na vykonávání služby při provozu tábořiště
Výrov v měsíci červenci a srpnu 2011 za těchto podmínek – odměna 2.000,- Kč + 25 %
z výtěžku s pracovní dobou ½ hod. denně
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-Provedení sanace a vymalování stěn v ordinaci lékařky MUDr. Střeštíkové ve ZS
v Kladrubech z důvodu plísně do výše 20.000,- Kč s tím, že lékařka bude dodržovat
podmínky určené výrobcem oken
-Seznam pozemků, o které město Kladruby bude žádat při pozemkových úpravách
o převod do vlastnictví
-Nabídku firmy Kácení rizikových stromů, Skviřín na ošetření památných dubů u silnice
na Skapce za cenu do 29.000,- Kč vč. DPH
-Nabídku firmy Kácení rizikových stromů, Skviřín na ošetření stromů v parku u školy
v Kladrubech za cenu do 39.000,- Kč vč. DPH

-ZM schválit uzavření smlouvy o dílo s firmou Strabag a.s. na akci „Bezbariérové
propojení kláštera Kladruby se středem města včetně revitalizace veřejného
prostranství“
-ZM schválit odprodej p.p.č. 2228 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 29 m2 za cenu
dle nově schválené vyhlášky p. Martinu Čechurovi, Kladruby, Stříbrská 210
-ZM schválit závěrečný účet města Kladruby za rok 2010
-ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV – 12-005755/VB 2 mezi
městem Kladruby a ČeZ Distribuce, p.p.č. 1953/13 a 2063/1 k.ú. Kladruby (přípojka
od p. Lehečky k p. Špringlovi). Platba za věcné břemeno 1.000,-Kč včetně DPH

Rada města n e s c h v á l i l a :
-Nabídku TV Barrandov na natočení pořadu Cyklotoulky za cenu 10.000,- Kč
-Žádost p. Josefa Bechery, Hřbitovní 298, Kladruby o vyznačení parkovacího místa před
domem čp. 298 ve Hřbitovní ulici v Kladrubech, a to z důvodu nedostatku parkovacích
míst přímo u bytového domu čp. 298 a 299 ve Hřbitovní ulici v Kladrubech. Parkovat je
možné jednak na veřejném parkovišti před domem s pečovatelskou službou nebo stát ve
směru jízdy ve Hřbitovní ulici při dodržení ustanovení zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
-Nabídku Tachovského deníku na inzerci ve vydání EXTRA TD a v příloze Cesty městy
-Z důvodu zjištění nových skutečností, odplocení cesty p.p.č. 2000 v k.ú. Milevo, a to
vzhledem k tomu, že Sussana Leuchter má na svůj pozemek i jiný přístup, a proto není
důvod předmětnou cestu odplocovat. Cesta vede do lesa ve vlastnictví města Kladruby

Rada m ě s t a
uložila :
Starostce města- vyzvat představitele firmy Leuchter Milevo k odplocení pozemku
č. 2000 v k.ú. Milevo a zajištění přístupu

Rada města n e m á n á m i t e k :
-K výstavbě dřevěného přístřešku pro stání os. auta na vlastním pozemku s tím, že toto
stanovisko nenahrazuje povolení, je-li potřeba dle platných zákonů – žadatel Bohumil
Martínek, Zadní 322, Kladruby
-K umístění reklamního poutače Cukrárny Kladruby v prostorech parkoviště před
klášterem Kladruby
-K provedení a následnému využívání vrtu na p.p.č. 1579/8 v k.ú. Brod, žadatel p. David
Kresl, Praha, za předpokladu, že vrt bude umístěn maximálně 3 m od hranice pozemku p.
Kresla č. 1579/5 v k.ú. Brod
-K předložené PD - „Stavební úpravy objektu zahradního domku na p.p.č. 185/31 v k.ú.
Kladruby u Stříbra“ - Denisa Budínová, Sadová 279, Kladruby
Rada města d o p o r u č i l a :
-ZM schválit odkoupení pozemku p.p.č. 2214 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 17 m2
od PF ČR (pozemek pod bývalou čerpačkou u Agroservisu)
-ZM schválit Zásady pro stanovení minimálních kupních cen pozemků ve vlastnictví
města Kladruby určených k prodeji
-K žádosti p. Lucie Jozové, Zadní 356, Kladruby o možnost uzavření balkonu,
zakoupení originálních sítí do oken a plastových dveří
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Zasedání zastupitelstva města dne 22.6. 2011 :
Zastupitelstvo města v z a l o n a
vědomí :
-Informaci starostky města o vyhlášení II. kola na odprodej budovy čp. 4 v Kostelní ulici
v Kladrubech (bývalý mandl) zájemci, který provede její rekonstrukci,
a to za cenu 40.000,- Kč, přihlášky do 30.6.2011
-Informaci starostky města o vypracování znaleckého posudku na budovu stavebního
dvora v Kladrubech
-Informaci ing. Černého, technického dozoru stavby, o stavu rekonstrukce bývalého kina
v Kladrubech
-Informaci starostky města o jednání ohledně omezení nežádoucího provozu na
komunikaci vedoucí městem Kladruby (viz ukládací usnesení č. 2/2011 ze dne 20.4.11)
Zastupitelstvo města projednalo a s c h v á l i l o :
-Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 20.4.2011
-Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení
-Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.5.2011
-Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2011
-Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Kladruby za rok 2010
v předloženém znění včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
Kladruby za rok 2010, a to bez výhrad
-Odprodej p.p.č. 2228 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 29 m2 za cenu 50,- Kč/m2
p. Martinu Čechurovi, Kladruby, Stříbrská 210
-Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV – 12-005755/VB 2 mezi městem Kladruby
a ČEZ Distribuce, p.p.č. 1953/13 a 2063/1 k.ú. Kladruby (přípojka od p. Lehečky
k p. Špringlovi). Platba za věcné břemeno 1.000,-Kč včetně DPH
-Smlouvu o zřízení věcného břemene na kabel NN VI –12-0002231 uzavřenou mezi
městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. , na p.p.č. 2066/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra – el.
přípojka pro RD Šámal na p.č. 139 Kladruby, cena za věcné břemeno 2370,-Kč + 20 %
DPH
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-Pronájem pozemku části p.p.č. 131/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra a jeho oplocení
p. Martinu Trávníčkovi, Kladruby, Revoluční 79 o výměře 180 m2, nájemné 0,50 Kč /1
m2/rok, tzn. roční nájemné 90,-Kč, platnost smlouvy do 31.12.2013
-Pronájem pozemku st.p.č. 222/2 o výměře 11 m2 a části st.p.č. 222/1 o výměře cca 70
m2 v k.ú. Kladruby p. Josefovi Michalčíkovi, Kladruby, Husova 7 za cenu 0,50 Kč/m2
-Zřizovací listinu JSDH Kladruby s tím, že je nově vymezena působnost jednotky
-Uzavření smlouvy č. 03/Tdi-2011 mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem Černým, Na
Hraně 52, Plzeň na výkon technického dozoru investora na akci „Bezbariérové propojení
kláštera se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství“ za cenu 130.000,Kč bez DPH
-Uzavření smlouvy č. KOO/03/2011 mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem Černým, Na
Hraně 52, Plzeň na výkon funkce koordinátora BOZP
na staveništi na akci
„Bezbariérové propojení kláštera se středem města včetně revitalizace veřejného
prostranství“ za cenu 68.000,- Kč
-Odkoupení pozemku p.p.č. 2214 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 17 m2 od PF ČR
(pozemek pod bývalou čerpačkou u Agroservisu), cena dle znaleckého posudku, který
nechá vypracovat PF ČR
-Odkoupení pozemku p.p.č. 1991/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 339 m2 od PF
ČR (pozemek u ČOV), cena dle znaleckého posudku, který nechá vypracovat PF ČR
-P. Zdeňka Lišku, Kladruby, Okružní 375 jako zástupce města Kladruby do honebního
společenstva Kladruby-Brod a nominaci na honebního starostu a p. Vojtěcha Horáka,
Kladruby, Zadní 295 jako dalšího zástupce města v HS
-Přijetí darů na hudební festival Kladrubské léto :
- Uzavření Smlouvy o reklamě mezi městem Kladruby a Kolowratovy lesy, a.s. na
částku 5.000 Kč
-Uzavření Darovací smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Kermi Stříbro na částku
10.000 Kč
Uzavření smlouvy o obstarání propagace a reklamy mezi městem Kladruby
a Vodárna a kanalizace Karlovy Vary, a.s, částku 10.000 Kč
-Uzavření darovací smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Stafiko stav,
na částku 5.000 Kč
-Uzavření darovací smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Anton Clemens, s.r.o.na
částku 5.000 Kč
-Podání žádosti o dotaci na MAS Český Západ na akci – „Zpřístupnění stodol muzea
na Sulanově statku“ (rozpočet akce – 450.000,- Kč)
-Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Zikostav s.r.o. Horní Sekyřany na
provedení demolice domu čp. 68 v Revoluční ulici v Kladrubech za cenu 224.570,- Kč
vč. DPH
-Úhradu 25.000,-Kč ČEZu za zrušení a naspojkování kabelu, který je v současné době ve
skříni na zdi domu čp. 68 Revoluční ul. Kladruby – demolice. Požadavek na
naspojkování do země
-Mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou LC group Plzeň s.r.o.
Čerňovice, jednatel Ing. Roman Reiser, na řízení projektu „Bezbariérové propojení

kláštera se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství“ za cenu 214.200,Kč
-Podíl města Kladruby ve výši do 36.000,- Kč na přípravu kanal. přípojek v Husově ulici
v Kladrubech před domem čp. 191, 192 a 208
Irena Löriková
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Jednání starostky a místostarosty města :
21.4. - setkání starostů regionu se zástupci Plzeňského kraje v Konst.Lázních (starostka)
22.4.- jednání s projektantem a firmou ohledně rekonstrukce rybníka v Lázu
(místostarosta)
26.4. - účast při územních řízení na výstavbu RD v Lázu (starostka, místostarosta)
2.5. - jednání Stříbrského regionu (místostarosta)
3.5. - školení hasičského záchranného sboru pro starosty měst a obcí (starostka)
3.5. - jednání s velitelem Městské policie v Plzni (starostka)
4.5. - kolaudace chodníku v Milevské ulici v Kladrubech (starostka, místostarosta)
4.5. - výjezdní zasedání rady města do obce Brod
5.5. - kontrolní den na akci – Rekonstrukce bývalého kina (starostka, místostarosta)
9.5. - vyřízení dotace pro Kladrubské lesy na SZIF v Č. Budějovicích (starostka,
místostarosta)
11.5. - zasedání komise památkové péče ve Stříbře (starostka)
12.5. - jednání ohledně vyčištění odtoku rybníka na Výrově (starostka, místostarosta)
13.5. - podpis smlouvy na dotaci pro Kladrubské lesy na SZIF v Č. Budějovicích
(starostka, místostarosta)
16.5. - jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka)
18.5. - kontrolní den na akci – Rekonstrukce bývalého kina (starostka, místostarosta)
18.5. - jednání s pořadatelem Pivních slavností p. Růžkem (místostarosta)
18.5. - zasedání rady města
25.5. - jednání se zástupcem firmy Strabag ohledně akce - Bezbariérové propojení
kláštera se středem města (starostka)
26.5. - účast na sněmu Svazu měst a obcí ve Zlíně (starostka)
27.5. - účast na sněmu Svazu měst a obcí ve Zlíně (starostka)
30.5. - jednání s firmou ohledně rekonstrukce rybníka v Lázu (místostarosta)
31.5. - jednání ohledně dotace – MAS v Konst. Lázních (místostarosta)
1.6. - předání staveniště firmě Strabag – akce – Bezbariérové propojení kláštera se
středem města (starostka, místostarosta)
3.6. - zasedání valné hromady Vodohospodářského sdružení v Karlových Varech
(starostka)
6.6. - obhajoba podané žádosti o dotaci – MAS v Plané (místostarosta)
6.6. - zasedání honebního výboru Mysliveckého sdružení Brod-Výrov (místostarosta)
8.6. - zasedání Sdružení obcí Černošín – skládka (starostka)

8.6. - zasedání rady města
14.6. - jednání se zástupkyní internetové TV (starostka)
14.6. - kontrolní den na akci – Rekonstrukce bývalého kina (místostarosta)
14.6. - jednání s firmou a projektantem ohledně akce – Bezbariérové propojení kláštera
se středem města (místostarosta)
16.6. - jednání s firmou ohledně rekonstrukce rybníka v Lázu (místostarosta)
20.6. - jednání na Správě a údržbě silnic ve Stříbře (starostka, místostarosta)
22.6. - jednání se zástupkyní NPÚ Plzeň ohledně kláštera Kladruby (starostka)
22.6. - zasedání zastupitelstva města

Táboření na Výrově
Od 1.7. bude jako každým rokem v tomto období
zahájen provoz
tábořiště na Výrově. Provoz bude opět zajišťovat obsluha, která bude přítomna až do
31.8.2011.
Ceník poplatků za táboření :
Poplatek za 1 osobu a den - dospělá osoba ………………………… 50,- Kč
dítě od 6 do 15 let ……………………. 30,- Kč
Poplatek za automobil a den ………………………………………… 50,- Kč
Poplatek za motocykl a den …………………………………………. 30,- Kč
V ceníku je zahrnuto :
- poplatek za užívání pozemku
- užitková voda
- kontejner na odpadky
- suché WC
Pro tábořiště je zpracován provozní řád, který bude vyvěšen u obsluhy tábořiště.

KLADRUBSKÉ LESY VÁS ZVOU DO SVÉ ,,PRODEJNIČKY“,.
OTVÍRACÍ DOBA PO - PÁ 6,00-14,30 HODIN, TEL.:374631955
PŘEHLED NĚKTERÉHO ZBOŽÍ Z NAŠEHO SORTIMENTU:
PRACOVNÍ ODĚVY :
modráková bunda 300,- Kč, modrákové kalhoty 260,- Kč,
pracovní kombinéza dětská 333,- , pracovní lacláče dětské 275,- Kč,
vesta flis 304,-Kč, vesta teplá /zelená,modrá,černá/ 314,- Kč,
pracovní kombinéza 484,- Kč, pracovní trička 74,- Kč,rybářské vesty 280,-Kč,kalhoty
361,-Kč, flanelové košile 142,- Kč,bavlněné ponožky 28,- Kč,
gumové holinky zelené 179,- Kč, gumové holinky černé 304,- Kč,
gumofilcové boty 630,- Kč, filcové boty 563,- Kč,farmářky 730,- Kč,
dále nabízíme: rukavice, zástěry, opasky,ručníky, utěrky,kšiltovky.
DROGERIE:
Ariel gel.polštářky 119,-Kč,Domestos 43,- Kč, Ajax na podlahu 40,-Kč,
Nivea mýdlo 13,-Kč,Koňská mast 115,-Kč,Sprchové šampony 44,-Kč,
Schauma šampony 39,-Kč,sáčky do košů 32,- Kč,sáčky do mrazniček 23,-Kč.
ŽELEZÁŘSTVÍ:
Hřebíky od 35,- Kč za 1kg, vruty, vratové šrouby, kleště, nůžky, nože /rybička/,
dráty, řezné a brusné kotouče, metry,pilky, sekyrky, struny do křovinořezů,
pilníky a řetězy pro motorové pily, visací zámky, vložky do zámků,kladívka,
paličky,zátky do umyvadel a van,bity,klínky,kosy,veškeré druhy násad,košťata,
hrábě,motyčky,lopaty,dětské ruční nářadí na zahradu,konve,vědra,postřikovače,
široký sortiment zboží za příznivé ceny značky FISKARS !!!!
DOMÁCÍ POTŘEBY:
Tácy,mísy,pařáčky,chlebníky,termosky,prkénka,cedníky,síta,minutovníky,měchačky,
chňapky,škrabky,teploměry,lžičky,smetáky,kartáče,hadry,švédské utěrky...

Irena Löriková

11

ZAHRADA:
Veškeré postřiky proti škůdcům a chorobám, Roudup /likvidátor plevele/l l za 520,- Kč,
Sanatex na ošetření stromů po ořezu,hnojiva - Kristanol bílý 90,- Kč/1kg.
Veškeré nářadí a potřeby pro zahrádkáře a zemědělce.
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PRO ZVÍŘÁTKA:
Krmení pro pejsky / granule,salámy,klobásky, piškoty,paštiky,konzervy/,
krmení pro kočky / kapsičky, paštiky, granule,konzervy,salámy/,stelivo,
krmení pro ptáčky, malé hlodavce,rybičky, repelentí kapsle proti blechám,
vším a klíšťatům pro kočky a malé psy.
Směs pro NOSNICE /šrot,granule/ 265,- Kč /25kg/ , granule pro králíky 270,-Kč / 25kg/
v sezóně směs i pro KACHNY, BROJLERY........

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola

Po stopách historie Kladrub
Děti z MŠ ze třídy Koťat se vypravily na vycházku ke „křížku“ a poslechly si pověst
vztahující se k tomuto místu. Také navštívily již tradičně klášter, kterým nás provázel
Mgr. Kamil Petráň.

ELEKTRO:
Svítilny,žárovky,prodlužovačky,zástrčky ,zásuvky,baterie,roztrojky,elektr.čokolády...
TO CO NEMÁME, S E Ž E N E M E.
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ KLADRUBSKÝCH
LESŮ.
Hana Koutská

Kladrubské lesy, s.r.o. informují :
Jelikož je období častější návštěvnosti lesa, a to jak houbařů tak turistů, chceme
připomenout dodržování lesního zákona,a to především :
1. zákaz vjezdu vozidel do lesa
2. zákaz rozdělávání ohně
3. zákaz kouření
4. zákaz odhazování odpadků
5. zákaz volného pohybu psů
Dále upozorňujeme na stále trvající kalamitu v lese / polomy /, vzniká totiž zvýšené
riziko úrazu.
Doporučujeme se vyhýbat vyvráceným houštinám, ulámaným špičkám stromů, hrozí
totiž jejich pád!!!
Zdeněk Liška
Oslava MDD
Koťata a Broučci z MŠ oslavily svůj svátek na PONY FARMĚ. Děti se seznámily se
všemi zvířátky na farmě. Největší zážitek měly z projížďky na ponících.
Děkujeme p.Krausovi, který nám projížďku umožnil.
Petra Kertysová, Ladislava Pauchová
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Uzavření MŠ v červenci a srpnu 2011
Mateřská škola Kladruby se v letošním školním roce uzavře od 25.července
až do 26.srpna 2011. Děti budou díky rekonstrukci kuchyněk a likvidaci starého výtahu
na potraviny (nikdy se nepoužíval) spojené do třídy Sluníček. Provoz se obnoví opět
29.8.2011.
Alena Medová
Výlet do Domu pohádek
V pátek 17.6. se vydaly všechny děti a pracovnice naší mateřské školy na dlouho
očekávaný výlet do Domu pohádek v Plzni. Děti se na výlet moc těšily. Vždyť se měly
setkat se svými oblíbenými hrdiny, které znají z televizních večerníčků. A tak jsme
v pátek dopoledne s dětmi nastoupily do autobusu a za veselého švitoření ujížděly do
Plzně.
Dům pohádek nás přivítal velice příjemným prostředím. Večerníčkové
postavičky se na nás dívaly odevšad. Na začátku jsme mohli využít prostory velké herny,
kde se děti pořádně vyřádily. Klouzaly se v pařezové chaloupce, hrály polštářovou bitvu
v klobouku Boba a Bobka, jezdily v autíčkách Večerníčka nebo si hrály ve škole Macha a
Šebestové. Velkou radost pak děti měly ze setkání s Krtečkem, který je přišel pozdravit.
Když si děti dost pohrály, přesunuli jsme se do divadelního sálu a výtvarného
ateliéru. V divadelním sále jsme zhlédli večerníček o Žofce a zahráli si několik her. Ve
výtvarném ateliéru jsme si všichni vyrobili myšičku. Nakonec jsme si ještě chvilku
pohráli v herničce a pak jsme se už museli s večerníčky rozloučit.
Některé děti při zpáteční cestě spokojeně usnuly, jiné si povídaly o svých
zážitcích z Domu pohádek. Věříme, že se dětem výlet líbil a že si z něj odnesly spoustu
pěkných zážitků.
Petra Čechurová

Sluníčka na výletě
Mává z vláčku,
pluje v mráčku,
padá v dešti,
listí leští.
Co je to?
No přece voda!
O vodě a o všem, co k vodě patří, jsme si v naší třídě Sluníček vyprávěli. Poznávali jsme,
kde se voda bere, odkud teče a kam, kdo ve vodě žije nebo v její blízkosti. Nemohli jsme
zapomenout ani na vodníka, který hlídá rybníky a tůně. A sám hastrman nás pozval mezi
všechna strašidla, která u nás můžeme zahlédnout. Teď už víme, jak vypadá hejkal,
klekánice, víly, rusalky a další skřítci. A protože naše Sluníčka jsou zvědavá, vyjela si
všechno prozkoumat do Muzea strašidel v Plzni. Svezla se vláčkem – některá úplně
poprvé v životě, seznámila se s dalšími strašidláckými bytostmi v plzeňském podzemí a
nakonec si prohlédla výstavu Voda a život v Západočeském muzeu v Plzni. Nejvíce
všechny děti zaujala expozice ptáků žijících u vodních toků a celá škála sladkovodních
ryb v různých velikostech. Například takový sumec byl „skoro“ větší než některý kluk či
holčička.
Zpáteční cesta rychlíkem nám utekla jako voda a naše zvědavá Sluníčka byla zase o něco
chytřejší.
Zuzana Křížová

Loučení s MŠ
Ve středu 22.6.2011 se rozloučilo s naší mateřinkou
17 předškolních
dětí.Tentokráte jsme se rozhodli, že požádáme paní starostku města Kladruby Svatavu
Štěrbovou, zda by se ujala této slavnostní příležitosti a dětem předala pamětní listy, knihy
s věnováním a následně je odekorovala šerpami ( chlapce modrými a děvčata růžovými ).
Předškoláky pak čekal podpis na památku na list do kroniky. A než se všichni
vrátili na zahradu MŠ na tradiční „ buřtovku „ , dali ještě zpěvem školce „vale“
s „ ahoj, těpic, adieu“.¨ Na náměstí poté vypustili k obloze svůj podepsaný lampiónek
štěstí.
Tak tedy všechno nej v budoucím čase……….

Víte,že
- předškoláci ze třídy Koťat byli na výletě v Mar.Lázních,kde si vyzkoušeli svoji
obratnost v lanovém centru a poslechli si zpívající fontánu?
- 1.června Koťata a Broučci spolu soutěžili na zahradě v různých sportovních
disciplínách? Děti byly odměněny sladkostmi a zmrzlinou.
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-od 1.7.2011 proběhne u nás totální rekonstrukce obou kuchyněk u tříd určených
k veškerému stravování dětí
-od září bude mít hlavní kuchyně nový sporák Lotus s plynovými hořáky
a elektrickou troubou
-na zahradách se objeví v září (na starých kovových konstrukcích) nové dřevěné lamely
na zahradních stolcích a lavičkách
-na MDD kreslily děti na asfalt a pak si šly zamlsat do cukrárny na zmrzlině
-3.6. nám přišlo zahrát Divadýlko Amatýlko s dětmi ze ZŠ
-Děti ze všech tříd navštívily v červnových dnech klášter Kladruby
-Koťata s Broučky si prohlédli Pony farmu
-28.6. nám přijely zahrát pod vedením p.M. Matějky děti ze ZUŠ Stříbro na různé
hudební nástroje
Alena Medová

Základní

škola:

ZŠ a jarmarky
V posledních dvou měsících se v Kladrubech uskutečnily dva jarmarky, na kterých
nemohl stánek s našimi výrobky chybět.
Velikonoční dekorace jsme prodávali ve čtvrtek 21.4. na kladrubském náměstí
a potom v neděli 24.4. na nádvoří kláštera. V našem stánku jsme měli například ozdobené
osení v květináčích, pomlázky, různá velikonoční „zapichovátka“, věnce na dveře
a všelijaké drobnosti – jako např.
kuřátka, ovečky… Lidé už si
nejspíš zvykli, že si u nás mohou
pořídit velikonoční výzdobu, a
tak výrobky ze stánku rychle
mizely.
Měsíc poté – v sobotu a
neděli 21.a 22.5. se na nádvoří
kláštera
konal
Historický
jarmark. Byl tam celodenní
program a spousta stánků, i
v této konkurenci náš stánek
obstál. V průběhu soboty se na
nádvoří kladrubského kláštera
dokonce mihnul i herec Martin
Stránský, ochotně se u našeho
stánku vyfotil.
Za oba jarmarky jsme
vydělali 7.000 Kč. Rádi bychom
poděkovali všem, kteří si
u nás něco koupili a pomohli
nám vydělat na školné pro naši
Muthinu.
Lenka Jandíková, Šárka Tycarová

Den Země
Ve středu 20. dubna před velikonočními prázdninami vyrazili žáci 7. a 8. třídy
v rámci Dne Země na exkurzi do černošínské skládky firmy EKO DEPON.
Nejprve jsme si ve školicím středisku vyslechli spoustu zajímavých informací o tom,
jak správně třídit odpad a co se z něj dá vyrobit. Po přednášce a krátkém filmu o třídění
odpadu nás provedli třídírnou, dostali jsme se do haly, kde se odpad lisuje, viděli jsme
také, jak se odpad třídí ručně, zavedli nás do kompostovacího prostoru.
Nakonec jsme ještě jeli do stříbrského sběrného dvora, který byl podstatně menší
a byla v něm hlavně elektronika a další nebezpečný odpad.
Bára Zmeškalová
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Střípky ze ZŠ
5.5. se družstvo chlapců a dívek z druhého stupně základní školy zúčastnilo
soutěže v dopravní výchově, která se konala v Tachově. A nevedli si vůbec špatně –
obsadili krásné třetí místo mezi všemi školami z okresu ☺
6.5. soutěžila ve Stříbře dvě družstva z prvního stupně na okrskovém turnaji Mc
Donald´s Cup o postup do okresního kola. Zatímco družstvu mladších žáků /2. a 3.
třída/se nepodařilo postup vybojovat, jejich starší spolužáci /4. a 5. třída/turnaj vyhráli a
postoupili do okresního finále, které se konalo 20. května v Tachově. Tam se klukům
podařilo postoupit ze skupiny do finálových bojů a nakonec v konkurenci osmi nejlepších
týmů okresu obsadili vynikající třetí místo! Kromě medailí přivezli do školy i nádherný
pohár ☺ Za jejich úspěchem stojí i trenér p. Jan Pospíchal ml. a p. Stanislav Kostka, kteří
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chlapce na oba turnaje doprovázeli. Navíc dopravu do Tachova sponzorsky zabezpečila
firma bratří Nedvědů. Všem moc děkujeme!
13.5. navštívili žáci 4. – 9. třídy výchovný koncert v KD Kladruby, který
mapoval devadesátá léta ve světové rockové hudbě. Karlovarští umělci opět zajímavě
vyprávěli o tehdejší době, promítali zajímavé snímky a videa a samozřejmě předvedli i
„naživo“ ukázky skladeb od různých interpretů. Opět nezklamali – koncert se velmi
líbil...
15.5. se konal druhý závod Hannah Překližka Cupu 2011 – Májový Open Cup
v lezení na obtížnost na venkovní horolezecké stěně v areálu DDM Stříbro /viz. článek/
21.5. a 22.5. žáci a učitelé ze základní školy prodávali svoje výrobky na
historickém jarmarku /viz. článek/
28.5. pořádal horolezecký klub Skoba Stříbro víkendové lezení na skalách,
určené především pro děti. My jsme se zúčastnili sobotního lezení na Vranovských
skalách v údolí řeky Mže, ostatní pokračovali ještě nedělním lezením na Polínku
/opuštěný kamenolom směrem na Karlovy Vary/
2.6. odjeli reprezentovat naši školu mladí atleti z prvního stupně. Na stadionu
Baníku Stříbro se utkali s žáky z celého okresu v bězích, skoku dalekém a hodu
kriketovým míčkem. Naše výprava přivezla jednu stříbrnou medaili za hod míčkem
/Nikola Demeterová, 2. třída/ a dvě zlaté za běh na 60m a 300m /Pavla Nová, 2. třída/.
Gratulujeme!
4.6. – v rámci MDD, který pořádal MěÚ Kladruby provozovali členové HK
Maglajz Kladruby lanovku, o kterou byl mezi dětmi opět velký zájem ☺
10.6. k nám přijela paní Dvořáková z ZO ČSOP z Mariánských Lázní. Tentokrát
s ní děti z prvního stupně sledovaly hmyz v přírodě...
12.6. se v tělocvičně základní školy uskutečnil již třetí závod Hannah Překližka
Cupu – již sedmý ročník Kladrubského expresu
17.6. mohli žáci z prvního i druhého stupně sledovat práci záchranné služby ze
Stříbra. Na několika stanovištích na školním dvoře si mohli prohlédnout vybavení
záchranářů, prohlédnout si sanitku a vyslechnout zajímavé vyprávění profesionálů.
Pracovníkům záchranné služby moc děkujeme ☺
Pavel Nový
Poděkování
Jsme opět na konci školního roku. Velmi děkuji svému učitelskému sboru
za celoroční poctivě odváděnou práci, reprezentaci školy, nápady a rozvahu s jakou
kolegyně a kolegové přistupují k řešení často mimořádně těžkých situací. Končíme
s počtem 174 žáků (v září by mělo být o deset víc). Učitelský sbor se mírně obmění. Paní
učitelku Vargovou zastoupí paní učitelka ze Stříbra. Jinak zůstáváme ve stejném složení.
Změní se sestava provozních zaměstnanců.
Všem nám, kteří „chodíme do školy“, přeji v létě zasloužený odpočinek,
načerpání dalších sil, zážitků, vzpomínek, které zpříjemní budoucí období.
Přeji všem kolegům i žákům návrat zpět ve zdraví.
Iveta Svobodová
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ZUŠ informuje…
V letošním školním roce navštěvuje hudební obor ZUŠ Stříbro, pobočka
Kladruby 23 žáků. Zájem o výuku v hudebním oboru je velký, kapacita hudebního oboru
je tak opět zcela naplněna. Žáci se učí hře na klavír, elektronické klávesové nástroje,
kytaru, flétny. V rámci hudebního vzdělávání absolvují individuální výuku i komorní hru
při hodinách společného muzicírování.
Pobočka je umístěna v budově ZŠ, kde MěÚ i ZŠ umožňuje fungování jak třídy
hudebního oboru tak i výtvarného oboru ZUŠ.
Při ZUŠ pracuje i soubor staré hudby CAVALLA.
V letošním roce jste ho mohli slyšet např. na Velikonočním koncertě v klášteře
Kladruby, na Historickém jarmarku, ve Stříbře na radnici a ve Svojšíně v kostele sv.
Petra a Pavla. Za dobu působení v souboru se hráči na flétny, kytary a jiné doprovodné
nástroje už velmi zdokonalili. K větší autentičnosti provedení staré hudby používají
repliky dobových hudebních nástrojů ( šalmaj, platerspiel, píšťaly s měchuřinou, cantele,
apod.) Jejich souhra je na velmi dobré úrovni, na repertoáru mají i těžší skladby
renesance i baroka. K umocnění dobové atmosféry přispívají i renesanční kostýmy
hudebníků. Určitě stojí za to navštívit některý z jejich koncertů.
Stanislava Šmahelová

Hasiči informují
V sobotu 21.5.2011 se uskutečnilo okresní kolo hasičské soutěže mladých hasičů
„PLAMEN“. Soutěž organizovali místní kladrubští hasiči. Počasí nám přálo celou dobu
soutěže.
Soutěže se zúčastnilo 9 družstev, z toho dvě družstva mladších. 1.místo obsadili
MH ze starého Sedliště, 2. místo MH z Plané.
Starší družstvo MH : 1.Planá, 2. Halže, 3. Kladruby
V sobotu 4.6.2011 se uskutečnil Den dětí
v Kladrubech. Děti si vyzkoušely stříkání na terče. Jako
odměnu dostali cukroví, na které hasiči také přispěli. Poté
začala od 18.00 hodin dražba a kácení máje. Máj se
vydražila za 800 Kč. Majitelem se stal Martin Besta.
V sobotu 11.6.2011jsme pořádali hasičskou soutěž
s názvem „Kladrubská studna“. Této soutěže se zúčastnilo
10 družstev mladých hasičů a 5 družstev hasičů. Naši mladí
hasiči se umístili na 7. místě a hasiči na 4.
Při této příležitosti děkuji Městskému úřadu
Kladruby za jejich spolupráci. Poděkování patří také
pracovníkům technických služeb města Kladruby při
pomáhání
a stavění stanu při soutěžích. Také chci poděkovat místním
fotbalistům za zapůjčení kabin během soutěží.
František Ammerling
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Krokodýlí závody na přehradě
V neděli 19. června se
u černovického mostu na
Hracholuské
přehradě
uskutečnily
Krokodýlí
závody.
Tuto
akci
zajišťovala
nestátní
nezisková organizace Royal
Rangers - Záchranná služba
se
sídlem
v Lestkově.
Závodů se zúčastnili mladí
hasiči z Kladrub, Černošína,
Cebivi a děti z Royal
Rangers.
Na
úvod
byla
připravena Royal Rangers
ukázka záchrany tonoucího
z vody. Ukázka názorně předvedla koordinaci všech činností, které jsou při záchraně
lidského života důležité. Také ji přihlížející ocenili náležitým potleskem.
Poté již následoval samotný závod, kterého se zúčastnilo 12 tříčlenných družstev.
Družstva pádlovala ve člunech k černovickému mostu, kde dva členové u břehu vylezli
a šli na most, zbývající člen zavezl loď pod most, kde ji musel udržet v klidu, jelikož do
člunu byli na laně spouštěni vystoupivší členové. Po nalodění pádlovali do 500 metrů
vzdáleného cíle. 1. místo obsadili Námořníci za nimi se umístily Perly, na třetí příčce
skončilo družstvo Je mi to jedno, všichni z Royal Rangers, čtvrtou pozici získali
Šmoulové Černošín. Mimo soutěž se zúčastnila dvě družstva dospělých. Družstvo
Nautilus
z Kladrub
vyhrálo
nad
Ajeťákama
z Cebivi.
Na počátku se snažil akci zkazit déšť, což se mu ovšem nepovedlo a hlavní cíl,
seznámit děti se záchranou života na vodě, byl naplněn. Při vyhlášení obdržely děti
drobné dárky a domů odjížděli všichni spokojeni se spoustou zážitků.

Medovicový med-je zpravidla tmavší, což způsobují barviva obsažená v míze dřevin.
Obsahuje větší množství minerálních látek a stopových prvků. Tento med je vhodný pro
lidi s akutním nebo vleklým onemocněním dýchacích cest a pro nízký obsah bílkovin je
velice vhodný pro pacienty s onemocněním ledvin.
Kvalitní a správně ošetřený med krystalizuje vždy.
Je
to
známka
jeho
pravosti
a kvality! Květový med krystalizuje zpravidla dříve než
medovicový. Krystalizace je přirozená vlastnost medu,
nesnižuje kvalitu medu. Zkrystalizovaný produkt si
uchovává všechny svoje vlastnosti a cenné látky.
Pastový med-od slova pasta –je speciálně upravený
produkt.Vzniká opakovaným mechanickým pohybem –
mícháním. Tento pohyb řídí přirozenou krystalizaci medu a
zmenšuje velikost krystalů. Výsledkem míchání je
plnohodnotný med krémové konzistence- také se mu říká
krémový. Krémová konzistence medu se v průběhu času nemění. Pastový med je
zpracováván bez zahřívání a bez jakýchkoliv přísad. Zachovává si všechny látky a je
stejně hodnotný jako „tekutý“ med.
František Černoch

Výrovští myslivci informují

Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět. Oba druhy medu mají totiž pro zachování
zdraví člověka obrovský význam.
Květový med –má většinou světlejší barvu. Je snadno stravitelný díky většímu obsahu
glukózy (hroznového cukru) a fruktózy (ovocného cukru). Obsahuje pylová zrna rostlin,
rostlinné hormony, éterické oleje, aromatické látky. Je velmi vhodný pro děti,
rekonvalescenty, sportovce.

Dobrý den, vítám Vás opět u nového čísla kladrubského Zpravodaje. Je před námi
léto a spolu s ním prázdniny a čas dovolených. Znamená to samozřejmě dětské tábory,
sběr lesních plodů a zkrátka všechny možné činnosti spojené s trávením volného času v
přírodě. Nemá smysl a ani mi nepřísluší, abych se snažil něco z toho lidem zakazovat.
Přístup do lesa má v našem státě každý bez omezení, jen se v něm musí chovat podle
platných zákonů. Je třeba si uvědomit, že les a okolní příroda je domovem mnoha volně
žijících živočichů, kteří nemají jiný prostor, kde se před člověkem mohou ukrýt. Stále
ještě letošní mláďata potřebují péči svých matek a nejsou v takové fyzické kondici, aby
mohla utíkat například před psem. Proto chci poprosit lidi, kteří mají čtyřnohé kamarády,
aby na tohle mysleli při svých toulkách do přírody a měli tak svého miláčka pod
kontrolou. V každém psu je kus šelmy, a i když se doma jeví jako naprostý mazel, může
se v kontaktu se zvěří změnit v lovce. Vím, že příspěvek na podobné téma nepíšu poprvé,
ale situace, kdy roste zájem lidí o přírodu a zvyšují se počty psů všech možných ras, mě
utvrzuje v tom, že opakování je matkou moudrosti.
Jinak máme v plánu pořádat 9.7.2011 opékání prasete na které zveme naše přátele
z řad honců, ale i bývalé členy našeho sdružení. Je to dnes jedna z mála příležitostí se
takhle sejít a probrat, co je kde nové, a zároveň zavzpomínat na společné okamžiky
prožité při provozování myslivosti v naší krásné honitbě. Jinak v létě budeme i my méně
aktivní co se brigádnické činnosti týče, snad jen s výjimkou přípravy krmení na zimu pro
zvěř. Čeká nás sklizeň topinamburů z našich políček u Brodu a zajištění a úklid obilovin
na přikrmování.
Závěrem Vám chci popřát krásné prožití dovolených a plno prosluněných dní.
Petr Hucl
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Martin Šebesta

Včelařské okénko- který med je kvalitnější- květový či medovicový?

Klášter Kladruby – občanské sdružení informuje
Husité v kladrubském klášteře …
A je tu opět léto, další sezóna a další velký příběh pro oživené prohlídky
kladrubského kláštera. V uplynulých ročnících jsme už v rámci „Benediktinských dnů“
byli svědky mnohých významných i
méně
důležitých
historických
mezníků týkajících se kláštera
v Kladrubech, dosud však zůstala
nepovšimnuta jedna středověká éra –
doba husitských válek. Nebylo to pro
klášter a jeho okolí nijak šťastné
období, přesto však stojí jistě za to,
abychom si jej připomněli.
Termín oživených nočních prohlídek
je již tradiční – druhý a třetí
červencový víkend (tj. pátek a
sobota) – zůstávají zachovány i
hodiny oživených prohlídek – první
začíná úderem 20. hodiny, další pak každou celou hodinu a poslední prohlídka startuje
přesně o půlnoci. Vstupné na prohlídku v rámci „Benediktinských dnů“ je 120,- Kč pro
dospělého a 100,- Kč pro dítě. Rezervaci vstupenek Vám vzhledem ke
každoročnímu velkému zájmu vřele doporučujeme a bude možná od začátku července na
telefonním čísle: 374631773 nebo na e-mailové adrese: kladruby@mybox.cz.
Jste srdečně zváni, doufejme, že i počasí nám bude příznivě nakloněno.
Linda Hejlová

Noc kostelů v Kladrubech
V pátek 27.května se druhým rokem pro širokou veřejnost otevřely dokořán
dveře kostela sv. Jakuba v Kladrubech. Novinkou tohoto ročníku byla vydařená
spolupráce s klášterem.
Celá akce byla zahájena na klášteře varhanním a houslovým koncertem,
následovala komentovaná prohlídka klášterní lodi. Program dále pokračoval v kostele sv.
Jakuba na kladrubském náměstí, kde byla návštěvníkům představena svatojakubská cesta
a její patron. Ani zde nechyběl hudební doprovod, návštěvníci si mohli poslechnout
barokní a romantickou varhanní hudbu a latinské zpěvy ve sborové úpravě. Akce byla
ukončena opět na klášteře.
ŘKF Kladruby by velmi ráda poděkovala všem zúčastněným, kteří se na této
akci podíleli. Velký dík patří samozřejmě i návštěvníkům, kteří dorazili i přes nepřízeň
počasí.
Silvie Strachotová

23

ZEVYP, spol. s r.o., náměstí Republiky č.p. 35, 349 61 Kladruby
IČ: 18251455, tel. 374631755, 606766214, e-mail:
zevyp.sro@worldonline.cz
Poprvé využívám možnosti obrátit se na občany Kladrub a okolních obcí
prostřednictvím kladrubského Zpravodaje. Nutkání oslovit vás touto formou jsem měl
v minulosti již několikrát. Letošní průběh počasí a vývoj vegetace na pozemcích, stejně
tak jako události v poslední době mě přesvědčily o nutnosti učinit tak právě nyní.
Oč jde – jistě velké většině občanů Kladrub a okolních obcí je známo, že naše
společnost pro zajištění krmivové základny pro skot využívá již od roku 1997 technologie
lisování do vaků. Pro představu - do 1 vaku o délce 60 m a průměru 3 metry se uskladní
zhruba 25 – 30 vagonů objemného krmení (senáže, siláže). Hodnota takto
konzervovaného
a uskladněného krmiva v 1 vaku je cca 240.000 – 300.000 Kč (dle druhu). Již od počátku
se našli někteří „dobráci“, kteří vak nařízli a neuvědomili si, že tím dojde ke
znehodnocení takto uskladněného krmiva. V poslední době se nám stává, že ti „potřební“
si jednoduše plachtu z vaku odříznou a odvezou (ve velikosti pro ně potřebné). Nevím,
zda si tito lidé uvědomují, k jaké škodě dochází znehodnocením krmiva, ale co je horší –
toto krmivo chybí v krmné dávce pro námi chovaný skot. A v letošním roce zatím sklizeň
pícnin nevypadá nadějně – odhadem na 70 % loňské sklizně. To je hlavní důvod, proč
jsem se rozhodl takto oslovit občany Kladrub a okolních obcí a vlastně veškeré čtenáře
Zpravodaje. Budu vděčný každému čtenáři, který tuto informaci předá dál. Objemné
krmivo nelze u skotu ničím nahradit.
Pokud někdo plachtu z těchto vaků potřebuje, není problém o ni požádat v sídle
naší společnosti (kravín Kladruby), nebo telefonem – č. 374631755, mobilní telefon
606766214 (Eberl) nebo 603785525 (Lipchavský). Při odkrývání krmiva ve vaku jsou
plachty sváženy a lze je bezplatně obdržet. Byl bych rád, kdyby si všichni uvědomili,
že chováme celkem 500 ks skotu a ten je potřeba řádně nakrmit.
Na závěr jen několik slov o naší společnosti:
Věnujeme se zemědělské výrobě již 20 let. Provozujeme klasickou rostlinnou
a živočišnou výrobu se zaměřením na výrobu mléka. K tomuto účelu jsme v minulosti
provedli rekonstrukci kravína v Kladrubech. Mnozí z vás využili i dne otevřených dveří,
který jsme uspořádali. V neposlední řadě zaměstnáváme řadu místních občanů.
Nevím nakolik dovolí kapacita Zpravodaje uveřejnění fotografií poškozených
vaků a pro srovnání vaku nepoškozeného. Budou-li uveřejněny, každý si jistě udělá
obrázek o vandalství sám.
Na úplný závěr bych chtěl poděkovat za pochopení a poprosit (za sebe a hlavně
za námi chovaný skot) – neničte nám naše vaky s krmením.
Stanislav Eberl
ZEVYP
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HISTORIE
Poustevníci z Mnichovství jako předsunutá hlídka?
Založení hradů Přimdy a Tachova
V tzv. Letopisu kanovníka vyšehradského je pozoruhodný zápis k roku 1131
o tom, že kníže Soběslav I. (1126 – 1140) založil „během tohoto času“ strážní hrady
Tachov a Přimdu. Mylný je ovšem názor, že hned po jejich založení vedly už k nim
nějaké použitelné cesty, sloužící k cestování na sousední německé území. Spojení k nim
se teprve v té době začalo postupně budovat, a zatím tam směřovaly jen málo schůdné
a úzké stezky. Jistě, oba hrady byly od svého založení určeny jako strážní, neboť několik
let předtím se dověděl zakladatel kladrubského kláštera, kníže Vladislav I., že „jacísi
Němci vystavěli uvnitř hranic českých ve hvozdě, k němuž se jde přes ves Bělou, hrad na
strmé skále“. Mělo jít právě o Přimdu, ale tehdy to jistě nebyl ještě nějaký velký hrad.
Vladislav v roce 1121 „uslyšev o tom, vzav tři čety vybraných bojovníků, jej dobyl…“.
Tak píše Kosmas ve své kronice. Jeho nástupce Soběslav začal Přimdu někdy po roce
1131 přestavovat, což ale trvalo možná dvě či tři desítky let. Oba hrady zatím sloužily
jako jakési předsunuté body, aby se zabránilo pokusům Němců stavět na českém území
nějaké jejich stavby.
Mezitím Přimda, jakožto hrad schovaný hluboko v lesích, sloužil i jako vězení,
mimo jiné zde byl vězněn i pozdější panovník Soběslav II. Ale rychlá výstavba cesty
k němu od Starých Kladrub pokračovala přes Brod, Staré Sedlo, Bonětice, Stráž
a Souměř. Stejně tak se stavěla cesta přes Láz, Benešovice, Lom, Lobzy, Plezom,
Damnov ve směru na Cheb, pravděpodobně s odbočkou k Tachovu od Damnova přes
Bezděkov, Lhotku a Trnovou. Teprve později se cesta na Tachov zkrátila od Plezomu
přes Kurojedy, Ostrov, Tisovou a Trnovou.
Cesta od Přimdy k pomyslné hranici uprostřed pohraničního hvozdu
Mezitím vybudovaná cesta dorazila někdy začátkem 13. století, možná už dříve,
skutečně až k Přimdě a začala se „prorážet“ její konečná fáze přes zbytek neosídleného
lesa tak, aby navazovala na německé straně na cestu k tehdy již značně se rozvíjejícímu
městu Norimberku. Z Přimdy však nevedla, jak by se mohlo zdát, po trase dnešní silnice
směrem k Rozvadovu – ten ještě v té době neexistoval. Vedla o něco severněji, tam, kde
se dnes nachází, či spíše nacházela, vesnička Mnichovství, dnes již prakticky zaniklá.
Bylo to přibližně jeden kilometr severně od současného velkého parkoviště pro kamiony
u Svaté Kateřiny.
To už na přimdském hradě „seděl“ purkrabí, jenž měl se svou posádkou za úkol
střežit cestu od hranic do vnitrozemí pro případ vpádu cizího vojska, či nějaké snahy
neprávem zabrat české území. V hlubokém lese, sotva nějakých 200 metrů od
vybudované cesty, se usadili koncem 13. století tři poustevníci, z nichž dva, Radoslav
a Braniš, byli již dříve vysvěcenými knězi, zatímco třetí z nich, konvrš Jan, kněžský titul
neměl. Vybudovali si zde „in nemore sita“, to je uprostřed lesní krajiny, svoje obydlí,
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tzv. cellu. Možná, že zprvu to byla jen malá poustevnická chaloupka z roubených klád
bez oken a se střechou z obyčejného klestí. Blízko ní si postavili kapličku s jednoduchým
oltáříkem, na němž stála neuměle vyřezávaná soška Panny Marie. Poustevníci žili
prostým životem, jedli lesní plody, včelí med a pili vodu z nedalekého potůčku. Toto
místo dostalo později název, snad podle této kapličky, Svatá Máří.
Údělem těchto tří poustevníků bylo, aby se celé dny modlili, uctívali Boha a
naplňovali Písmo svaté. Ale při veškerém tom svatém životě konali zřejmě i drobné
služby, o které je požádal přimdský purkrabí Bohuslav. Po dohodě s ním tu sledovali, zda
se v okolních lesích neděje příkoří české zemi, zda někdo nepřekládá ve svůj prospěch
zemskou hranici či zda se cizí vojska nechystají ke vpádu do české země. A tak vycházeli
s přimdským purkrabím ve vzájemné spokojenosti a pohodě. Nebylo nic lehčího, aby ho
v případě jakéhokoli zjištěného nebezpečí vyrozuměli osobně nebo třeba i pomocí
zapáleného ohně.
Protože byli pro tyto služby dobře zapsáni u přimdského purkrabího, lze se
domnívat, že jeho přičiněním si přestavěli svoji cellu na nějaké lepší obydlí, jak bylo
zpodobněno ještě v roce 1756 na obraze, který dostal tehdejší kladrubský opat jako dar ke
svému jubileu. Později byl na tomto místě vybudován i hospodářský statek, jehož budova
zde stála ještě v sedmdesátých letech minulého století a kapličku se soškou Panny Marie,
pochopitelně už nesčíslněkrát přestavovanou, dnes už z větší části rozbitou, můžeme najít
dodnes naproti pozůstatkům statku na
malé vyvýšenince.
Vzácné osobnosti v poustevnické celle
e poustevnická cella nebyla
potom jen obyčejnou chatrčí, svědčí
událost z roku 1291. Český král Václav
II. měl tajné jednání s kandidátem na
císařský
trůn,
Albrechtem
Habsburským, který od českého krále
požadoval podporu pro své zvolení.
Jednání se nekonalo mezi bezpečnými
zdmi přimdského hradu, ale jak je
zapsáno, „quo nuper in Nemore apud
heremitam convenimus“, tedy „ pročež
jsme se onehdy setkali uprostřed lesa u
poustevníků“. Tedy právě v místě
dnešního Mnichovství. Toto setkání
potvrzuje domněnku, že tito tři
poustevníci nežili odloučeně od
veřejného života a jejich poslání na tomto místě bylo cílené. Když pak vznikly další
vesnice v okolí podél cesty, především Pytlíkov a vesnice zvaná Svatá Máří, přestala být
jejich přítomnost aktuální a purkrabí Bohuslav se dohodl s kladrubským opatem Kunem,
který souhlasil, že přijme všechny tři poustevníky do své klášterní komunity. Stalo se tak
v roce 1306, kdy před celým klášterním konventem složili slavnostní slib do rukou
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kladrubského opata. Během krátké doby se stali váženými členy benediktinské mnišské
komunity a pro své skromné chování, které si přinesli z dlouholetého života v lesní
samotě pod Přimdou, byli u všech spolubratří velice oblíbeni.
Kladrubský klášter tak získal právo na jejich dosavadní poustku i okolní krajinu. Opat
zřídil nedaleko odtud klášterní proboštství a nechal postavit nový kostel, zasvěcený sv.
Kateřině. U něho potom začala vyrůstat i nová vesnička, nazvaná Svatá Kateřina, která je
známa i ze současnosti.
Jiří Čechura

KULTURA
Poděkování
V sobotu 4.6.2011 na trávníku v Kostelní ulici proběhla letošní oslava
Mezinárodního dne dětí. Přišlo se pobavit 194 dětí.
Není jednoduché připravit program na celé odpoledne tak, aby
se pobavily děti všech věkových kategorií. Máme v Kladrubech velké
štěstí, že je tu stále dost ochotných lidí, kteří s tímto programem
pomohou. A to je v současné době velká vzácnost.
Proto MOC DĚKUJEME :
Sboru dobrovolných hasičů za nástřikové terče
Střeleckému klubu, který tradičně připravil střelbu ze vzduchovky
Kladrubské divadelní společnosti za jejich pohádkové soutěže
ZO ČSVčelařů za zdobení perníčků
Horolezeckému kroužku Maglajz za perfektní lanovku
Panu Emilu Krausovi, majiteli PONY FARM Kladruby za kočárové vození
Fotbalistům z TJ Kopaná za soutěže v dovednosti s míčem
Zástupcům Rybářského svazu za chytání s prutem na suchu
Dobrovolnicím za malování na obličej
A všem organizátorům a jejich rodinným příslušníkům, protože
bez jejich ochoty a času by se akce v tak velkém rozsahu nedala
zorganizovat.
Pochopitelně velmi děkujeme společnosti Ehrmann za jogurty.
Děti ještě měly poukázky na párek v rohlíku, takže hlady netrpěly.
Závěr odpoledne patřil opět našim hasičům, po vydražení májky i pokáceli a děti s
stihly ještě rozebrat fáborky.
Eva Pomyjová

28

Pozvánky:

„BENEDIKTINSKÉ DNY“
„XV. PIVNÍ SLAVNOSTI“
na fotbalovém hřišti v Kladrubech

pátek, sobota 8. + 9. července 2011
pátek, sobota 15. + 16. července 2011
klášter Kladruby- vždy od 20.00 hodin.

za účasti pivovarů Prazdroj –Budvar – Gambrinus - Chodovar

Objednávky vstupenek od 1. července 2011,

program:

na tel.č.374 631 773, e-mail: kladruby@mybox.cz

sobota 2. července 2011

14.00 - 16.15

Velká dechovka OTTY HELLERA- vítěz několika hudebních festivalů
po celé Evropě. Nejen pro seniory, české šlágry si s kapelou všichni rádi
zazpívají.

16.30.– 17.00

GOLDEN WIND- taneční orchestr s hity 80. let

17.00 – 17.15

FAKÍR Mr. BROWN –triky, kouzla, gilotina

17.30. – 18.00

GOLDEN WIND- přední české duo se šlágry skupin ABBA, Boney M..

18.00 – 18.15

FAKÍR Mr. BROWN –kouzla, magie, iluze – 2. část

18.20. – 19.00

GOLDEN WIND-k tanci nejen písničky Michala Davida, samba

19.00 – 19.30

PIVNÍ SOUTĚŽE O KRÁLE KLADRUBSKÝCH PIVAŘŮ 2011

„Svátek sv. Benedikta,
zakladatele řádu“ – mše svatá
neděle 10. července 2011
v 10.30 v klášterní basilice
v Kladrubech

soutěží i ženy, všichni soutěžící obdrží pěkné ceny
19.30 - 20.00

GOLDEN WIND- písničky na přání

20.15. – 22.15

AUŠUS- populární rock. skupina

21.00 v přestávce FAKÍR Mr. BROWN-ohňová show, lehání na hřeby, krajty královské
přední evropská mág, jediné vystoupení v kraji
22.30. – 01.00

MEDIUM
Speciality na grilu, velký výběr alko i nealko nápojů.
Zábavné atrakce pro děti.
Vstupné celodenní 60,- Kč do 15.00 hodin.
Od 15.00 do 18.30 vstupné celodenní 70 Kč.
Večerní vstupné 100 Kč.
Děti do 15 let zdarma.

„Luchnasad- oslava keltského svátku“
sobota 30. července 2011
v 15.00 – areál hospůdky Na Tahu
Ostrov u Stříbra
Program : Equites Gabreta, Corchen- irish and celtic music,
Cailin Grian-irish step dancing, Lamas, Drago-vládce ohně,
Jana Šouflová, The Silver Orosh Set Dancers, břišní tanečnice Plzeň, tanečníci
z Rokycan.
- keltská řemesla, hry a soutěže pro děti i dospělé - občerstvení zajištěno možnost přespat na louce u ohně -

Akce se koná i v případě nepříznivého počasí!
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hudební festival
Kladrubské léto 2 0 11 - XXXIV. ročník

Město Kladruby

podpořili:

společně
s Národním
památkovým ústavem
v Plzni
pořádají
PROGRAM :

Sobota 30. 7. 2011

1. koncert

15 : 00 hodin

VARHANNÍ KONCERT
Jaroslav Tůma – varhany
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 6.8. 2011

2. koncert

15 : 00 hodin

,,PRAH-A-HARP KVARTET¨
Hana Mőller – Jouzová
Barbara Pazourová
Hedvika Mousa Bacha
Hana Hrachovinová

Mediální partneři jsou :

4 harfy
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 13.8. 2011

3. koncert

15 : 00 hodin

CONSORTIUM PRAGENSE
Štěpánka Heřmánková – soprán

Lucie Sedláková- Hůlová - housle
Pavel Hůla – housle
Miroslav Laštovka – trubka
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 20.8. 2011

4. koncert

PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
Tomáš Brauner - dirigent

15 : 00 hodin

Vstupné na jednotlivé koncerty je 100,- Kč,
permanentka na všechny koncerty 320,- Kč.
Informace o předprodeji: MěÚ Kladruby, tel. 374 616 711,
374 616 716, kultura@kladruby.cz.
Veškeré informace na www.kladruby.cz.

Na programu: Bedřich Smetana – Má vlast
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„AHOJ PRÁZDNINY“
sobota 27. srpna 2011 od 14.00 na fotbalovém hřišti
Pohádkový les, střelba ze vzduchovky, ukázky kynologie, soutěže pro děti…

„KLADRUBSKÁ POUŤ 2011“
pátek 12. srpna 2011

16.00Vernisáž výstavy obrazů a soch
Klubu výtvarníků Borska - na Staré poště
18.00 Vernisáž fotografické výstavy
Ing. Vladimíra France
„Momentky z pražských ulic“ na kladrubské faře

sobota 13. srpna 2011

neděle 14. srpna 2011

2.koncert Kladrubského léta – 4 harfy
Chovatelská výstava „Sulanův statek“
Výstava zemědělské techniky „Sulanův statek“
18.00 - na náměstí hrají kapely z okolí
20.00 –skupina HARLET – zábava na náměstí

„FOLKOVÝ VEČER“
sobota 27. srpna 2011
od 19.00 na fotbalovém hřišti
hrají :
PROFÝCI
EPY DE MYE
Petr SPÁLENÝ a APOLLO BAND

9.30 DOMAŽLIČANKA
10.30 MŠE SVATÁ - klášterní basilika
Nanebevzetí Panny Marie –poutní slavnost

13.00 AMETYST
14.00 Petr JABLONSKÝ
15.00 Vyhlášení soutěže „Nej..okno“
15.10 AMETYST
16.00 Vyhlášení 1. ceny
na chovatelské soutěži
po celý den

chovatelská výstava,
výstava zemědělské techniky
fotografická výstava
výtvarná výstava

Akce připravované v měsíci září a říjnu 2011
3.9.2011
10.9.2011
16.9.2011
28.9.2011
7.10.2011
8.10.2011
15.10.2011
21.10.2011
22.10.2011

Memoriál Vojty Šrámka –III. ročník
Slavnosti vína a medu
Klubový večer
Kladrubská 10
Zábavný den pro seniory
Hubertova jízda
Havelské posvícení
Divadelní rok 2011- divadlo PLUTO Plzeň
Hubertova jízda
Eva Pomyjová

pouťové atrakce, stánkový prodej, občerstvení ..
Výstava obrazů soch a keramiky Klubu výtvarníků Borska bude otevřena do 21.8.2011
každý den od 13.00 do 16.00 hodin, v dopoledních hodinách po domluvě na radnici,
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Blahopřejeme
V měsíci červenci a srpnu 2011 se dožijí významného životního jubilea tito naši občané:

Letní čas
Čas prosluněný a někdy s dávkou deště
tak vítá léto rodící se den
a člověk prosí, ještě červne, ještě
ať máme léto jako krásný sen.

Červenec :

Srpen:

Nosalová Marie

Jamriška Josef

Zíková Marie (Brod)

Duřpeková Jana

Valachová Dana

Krejčová Marie

Mikšík Vlastimil

Duspivová Květa

Szábo Zdeněk

Bogdanská Danuše

Petříková Mária

Šlapák Milan

Stahl Josef

Med František

Nadler František

Medová Alena

Stahlová Miluška

Šiman Václav

Kellerová Jana

Malá Zdeňka
Škoda Pavel

Zelené louky, lesy, pole v květu
v zahradách růží bezpočet
jim lásku vyznám, snad to nepopletu
až budu říkat slůvek nespočet.
Škoda, že čas nejde vrátit zpátky
ale, kdo pro něj naříká
jde vrátit lásku zadními vrátky?
Ta srdci už nic neříká.
Buď požehnané léto v květu
ty vánku foukej z plných plic
ať opravdu to nepopletu
až vpluje láska do ulic.

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

Blanka Krýslová

Městský úřad Kladruby ,
Sbor pro občanské záležitosti
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D2 1. K. Týfová / Gekon Újezd nad Lesy /, 2. K. Matúšová / HK Skoba DDM Stříbro/, 3. T.
Kubátová / Los Pedos Plzeň/
H3 1. J. Šimandl / Los Pedos Plzeň / , 2. M. Niebauer /Osma DDM Planá/, 3. V. Blažek /HK
Maglajz Kladruby/
D3 1. M. Matúšová / HK Skoba DDM Stříbro/, 2. V. Hálová / Los Pedos Plzeň/, 3. T. Nová / Los
Pedos Plzeň /
H4 1. M. Jech /Horoklub Chomutov/, 2. J. Krutský / SmichOFF Praha/, 3. F. Švarc / HK Maglajz
Kladruby /

SPORT
Turnaj v minikopané
TJ Kopaná Kladruby pořádá další ročník
TURNAJE V MINIKOPANÉ
v sobotu 16.7.2011 na fotbalovém hřišti v Kladrubech.
Přihlašovat své týmy můžete na tel.č. 605 231 270.

Pavel Nový
Tomáš Kasl

Kladrubský expres – 7.ročník, 12.6.2011
Letošní třetí závod Hannah Překližka Cupu se konal již posedmé a byl v r. 2005

Májový Open Cup – Velká cena Singing Rock - Stříbro, 15.5.2011
Možná nepříznivá předpověď a poměrně chladné počasí odradily některé
závodníky z účasti v druhém letošním závodě seriálu Hannah Překližka Cup 2011, který
se konal v areálu DDM Stříbro na venkovní horolezecké stěně. Májový Open Cup –
Velká cena SINGING ROCKu v lezení na obtížnost i přesto přilákala 59 závodníků z řad
školní mládeže. Dávno už neplatí, že jsou tyto závody pořádány jen pro stříbrský region.
Díky zveřejnění a snadnějšímu přihlašování na webových stránkách se opět objevily nové
tváře a rozčeřily hladinu kolem stupňů vítězů. Vedle tradičních rivalů ze Stříbra, Kladrub,
Plané, Chebu a Tachova přijeli kluci a děvčata z Plzně /Los Pedos/, Újezdu nad Lesy
/Gekon/, Břas, Třebýcinky, Chomutova a dokonce i z Prahy /Adrenaline Pit Praha
a SmichOFF/. A že se jednalo o velmi kvalitní závodníky, potvrdili i nekompromisním
útokem na medaile /viz. výsledky/.
A jak závody probíhaly? Díky náročné přípravě pořadatelů /HK Skoba Stříbro,
DDM Stříbro/ přivítal v neděli ráno závodníky a jejich doprovod pečlivě připravený areál
se zázemím, občerstvením a samozřejmě venkovní dvanáctimetrovou stěnou
s vyšperkovanými cestami. Všechny kategorie měly připravené dvě kvalifikační a jednu
finálovou cestu. Odpolední finále přineslo napínavé souboje, které často pokračovaly
dalším „rozlézáním“ o konečné umístění. Ukázalo se, že kvalita závodníků se rok od roku
zvyšuje a to, co by před několika lety nezvládl ani vítěz, dnes přeleze několik finalistů.
Zlatým hřebem finále se stala kategorie nejstarších chlapců, kde Martin Jech /Horoklub
Chomutov/ a Honza Krutský /SmichOFF Praha/ s přehledem zvládli nejtěžší finálovou
cestu a musel rozhodnout pouze čas při rozlézání.
Závěrem snad jenom tolik, že první kapky deště začaly padat až tehdy, kdy už
všichni byli na cestě domů a pořadatelé sklízeli poslední stan. Všechno klaplo na
jedničku ☺
Výsledky podle kategorií:
H1 1. A. Pechmann / Břasy/, 2. J. Lorenc / DDM Cheb/, 3. V. Pechmann / HK Maglajz Kladruby /
D1 1. A. Týfová / Gekon Újezd nad Lesy/, 2. P. Nová / HK Maglajz Kladruby/, 3. M. Boučková /
DDM Cheb /
H2 1. M. Dobranský /Třebýcinka Climber Club/, 2. R. Palma / HK Maglajz Kladruby /, 3. M.
Honsig /Tachov/,
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vůbec prvním závodem, který se na nově vybudované horolezecké stěně v tělocvičně
základní školy uskutečnil. V té době navštěvoval Filip Švarc, letošní vítěz nejstarší
kategorie chlapců, třetí třídu a učil se prvním „horolezeckým“ krůčkům. Dnes patří mezi
ostřílené závodníky a spolu s ostatními chlapci a děvčaty tvoří skupinu dětí, pro které se
lezení a soutěžení stalo nedílnou součástí jejich života.
Závody v lezení na rychlost se od ostatních disciplín odlišují a mezi některými
závodníky nejsou příliš oblíbené. Ale jedno se jim upřít nedá. Mají jedinečnou atmosféru
a obrovskou podporu přihlížejících, kteří mohou pohodlně sledovat soupeření ve všech
kategoriích a svým fanděním pomáhat závodníkům k nejlepším výkonům.
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Jako obvykle se v kvalifikaci lezly cesty A, B a součet časů určil dvojice pro
finále. Vzhledem k tomu, že se tentokrát dostavilo méně závodníků než obvykle, zalezli
si ve finále všichni. Finálové cesty se lezly dvakrát a sčítaly se vždy lepší časy z každé
z nich. Ve finále byly naměřeny i nejlepší časy tohoto ročníku /času 8,89s v kategorii H4
dosáhl F. Švarc a 11,82s M. Matúšová v kategorii D3/.
Díky štědré podpoře sponzorů si každý odnesl drobný dárek a medailisté pěkné
a hodnotné ceny. Ale především potěší, že vedle již známých tváří přibývají každým
rokem další kluci a děvčata i v těch nejmladších kategoriích ☺
Výsledky podle jednotlivých kategorií:
H1: 1. V. Pechmann, 2. V. Čechura /oba HK Maglajz Kladruby/, 3. J. Lorenc /Cheb/
D1: 1. P. Nová / HK Maglajz Kladruby/, 2. M. Boučková /Cheb/
H2: 1. M. Dobranský /Třebýcinka Climbing Club/, 2. P. Pinc /Cheb/
D2: 1. K. Matúšová /HK Skoba Stříbro/, 2. T. Kubátová /Los Pedos Plzeň/, 3. Z.
Bunková /HK Skoba Stříbro/
H3: 1. L. Zezula /HK Skoba Stříbro/, 2. J. Lorenc /Cheb/, 3. M. Vivodík /Osma Planá/
D3: 1. M. Matúšová, 2. L. Kepková /obě HK Skoba Stříbro/, 3. K. Boučková /Cheb/
H4: 1. F. Švarc / HK Maglajz Kladruby/, 2. M. Jech /Horoklub Chomutov/, 3. K. Fafílek
/Cheb/
Letošním čtvrtým závodem Hannah Překližka Cupu bude 18. září Podzimní
lezení na obtížnost na venkovní horolezecké stěně DDM Stříbro...
Pavel Nový

Mladí kladrubští fotbalisté
Letošní okresní přebor přípravek jsme odehráli pod vedením těchto trenérů:
pan Jan Pospíchal, pan Luboš Žižka a pan Roman Bubeníček. I jejich zásluhou jsme byli
druzí a myslím, že je to pro Kladruby dobrý výsledek. Hráli jsme v sestavě Pavel Pauch,
Lukáš Bubeníček, Lubomír Žižka, Roman Bubeníček, Jakub Syrový, Aleš Demeter,
Alexandr Štěrba, Jan Pospíchal, Marek Vyšín, Václav Havránek a Václav Kučera.
Trénujeme každé úterý a pátek. Vždy si dáváme na rozcvičení 1-3 kolečka,
potom přihrávky, sprinty, střelbu na bránu, zápasy a penalty.
TABULKA
Rk.
Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

1.

Tachov A

18

12

5

1

55:14

53

2.

Kladruby

16

10

3

3

30:19

43

3.

Stříbro

16

3

3

10

22:45

17

4.

Planá

16

1

3

12

12:41

12

MX Team Kladruby

(Pr

Alexandr Štěrba

Kladrubský motokrosový tým má za sebou téměř polovinu sezóny 2011,
která bude vrcholit ještě v červenci třetím závodem Poháru sv. Petra /2.7./ a dalšími
závody Sdruženého přeboru středních, západních a severních Čech. Pak nastane
„okurková sezóna“ – chvilka na krátký odpočinek, ale i na trénink pro podzimní část
přeborů.
Naši jezdci si v nabité konkurenci vedou v rámci svých možností poměrně
slušně. V prvním závodě sezóny v Merklíně /VVL Cup – přebor SMS Praha/ vybojoval
M. Nedvěd druhé místo ve třídě MX2. Ve sdruženém přeboru /SMS Nepomuk,
Chomutov a Benátky nad Jizerou/ se v Kramolíně umístil V. Nedvěd třetí ve třídě Hobby
Open, J. Nedvěd byl dvakrát druhý ve třídě Hobby MX2 /Krásná Lípa a Horšovský Týn/
a P. Nový také druhý v kategorii Veterán +50 v Horšovském Týně. Kromě toho V.
Nedvěd je na průběžném třetím místě seriálu v SMS Chomutov a P. Nový také na
průběžném třetím místě v SMS Nepomuk i absolutně v kategorii Veterán +50.
Nejdostupnějším a také nejvýznamnějším závodem SMS bude 4. září závod
ve Stříbře, kde budou startovat M. a J. Nedvědové ve třídě Hobby MX2. /SMS Středisko motocyklových sportů pod Automotoklubem České republiky/. Přijďte je
podpořit!
Pavel Nový
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Fotbalisté „na bedně“
Fotbalisté TJ Kladruby završili vysokou výhrou své účinkování ve III. třídě
okresního přeboru a díky dobrému závěru nakonec obsadili v konečném hodnocení výborn
třetí místo, a to za druhou Halží (ztráta 1 bodu) a prvním Černošínem (ztráta 6 bodů). Tent
výsledek je o to cennější, že od poloviny jarní části soutěže hráli pod jiným trenérským
vedením, neboť R. Kertys po prohraném zápase v Lesné rezignoval, a tak se týmu opět uja
S. Kostka a J.Jamriška.
Výsledky jarních utkání:
TJ Kladruby - Baník Zadní Chodov
TJ Kladruby - Čechie Halže
Sokol Černošín - TJ Kladruby
TJ Kladruby - Statky Lesná
Jiskra Bezdružice - TJ Kladruby
Dynamo Studánka A - TJ Kladruby
TJ Kladruby - Jiskra Třemešné

6 : 1 (Kasl 2, Soukup 2, Průcha, Kudlík)
3 : 1 (Hollý 2, Král)
1:0
2 : 4 (Kasl, Hollý).
0 : 1 (Král)
2:0
5 : 0 (Kasl, Hollý, Verchiere, Duspiva, Král)
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Jiskra Erpužice A - TJ Kladruby
TJ Kladruby - Hraničář Částkov B
Sokol Kšice B - TJ Kladruby
TJ Kladruby - Sokol Stráž u Tachova A
FK BKV Planá B - TJ Kladruby
TJ Kladruby - Sparta Dl. Újezd B

1 : 2 (Průcha, Kudlík)
1 : 0 (Kasl)
0:0
1 : 3 (Kudlík)
3 : 4 (Hollý 3, Král)
6 : 1 (Kasl 2,Hollý,Král,Havránek,Kadlec)

Tabulka:
Sokol Černošín
Čechie Halže
TJ Kladruby
Baník Zadní Chodov
Sokol Stráž u Tachova A
Jiskra Erpužice A
Dynamo Studánka A
Sokol Kšice B
FK BKV Planá B
Sparta Dl. Újezd B
Statky Lesná
Jiskra Bezdružice
Jiskra Třemešné
Hraničář Částkov B

57 b.
52 b.
51 b.
49 b.
48 b.
40 b.
39 b.
38 b.
37 b.
33 b.
31 b.
28 b.
21 b.
21 b.

KP kadetek : přebor hrála tři družstva, která absolvovala 3 turnaje – 1. v Kladrubech,
kde děvčata ze 4 zápasů 3 x zvítězila, naopak ve Vejprnicích díky postupnému zranění
Jany Kunešové a Šárky Pomyjové všechna utkání prohrála, a tak v Plzni na Rapidu jsme
se štěstím přehrály hlavně Sokol Vejprnice a bylo z toho konečné 2. místo – a pro naší TJ
tak nejlepší umístnění VKP v tomto ročníku. Družstvo kadetek tvoří tyto hráčky :
Jana Kunešová, Šárka Pomyjová, Pavlína Šálová, Eva Berková, Markéta Kučerová, Jana
Nedvědová, Vladěna Naruševičová, Klára Honalová, Eva Nedvědová a Simona
Křeválková.
KP kadetů – stejně jako v minulé sezóně skončili naši kadeti na 4.místě za USK Slavia
Plzeň, TJ Klatovy a Jiskrou Domažlice
Družstvo kadetů : Josef Berka, Petr Mrňák, František Havránek, Matěj Havránek, Jan
Nový, Martin Duspiva , Štefan Perďoch, a David Hilf .

Daniel Petráň

Informace oddílu volejbalu TJ Sokola Kladruby
Vážení čtenáři,
právě skončila soutěžní sezóna 2010 – 2011, ve která jsme dosáhli následujících
umístnění v okresních a krajských soutěží :
OP žen – 1.místo pro družstvo Sokola B
OP žen - 4 místo pro družstvo naších kadetek
KP kadetek - 2. místo
KP kadetů - 4. místo
KP 2.třída žen - 6 místo
KP 2.třídy mužů - 4. místo
V nemistrovských soutěžích : Pohár předsedy okresního volejbalového svazu – ženy
3 .pro B družstvo a 4. místo pro naše kadetky
K jednotlivým umístněním :
OP žen : tzv. B družstvo tvořily hráčky kolem kapitánky Heleny Kunešové : Mirka
Škorvánková, Eva Pomyjová, Štěpánka Pospíšilová, Hana Floriánová, Jaroslava
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Brabcová, Tereza Jašová posílené o hráčku z dr. A – Anetou Škorvánkovou. V celé
soutěži OP ztratily naše ženy pouze 3 sety a zcela jasně soutěž vyhrály. Stínem bylo
pouze zranění Terezky Jášové.
Družstvo C naší TJ tvořily kadetky, které tuto soutěž
měly jako zpestření v jejich tréninkové procesu a jako přípravu pro jejich krajský přebor.

KP žen – 2.třída. Po roční přestávce se vrátily do KP také naše ženy. Družstvo je
kombinované s hráčkami z Baníku Stříbro a podle potřeby také doplňované našimi
kadetkami. Přebor 2.tříd se hrál ve dvou skupinách se závěrečnými boji o konečné
umístnění. V souboji o 5.-6. místo jsme 2 x podlehli Košutce Plzeň, takže na nás zbylo
konečné 6. místo z 11 družstev.
KP mužů – 2. třída : oproti minulé sezóně si naši muži pohoršili – skončili na 4.místě.
Škoda absence v podzimní části soutěže Milana Škorvánka, který se z Českých
Budějovic na jaře vrátil do svého mateřského oddílu. Soutěž je velmi vyrovnaná, takže
dvě domácí prohry s l.týmem soutěže Valchou Plzeň 2:3 v podstatě odsunuly náš tým až
na ono 4. místo a sen o postupu do 1. třídy se pro příští sezónu rozplynul.
Tabulka:
TJ Sokol Plzeň – Valcha
TJ Sokol Kdyně
TJ Sokol Mirošov
TJ Sokol Kladruby
TJ Slavoj Stod
SK Poběžovice

36 b.
32 b.
31 b.
31 b.
23 b.
19 b.

V tabulce není započítán výsledek dvojutkání Mirošov – Stod, který nebyl do uzávěrky
znám.
Pavel Petráň
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Tomáš Jaša se po zlomenině nohy vrátil na závodní dráhu

Běh Stříbrem
Jak je zvykem v posledních letech, je neděle po městských slavnostech
(a zároveň jako jejich součást) vyhrazena Běhu historickým Stříbrem. Také letošnímu
ročníku přálo počasí, pomohlo vytvořit příjemnou atmosféru. Pořadatelé, kterými bylo
město Stříbro a oddíl atletiky TJ Baník Stříbro, ale také účastníci byli spokojeni.
Startovalo poměrně dost závodníků, slabá byla jen účast v kategoriích od 12 do 17 let.
Tyto kategorie zřejmě v příštím ročníku vypadnou z programu.
Kategorie dospělých startují společně na trati dlouhé 7 000 m. Na start se jich
postavilo 68. Trať je značně členitá a klade nároky na připravenost běžců. Nejlépe si
vedl Tomáš Jaša z Baníku Stříbro. Po úspěchu v krajských přeborech a v přípravě na
mistrovství Česka dostal od trenéra pokyn běžet jen do tepové frekvence 170/min.,
do kopců volněji a závodit jen v posledních rovinatých úsecích. Od startu byl v čele,
postupně zvětšoval náskok a do cíle doběhl s náskokem téměř 2 minuty (výsledný čas
22:20 min.). Není dobrou vizitkou dalších mladých běžců, že na 2. místě doběhl veterán
Ervin Beshir z SK Zdice. Na druhé straně je jeho výkon kvalitní (24:18 min.), stejně tak
jako třetího Milana Kožáka z AC Start Karlovy Vary (24:39 min.). Obdivuhodný byl
výkon Ivany Sekyrové z AK Sokolov. Nejenže byla nejlepší ze všech žen, i když je
věkem veteránka, ale doběhla celkově na 4. místě ve velmi dobrém čase 24:51 min.
Třetím z veteránů nad 40 let byl Martin Kučera z Plzně v čase 24:57 min.
V kategorii za Tomášem Jašou doběhl na druhém místě Jan Sokol z AK Sokolov (25:50
min.), třetí byl další závodník ze Stříbra – Jan Bíba (26:16 min.).
Vladislav Moravec

Teplota ve Stříbře 14 stupňů Celsia, zataženo. Teplota v Bílině 25 stupňů
a jasno. Takovéto rozdíly musel vstřebat Tomáš Jaša, který se vydal do Bíliny na
mistrovství České republiky v běhu na 10 000 m na dráze. Poprvé se konal jako
samostatný závod mimo mistrovství v ostatních disciplínách. Tomáš měl zlomenou nohu
a delší dobu netrénoval. Po soustředění ve Fanu, které absolvoval bez potíží, trenér
souhlasil se startem na 10 000 m. Na závod nevylaďovali, bylo to v rámci tréninku. Přece
jen výpadek v tréninku byl velký a je co dohánět. Proto také nepočítali s dobrým časem,
byl to závod jako test.
Jiné roky běželi junioři a dospělí dohromady, letos obě kategorie pořadatelé oddělili.
V závodě běženém hlavně na tepovou frekvenci se Tomáš Jaša dostal do čela. Soupeři
dostali od trenérů pokyn Tomáše nestřídat, respekt z loňska byl značný. Z klubka
závodníků postupně soupeři odpadávali, nakonec v čele zůstali jen dva. Ukrajovali jeden
okruh za druhým. Pardubický soupeř Bucifal na 150 m Tomáše vystřídal, ten se však
vrátil do vedení a do cíle již doběhl s náskokem 10 vteřin. Na získání tohoto náskoku
potřeboval pouhých 600 m. Čas 32:38,34 min. není excelentní, vzhledem k množství
naběhaných km však může být Tomáš i jeho trenér spokojen. S mistrovským titulem
nepočítali.
Vladislav Moravec
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Víte, že …
…oslavy Mezinárodního dne dětí
v Kladrubech se zúčastnilo 194
dětí…
… Kladrubské lesy, s.r.o. budou
v době od 8.8.2011 do 21.8.2011
čerpat řádnou dovolenou, tudíž
dochází k uzavření celého provozu…
… permanentku na letošní, již 34.
ročník hudebního festivalu Kladrubské léto si můžete zakoupit ne MěÚ Kladruby. Na
všechny 4 koncerty je v ceně za 320,- Kč. Vstupné na každý koncert je 100 Kč. Lístky na
jednotlivé koncerty budou v prodeji vždy na místě před každým jednotlivým koncertem.
…knihovna v Kladrubech bude uzavřena od 19.7.2011 do 11.8.2011...

44

Placená inzerce:
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