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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
čas vánoční a novoroční utekl opět jako voda a z letošního roku už je také kus
ukrojený. Minulá „Ladovská“ zima zřejmě vyčerpala sněhovou nadílku minimálně na
rok dopředu, takže mnozí, stejně jako já, nesundali sáňky z půdy. To je celkem dobrá
zpráva pro silničáře, pracovníky technických služeb a doufejme i naši peněženku
(vyúčtování plynu ukáže), ale dětem sníh asi chyběl a trocha zasněžené krajiny
i mnohým romantickým duším. Tradiční zimní radovánky se tedy odehrály výhradně
v rámci plesové sezóny a byly završeny masopustem.
Myslím, že nám mnohé obce mohou tuto krásnou tradici závidět, a můžeme
být právem pyšní, že se letos opět sešlo tolik masek. Velký dík patří všem, kteří se na
masopustu podíleli, především organizátorům, ale i všem maskám a účastníkům
průvodu.
Ale konec radovánek. Už od jara nás v obci čeká spousta nových úkolů
i všední práce a já doufám, že se nám společně podaří vše zvládnout.
Vaše Svatava Štěrbová
Vážení spoluobčané,
původně jsem neměl v úmyslu toto již tak obsáhlé číslo Kladrubského zpravodaje
rozšiřovat ještě svými úvahami, ale nakonec mi to nedalo. Žijeme v obci, kde se
všichni známe a jeden vidí druhému takřka do talíře. Skoro každý z nás má doma
nějakého domácí miláčka a je jedno, zda je to morče, pes a nebo třeba osel . Podstatné
je, že každý, kdo nějaké zvíře chová, mu jednak dává najíst a jednak také uklízí to, co
vypadne z druhé strany jeho trávicího traktu. Pokud zvířata chováme na zahradě, je
všechno v pořádku, ale pokud je také bereme do ulic, a v tomto případě se jedná
především o psi, je slušností, aby majitel takového psa, pokud někde vykoná svoji
potřebu, exkrement sebral a hodil jej do koše či popelnice. Pokud se v současné době
projdete naší obcí, uvidíte tu hromádku, tam hromadu a jinde lívaneček. A myslím, že
nejde jen o to, zda pes udělá svoji potřebu přímo na chodníku nebo vozovce, ale psí
bobek lze sebrat i z travnaté plochy, ať je to pás u chodníku nebo celé hřiště. Jde o
slušnost každého z nás, neboť to nejen strašně vypadá a hrají si v tom naše děti, ale
šlapeme v tom všichni a velmi chutné je, když pracovníci TS sekají a hrabou v takto
pohnojeném trávníku. Jistě si dovedete představit, co s takovou psí hromádkou udělá
křovinořez a věřte, že to, co potom takový člověk přežvykuje, opravdu není žvýkačka.
Znovu zdůrazňuji, že jde o slušnost každého z nás, neboť tato skutečnost je
sice ošetřena Obecně závaznou vyhláškou obce Kladruby č. 4/2005 „O čistotě
a veřejném pořádku“, kde se v článku č. 2 mimo jiné píše: „Průvodce
provázeného zvířete je povinen exkrementy způsobené provázeným zvířetem
okamžitě odstranit.“, ale jde i o to nebýt lhostejný k prostředí, ve kterém žijeme
a chovat se slušně nejen vůči sobě, ale i k ostatním. Myslím, že není od věci říci,
že to není jen můj subjektivní dojem, ale že stejný názor má řada občanů naší
obce.
Jaroslav Pospíšil
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
Informace z jednání rady a zastupitelstva obce
Zasedání rady obce v období od 13.12.2006 do 17.1.2007 :
Rada obce v z a l a

na

vědomí :

- Informaci o neprodloužení nájemní smlouvy bytu do doby uhrazení dluhu na nájmu
za rok 2006 + doplatku topné sezóny nájemcům obecních bytů dle seznamu
- Ukončení platnosti nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 1964/1 v k.ú. Kladruby
– pozemek na zahrádku – nájemce Stanislav Jandík, Kladruby 262
- Žádost p. Rudolfa Hájka a Radky Kozákové, Kladruby 36 o přidělení většího bytu
- Ukončení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor, nemovitost na st.p.č. 338
v k.ú. Kladruby – bývalá vodárna, ukončení dohodou obou smluvních stran ke dni
13.12.2006, nájemce p. Dušan Coufal, Plzeň
- Vyjádření bývalého starosty p. Janči k akci – Stavební úpravy ZŠ a MŠ Kladruby
- Vyrozumění Okresního soudu v Tachově o odročení jednání soudu mezi ČR – Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových proti Jednota SD Tachov ve věci určení
vlastnictví nákupního střediska v Kladrubech
- Připomínky ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 14.12.2006
- Informaci starostky obce o plánu výstavby 24 sociálních bytů v Revoluční ulici
v Kladrubech
- Přehled dlužníků na nájemném z obecních bytů a poplatků spojených s užíváním
bytu ke dni 31.12.2006
- Informaci o činnosti nájemců restaurace U Koruny v Kladrubech
- Informaci zástupců firmy Ingem s.r.o. Plzeň k výstavbě bytů v Revoluční ulici
v Kladrubech

Rada obce projednala a

schválila

:

- Poskytnutí propagačního materiálu při návštěvě Základní školy v Altenstadtu dne
12.12.2006 – 10 tašek (brožura obce Kladruby, brožura Tachovsko, skládačka obce
v němčině, samolepka, odznak)
- Vyřazení inventáře ze ZŠ Kladruby :
* kabinet TV – inventář v celkové hodnotě 2.671,80 Kč
* školní jídelna – inventář v celkové hodnotě 44.136,84 Kč
- Dodatek č. 1 smlouvy o dílo ze dne 18.9.2006 uzavřený mezi Obcí Kladruby
a O.Hilfem – malířské práce, Stříbro ohledně posunutí termínu dokončení prací
v domech čp. 260, 355 a 356 v Kladrubech – práce budou objednateli předány
ke dni 1.3.2007
- Dodatek č. 2 smlouvy o dílo ze dne 18.9.2006 uzavřený mezi Obcí Kladruby
a O.Hilfem – malířské práce, Stříbro ohledně navýšení ceny díla v domě čp. 298
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v Kladrubech za provedené práce navíc – z původní ceny 9.085,- Kč na celkovou
částku 12.285,- Kč
- Prodloužení platnosti nájemních smluv v bytech :
* Josef Švarc, nájemce bytu č. 4 v domě čp. 356 v Zadní ulici v Kladrubech,
prodloužení do 31.12.201
* Anna Svobodová, nájemce bytu č. 2 v domě čp. 356 v Zadní ulici
v Kladrubech - prodloužení do 31.12.2010
* Milan Stránský, nájemce bytu v domě čp. 197 v Husově ulici v Kladrubech,
prodloužení do 31.12.2010
* manž. Kohoutovi, nájemci bytu č. 1 v domě čp. 209 v Husově ulici
v Kladrubech, prodloužení do 31.12.2010
* Vlasta Šteinová, nájemce bytu č. 4 v domě čp. 209 v Husově ulici
v Kladrubech, prodloužení do 31.12.2010
* manž. Šámalovi, nájemci bytu č. 2 v domě čp. 359 v Milevské ulici
v Kladrubech , prodloužení do 31.12.2010
* manž. Špačkovi, nájemci bytu č. 2 v 1.patře v domě čp. 36 na nám.Republiky
v Kladrubech, prodloužení do 31.12.2010
* Rudolf Hájek, Radka Kozáková, nájemci bytu č.2 ve 2. patře v domě čp. 36 na
nám.Republiky v Kladrubech, prodloužení do 31.12.2010
* Pavel Šrámek, nájemce bytu č.3 ve 2. patře v domě čp. 36 na nám.Republiky
v Kladrubech – prodloužení do 31.12.2010
* Jiří Gütter, nájemce bytu č.4 ve 2. patře v domě čp. 36 na nám.Republiky
v Kladrubech – prodloužení do 31.12.201
* Prodloužení pronájmu NP p. Davidu Čermákovi, Hýskov – 3 místnosti na
stavebním dvoře na potravinářskou výrobu, roční nájemné 24.000,- Kč (měsíční
nájemné 2.000,- Kč), prodloužení do 31.12.2008 za stejných podmínek
* Prodloužení pronájmu NP sl. Evě Krejčové, Kladruby – 1 místnost v DPS na
poskytování služeb – masáží, roční nájemné 4.800,- Kč (měsíční nájemné 400,Kč), prodloužení do 31.12.2008 za stejných podmínek
- Stanovení termínů svateb na rok 2007
- Pronájem NP v přízemí domu čp. 6 v Husově ulici v Kladrubech Regionálnímu
centru partnerství Tachov na zřízení turistického informačního centra Geoparku
GeoLoci na dobu neurčitou s 3 měsíční výpovědní lhůtou, za cenu nájmu 1.000,Kč měsíčně
- Žádost Kladrubských lesů s.r.o. o změnu termínu splatnosti v nájemních
smlouvách :
* smlouva o nájmu 3 kanceláří – čtvrtletní splatnost – požadavek na splátky 1x ročně
v měsíci prosinci
* pozemková nájemní smlouva – les – čtvrtletní splatnost – požadavek na splátky 1x
ročně v měsíci prosinci
* nájemní smlouva na objekt pilnice – čtvrtletní splatnost – požadavek na splátky 1x
ročně v měsíci prosinci
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- Pronájem pozemku p.p.č. 1964/1 v k.ú. Kladruby o výměře 160 m2 p. Miloslavu
Žákovi, bytem Kladruby 261 za účelem zřízení zahrádky, za roční nájemné 80,- Kč tj.
0,50 Kč/m2/rok na dobu od 1.1.2007 do 31.12.2008
- Ustavení povodňové komise obce Kladruby
- Přidělení bytu č. 32 v DPS v Kladrubech – p. Miloslava Hlinková, Plešnice 6
- Uzavření dohody o odkoupení části zařízení z prodejny v DPS Kladruby od
dosavadního nájemce – Barbory Říhové v souvislosti s ukončením nájemní smlouvy,
a to ve výši 3.650,- Kč
- Smlouvu o provedení prací a výkonů uzavřenou mezi obcí Kladruby a p. Jaroslavem
Mašátem, SHR, Láz na zimní údržbu místních komunikací za cenu 700,- Kč + 19%
DPH za 1 hodinu výkonu stroje
- Smlouvu o výpůjčce radlice pro zimní údržbu uzavřenou mezi obcí Kladruby
a p. Jaroslavem Mašátem, SHR, Láz
- Výši nájemného v KD Kladruby – leden 2007 – 10.000,- Kč, po uplynutí zkušební
doby bude s nájemci projednáno zvýšení nájemn. a změna smlouvy v odst. VI. bodu 1
- Smlouvu o likvidaci komunálního odpadu na rok 2007 uzavřenou mezi obcí
Kladruby a firmou K+G Ekoma s.r.o. Kladruby na uložení odpadu na skládce
Kladruby za cenu 517,- Kč/1 tunu odpadu vč. DPH
- Poskytnutí propagačního materiálu obce na výstavu Regiontour Brno 2007
dle předloženého návrhu
- Udělení plné moci firmě INGEM a.s. Plzeň na vyřízení územního rozhodnutí
o umístění stavby „4x8 bytových jednotek Kladruby“
- Poskytování ošetřovatelských služeb v DPS v Kladrubech poskytované Městskou
charitou v Plzni – pobočka Stříbro (náklady hradí zdravotní pojišťovna)
- Odstranění vývěsních skříněk TJ kopaná Kladruby a místní organizace KSČM
ze Zadní ulice v Kladrubech z důvodu bezpečnosti možných čtenářů. Na komunikaci
v místě skříněk není chodník a čtenář by mohl být ohrožen jedoucím vozidlem.
Skříňky jsou neestetické a jsou v dezolátním stavu
- Poskytnutí propagačního materiálu dle seznamu do tomboly při plesech
v Kladrubech – hasičský, včelařský, myslivecký a učitelský
- Uzavření nových pozemkových nájemních smluv na p.p.č. 185/98, 185/37, 185/38,
185/39 a 185/40 v k.ú. Kladruby – pozemky v Sadové ulici, platnost smluv od 1.1.2007
do 31.12.2009, nájemné 2,- Kč/m2/rok, nájemci – Jaroslava Hubičková, Helena
Kokrmentová, Václav Mrňák, Daniel Mrňák, Vlastimil Petřík, Jana Šrámková,
František Dlhý, Milan Segíň, Jiří Hönig, Antonín Bogdanský
- Pronájem p.p.č. 2016 v k.ú. Milevo o výměře 2785 m2 p. Zdeňku Zdvořanovi,
Milevo 26 na dobu od 1.1.2007 do 31.12.2009 ze cenu 0,50 Kč/m2/rok
- Pokácení 1 ks jírovce maďalu na p.p.č. 1763/1 v k.ú. Kladruby – pozemek
ve vlastnictví obce Kladruby (jedná se o kaštan při cestě ke střelnici)
- Uzavření nájemní smlouvy mezi Obcí Kladruby a V.Balíkem ml., Kladruby 318
na pronájem NP v budově DPS v Kladrubech (společenský sál) na kurzy výuky
angličtiny s platností do 30.6.2007 za měsíční nájemné 100,- Kč
- Poskytování inzertních služeb v místním Zpravodaji za cenu – 1 celá stránka A5 –
500,-Kč

- ZO schválit prodejní cenu kalendářů Vesnice roku na rok 2007 –- cena – 50,- Kč
- ZO schválit zastoupení obce Kladruby v občanském sdružení Český Západ – Místní
partnerství Olbramov – zástupce obce Jaroslav Pospíšil, místostarosta obce
- ZO schválit přijetí daru od firmy Coca – Cola Beverages ČR spol. s r.o. Praha
10 balení limo v celkové hodnotě 1988,80 Kč
- ZO schválit směnu pozemků p.p.č. 359 v k.ú. Kladruby (orná půda) o výměře 345
m2 – vlastník obec Kladruby za pozemek p.p.č. 2213/3 v k.ú. Kladruby (orná půda)
o výměře 341 m 2 – vlastník ZEVYP pozemky s.r.o. Heřmanova Huť s tím, že rozdíl
ve výměře nebude řešen (pozemek Zevypu je pod panelovou komunikací k vodojemu)
- ZO schválit zastoupení obce Kladruby v Dobrovolném svazku obcí Stříbrský region
-– zástupce obce Jaroslav Pospíšil, místostarosta obce
- ZO schválit prodloužení termínu podání žádostí XII. kola půjček z Fondu rozvoje
bydlení – vyhlášení XII. kola proběhlo dne 9.10.2006 a bude ukončeno 31.3.2007
- ZO schválit rozpočtové provizorium obce Kladruby na rok 2007
- ZO schválit směrnici č. 13 o tvorbě a čerpání sociálního fondu s platností od
1.1.2007
- ZO schválit zajištění závodního stravování pracovníků obce v roce 2007
- ZO schválit rozpočtové opatření č. 2 ze dne 12.12.2006
- ZO schválit rozpočtové opatření č. 3 k 31.12.2006 ze dne 29.12.2006
- ZO schválit přijetí sponzorských darů – propagačních materiálů na dětské sportovní
a kulturní akce od firem :
* Legáček&Darovánek s.r.o., Vladimírova 6, Praha 4 - Nusle
* Samolepky.CZ s.r.o., Pod Bání 8, Praha 8
* Danone s.r.o. Czech
* Finanční dar od firmy Alcoa Fujikura Czech Stříbro ve výši 15.000 dolarů
na chodník v Husově ulici
- ZO schválit převod částky 103.089,- Kč z běžného účtu do sociálního fondu. Jedná
se o příděl 4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků roku 2006
- ZO schválit odměny členům zastupitelstva obce dle nařízení Vlády ČR č. 37/2003
Sb. ve znění nař. Vlády č. 614/2006 ze dne 29.12.2006 s tím, že poprvé bude
uplatňováno za měsíc leden 2007
- ZO schválit podání žádosti na PF ČR Tachov o zpracování privatizačního převodu –
bezúplatný převod st.p.č. 57 v k.ú. Milevo včetně studny
- ZO schválit uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Kladruby a Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR na pozemky dotčené stavbou dálnice. Jedná se o pozemky :
* k.ú. Kladruby –
p.p.č. 2186/39
výměra 68 m2
2186/75
85 m2
2186/83
1837 m2
2186/154
126 m2
2186/171
54 m2
2186/173
2 m2
2186/255
806 m2
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Rada obce

doporučila

:

2186/257
727 m2
2186/258
23 m2
2186/37
144 m2
2186/216
6 m2
2186/256
9 m2
* k.ú. Benešovice –
2614/84
12m2
2614/85
72 m2
2614/86
20 m2
2615/81
1274 m2
2615/92
613 m2
2615/142
1853 m2
celkem se jedná o pozemky o výměře 7731 m2, cena 50,-Kč/m2, cena celkem 386.550,Kč. Z návrhu na prodej je vyřazen pozemek č. 2615/227 v k.ú. Benešovice z důvodu,
že se jedná o část přístupové komunikace z Benešovic na Výrov
- ZO schválit podání žádosti obce Státnímu statku Jeneč o odprodej pozemků
v k.ú. Kladruby, Pozorka, Vrbice, Láz, Tuněchody a Brod dle přiloženého seznamu
- ZO schválit odprodej p.p.č. 134 v k.ú. Kladruby p. Janu Semorádovi, bytem
Kladruby 341, pozemek o výměře 847 m2, cena 50,-Kč/m2 tj. celkem 42.350,- Kč
- ZO schválit předloženou skladbu cenové nabídky od firmy Ingem s.r.o. Plzeň
na realizaci projektu – 4x8 bytových jednotek v Revoluční ulici v Kladrubech :
* zajištění projektové dokumentace pro územní řízení v ceně 60.000,- Kč
* inženýrská činnost – zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí v ceně
30.000,- Kč
* zajištění projektové dokumentace pro stavební řízení v ceně 160.000,- Kč

Zastupitelstvo obce projednalo a s c h v á l i l o :

- Blahopřání poslance PČR Ing. Václava Votavy členům zastupitelstva obce
ke zvolení, - Informaci o plnění rozpočtu obce v roce 2006, - Informaci k investičním
akcím v roce 2006,- Schválené oddávající členy ZO – Mgr. Svatava Štěrbová, Jaroslav
Pospíšil, Jiří Pánek,- Složení komisí rady obce Kladruby

- Informaci o činnosti rady obce za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení
- Jednací řád zastupitelstva obce Kladruby
- Složení kontrolního a finančního výboru :
* kontrolní výbor : Emil Janča (předseda), Ing. Václav Ocelík, Josef Jaša
* finanční výbor : Ing. Tomáš Kasl (předseda), Ing Václav Balík, Ing. Miroslav
Kohout
- Rozpočtové provizorium obce Kladruby na rok 2007
- Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 12.12.2006
- Odměňování členů zastupitelstva obce dle předloženého návrhu
- Směrnici č. 13 o tvorbě a čerpání sociálního fondu s platností od 1.1.2007
- Zajištění závodního stravování pracovníků obce v roce 2007
- Prodloužení termínu podání žádostí XII. kola půjček z Fondu rozvoje bydlení –
vyhlášení XII. kola proběhlo dne 9.10.2006 a bude ukončeno 31.3.2007
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 06/2006 uzavřené mezi Obcí Kladruby a firmou
MPA stavební spol. s r.o. Stříbro na stavbu – Kladruby – parkovací stání u
stravovacího zařízení – změna termínu dokončení stavby do 20.12.2006 z důvodu
provádění odvodnění přilehlé komunikace, které je samostatnou stavbou
- Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 05/2006 uzavřené mezi Obcí Kladruby a MPA
stavební s.r.o. Stříbro na rekonstrukci chodníku Husova ul., změna celkové ceny
zakázky, navýšení z 891.995,80 Kč na 1.065 869,01 Kč. Důvodem navýšení ceny
je změna odvodňovacího systému. Změna systému proběhla v měsíci říjnu 2006
- Prodloužení ručení opakovaného poskytnutí podnikatelsko-provozního úvěru ve výši
500.000,- Kč Kladrubským lesům s.r.o. do 29.12.2007
- Prodejní cenu kalendářů Vesnice roku na rok 2007 - cena – 50,- Kč
- Zastoupení obce Kladruby v občanském sdružení Český Západ – Místní partnerství
Olbramov – zástupce obce Jaroslav Pospíšil, místostarosta obce
- Zastoupení obce Kladruby v Dobrovolném svazku obcí Stříbrský region – zástupce
obce Jaroslav Pospíšil – místostarosta obce
- Přijetí daru od firmy Coca – Cola Beverages ČR spol. s r.o. Praha - 10 balení limo
v celkové hodnotě 1988,80 Kč – ceny pro děti na kulturní a sportovní akce
- Kupní smlouvu na koupi pozemkové parcely určené k zástavbě č. 1957/12
v k.ú. Kladruby o výměře 632 m2, uzavřenou mezi Obcí Kladruby a p. Pavlem
Šrámkem, bytem Kladruby, Sadová 289 a sl. Štěpánkou Maryškovou, bytem Krátká
1235, Stříbro za cenu 490,- Kč/m2 tj. 309.680,- Kč
- Kupní smlouvu na koupi pozemkové parcely určené k zástavbě č. 1957/16
v k.ú. Kladruby o výměře 667 m2, uzavřenou mezi Obcí Kladruby a p. Radanem
Lamplem, bytem Stříbro, Gagarinova 955 a sl. Bronislavou Maškovou, bytem Bor,
Vysočany 53 za cenu 490,- Kč/m2 tj. 326.830,- Kč
- Kupní smlouvu na koupi pozemkové parcely určené k zástavbě č. 1957/15
v k.ú. Kladruby o výměře 637 m2, uzavřenou mezi Obcí Kladruby a manž. Jiřím
a Miroslavou Vydrovými, bytem Stříbro, Nerudova 1397 za cenu 490,- Kč/m2 tj.
312.130,- Kč
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Rada obce p o v ě ř i l a :
- Místostarostu obce p. Pospíšila k vyvolání jednání na Policii ČR – DI Tachov
na základě ústní žádosti p. Křeválka z Kostelní ulice v Kladrubech - změnu parkování
v Kostelní ulici z podélného na šikmé stání

Rada obce

uložila

:

Místostarostovi obce :
- kontaktovat stavební dozor akce Stavební úpravy ZŠ a MŠ Kladruby p. Kouru
a požadovat podrobný rozbor akce

Zasedání zastupitelstva obce dne 14.12.2006 a 18.1.2007 :
Zastupitelstvo obce v z a l o

na vědomí :

- Kupní smlouvu na koupi pozemkové parcely určené k zástavbě č. 1957/18
v k.ú. Kladruby o výměře 585 m2, uzavřenou mezi Obcí Kladruby a p. Jiřím Vydrou,
bytem Stříbro, Soběslavova 1297 za cenu 490,- Kč/m2 tj. 286.650,- Kč
- Podání žádosti obce Kladruby k rukám předsedy PS ČR o znovuzískání statutu města
- Rozpočtové opatření č. 3 k 31.12.2006 ze dne 29.12.2006
- Cenovou nabídku firmy Ingem s.r.o. Plzeň na realizaci projektu – výstavba bytů
v Revoluční ulici v Kladrubech (dle nabídky budou vypracovány smlouvy)
* zajištění projektové dokumentace pro územní řízení v ceně 60.000,- Kč
* inženýrská činnost – zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí v ceně
30.000,- Kč zajištění projektové dokumentace pro stavební řízení v ceně 160.000,- Kč
(maximální cena)
- Převod částky 103.089,- Kč z běžného účtu do sociálního fondu. Jedná se o příděl
4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků roku 2006
- Odměny členům zastupitelstva obce dle nařízení Vlády ČR č. 37/2003 Sb. ve znění
nař. Vlády č. 614/2006 ze dne 29.12.2006 s tím, že poprvé bude uplatňováno za měsíc
leden 2007
- Kupní smlouvu na koupi pozemkové parcely určené k zástavbě č. 1957/14
v k.ú. Kladruby o výměře 682 m2, uzavřenou mezi Obcí Kladruby a manž. Petrem
a Romanou Špačkovými, bytem Kladruby, Zahradní 325 za cenu 490,- Kč/m2 ,
tj. 334.180,- Kč
- Kupní smlouvu na koupi pozemkové parcely určené k zástavbě č. 1957/8
v k.ú. Kladruby o výměře 806 m2, uzavřenou mezi Obcí Kladruby a p. Janem
Peleškou, bytem Bělojarská 1455, Tachov a sl. Doubravkou Mačurovou, bytem
Prostiboř 41
za cenu 490,- Kč/m2 tj. 394.940,- Kč
- Kupní smlouvu na koupi pozemkové parcely určené k zástavbě č. 1957/10
v k.ú. Kladruby o výměře 946 m2, uzavřenou mezi Obcí Kladruby a p. Lubomírem
Tiefenbachem, bytem Na Vyhlídce 142, Dýšina za cenu 490,- Kč/m2 tj. 463.540,- Kč
- Kupní smlouvu na koupi pozemkové parcely určené k zástavbě č. 1957/17
v k.ú. Kladruby o výměře 730 m2, uzavřenou mezi Obcí Kladruby a manž. Jaromírem
a Jitkou Komorousovými, bytem Větrná 1283, Stříbro za cenu 490,- Kč/m2 tj.
357.700,- Kč
- Kupní smlouvu na koupi pozemkové parcely určené k zástavbě č. 1957/27
v k.ú. Kladruby o výměře 917 m2, uzavřenou mezi Obcí Kladruby a p. Kamilem
Pajerem, bytem Soběslavova 549, Stříbro za cenu 490,- Kč/m2 tj. 449.330,- Kč
- Kupní smlouvu na koupi pozemkové parcely určené k zástavbě č. 1957/7
v k.ú. Kladruby o výměře 858 m2, uzavřenou mezi Obcí Kladruby a manž. Jaroslavem
a Radkou Fichtlovými, bytem Osvobozených politických vězňů 1070, Nýřany za cenu
490,- Kč/m2 tj. 420.420,- Kč
- Přijetí sponzorských darů – propagačních materiálů na dětské sportovní a kulturní
akce od firem :
* Legáček&Darovánek s.r.o., Vladimírova 6, Praha 4 - Nusle
* Samolepky.CZ s.r.o., Pod Bání 8, Praha 8
* Danone s.r.o. Czech

* Finanční dar od firmy Alcoa Fujikura Czech Stříbro ve výši 15.000 dolarů
na chodník v Husově ulici
- Podání žádosti na PF ČR Tachov o zpracování privatizačního převodu – bezúplatný
převod st.p.č. 57 v k.ú. Milevo včetně studny
- Uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Kladruby a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
na pozemky dotčené stavbou dálnice. Jedná se o pozemky :
* k.ú. Kladruby – p.p.č. 2186/39
výměra 68 m2
2186/75
85 m2
2186/83
1837 m2
2186/154
126 m2
2186/171
54 m2
2186/173
2 m2
2186/255
806 m2
2186/257
727 m2
2186/258
23 m2
2186/37
144 m2
2186/216
6 m2
2186/256 9 m2
* k.ú. Benešovice –
2614/84 12m2
2614/85 72 m2
2614/86 20 m2
2615/81 1274 m2
2615/92 613 m2
2615/142 1853 m2
celkem se jedná o pozemky o výměře 7731 m2, cena 50,-Kč/m2, cena celkem 386.550,Kč. Z návrhu na prodej je vyřazen pozemek č. 2615/227 v k.ú. Benešovice z důvodu, že
se jedná o část přístupové komunikace z Benešovic na Výrov
- Podání žádosti obce Státnímu statku Jeneč o odprodej pozemků v k.ú. Kladruby,
Pozorka, Tuněchody a Brod dle přiloženého seznamu
* k.ú. Pozorka u Kladrub - p.p.č. 239/1
- výměra 665 m2
* k.ú. Tuněchody u Stříbra - p.p.č. 1407/1
8.019 m2
* k.ú. Kladruby u Stříbra - p.p.č. 32/4
1.130 m2
32/16
2 m2
202/3
835 m2
2039/2
51 m2
2046/2
494 m2
2048/1
4.542 m2
2049
2.194 m2
2055/1
1.332 m2
2060/2
968 m2
2061/2
471 m2
2063/1
1.655 m2
2063/3
9 m2
2066/1
3.680 m2

11

12

2066/2
14 m2
2066/3
8 m2
2069/1
106 m2
2069/3
32 m2
2073/1
720 m2
2078/3
243 m2
2078/4
483 m2
2079/1
3.607 m2
2082/1
3.333 m2
2085
711 m2
2091/2
235 m2
2110
459 m2
2145
192 m2
2163
50 m2
- Směnu pozemků p.p.č. 359 v k.ú. Kladruby (orná půda) o výměře 345 m2 – vlastník
obec Kladruby za pozemek p.p.č. 2213/3 v k.ú. Kladruby (orná půda) o výměře 341
m2- vlastník ZEVYP pozemky s.r.o. Heřmanova Huť s tím, že rozdíl ve výměře
nebude řešen (pozemek Zevypu je pod panelovou komunikací k vodojemu)

Zastupitelstvo obce

neschválilo :

- Odprodej pozemku p.p.č. 185/6 v k.ú. Kladruby o výměře 932 m2 p. Robertu
Kaiserovi, Milevo 42, doporučuje ponechat nájemní vztah
- Odprodej části p.p.č. 1399/4 v k.ú. Tuněchody p. Martině Homolové, bytem
V Lomech 2, Plzeň (po provedeném místním šetření a projednání s místními občany)
z důvodu narušení rázu návsi
- Odprodej pozemků 1990/10 a 1990/1 v k.ú. Kladruby p. Zdeňce Hrochové, Stříbro
z důvodu, že p.p.č. 1990/10 prochází kanalizace a p.p.č. 1990/1 smrkový porost,
návrh pronájmu
- Odprodej pozemku p.p.č.70/4 v k.ú. Láz a pronájem pozemku 70/2 v k.ú. Láz p.
Karlu Levému, Stříbrská 331, Kladruby z důvodu, že na předmětné pozemky je
uzavřená platná pozemková nájemní smlouva, nájemce p. František Voják, Láz 27,
platnost smlouvy do 31.12.2007

Zastupitelstvo obce r e v o k o v a l o :
- Usnesení zastupitelstva obce č. II/20 ze dne 11.5.2006 týkající se uzavření smlouvy

8.1. - jednání s nájemci restaurace U Koruny v Kladrubech o prodloužení nájmu
(starostka + místostarosta)
9.1. - jednání předsednictva Stříbrského regionu (místostarosta)
10.1. - jednání u Okresního soudu v Tachově ohledně šetření vlastnictví nákupního
střediska v Kladrubech (starostka)
10.1. - jednání na Pozemkovém fondu v Tachově (starostka + místostarosta)
11.1. - účast na výstavě Regiontour Brno 2007 - zajištění propagace obce Kladruby
ve stánku regionu (starostka)
12.1. - účast na výstavě Regiontour Brno 2007 (starostka)
13.1. - schůze střeleckého klubu (starostka + místostarosta)
16.1. - porada starostů správního obvodu Stříbro konaná v Bezdružicích (starostka)
17.1. - zasedání rady obce
18.1. - zasedání zastupitelstva obce
20.1. - vítání občánků (starostka)
22.1. - setkání s poslancem za ČSSD Ing. Votavou a ředitelem Státního fondu rozvoje
bydlení Praha JUDr. Wagnerem konané v Boru - dotační programy (starostka)
23.1. - členská schůze Stříbrského regionu (místostarosta)
25.1. - výroční členská schůze ZO Českého svazu chovatelů (starostka +
místostarosta)
26.1. - setkání s poslancem za ČSSD Ing.. Škromachem konané ve Stříbře uplatňování zákona o sociálních službách (starostka)
30.1. - jednání se starostou, místostarostou a ředitelkou kulturního zařízení
v Horšovském Týně ohledně zajištění spolupráce při konání kulturních akcí
(starostka + místostarosta)
1.2. - jednání na MV ČR – HZS Praha - získání dotace na nové hasičské vozidlo
(starostka)
1.2. - příprava administrátorů a předkladatelů projektů pro nové programovací období
EU 2007 – 2013 – Horšovský Týn (místostarosta)
2.2. - příprava administrátorů a předkladatelů projektů pro nové programovací
období EU 2007 – 2013 – Horšovský Týn (místostarosta)
3.2. - výroční valná hromada SDH (starostka + místostarosta)
6.2. - jednání s jednatelem společnosti Chodovar s.r.o. Chodová Planá J.Plevkou
ohledně zajištění prodeje piva v restauraci U Koruny (starostka + místostarosta)
7.2. - zasedání rady obce

s Ing. Šillarem na vypracování projektové dokumentace na stavbu sociálních bytů

Irena Löriková, pracovnice OÚ

Irena Löriková, pracovnice OÚ
Jednání starostky a místostarosty obce :
3.1. - zasedání rady obce
5.1. - diskuse o možnostech využití programů Mezinárodního visegrádského fondu
konaná na Krajském úřadu v Plzni (starostka)
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Ceník vodného a stočného platné od 1. 1. 2007

40

55 506

58 281

53 232

55 894

108 738

114 175

Valná hromada VSOZČ na svém zasedání 19. října 2006 schválila vodné a stočné pro
rok 2007.

50

78 459

82 382

75 129

78 885

153 588

161 267

60

104
141

109
348

99 570

104
548

203 710

213 896

75

147
329

154
695

140
570

147
599

287 899

302 294

celkem vodné a stočné

80

162
888

171
032

155
317

163
082

318 204

334 115

90

195
652

205
434

186
335

195
652

381 987

401 086

100

230
518

242
044

219
300

230
265

449 818

472 309

120

306
190

321
500

290
718

305
254

596 909

626 754

Pohyblivá část
(platba za odebrané (a odkanalizované) množství vody)
ceny v Kč za 1m3 (sazba DPH činí 5%)
vodné

stočné

bez
DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

24,13

25,34

16,80

17,64

40,93

42,98

Pevná složka
(roční platba podle hodnoty trvalého průtoku vodoměru)

(ceny s DPH jsou zaokrouhleny na celé číslo, pro fakturaci je směrodatná cena bez daně)

ceny v Kč za rok (sazba DPH činí 5%)
fakturační
vodoměr jmenovitý
průtok [m3/h]

vodné
bez
DPH

celkem vodné a
stočné

stočné

s
DPH*

bez
DPH

s
DPH*

bez
DPH

s DPH*

Odpadní voda z jiných zdrojů
(srážková voda, podzemní voda, a pod.)
Pohyblivá složka

Pevná složka

Celkem

bez DPH

bez DPH

bez DPH

16,80

1,64

18,44

1,5

669

702

452

475

1 121

1 177

2,5

1 071

1 124

850

892

1 921

2 017

3

1 311

1 377

1 087

1 142

2 399

2 519

3,5

1 576

1 654

1 347

1 415

2 923

3 069

5

2 495

2 620

2 250

2 363

4 746

4 983

6

3 204

3 365

2 944

3 091

6 148

6 456

7

3 983

4 182

3 704

3 889

7 687

8 071

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

bez DPH

s DPH

10

6 693

7 028

6 342

6 659

13 035

13 687

26,73

28,07

18,44

19,36

45,17

47,43
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12 295

12 910

11 768

12 357

24 064

25 267

20

19 062

20 015

18 297

19 212

37 359

39 227

25

26 852

28 194

25 791

27 080

52 642

55 274

30

35 568

37 346

34 155

35 863

69 723

73 209

35

45 138

47 395

43 320

45 486

88 458

92 881
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Průměrné ceny
(přepočtené průměrné ceny na základě typických ročních odběrů)
Vodné

Stočné

Celkem vodné a stočné

Jak je tvořena cena vody?
Sazby vodného a stočného jsou věcně usměrňovány státem, to znamená, že si do nich
každý provozovatel vodovodů a kanalizací může zakalkulovat pouze ekonomicky
oprávněné náklady a přiměřený zisk. Společnost Vodárny a kanalizace Karlovy Vary,
a.s., provádí kalkulaci ceny a navrhuje její výši většinou pro období jednoho roku.
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Tu pak schvalují zástupci obcí, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí
západních Čech.

Hlášení havárií a poruch na veřejných vodovodech a kanalizacích
- nepřetržitá služba 24 hodin denně

Na území provozovaném společností Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., platí
dvousložkové vodné a stočné (od 1. 1. 2002), jehož zavedení umožnil zákon
č. 274/2001 Sb. "O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu". V praxi to
znamená, že odběratel platí v každé faktuře pevný poplatek podle velikosti
instalovaného vodoměru a pohyblivou částku podle odebraného množství pitné vody
Z pevných poplatků je hrazena část nákladů na udržování tlaku ve vodovodní síti,
údržba a opravy vodovodního i kanalizačního systému atp., tedy činností, které musí
být prováděny bez ohledu na to, zda odběratel momentálně tyto služby využívá či
nikoliv. Pevná složka je tedy platbou za možnost odběru vody či jejího vypouštění
a odběratel ji hradí, ať vodu odebere, resp. vypustí, či nikoliv. Výše pohyblivé částky
závisí na množství odebrané či vypuštěné vody. Ceny v pohyblivé části za jeden metr
krychlový odebrané vody jsou pro všechny odběratele stejné, ať už se jedná o
domácnosti nebo tzv. ostatní odběratele.

Vodárenský dispečink se sídlem v Karlových Varech - Doubí

Platba za služby poskytované v oblasti vody má dvě části - vodné a stočné.
Vodné je úplata za dodávku pitné vody z veřejného vodovodu. Množství vody dodané
do objektu z veřejné sítě se měří vodoměrem, který je umístěn na vstupu potrubí
do objektu.
Stočné je úplata za odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací a jejich
zneškodňování. Odvádění a zneškodnění srážkových vod hradí pouze ostatní
spotřebitelé (tj. u objektů užívaných k podnikatelské činnosti).
Množství odvedené vody se stanoví na základě toho, kolik vody se do nemovitosti
dodá z veřejné sítě. U zdrojů mimo veřejný vodovod (studna, soukromé vodovody)
se množství odvedené vody stanovuje měřením či z výpočtů na základě předložených
technických materiálů. Pro odebírání kalů ze septiků a žump se stanovují smluvní ceny.
Víte, kolik stojí jeden litr odebrané a vypuštěné pitné vody pro domácnosti?
Cena v pohyblivé části se stanoví za 1m3 (jeden metr krychlový) vody, což je 1000
litrů. K této ceně je třeba připočíst pevnou složku podle velikosti osazeného vodoměru.
Po přepočtu vychází že:
jeden litr vody stojí přibližně 4,6 haléře (vč. DPH).
Při průměrné spotřebě, která na území provozovaném VaK KV činí 105 litrů na osobu
a den, zaplatí tedy člověk za vodu 5,0 Kč denně (vč. DPH).
Největší část z ceny vody tvoří náklady na rozvod vody, tedy na údržbu a provoz
vodovodní sítě. Ve vzdálené minulosti byla sice voda zdarma, ale každý si ji musel
sám nabrat a odnést domů. Dnes se o tuto službu starají vodárenské společnosti a lidem
stačí pouze otočit kohoutkem.
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800 101 047 (zelená linka - bezplatné volání)
telefon:

359 010 420
353 163 420
353 226 851

Informace převzaty z oficiálních stránek www.vakkv.cz

Ceník za svoz a likvidaci domovního a komunálního odpadu
Dle dodatku č.1/2007 pro místa Kladruby, Pozorka, Milevo, Brod, Tuněchody, Láz,
Vrbice. Úprava cen platí pro 1. pololetí roku 2007. V uvedených cenách jsou
zakalkulovány náklady na dopravu, manipulaci, včetně ceny za skládkovné.
Četnost svozů : 1 x za 7 dnů
1818,- Kč
1 x za 14 dnů
912,- Kč
standard
1 x za týden –zima
1 x za 14 dnů- léto
1464,- Kč
Svoz provádí firma EKOSEPAR s.r.o. Nýřany.
Hana Floriánová, prac.OÚ Kladruby

Poplatky
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 2007.
K tomuto datu můžete poplatky platit na Obecním 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. OÚ Kladruby
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Upozornění pro majitele psů

Den Země

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

Environmentální informační centrum spolu s Obecním úřadem Kladruby pořádají
od pátku 20. 4. do neděle 22. 4. cyklus akcí ke Dni Země určených pro děti i dospělé.
Na programu budou tvořivé dílny, přírodovědná stezka, výlet na kolech, promítání,
přednáška a mnoho dalšího. Podrobnosti budou upřesněny na plakátech. Srdečně
zveme všechny malé i velké zájemce.

Hana Floriánová, prac. OÚ Kladruby

Počet obyvatel k 31.12.2006
Muži
Kladruby
Pozorka
Tuněchody
Vrbice
Milevo
Láz
Brod u Stříbra

ženy
589
20
20
23
23
30
48
753

Informační centrum GeoLoci zahajuje činnost
Celkem
557
1146
18
38
13
33
19
42
20
43
27
57
38
86
692
1445
Hana Floriánová, prac. OÚ Kladruby

Přemístění prodejny drogerie
Od 29.1.2007 je otevřena nově prodejna drogerie v budově obecního úřadu, vchod
bokem. Aktuální zboží je inzerováno vždy na stojanech před obchodem. Všichni jste
srdečně zváni denně od 7.15 do 16.30, v sobotu od 7.30 do 10.30 hodin.
Anna Špičková, vedoucí obchodu

V průběhu března zahájí oficiálně svoji činnost Turistické a environmentální
informační centrum GeoLoci. Co se za tímto dlouhým názvem skrývá ? Bude se jednat
o centrum zaměřené zejména na poskytování informací týkajících se životního
prostředí - a to jak osobní návštěvou, tak prostřednictvím e-mailu nebo telefonu.
Budeme se snažit být nápomocni občanům v obecných otázkách k ochraně životního
prostředí, ale i v řešení místní problematiky.
Infocentrum bude zaměřeno nejen na zájemce o ekologii, ale také na turisty
navštěvující naši obec. Jim se bude snažit poskytnout komplexní informace
o zajímavostech v místě i okolí, ubytování, stravování a dalších službách.
Název GeoLoci napovídá, že infocentrum bude mít co do činění
i s geoparkem, vznikajícím na území západní části Plzeňského kraje. Toto
sdružení vzniklo vloni jako obecně prospěšná společnost a obec Kladruby
byla jedním ze zakládajících členů. Území geoparku zahrnuje nejvýznamnější
geologické a důlní zajímavosti okresu Tachov a právě Kladruby patří mezi
deset jeho hlavních pilířů. Geopark GeoLoci se bude v budoucnu zaměřovat
na péči o místní prostředí, zviditelnění památek (nejen geologických),
podporu rozvoje regionu, šetrného cestovního ruchu a také na spolupráci
s podobnými subjekty na území Bavorska a Karlovarska. Kladruby byly
vybrány jako sídlo Geoparku GeoLoci, a to právě ve vznikajícím infocentru.

Informace skládky Kladruby
provozní doba : 7.00
11.30 12.00 -15.30 všední den
8.00
11.00 každá poslední sobota v měsíci
Sběrný dvůr NEBEZ. SLOŽEK ODPADŮ
Možno ukládat nebezpečné odpady ( televize, lednice, pneumatiky z osobních aut,
oleje, barvy, plechovky a nádoby znečištěné těmito látkami, zářivky, elektrošrot,
akumulátory).
Televize, lednice a elektrošrot musí být úplné, nerozebrané, jinak je nelze odebrat.
Provozní doba : 8.00
-11.30 12.00 – 15.00 všední den
8.00
-11.00 poslední sobota v měsíci
Za komunální odpad se platí dle skutečného množství, zváženého na skládce. Ceník je
k dispozici na skládce.
Za nebezpečné odpady se neplatí nic, podmínka je ta,že nesmí být rozebrané nebo
neúplné!!! (televize, lednice, elektrošrot)
Josef Koprna, vedoucí skládky

Kromě těchto víceméně informačních aktivit bude infocentrum pořádat různé
přednášky, výstavy, semináře, exkurze a další akce se zaměřením na ekologii a životní
prostředí. Rádi bychom naše prostory poskytli i k uspořádání výstav, ať už literárních,
výtvarných nebo fotografických, plánujeme cyklus promítání zajímavých filmů,
rozličné výtvarné dílny a další činnosti dle přání a zájmu občanů. Počítáme
i s možností poskytnout zázemí infocentra dětským kroužkům. Naším nejbližším
větším cílem je vypracování projektu k obnově naučné stezky Kladruby, zejména
výroba nových masivních panelů, interaktivních prvků pro dětské návštěvníky.
Infocentrum bude otevřeno po bližší dohodě několik dní v týdnu, a to i o víkendech.
Sídlit bude v přízemí domu čp. 6 v Husově ulici (proti mateřské škole). Kontaktní
údaje jsou: tel. 774365624 (neboli 77GeoLoci), e-mail: ic.kladruby@envic.cz
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Těšíme se na spolupráci s vámi a společně prožité akce.
Martin Čechura

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola:

Nadílka pro zvířátka
Děti nezapomněly ani nadílku pro zvířátka. Odnesly jim kaštany, jablíčka a tvrdé
pečivo do krmeliště.

Stříbrný smrček na zahradě MŠ se opět dočkal vánočního zdobení. Děti jej ozdobily
řetězy a ozdobami, které samy vyrobily. Nezapomněly ani na nadílku pro ptáčky.
Na stromek pověsily jablíčka, lojové koule a ozdoby z chleba. Nakonec si u hezky
ozdobeného stromečku zazpívaly koledy.

Pauchová,Kertysová

Pauchová,Kertysová
Jak pokračuje sběr v MŠ
I v letošním školním roce 2006/2007 jsme sbírali pet lahve s víčky, hliník,
pomerančovou kůru, tetrapaky a papír.
V současné době k 31.1.2007 jsme podle listiny firmy Golem shromáždili asi 370 kg
pet lahví. Prozatím jsme opět na 2.místě za MŠ Tyršova ulice z Tachova.
Děkujeme všem, kteří nám se soutěží pomáhají.
Alena Medová, ředitelka MŠ
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Zápis do MŠ
Dne 8.3.2007 od 10.30 hodin se bude konat zápis dětí do MŠ Kladruby. Rodiče mohou
své děti přijít přihlásit do ředitelny MŠ na školní rok 2007/2008.
Přednost dostanou děti předškolní a děti zaměstnaných rodičů k celodenní docházce.
Pokud kapacita MŠ dovolí, lze přijmout děti nezaměstnaných matek i matek na
mateřské dovolené.
Jak se staráme o své zdraví ?
Protože je období chřipek, angín, rozhodli jsme se, že si více než jindy budeme povídat
o ochraně svého zdraví. Programem nás provázel například bacil Ferdinand, vitamíny
Vitoušek a Víťa a Mach se Šebestovou. S nimi jsme bojovali s tetkou Chřipkou
i babou Rýmou, s viry i bacily.Domýšleli jsme různé situace-co bychom
dělali,kdyby…..(…nemyté ovoce,kašlající kamarád,ap). Výtvarně jsme se pokusili
zachytit svou představu bacilů i vitamínů. Učili jsme se básně „Naše paní doktorka“,
„Čistota“ , „Tabletka“. Ale hlavně si děti vštěpovaly poznatky o zdraví prospěšném
pohybu. Proto jsme každý den zařazovali cvičení s náčiním (flexibilní pytlíky,
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krabičky,míčky..) i pohybové hry s různými pravidly a motivacemi-Mach se
Šebestovou honili Kropáčkovy bacily, bojovali jsme s tetkou Chřipkou a babou
Rýmou, zaháněli jsme společně s vitamíny viry a bacily. V tělocvičně děti ve velké
míře využívaly TV náčiní i nářadí k pohybovým aktivitám.
Dále děti vybíraly z velké nabídky potravin ty, které jsou pro naše tělo plné
hodnotných prvků. Při manipulaci s výtvarným a pracovním materiálem si pak
vytvořily postavu Macha a Šebestové v životní velikosti a navrch si každé vyrobilo
z roliček od WC papíru utržené sluchátko. Prohlížením encyklopedíí,obrázků a dalších
obrazových publikací se dozvídaly více o lidském těle i jeho funkcích.
V poslední řadě jsme poznatky o zdraví završili slibem, že nebudeme vyhledávat
nebezpečné situace-například setkání s cizími zvířaty, hrou na ulici, nepozorným
přecházením silnice, apod.
Alena Medová, ředitelka MŠ

Základní

škola:

Lyžařský výcvikový kurz ZŠ Kladruby
Lyžařský výcvikový kurz s výjezdem na hory se uskutečnil ve dnech 20.1. –
26.1. 2007 v Železné Rudě. Žáky sedmé třídy doplnilo několik osmáků a 20. ledna
jsme vyjeli vlakem směr Železná Ruda. Ubytováni jsme byli v Alpském domě
nedaleko sjezdovky Samoty.
Stejně jako pro ostatní přítomné školy byl výcvik spíše turistický. Zpočátku
jsme chodili na pěší výlety / Hofmanky, Špičák, Rozvodí, Čertovo jezero, Černé
jezero, Alžbětín/ nebo si zasportovali v pronajaté tělocvičně místní základní školy.
Ve středu 23. ledna konečně napadl sníh, takže jsme alespoň dva a půl dne
strávili na sjezdovce. Bohužel devět žáků nemohlo pro nemoc výcvik dokončit a rodiče
je museli odvézt domů. Chřipková epidemie se nevyhnula ani horám. Na závěr jsme
absolvovali možná vůbec nejnáročnější etapu výcviku – cestu přeplněným vlakem ze
Špičáku do Stříbra. Se všemi zavazadly a s přestupováním v Plzni to byl pro mnohé
docela náročný výkon. Příjemným překvapením byla parta, kterou sedmáci a osmáci
vytvořili a také jejich přístup k samotnému výcviku. Je pravda, že při turistických
výšlapech se často ozývaly věty: „Už tam budem?“ nebo „Jak je to ještě daleko?“, ale
všichni vždycky cestu mnohdy náročným terénem zvládli. Také na sjezdovce prokázali
velkou snahu a učenlivost. Škoda jen, že tento rok nás příroda zaskočila velmi mírnou
zimou, která ani na hory nepřinesla dostatečnou sněhovou pokrývku. Doufejme, že se
příští rok nebude podobná situace opakovat.
Pavel Nový, zástupce ředitele ZŠ
ČLÁNKY Z REDAKCE „NAŠENOVINY“:

Tři králové
Začátek ledna byl u nás v MŠ ve znamení „královském“. Všechny děti ve třídě
Sluníček a Koťátek se rázem změnily na potomky tří známých králů – Kašpara,
Melichara a Baltazara. Všichni jsme se seznámili s legendou o jejich dalekém putování
za Ježíškem, naučili jsme se písně a básně o jejich cestě a každý si vyrobil originální
královskou korunu. Šťastný nový rok 2007 jsme byli popřát babičkám a dědečkům
v DPS a tříkrálové putování jsme ukončili na náměstí u vánočního stromečku.
Možná jste naši „královskou družinu“ potkali. Tak za rok s našimi Třemi králi zase na
shledanou.
Zuzana Křížová, učitelka MŠ
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Dravci v tělocvičně
Ve středu 17. ledna 2007 k nám do školy zavítal pan Záleš. Přijel proto, aby nás
seznámil se životem dravců. Přivezl s sebou na ukázku káně, orla skalního, sokola a
sýčka. O každém nám nejprve něco pověděl: co loví, jaké má rozpětí křídel, jak se
orientuje v přírodě, kolik toho sní… i jak potravu tráví (což jsme měli šanci názorně
vidět). Potom nechal jednoho dravce, aby se prolétl po tělocvičně (nejvíc se mu líbilo
na basketbalovém koši), připravil mu i překážkovou dráhu – měl proletět mezi dvěma
„borovicemi“, které znázorňovaly naše dvě paní učitelky. Do toho se mu nejprve moc
nechtělo, ale nakonec to úspěšně zvládl.
(BeE, BrK)
Vánoční zpívaní
22. prosince 2006, těsně před vánočními prázdninami, se celý druhý stupeň sešel ve
vestibulu a děvčata z pěveckého kroužku všem zazpívala vánoční koledy. Byl to jakýsi
trénink, protože poté šel pěvecký kroužek potěšit svým zpěvem obyvatele domu
s pečovatelskou službou. Tom s nimi dorazili i kluci ze 4. třídy, kteří zahráli scénu
z pohádky „Kdo je hloupější“. Seniorům se vystoupení očividně líbilo.
(BuN)
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Závody autíček
23. ledna se v tělocvičně uskutečnily závody autíček na dálkové ovládání. Účast na
soutěži byla veliká a všichni závodníci se dobře pobavili. Vítězem se stal Emil Samko
(2.tř.), na druhém místě se umístil Radim Lokvenc (2.tř.) a třetí skončil Josef Říha
(1.tř.).
(BrK, BuM)
3.2. – Horolezecký kroužek Skoba ze Stříbra pořádal Zimní víkendové táboření.
Z našeho kroužku ze zúčastnili 3 kluci z deváté třídy a společně se stříbrskými putovali
zimní krajinou z městečka Úterý do Stříbra. Jedním z nejsilnějších zážitků byl určitě
nocleh pod stanem a ve starém vojenském bunkru.
8.2. se konal Zápis dětí do první třídy ZŠ. K jedenácti prvňáčkům s odkladem školní
docházky zapsaných v loňském roce přibylo sedmnáct nově zapsaných dětí . Vzhledem
k odkladům je předběžný počet žáků první třídy pro příští školní rok 22.
9.2. Marek Bunk z horolezeckého kroužku Skoba vyprávěl zážitky a promítal snímky
z cesty zeměmi Střední Ameriky. S třemi dalšími horolezci navštívili Kostariku,
Nikaraguu a Panamu mezi 13.12. 2006 – 10.1. 2007. Promítání v základní škole vidělo
kolem dvaceti spokojených návštěvníků z řad dětí i dospělých.
10.2. – Po loňské premiéře připravili učitelé ZŠ opět další Učitelský ples /článek/.
Pavel Nový, zástupce ředitele ZŠ

Učitelský ples
V sobotu 10. února 2007 se po několikaleté přestávce uskutečnil již 2. „obnovený“
učitelský ples. Sešla se na něm více stovka návštěvníků. O úvodní předtančení se
postaraly děti z kroužku Bezva těla se svým „psím“ tancem. Dalším bodem programu
byla koláčková volenka. A před půlnocí se objevila i návštěva z daleké Arábie,
návštěvníkům plesu se předvedly dvě orientální tanečnice. Jak se říká „jiný kraj, jiný
mrav“ – bylo totiž vidět, že dívky jsou statečné, jedna z nich předvedla tanec s šavlí a
nezalekly se ani arabských obchodníků, kteří je chtěli unést a vyměnit za stádo
velbloudů. Nakonec vše dobře dopadlo, pořadatelé nezvané obchodníky vykázali ze
sálu a dívky nedošly úhoně. Komu se zachtělo trochy adrenalinu, mohl zkusit své štěstí
zakoupením tomboly, ve které byla opravdu velká spousta cen. (Tímto děkujeme všem
štědrým sponzorům, kteří nás podpořili.) A pro všechny tancechtivé vyhrávala celý
večer plzeňská skupina Ozvěny. Přesto, že nebylo vyprodáno (možná kvůli chřipce,
možná kvůli jiné paralelně probíhající akci), doufejme, že všichni nakonec odcházeli
spokojení a s dobrou náladou. Také doufáme a těšíme se, že se v ještě hojnějším počtu
sejdeme i v příštím roce.
Učitelský sbor ZŠ Kladruby
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Základní

umělecká

škola:

V oblastním kole Národní soutěže ZUŠ v KOMORNÍ HŘE s převahou dechových
nástrojů vyhrálo QUARTETTO zobcových fléten z kladrubské hudební školy
I.místo ( ve složení Eliška Pomyjová, František Havránek, Aleš Rubáš, Matěj
Havránek) v II.kategorii a v I.kategorii 2.místo Trio s tamburínou ( ve složení
Iva Kertysová, Markéta Kučerová, Matěj Havránek).
Quartetto postupuje do krajského kola v Plzni.
Stanislava Šmahelová, učitelka ZUŠ
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Dětem

Hasiči opět informují o svých akcích …
Hasiči i v roce 2007 budou informovat občany o činnosti SDH. V měsíci lednu jsme
uspořádali již tradiční Hasičský ples, který se uskutečnil 20.ledna 2007 k naší
spokojenosti. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem sponzorům za poskytnutí
daru do tomboly. Jsou to : p.Šlapáková-květinářství, OÚ Kladruby, Aral –p.Hájek,
Kovoprodukt Kladruby, p. Vachta, Agroservis Kladruby, p. Pírka, p.Soukupová,
p.Mašát, Kamenolom Kladruby, p.Pospíchal, p.Krásný. Hostinec u Šéfů, p. Alois
Paleček, p.Kotrlík. Občanům, kteří přispěli do tomboly, děkujeme.
Nyní bych Vás seznámil s naší Výroční schůzí, která se konala 3. února 2007.
Hodnotili jsme práci sboru za rok 2006. Při této příležitosti byli oceněni někteří naši
členové: Bohumil Punčochář-stuha za 50let členství, František Ammerling- medaile za
příkladnou práci, Milan Keller- medaile za zásluhy, František Semorád ml.- medaile za
zásluhy. Čestné uznání OSH získali František Marek a Karel Med st., čestné uznání
SDH Emil Janča, Zdeněk Křen, Tomáš Palma. Za mladé hasiče Alois Krátký a Jiří
Pelánek. Získali jsme dva nové členy: Bohumila Polivku a Janu Nadlerovou.
František Ammerling, starosta SDH Kladruby

Včelařské okénko – zajímavosti ze života včel

Včela létavka za jeden let, který trvá přibližně 10 minut, navštíví až 100
květů, ze kterých sebere nektar. Za jeden den vykoná včela až 40 výletů a navštíví tak
na 4000 květů.

Jedna včela vyrobí za jeden
den 0,5 g medu. Na jeden krajíc chleba
namazaný medem musí včela navštívit
100 000 květů.

Kdyby měla jedna včela
nasbírat 1 kg medu, pak by toho
dosáhla za 10 až 11 kalendářních let,
musela by navštívit 8 milionů květů
a nalétat okolo 160 tisíc km.

Včela létavka létá rychlostí 20
až 30 km/hod. podle toho, jakou nese
zátěž, a za svůj krátký život nalétá
v průměru 1000 km, což denně činí 80
km.

Fantastická je výkonnost včelí
matky „královny“, která se dožívá 3 až
4 let. V měsíci květnu a červnu naklade až 2000vajíček denně, tj. množství, které se
rovná její hmotnosti. Kdybychom chtěli porovnat výkonnost královny se slepicí na
dvorku, pak by denní snůška slepice musela činit 120 kusů vajec.
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Včelí larvy mají ojediněle rychlý růst v živočišné říši. Při vylíhnutí z vajíčka
má larva hmotnost 0,1 mg. Za dobu 5 dnů zvýší larva dělnice svou hmotnost 1 500
krát, larva matky 2 200 krát a larva trubce dokonce 2 500 krát.Včelstvo v případě
potřeby dokáže shromažďovat pyl a nektar ze zdrojů z okruhu o poloměru větším než 5
km.

Ve včelstvu, které je na vrcholu svého rozvoje, bývá obvykle jedna matka,
několik stovek trubců a až 100 000 dělnic.

Včelí dělnice má hmotnost asi 100 mg a z pastvy v době snůšky dokáže
přinést až 50 mg nektaru nebo medovice či případně 15 mg pylu v pylových rouskách
na zadních končetinách.

Roční spotřeba medu něco cukerných zásob činí v průměrném včelstvu více
než 100 kg. Pylu spotřebuje včelstvo ročně asi 30 kg.

Včela vnímá červenou barvu jako černou ( červené světlo nevidí), vnímá však
ultrafialové paprsky a polarizované světlo.Odborné včelařské překlady volně upravil Jiří Kovařík,
učitel včelařství, člen ZO ČSV Kladruby

Myslivci informují
V uplynulém období jsme uspořádali 2.Myslivecký bál, jenž se konal 27.1.2007 v sále
restaurace U koruny, a který byl pro Váš velký zájem, již deset dní předem naprosto
beznadějně vyprodán. Jistě to bylo nejen kvůli bohaté tombole, v níž mimo jiné bylo
i sedmdesát pět cen čistě ze zvěřiny, ale svůj podíl na tomto úspěchu zajisté měla
i tachovská kapela Classic v čele s kapelníkem Hubertem Maříkem, která se nám
v loňském roce velmi osvědčila.
Celé Myslivecké sdružení Výrov,
jenž se na této akci organizačně
podílelo, věří,
že se Vám na
bále líbilo, a touto cestou chce všem
zúčastněným poděkovat.
Protože za utržené peníze z tohoto
počinu budeme financovat krmivo
pro zvěř, ale také medikamenty
proti parazitárním onemocněním.
Ve dnech 20. a 21.1.2007 totiž
proběhlo léčení zvěře v celém
plzeňském kraji, právě proti parazitům.A i naše MS se této ozdravovací akce
zúčastnilo.
Na závěr chci vyjádřit své přesvědčení o tom, že tímto úspěšným bálem, již druhým
v pořadí, se nám podařilo načít novou a dlouhotrvající tradici mysliveckých bálů
v Kladrubech.
Tomáš Eret, člen výboru MS Výrov

Mějte se hezky.
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Chovatelské okénko
Dne 25.1.2007 se ZO ČSCH Kladruby sešla na výroční členské schůzi, kde
jsme zhodnotili chovatelský rok 2006 v naší ZO. Organizace čítá 17 členů, a to nejen
z Kladrub, ale i Stříbra a okolí. Tak jako v celém chovatelském svazu, členská
základna stárne, tak je tomu i v naší ZO. Průměrný věk se pohybuje okolo 50ti let.
Každý rok se nám podaří získat nějakého nového člena, který většinou u chovatelství
nevydrží a po několika letech odchází, neb tento koníček je časově a nyní i finančně
náročný. Zvířata se musí krmit každý den, nároky na krmiva stoupají. Když chcete
prodat králíka, většinou jej prodáte za
cenu masa a nemáte většinou možnost
do ceny zahrnout i chovatelskou
hodnotu. Za to ale naše organizace stále
docela dobře funguje. Vděčíme tomu,
že v rámci pouti pořádáme výstavu
drobného zvířectva a její výtěžek spolu
s příspěvkem na činnost od OÚ
Kladruby nám zajistí finanční zázemí
na další rok. Nepořádat výstavu a tím
sáhnout do vlastní kapsy pro peníze,
by si asi každý nemohl dovolit a organizace by dopadla taj, jako každoročně mnoho
jiných, zanikla by.
Začátek roku jsme začínali s obavou, jak bude postupovat ptačí chřipka.
Média nás masírovala často těmi nejhoršími katastrofickými scénáři, že se vyskytlo
nemálo případů, kdy sousedé bombardovali chovatele drůbeže, aby veškerou vytloukl,
že nechtějí dostat ptačí chřipku. Nic z toho se nepotvrdilo a nástupem nových témat se
ptačí chřipka dostala do pozadí. Dnes jí všichni bereme jako fakt, že existuje a naučili
jsme se s tím žít. Zima byla abnormálně dlouhá, což se projevilo v zabřezávání králic
a odchovech králíčat. To samé platilo v odchovech drůbeže a holubů.
Zjara jsme s jednoročním zpožděním oslavili 30. výročí založení organizace,
a to opékáním buřtů u Havránků rybníka. V rámci oslav jsme ocenili naše některé
členy svazovým vyznamenáním. P. Šmahel, Šiman a Šantora obdrželi stříbrný odznak
za zásluhy o chovatelství a p. Budín s. a ml., Brichta, Havránek, Malá, Purkart,
Vebrová odznak bronzový. Na návrh okresního výboru dostala ZO čestné uznání od
UV ČSCH v Praze. Čestné uznání jsme obdrželi též od OÚ v Kladrubech. V srpnu
jsme pořádali naši tradiční pouťovou výstavu. Poprvé jsme stavěli klece jen jeden den,
neboť jsme je měli uložené v garáži u dílen. Též naše nové králičí klece, které jsme
koupili od končící ZO Vejprnice, slavily premiéru. Vše se nám zdárně povedlo
postavit. Přihlášených zvířat bylo dosti málo. Po dlouhé době jsme neměli ani
posuzovatele na drůbež. Díky p. Krausovi z Pony-farm jsme měli zapůjčené poníky,
osla, ovce a kozy. Opět lákala naše tombola, i když nám počasí moc nepřálo a dešťové
přeháňky nám vyháněly návštěvníky, výstavu shlédlo cca 1000 osob. Co se týče
výstavní činnosti, prapor drželi jako vždy naši králíkáři. P. Janoušek se svými
Belgickými obry bal II. na klubové výstavě, na CVMK vyl vícemistrem ČR a na
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celostátní Slovenské výstavě vícemistrem Slovenska. P. Šantora s Aljaškem a Malým
beranem nás zdárně reprezentovali jako zástupci okresu na krajské výstavě
v Klatovech. Výstavy obesílal též p. Fousek s Německým obrovitým strakáčem a nově
p. Mandáková s Velkým světlým stříbrným. S holuby nás jako každoročně na
výstavách reprezentuje p. Brichta, a to s Českými staváky a Koburskými skřivany.
Naši jediní drůbežáři manž. Budínovi v loňském roce opravovali dům, věnovali se
výchově dvojčat a na obesílání výstav jim již čas nezbyl.
Komunální volby přinesly na podzim změnu na radnici. Ze svého prvního
kontaktu s novým vedením jsem odcházel s dobrým pocitem a doufám, že dobrá
spolupráce bude nadále pokračovat.
Co říci závěrem. Děkuji všem členům za práci, kterou pro ZO dělají, přeji
všem pevné zdraví, neb bez něj nelze náš koníček provozovat, a v neposlední řadě
mnoho chovatelských úspěchů.
Ing. František Janoušek, předseda ZO ČSCH Kladruby

Poděkování MS „Jirná“ žákům školní družiny a 4. tř. ZŠ Kladruby
MS Jirná je jedním ze sdružení, které bezprostředně sousedí s obcí Kladruby,
v honitbě našeho sdružení chodíte možná častěji, než si uvědomujete. Proto jsme se
rozhodli, že Vás seznámíme s tím kdo jsme a co děláme.
MS Jirná Stříbro má pronajatou honitbu o výměře 1142 ha. Rozkládá
se
východně od Kladrub (Pozorka-Žďár-Jirná-Lhota). Myslivecké sdružení má
momentálně 22 členů, kteří se starají o 30 krmelců a slanisek a o 40 kazatelen, posedů
a žebříků. Zvěř, která se u nás vyskytuje : prase divoké, srnec obecný, sika japonský,
zajíc polní, liška obecná a další druhy zvěře …
Začátkem měsíce září 2006 jsme se dohodli s místní školní družinou vedenou
p. Š.Pospíšilovou na sběru lesních plodů pro zvěř ( žaludy a kaštany). Sběr byl pojat
formou soutěže s tím, že nejlepší sběrači obdrží ceny a celé družině uspořádá naše MS
besedu o myslivosti. Vyhodnocení soutěže proběhlo dne 13.12.2006. Nejlepší tři
sběrači : 1. místo Lucie Šavlová, 2. místo Jan Hinterholzinger, 3. místo Václav Blažekobdrželi krásné myslivecké diplomy ( vítěz odznak ČMMJ ) a spolu s ostatními, kteří
se soutěže zúčastnili, různé sladkosti. Po vyhlášení a poděkování byla uspořádána
beseda o životě zvěře v lese. Přednášejícími byli 2 členové našeho MS-p. Pospíšil
a myslivecký hospodář p. J. Burian. Bylo vidět, že děti příroda a zvěř velmi zajímá, což
jsme poznali na mnoha otázkách, které nám dávaly. Během povídání jsme dětem
slíbili, že pro ně v létě připravíme střelbu ze vzduchovky a poznávací soutěž rostlin
a živočichů. Ten samý den jsme uspořádali stejnou přednášku i pro žáky 4. třídy,
vedené p. učitelem Kasalem. Žáci z této třídy pro nás také sbírali žaludy a kaštany. I
v této třídě byl vidět značný zájem dětí o přírodu a myslivost. Žáci nám předvedli své
výrobky- modely posedů. Dětem byly ukázány trofeje srnce obecného, jelena siky
japonského, jelena lesního, prasete divokého, různé shozy, kočky kuny a lišky a také
lovecké zbraně kulovnice a brokovnice.
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Doufáme, že těmito akcemi naše spolupráce s dětmi ze ZŠ Kladruby
neskončila, ale bude se nadále rozvíjet. Vždyť takto strávené chvíle s dětmi jsou
zajímavé a přínosné pro obě strany.
Josef Burian, myslivecký hospodář

Vinařský koutek - výrazně aromatická vína
Pod názvem výrazně aromatická vína si můžeme u nás představit velmi
rozšířené a oblíbené odrůdy Tramín, Muškát Moravský, Pálava a nebo méně známé
Irsai Oliver či Muškát Ottonel. Setkat se s nimi můžete po celém světě, mezi
nejznámnější regiony s velmi kvalitními víny partří Alsasko ve Francii, Pfalz
v Německu či Jižní Tyrolsko v Italii. V těchto
oblastech, ale i v jiných po celém světě, se setkáte
spíše s názvy Gewürztraminer, Muskateller,
Viognier, Muscat d´Alsace, Condrieu a jiné.
Společným přívlastkem těchto vín je velmi výrazné
aroma, které překvapí nos i patro úst a někdy
působí až jako parfémované. Při bližším seznámení
s těmito víny lze ve vůni nalézt meruňky, broskve a
mango stejně jako vůni květů růží a jasmínu nebo
tóny medu, skořice, hřebíčku a muškátového
oříšku.
Dalším spojujícím prvkem těchto výrazně aromatických odrůd je nízký obsah
kyselin v moštu, čímž následně vyrobená vína postrádají svěžest charakteristickou pro
vína s větším obsahem kyselin. První dojem, který tato vína zanechávají v ústech,
je sladkost způsobená bohatou hroznovou vůní i chutí, vyšším obsahem alkoholu nebo
nějakým tím gramem neprokvašeného hroznového cukru. Dojem plnosti, pocitu,
že víno jakoby zahlcuje celá ústa, je ještě posilován právě nízkým obsahem kyselin.
Krémovitá struktura
a téměř ohromující mnohotvárnost aroma předurčuje tato
vína jako ideální doplňek k sýrům. Především s tučnými krémovými, hodně slanými
a intenzivně vonícími sýry se Tramín a podobně silně aromatická vína mohou plně
rozvinout. Kdežto většina červených vín, navzdory rozšířenému názoru o jejich
vhodnosti k této kombinaci, působí matně, nevýrazně, i když ne zcela bez chuti. Pro
výběr vhodné kombinace se můžeme držet pravidla souladu struktury: čím bohatší
a plnější víno, tím krémovitější může být sýr. Několik let stará vína této skupiny
v lahvové zralosti mohou nabízet kořeněné aroma s tóny exotického ovoce. K těmto
vínům lze velmi úspěšně kombinovat thajskou kuchyni pracující s kokosovým mlékem
a jemným nádechem chilli. Stejně tak jsou vhodná ke kombinacím s ovocnými dezerty
se šlehačkou.
Z vín, které nabízíme, mohu doporučit Muškát Moravský 2003, kabinet
ze Střední vinařské školy Valtice, který se pyšní několika oceněními: diplom Grand
Prix Vinex 2005, stříbrná medaile Brusselswineexpo 2005, diplom Valtické vinné trhy
2005 a navíc byl umístěn do Saĺónu vín České Republiky, kde je vystaveno 100
nejlepších vín daného ročníku.
Vojtěch Šrámek, Sommelier
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HISTORIE
Co skrývají kladrubské archivy – 5
Poprvé i městské zápisové knihy
Od 16. století se poprvé setkáváme v kladrubských archivech také
s městskými zápisovými knihami, do nichž se na radnici zapisovaly různé smlouvy
o prodeji dědin (polí) a domů, soudní rozhodnutí, kšafty (poslední vůle) měšťanů,
finanční hospodaření města i další důležitá ujednání. Nejstarší zápis je z roku 1528,
i když se už takové knihy vedly zřejmě i dříve. Zda shořely při některém požáru, či se
ztratily, není známo. Svědčí o tom několik starších zápisů, které se zachovaly a kdosi
je vlepil na vnitřní stranu desek knihy z roku 1528. Je to mimo jiné i zpráva o smrti
krále Ludvíka Jagelonského z roku 1526, o níž byla zmínka v minulém čísle
Zpravodaje.
Jedná se téměř o padesát zachovaných knih, uložených s dalšími
archiváliemi od roku 1948 do vestavěné niky v zasedací místnosti staré radnice, na něž
mě upozornil někdy v polovině osmdesátých let bývalý předseda MNV Jaroslav
Duspiva. Z nich bylo osm nejstarších zavedeno již v 16. století, a to zcela výhradně
v českém jazyce. Dá se o nich bez nadsázky říci, že jsou to historické skvosty nesmírné
ceny, které jsou bohatým zdrojem kladrubské historie. Jsou to:
Kniha smluv trhových svázaná v kožených deskách s vytlačenými reliéfy orlice
a českého lva. Jsou v ní především zápisy o prodeji nemovitostí obyvatel města,
některé kšafty a spory o majetek.
Registra sirotčí v kožených deskách s reliéfy čtyř evangelistů. Kromě soupisů majetku
zemřelých, pořizovaných kvůli nezletilým sirotkům, obsahuje kniha další velmi cenné
zápisy, např.: Výslechy na právu útrpném a rozsudek nad rozkradači obilí na Žďáru,
Soudní spisy o rebelii poddaných v Lochousicích, Zápis o provinění panny Veruny,
služebnice kladrubského faráře, Spor stodského primátora Lorence Řezníka
s lochousickým Erhardtem Pastejřem, Spor opata Víta Hyftla s mistrem ovčáckým
Kašparem ze Žďáru, Revers syna pastejře stáda velikého s rychtářem Felixem
Vocelkou a další zajímavé události z konce 16. století.
Kniha platů kostelních z kostelů sv. Petra, sv. Jakuba v Kladrubech a sv. Jana
v Kostelci (jedná se o tzv. zádušní platy za zemřelé a peněžní půjčky občanům z tohoto
fondu, včetně propachtování krav, jimž se říkalo železné krávy)
Kniha špitálních počtů s koženými deskami a vzácnými reliéfy J. Husa, J. Luthera,
P. Melanchtona a Erasma Rotterdamského. Titulní zápis je ozdoben grafickými
ornamenty.
Radní manuál v kožených deskách bez reliéfů s kovovými úchytky pro řemínky.
Obsahuje rovněž velice cenné zápisy. Jsou to mimo jiné: Desatero kladrubských
konšelů z roku 1528. Povinnosti posla vobecního aneb biřice (1560). Smírčí smlouva
s Janem Chavíkem z Vrbice, který „zamordoval“ Vávru Kováře, poddaného pana
Zdeňka Uličky z Ulic (1534), Smírčí smlouva s Honsem Jürglem z Mnichova, vrahem
Vojtěcha Tupého (1553). List svědčící na mlýn Jiřenský (to je Čerťák – 1553).
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Smlouva o mlýnu Tynochodském (1569). Odkaz bratří Rádčů z Hněvnic pro
kladrubský špitál (1566). Kšaft Jiřího Faráříka (1582) a další.
Kniha trhová v kožených deskách s vytlačenými reliéfy biblických a světských osob
s nápisy. Obsahuje především smlouvy o prodeji domů a polností. Má 283 listů!
Dědinské platy v kožených deskách s vytlačenými obdélníkovými ornamenty
a úhlopříčkami.
Kniha smluv trhových v kožených deskách s reliéfy Víry, Naděje, Zbožnosti,
Věrnosti, Spravedlnosti a latinskými
nápisy.
Navíc jsou to ještě dvě tištěné knihy
městského zákonodárství, a to Zřízení
zemská království českého (1564) a
Koldínova Práva městská království
českého (1579).
Listiny císařů Maxmiliána II.
a Rudolfa II.
V roce 1571 vydal císař římský
a král český Maxmilián II. pro město
Kladruby pergamenovou listinu, v níž
potvrzuje všechna dosavadní městská
privilegia a stejně tak učinil v roce 1584
jeho syn Rudolf II. Obě listiny jsou
napsány na pergamenech velkého
formátu (cca 50 x 25 cm), opatřeny
vlastnoručními podpisy vydavatelů,
tedy obou císařů i jejich úředníků a mají
přivěšeny krásné pečetě z červeného
vosku ve vyřezávaných dřevěných pouzdrech s víky. Pro zajímavost začátek listiny
Rudolfa II.:
My, Rudolf druhý, z Boží milosti volený římský císař,
pro všechny časy rozmnožitel říše a uherský, český,
dalmatský a charvátský král, arcikníže rakouské, markrabě
moravské, lucemburské a slezské kníže a lužický markrabě
oznamujeme tímto listem všem, že jsme od opatrných
purkmistra a konšelů i na místě vší obce města Kladrub,
věrných našich milých, poníženě prošeni, abychom jim všech
obdarování, vejsad chvalitebných, dobrých zvyklostí, kteréž
od předešlých opatů kladrubských a od krále Vladislava,
dobré paměti…též také od císaře Maximiliána, pana otce
našeho nejmilejšího, stvrzené mají ….

34

Listiny opata Ondřeje a opata Hyftla
Ve stejném roce, kdy vydal městu svou listinu císař Rudolf II., dostali
kladrubští obyvatelé významná privilegia i od opata Ondřeje Steina, jinak
kladrubského rodáka. V listině se popisuje, že před opata předstoupili kladrubský
purkmistr a konšelé i starší obce a předložili mu své veliké nedostatky a nemožnosti
jednak kvůli opatření školy a vychování (to je vydržování) rektora a kantora a jednak
kvůli placení desátků klášteru.
A opat skutečně svým rodákům hodně ulehčil jejich tíživou situaci. Místo
odváděných desátků v naturáliích určil, že město bude odvádět klášteru plat
v penězích, a to v částce 86 kop grošů míšeňských ročně. Z této částky však dostane
22 kop grošů kladrubský farář, který bude stravovat dvakrát denně školního rektora
a kantora, (ti až dosud chodili jíst do kláštera), dalších 8 kop bude dostávat jako plat
rektor, 4 kopy kantor a 2 kopy prunýř, který se stará o kladrubský vodovod.
Zbývajících 50 kop dostane klášter místo naturálních desátků. Dlužno však
poznamenat, že tento stav netrval dlouho a měšťané museli přidat dalších 30 kop
na „provisi“ (důchod) pro bývalého opata Josefa Wrona, který byl ze své funkce
suspendován, ale žil na faře v Damnově. Připlácet měli do konce jeho života – a Wron
měl tuhý oříšek, neboť Kladrubští platili toto navýšení celých 16 let!
Opat Ondřej byl však štědrý i v dalších privilegiích. Kladrubští obdrželi
do vlastnictví část řeky Úhlavky nazývaný Malařička (zhruba od míst dnešní střelnice
u Skalky až po hranice katastru se Stříbrem), dále dvě „ochoze lesuóv“ v dnešním
Dušníku nad Beníškovic (Stránských) mlýnem. Rovněž opat potvrdil privilegia
týkající se vaření piva. Otiskujeme jen několik velice zkrácených výňatků z této
listiny, resp. z výpisu tzv. Zemských desek, pořízeného podle této listiny:
„…z kteréžto sumy pro vzdělání cti a chvály Boží a mládeže
naší k pobožnosti a liternímu umění bedlivému vyučování na
časy budoucí a věčné 22 kop míšeňských pánu faráři
kladrubskému odkazujeme a tudy povinnost v vychování rektora
a kantora z sebe svozijeme…
…přihlédnuvše zvláště k těm, kteříž koní svých nemají a kteříž
na rameních svých desátky obilné snášejí aneb na formany
nakládají, zvláště toho považujíc, že mnozí častokráte z nich
současně míti nemohou, neb od deště a dobytků pastevních na
obilí ležatém škodu nesli. Takovým jsme z náklonné, srdečné
a upřímné lásky křesťanské desátky jejich v sumu peněžitou
roční uvedli …
…počnouc od řeky kněžské, kdež potok slove Prunýřský do též
řeky vpadá až do zájezdku pánů Stříbrských za mlýnem
brdeckým, jinak Housarovým, v užívání a držení pokojném
takové říčky jsou byli. Ta s lovením všelikých ryb a raků v ní
se jim na věčné časy připisuje …
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…item, poněvadž týž měšťané kladrubští od starodávna bez
všeliké překážky předkuov našich piva ječná i bílá v pivovaře
jich městském svobodně sobě k ruce vařili…překážky jim v tom
činiti nebudeme, a neb aby z pivovaru našeho klášterského
a neb odkud jinud mimo jich dobrou a svobodnou vůli buďto
k šenku nebo k své vlastní potřebě bráti měli …“
Poslední listina tohoto století byla vydána v roce 1599 opatem Vítem Hyftlem.
Potvrzuje se v ní oficiálně již dříve vydané ustanovení o tom, že dobřanský mlynář
Pavel se vzdal tuněchodského mlýna ve prospěch kladrubského špitálu (viz zápis
v Radním manuálu z roku 1569). Tento mlýn byl podle uvedeného zápisu postaven
v roce 1567 mlynářem Štochlem, který jej beze všech „gruntů“ k tomuto mlýnu
náležejících, prodal uvedenému mlynáři Pavlovi z Dobřan. Ten na něm nějakou dobu
hospodařil, ale pro svoje stáří a velkou vzdálenost jej odkázal ve prospěch kladrubského
špitálu s podmínkou, že bude za něho po smrti sloužena každoročně jedna zpívaná mše
svatá, a to vždy v pátek po středopostí. Tato listina je psaná česky, ale scházejí u ní obě
původní pečetě.
Jiří Čechura

Kladrubské domy a jejich obyvatelé od roku 1945 - 2. díl
Husova ulice začíná domem č.29, kde bydlela
rodina pana Vojty. Měli v domě trafiku a žili
zde několik let. Když se odstěhovali, dostali
v domku bydlení manželé Seifertovi. Byli již
staří. Byli také původními obyvateli města
Kladruby, kteří nemuseli na transport. Jejich
děti žily v Mnichově. Dobře jsem oba
manžele znala, byli to hodní lidé. Patřil jim
původně dům na náměstí č.33, kde je dnes
pension pana Junka. Ale po válce jim byl dům
odebrán a novému majiteli byli oba staří lidé
přiděleni na práci ve svém vlastním domě.
Jaký to paradox. Po několika málo letech
dostali domek pana Vojty. Starý pán brzy
zemřel a asi po dvou letech jej následovala
i jeho paní. Mně tento smutný příběh zůstal v paměti a v souvislosti s Husovou ulicí
jsem si na něj vzpomněla a napsala.
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Husova ulice

kde bydlela slečna Sudová a paní Valešová, později v domku bydlel pan Liška
s maminkou, dnes domek patří rodině Železných. Vedle stojí domek č.192, patřil panu
Zábranskému, zahradníkovi, dnes patří rodina Švarcových. Další, jednoposchoďový
dům č.208 patřil rodině Veselých, dnes patří rodině Budínových. Vedle stojí dům č.193
rodiny Zábranských, dnes rodiny Havránkových. Za nimi stojí dům č. 223, kde dříve
bydlela rodina pana Holcknechta, dnes je to dům Medových. Za nimi v č.224 bydlela
rodina Homoláčova, dnes dům patří rodině Kuršových.

V domku č.29 bydlela rodina Ferdinanda Vojty . V domku bývala jeho trafika. Dnes
domek patří panu Szabovi. Před ním tam ještě bydleli manželé Seifertovi, staří lidé,
původní obyvatelé. V domku č. 28 bydleli manželé Pilvouskovi. Dnes domek patří
rodině Nových.
Fara má č.27. Vedle ní je dům č.26, kde bydlel bývalý poválečný starosta, pan Husák
s manželkou. Dnes patří domek rodině Duspivových. K tomuto domku býval přilepený
rohový dům, kde bývala hospoda. Později v něm byla skautská klubovna a ještě
později byl zbourán, aby uvolnil místo rozšířené silnici. Vedle stály dnes neexistující
domy rodiny Šandorkových a rodiny Petráňových. Další dům č.218 byl domem, kde
bydlela rodina Melkova, dnes patří rodině paní Rosenbergerové. V domě č.19 bydlel
pan Josef Kraus, později rodina Maňkova, dnes patří rodině Jelčicových. V domě č.201
bydlela rodina Kraftova, nyní je majitelem pan Šebesta. Dům č. 18 měl několik
nájemníků. Zpočátku v domě bydlela rodiny Wurmova, později rodina Čechurova
a dnes dům patří rodině pana Poljaka. V domě č.17 bydlela rodina Uhlíkova, pak paní
Ernestová, pak patřil rodině Kučeříkově, rodině Kuchyňkově a nyní manželům
Syrovým. Vedle tohoto domu stával malý domek, dlouho neobydlený, který ustoupil
potřebám školy. Přes silnici stojí dům č.6, ve kterém dříve býval starobinec. V domě
nikdo nebydlel, ale po letech se tam vystřídala hudební škola a když se stavěla nová
škola, také několik tříd. Až nyní po stavebních úpravách se z domu stalo místo pro
byty. Vedle č.7 bydlela rodina Medkova. Dnes dům patří panu Michalčíkovi. V domě
č.8 bydlela paní Šuterová a rodina Alexandra Maňka. Dnes dům patří panu Paločkovi.
V dnešním zdravotnickém středisku bývala četnická stanice. Vedle stával dům
v dezolátním stavu a byl brzy zbouraný. V domku č.204 bydlela rodina Velíkova. Dnes
jsou v domě kanceláře Státních lesů a jeden byt.
Od tohoto domu jde ulice dolů na koupaliště. Ještě dříve, než zde stály panelové
domy, stával zde domek manželů Šmídových, domek manželů Eisenhamerových a pod
nimi domek manželů Vodrážkových. Naproti stojí místní základní škola, vedle které
býval vždy park a pod parkem hostinec pana Vrátníka. Dnes hospoda patří manželům
Soukupovým. Naproti parku stávaly tři nízké domky. Vzato od domu Velíkovýchv prvním domku nebydlel nikdo, vedle v č.14 bydleli manželé Balíkovi a v posledním
domku bydlela rodina Bečkova, teprve později rodina Dvořákova. Budeme-li
pokračovat silnicí na Pozorku, stojí po levé straně domek č. 200, kde bydlela rodina
Dwořákova. Dnes domek patří rodině Pilwouskových. Vedle v domě č.199 bydlela
rodina Hurtova, později Liškova. V domku č. 198 bydlela rodina Krausových, později
Mihulkových, dnes domek patří rodině Zabloudilových. Další domek č.194 byl rodiny
Kučerových, kteří měli v Kaldrubech trafiku. Dnes domek patří rodině Winklerových.
Vedle stojí domek č.190, kde bydlela rodina Hermanova, později rodina
Pisingerových, později rodina Šafárikova a dnes patří rodině Klepsových. Pod nimi
stojí dům č.221 a č. 222, kde bydlela rodina Scharnáglova. Dnes v domě bydlí rodina
Mašátova. Pod lesním domem je dům č.209, je to činžovní dům, kde léta bydlela paní
Gréta Viktorová s manželem, původní obyvatelka města Kladrub. S ní v domě bydlela
současně rodina Semorádova. Naproti tomuto domu přes silnici stojí domek č.191,

Osobnost Franze Pirka (1853-1919)
Vznik a počátky kladrubských dobrovolných hasičů jsou spojeny se jménem
Franze Pirka, narozeného dne 10. března 1853 v obci Pottenbrunn v Dolním Rakousku.
Jako syn průmyslníka a statkáře měl v budoucnu převzít správu rodinného majetku,
což vyžadovalo patřičné vzdělání. Proto ho otec poslal na zemědělské školy do Halle
nad Sálou, Proskau a Hohenheimu. Po teoretických studiích získal hospodářskou praxi
na zámku knížete Windischgrätze v Kladrubech u Stříbra. Během této doby inicioval
založení hasičského spolku v obci, jehož členy pak učil zacházet s protipožární
technikou. Kde však Pirko nabyl své zkušenosti s organizací hasičských sborů nevíme.
Mohl je získat již v rodném Pottenbrunnu či za studií v Německu.
Po svém návratu domů se podílel na pořádání zemědělských výstav, trhů
s chovným dobytkem, mlékařských a rybářských kurzů apod. Pod jeho vedením
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Blanka Krýslová, kronikářka obce

HISTORIE SBORU
KLADRUBSKÝCH DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
(1875-1895) I. DÍL
Na obrazu našich měst a obcí se vždy významným způsobem podíleli členové
profesionálních a dobrovolných hasičských sborů. Vedle základních povinností
se spolu s ostatními organizacemi zasloužili o povznesení kulturního a společenského
života v regionu. Také v Kladrubech má sbor dobrovolných hasičů mnohaletou historii,
která sahá až do druhé poloviny 19. století. Ta je obecně spojována se vznikem
a rozvojem nejrůznějších městských a obecních spolků v Rakousku-Uhersku. Zásadní
proměnu společenského života umožnil zejména zákon o spolčovacím právu
vydaný roku 1867. Na jeho základě byly konstituovány například divadelní, pěvecké,
okrašlovací, střelecké a hasičské spolky.
Dobová Encyklopedie všeobecného vědění z roku 1875 charakterizuje
hasičstvo následujícími slovy: „Jde o spojené a spořádané lidské síly, které jsou
povolány pomoci při nebezpečí požáru. Jejich služba při požáru se kromě vlastní hasicí
činnosti rozšiřuje na záchranu lidských životů, přenosného majetku a na uzavření
místa požáru.“ Uvedené heslo zdaleka nemohlo v celé šíři pojmout všechny situace,
při kterých členové hasičských sborů zasahovali. Pomáhali například při povodních,
důlních či železničních neštěstích apod. V případě vypuknutí války spolupracovali
s Červeným křížem na zajišťování sanitární služby a při transportu raněných.

vznikaly v Dolním Rakousku nové mlékárny. Roku 1899 se stal prezidentem
Rakouského rybářského svazu, později též viceprezidentem c. a k. zemědělské
společnosti a členem zemské kulturní rady. Za svoji dlouholetou práci byl téhož roku
odměněn povýšením do šlechtického stavu. V letech 1896-1912 zastupoval Dolní
Rakousko také jako poslanec zemského sněmu a zemského výboru. Franz Pirko zemřel
6. listopadu 1919 ve Vídni jako vážený občan.

KULTURA

Zveme Vás na :

Založení hasičského sboru
Kladrubský sbor dobrovolných hasičů byl založen v roce 1875. Avšak při
určení přesnějšího data se prameny a literatura rozcházejí. Některé uvádějí pouze rok
1875, jiné hovoří o 6. červnu či 15. červenci téhož roku. Jako nejvěrohodnější ze
zmiňovaných variant je 6. červen 1875. Tehdy se konala v hostinci „U císaře
rakouského“, jehož lokalizaci se nepodařilo určit, ustavující schůze spolku. Na samém
počátku tvořilo základnu hasičského sboru 46 činných a 8 přispívajících členů.
Pravidelný výcvik, probíhající pod vedením Franze Pirka, byl po několika měsících
zakončen slavnostní a veřejnou závěrečnou zkouškou dne 17. října 1875.
Na dobrém chodu nově vzniklé organizace záleželo i obci, jež se hasičům
postarala o řádné vybavení v ceně 415 florinů. Zakoupila a spolku předala moderní
dvoukolovou stříkačku, žebříky, hadice a několik vozů na jejich transport. Peněžní
částku věnoval kníže Windischgrätz (200 fl.), pojišťovna Phönix (100 fl.) a spolek sv.
Floriana (45 fl.). Obyvatelé Kladrub mohli přispět prostřednictvím vypsané sbírky
či do peněžního fondu, založeného k tomuto účelu.
Vypuknutí rozsáhlého požáru v prostorách kladrubského klášterního pivovaru
11. září 1875 znamenalo první velký zásah pro zdejší sbor. Celé mužstvo pracovalo
dvanáct hodin s nejvyšším nasazením na likvidaci ničivého ohně. Po jeho zdolání byla
přes noc postavena u budovy tzv. Nového konventu, v níž pivovar sídlil, požární hlídka.
Když uvážíme, že od založení sboru uplynuly pouhé tři měsíce, jeho výcvik nebyl ještě
dokončen a praktické zkušenosti téměř chyběly, byl to jistě mimořádný výkon. Za svůj
neohrožený postup na místě neštěstí obdrželi kladrubští hasiči uznání od majitele
objektu, knížete Windischgrätze a chválu přinesla i řada pražských a vídeňských novin.
Záchrana kladrubského pivovaru nezůstala jedinou úspěšnou akcí. Během
následujících dvaceti let docházelo na adresu spolku mnoho pochvalných dopisů
a písemných uznání „za neobyčejné výkony a námahu“ při likvidaci požárů. Některé
z nich zasilatelé formulovali přímo jako potvrzení při zásahu na místě neštěstí. Mezi
odesilateli nalezneme například správní úřady v nedalekém Milevě (duben 1883),
Brodu (červenec 1883) či Tachově (červenec 1885). Za pomoc při hašení poděkoval
12. listopadu 1886 také úřad starosty ve Stříbře a tamní c. a k. okresní hejtmanství.
V roce 1888 obdrželi kladrubští dobrovolní hasiči děkovné dopisy
z nedalekých Holostřev a Zhoře.
Tyto kladné ohlasy zasílané zdejšímu sboru jen dokládají, že se kladrubští
hasiči ve své činnosti dobře osvědčili. Navíc se stali pevnou součástí obce a postupně
vstoupili do jejího kulturního a společenského života.
(pokračování příště)

„ Večer k Mezinárodnímu dni žen “
sobota 10. března 2007 od 17.00 hodin
v sále kulturního domu v Kladrubech
Opět po roce pořádáme společně s Mateřskou školou a Základní uměleckou školou
v Kladrubech a kroužky Domu dětí a mládeže Stříbro společnou oslavu
k Mezinárodnímu dni žen. Všechny maminky, babičky, tety, slečny, kamarádky potěší
vystoupení malých i velkých dětí.

„ LUCERNA ZELENÉHO RUDOLFA “
aneb Namydlené historky 2

středa 21 března 2007
zájezd do šantánového divadla PLUTO v Plzni.
Senioři přispívají 50,- Kč, ostatní platí pouze cenu
lístku ve výši 150,- Kč.
V ceně preclík, utopenec, pivo.
Koupelnová komedie Oldřicha Dudka a
M.B.Karpíška
HRAJÍ: P.Kikinčuk, Z. Maryška, M.Krejsa,
P.Kubišta, L.Beneš, L.F. Černá, M.B.Karpíšek,
V.Mužík

Mgr. Kamil Petráň (autor je historik)
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„ Komorní koncert staré hudby “
pátek 16. března 2007 v 18.00 v obřadní síni Obecního úřadu
v Kladrubech
Pořádá Základní umělecká škola Stříbro- pobočka Kladruby.

„ Velikonoční vystřihovánková dílna “
pátek 30. března 2007 v 17.00 v Domě s pečovatelskou službou
S sebou si opět vezměte malé ostré nůžky (nejlépe z manikúry, doporučuji dvoje
- se zahnutou i rovnou špičkou), hrníček, oblíbený čaj a především dobrou náladu
a chuť do vystřihování.

„ 2. Velikonoční jarmark “
Klášter Kladruby - občanské sdružení, NPÚ Plzeň - Klášter Kladruby a Klášterní
restaurace pořádají
v neděli dne 8. dubna 2007 na nádvoří kláštera od 10.00 hodin prodejní
velikonoční jarmark. K vidění bude velikonoční výzdoba, řemesla, a mnoho
dalšího zajímavého.

V loňském roce se soutěžních vajíček sešlo 92 a upletených pomlázek 5.
Celý měsíc byly všechny vzorky vystaveny v Klášterní restauraci a tak ruční práci
kladrubských lidí vidělo mnoho návštěvníků. Jednou z návštěvníků byla i Dana Ployer
z Lince z Rakouska. Je vedoucí spolku velikonočních zvyků v Linci. Byla zde dokonce
dvakrát. Při druhé návštěvě s ní přijelo asi 20 žen z Rakouska. Všem se výstavka moc
líbila a dokonce paní Ployer oslovila vítězku kategorie dospělých Annu Zifčákovou
a pozvala jí do Lince předvádět svojí výrobu kraslic a to v roce 2009, kdy bude Linec
evropským městem kultury.
Helena Šrámková

„ Velikonoční koncert “
neděle 8. dubna 2007 v kladrubském klášteře od 15.00 hodin
V programu vystoupí soubor staré hudby CAVALLA, chrámový sbor CANTUS
Stříbro, soubor ENSEMBLE AFFABILE Plzeň

„ Slavnostní stavění máje “
pondělí 30. dubna 2007
tradiční setkání pod májkou…

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).

Akce
připravované v měsíci květnu a červnu 2007
1.5.2007
12.5.2007
25.5.2007
19.+20.5.2007
27.5.2007
31.5.2007
1.6.2007
2.6.2007
9.6.2007
15.6.2007
26.6.2007

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. Poslední
soutěžní vzorky budeme přijímat přímo
před soutěží v sobotu do 13.oo hodin.
V případě nepříznivého počasí se akce
přesune do klášterní restaurace.

Májový koncert
Den matek
Lážo plážo akce
Historický jarmark v klášteře
Den koní Pony farm
Kácení máje
Kladrubský Slavíček
Den dětí
3.Kladrubský expres
Spanilá jízda
Závěrečný koncert žáků ZUŠ
Eva Pomyjová, pracovnice OÚ
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Masopust

Blahopřejeme

Za okny ještě vládne zima
a má se držet masa půst
jaro však ještě někde dřímá
a už se slaví Masopust.

V měsíci březnu a dubnu
občané:

2007 se dožijí významného životního jubilea tito naši

Škarecký Antonín
Francová Marie

Z pradávných věků nám tu zůstal
neobyčejný obyčej
by příchod jara vždycky vítal
maškarních masek čilý rej.

Mikšíková Jana
Nouzová Bohumila
Mrňák Josef

Vítají krásu, život nový
z konce zimy se radují
vždyť život nejde bez obnovy
to v Masopustě tradují.

Krýsl Josef
Palma Jan
Kurš Jiří
Jančová Helena

Každý je ucti koblihami,
skleničkou vínka, s radostí,
že zima už není mezi námi
nám v duši mír se uhostí.

Timurová Marta
Šustr Antonín
Blanka Krýslová

Stahl Jaroslav
Vachulka František
Hofmistr Zdeněk
Kohucíková Marta
Brabec Jan
Hofmanová Olga
Hönig Jiří
Větrovec Josef
Winkler Jaroslav
Všem našim jubilantům přejeme do dalších
let
jejich
života
hodně
zdraví,
síly a tělesné i duševní svěžesti.
Obecní úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
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SPORT

Dárek pro Sokol i základní školu.
„ Volejbalový turnaj “
sobota 31. března 2007

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

Koncem loňského roku rozhodl výbor TJ Sokol Kladruby po zralé úvaze o koupi
světelného ukazatele skóre, jenž je nově instalován v tělocvičně ZŠ. Kdo někdy
v minulosti navštívil některá utkání krajského přeboru I. třídy mužů, setkal se s velmi
dobrou a hlučnou atmosférou utkání našich mužů se soupeři celého Plzeňského kraje.
Utkání pravidelně navštěvovalo až 30 příznivců volejbalu. A z balkónu tělocvičny své
hochy na palubovce povzbuzovali nejen svými hlasivkami, ale i bubínky, poklicemi od
starých hrnců a troubením. Parádní atmosféru kazilo divákům jen to, že neznali
průběžný stav utkání. To vyřešil výbor Sokola tím, že zakoupil a nainstaloval světelný
ukazatel skóre, jenž je vidět z každého koutu tělocvičny. I když tento ukazatel byl
svým způsobem velkým finančním výdajem (stál 20 000,- Kč), bude sloužit nejen
volejbalistům, ale i dalším sportovním složkám. A samozřejmě i škole. Ukazatel má i
časové zařízení a proto se může využívat při různých sportovních soutěžích a nahradit i
stopky.
Chtěl bych jen závěrem poznamenat, že naše tělovýchovná jednota není bohatou
organizací. Spoléhá na významnou finanční pomoc obce, vlastní členské příspěvky a
dotace od ČSTV. Dotace od ČSTV však nejsou v takové výši, aby zajistily finanční
chod tělovýchovné jednoty. TJ Sokol Kladruby sdružuje 8 oddílů, v němž sportuje
téměř 130 členů. Taková organizace už nějakou tu finanční částku spotřebuje. I přesto
(a snad i díky dobrému hospodaření TJ) jsme si mohli dovolit zakoupení tohoto
hezkého a účelného zařízení. Pevně věřím, že to bude investice dlouhodobá a že se
nestane terčem nějakého záměrného vandalismu.
Za výbor TJ Sokol Kladruby - Ing. Vladimír Junek, předseda TJ

Výsledky našich fotbalistů z pohledu trenéra
Pozvánka pro fanoušky
TJ Sokol Kladruby zve všechny své fanoušky na dvojutkání krajského přeboru I. třídy
volejbalu mužů :
TJ SOKOL KLADRUBY x SOKOL SPÁLENÉ POŘÍČÍ
sobota 10.3.2007 od 13.00 a od 15.00
TJ SOKOL KLADRUBY x TJ KLATOVY
sobota 24.3.2007 od 13.00 a od 15.00
David Junek, TJ Sokol Kladruby
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Ještě jednou se vracíme k výsledkům TJ Kladruby po odehraných 12 kolech III. třídy
okresní soutěže v kopané, a to v podobě rozhovoru s trenérem domácích
fotbalistů R. Kertysem (na snímku). Protože se do minulého čísla
Zpravodaje nevešly výsledkové tabulky, uvádíme je pod rozhovorem.
Jak jste spokojen s umístěním našich fotbalistů po podzimní části
soutěže?
Jsem absolutně nespokojený. Jak bych také mohl být spokojený, když jsme v tabulce
na 11. místě? Ale bodový rozdíl mezi čtvrtým a jedenáctým mužstvem je malý, pouhé
čtyři body. Stačí dvě vítězství a jste nahoře, dvě porážky a jste dole. Tabulka je velmi
vyrovnaná, na jaře to bude pro každého těžké. Mimo Stříbra, které je suverénní.
Budeme se prát o lepší umístění.
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kondice se dnes prostě neobejde. V hledáčku jsou i další hráči, kteří by na jaře mohli
výrazně posílit mužstvo, ale jejich jména si zatím nechám pro sebe.
Co bylo podle Vás hlavní příčinou tohoto neúspěchu?
Před začátkem podzimní části sezóny byly moje představy takové, že bychom se mohli
bez problémů pohybovat v tabulce do třetího místa a v případě dobrých výsledků jsem
tajně doufal i na postup do vyšší třídy. Letní příprava proběhla celkem dobře. Těsně
před začátkem nám ale odpadli pro zranění nebo z osobních důvodů někteří klíčoví
hráči. Od začátku chyběl především M. Kudlík, který je opora zadních řad, tahoun
a kapitán. Mimochodem v těch zápasech, které odehrál, jsme získali polovinu ze všech
bodů uhraných na podzim. Zranili se také někteří mladší hráči, kteří v přípravě
nevynechali ani jeden zápas. J. Svoboda si obnovil svalové zranění, což ho vyloučilo
z přípravy na dva měsíce, a už se těžko dostával do základu. Dalším zraněným byl
L. Kudlík, se kterým jsem stabilně počítal do obrany. Měli jsme prostě na zranění
smůlu, proto jsem musel velmi míchat se sestavou. Jeden zápas jsem měl na lavičce
náhradníků pět hráčů a další zápas jsem se musel napsat na soupisku i já. Navíc jsem
od některých hráčů necítil bojovnost, nedávali do hry srdce, šli si prostě zápas pouze
odehrát. Tomu jsem chtěl zabránit tím, že budu mít na výběr z většího počtu hráčů a do
hry pošlu toho, kdo bude chtít skutečně hrát. Během sezóny se ukázalo, že hráči by
byli, ale ne tak kvalitní, aby jeden druhého dokázali nahradit. Myslím si, že to byly
hlavní příčiny současné situace.
Kdy začala a jak probíhá zimní příprava?
Zimní příprava probíhá od 7. ledna, tréninky jsou v neděli odpoledne na hřišti. Účast
hráčů na trénincích venku je tak na padesáti procentech toho, co bych si jako trenér
představoval. Rád bych, aby na hřišti bylo alespoň 12 hráčů, z tohoto pohledu jsem
účastí hráčů zatím zklamaný.
Chodí hráči v rámci zimní přípravy také do tělocvičny?
Ano, trénink v tělocvičně probíhá ve středu od 18.00 hodin. Mimo tradičního
„fotbálku“ začínáme v tělocvičně také s fyzickou přípravou. Do tělocvičny chodí podle
svých možností více hráčů, s jejich docházkou jsem spokojen tak z osmdesáti procent.
Stanovil jste pro jarní část sezóny nějaký cíl?
Určitě postoupit výše, nehrát o záchranu a udržet se s týmem ve III. třídě. Mužstvo
určitě je dostatečně silné, aby tohoto cíle dosáhlo. V některých podzimních zápasech
jsme naši sílu a bojovnost jasně ukázali, a to i když nás pronásledovala zranění nebo
střelecká smůla. Střelecká smůla nás doufám s příchodem A. Hollého opustí, je to
jeden z nejlepších střelců III. třídy, i když někdy pravda hračička. Především od něj
očekávám branky.
Chystáte do mužstva přivést ještě nějakou posilu?
Mám v záloze jednoho kolegu z práce, je ze Stříbra a projevil zájem si s námi zahrát.
Nebál by se konec konců ani stoupnout si mezi tyče, několik zápasů za jiná mužstva už
odchytal. Což by pro nás bylo velkým přínosem, přestože dobrého brankáře už máme.
Naše současná brankářská jednička P. Józa ale trochu hřeší na to, že za něj není
adekvátní náhrada. I na této pozici musí být v týmu konkurence. I gólman potřebuje
zimní přípravu, měl by „hltat“ stejnou porci kilometrů jako ostatní hráči, bez fyzické

S jakými hráči jste byl zatím nejvíce spokojen?
Spokojený jsem byl s P. Hilfem. I přes svůj zdravotní stav si vždy odehraje svoje
a podává stabilní výkony. Vzhledem k jeho zdravotním problémům před ním smekám,
když může, tak přijde na trénink, odehraje naplno třeba jen poločas zápasu, ale mohu
se spolehnout, že na hřišti nechá srdce. Zatím trochu kolísavé výkony v zápasech,
ve kterých za nás nastoupil, předvedl A. Hollý. Ten se musí především věnovat hře a
ne diskutovat s rozhodčím, je třeba, aby se prostě soustředil jen na hru. Stabilní výkon
podává T. Kasl i R. Kaiser. Jsou to ale především starší hráči, na které je spolehnutí.
Mladší hráči dostanou šanci, ale neumí si jí vážit a chytnout ji, jak se říká, za „pačesy“.
Každý z mladších kluků má šanci, ale musí sami chtít, chodit na tréninky a při zápase
prostě makat.
Chcete něco vyřídit našim fanouškům a divákům?
Jsem rád, že na naše zápasy stále chodí věrní diváci. Teď na podzim to bylo slabší, ale
to přičítám hře, jakou jsme doma předváděli. Prosím všechny „skalní“ – choďte na nás
dále, nezatracujte nás, děláme co můžeme. Pokud by někdo měl chuť a zájem, může
našemu mužstvu pomoci jako sponzor, hodí se každá pomocná ruka při údržbě hřiště,
uvítáme dobrovolníky, kteří by chtěli přispět k dobré úrovni domácích utkání jako
pořadatelé nebo pomezní rozhodčí atd.

Prý došlo k poškození vybavení hřiště. Je to pravda?
Ano, bohužel je. Někdo nám poničil záchytné sítě za brankami. Ty jen pro informaci
stály kolem 15000 Kč. Nedovedu si představit, co tyto rádoby „fanoušky“ k takovému
činu vedlo. Stejným způsobem se občas chovají i k trávníku. Když je vyženete, za dvě
hodiny jsou zpátky a vesele si kopou na bránu. Za chvíli to hřiště před brankou vypadá
jako oraniště. Ta neúcta k práci řady lidí, a často jejich kamarádů, je těžko
pochopitelná. Ale stále doufám, že to byla jen výjimka a už se nic takového nestane.
Děkuji za rozhovor.
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TABULKA III. TŘÍDY OS V KOPANÉ
Místo
Tým
1. STŘÍBRO B
2.

ČERNOŠÍN

3.

LOM A

4.

KONSTANTINOVY LÁZNĚ B

Zápasy + 0 - Skóre Body Tabulka pravdy
12 10 1 1 44: 11 31
( 13)
12

6 2 4 30: 19 20

( 5)

12

6 2 4 26: 25 20

( 2)

12

5 3 4 24: 24 18

4.

STŘÍBRO B - KLADRUBY

0 : 0 (0 : 0)

1

5.

KLADRUBY – ČERNOŠÍN

1 : 2 (0 : 1)

0

6.

BEZDRUŽICE B – KLADRUBY

1 : 1 (0 : 0)

1

7.

CHODSKÝ ÚJEZD - KLADRUBY

4 : 4 (2 : 1)

1

8.

KLADRUBY – ERPUŽICE

0 : 3 (0 : 3)

0

9.

KOKAŠICE – KLADRUBY

3 : 0 (0 : 0)

0

10. KLADRUBY - STRÁŽ

7 : 2 (3 : 1)

3

11. KONSTANTINOVY LÁZNĚ B - KLADRUBY

2 : 2 (0 : 1)

1

12. KLADRUBY - LESNÁ

4 : 2 (4 : 2)

3

( 0)

5.

KOKAŠICE

12

5 3 4 22: 23 18

( 3)

6.

LESNÁ

12

5 2 5 33: 27 17

( -4)

7.

CHODSKÝ ÚJEZD

12

5 2 5 29: 38 17

( -1)

8.

DAMNOV

12

4 3 5 27: 29 15

( -6)

9.

STRÁŽ

12

5 0 7 28: 39 15

( -6)

10. CTIBOŘ

12

3 5 4 33: 28 14

( -4)

11. KLADRUBY

12

3 5 4 27: 26 14

( -1)

TABULKA STŘELCŮ TJ KLADRUBY
Místo Jméno
12. ERPUŽICE

12

2 3 7 23: 38

9

( -9)

13. BEZDRUŽICE B

12

2 3 7 16: 35

9

( -9)

1. 2. KASL TOMÁŠ, KLEČKA MILAN

VÝSLEDKY UTKÁNÍ TJ KLADRUBY
Kolo
Utkání
1. LOM A - KLADRUBY

Výsledek
2 : 1 (1 : 0)

Body
0

2.

KLADRUBY - DAMNOV

3 : 1 (1 : 1)

3

3.

CTIBOŘ – KLADRUBY

4 : 4 (2 : 4)

1
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Počet
branek
5

3.

HOLLÝ ALEŠ

4

4.

KAISER ROBERT

3

5.

KURŠ LUBOŠ, JANEČEK JAN, DUSPIVA RENÉ

2

6.

HILF PETR, HAVRÁNEK JAROSLAV, MAŠÁT PETR,
1
SVOBODA JAKUB
Rozhovor a tabulky připravil: Daniel Petráň, TJ Kopaná
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TJ Sokol Kladruby – oddíl volejbalu

Víte, že …

Vážení čtenáři,

…Český statistický úřad organizuje v roce 2007 výběrové šetření o životních
podmínkách domácností v ČR. Smyslem šetření je získat nejnovější reprezentativní
údaje o sociálním a ekonomickém postavení českých domácností, o různých typech
jejich příjmů, o nákladech na bydlení a životních podmínkách. Vlastní šetření proběhne
v době od 17. února do 29. dubna 2007. Pracovníci zapojení do šetření se budou
spolu s občanským průkazem prokazovat pověřením k výkonu funkce.

v letošním roce naše oddíly pokračují v rozehraných soutěžích ročníků 20062007. Podzimní části pro naše družstva vyzněla poměrně dobře, ovšem odvety
a závěrečné turnaje v KP mládeže budou opravdu hodně těžké.
To se projevuje zejména u družstva mužů, hrajícího krajský přebor 1.třídy.
V lednu a počátkem února odehráli muži 6 utkání na hříštích soupeřů – a protože
všechna prohráli – jsou rázem ze 6. místa na místě posledním a v dalších kolech už
budou hrát jen o možnost záchrany. Takže až budou hrát v domácím prostředí – přijďte
je povzbudit, budeme to potřebovat. TJ Sokol na sklonku minulého roku zakoupila do
tělocvičny naší ZŠ elektronické počítadlo, takže diváci z balkonu tělocvičny budou mít
skvělý přehled o průběhu každého utkání.
B družstvo žen – v lednu zahájilo okresní přebor v Tachově l. miniturnajem
ve kterém 1x prohrálo a 1x vyhrálo a tak je prozatím na 2. místě za Slavojem Tachov
a před okresním výběrem z Boru a Plané. Další turnaje budou pokračovat v únoru
a březnu. Navíc bude toto družstvo čekat obhajoba prvenství v tzv. Zimním turné pro
rok 2007, který pořádá OVS v Tachově.
Mládež – družstva mladších žákyň a mladších žáků hrají krajské i okresní přebory,
Soutěž ml.žáků trojic – KP : dokonce soutěže zbývá odehrát už je závěrečný turnaj
18.3.2007 Klatovech. Ale už nyní víme, že nemůžeme ze 13 ti družstev skončit hůře
než na 9.místě. Po l.turnaji bylo družstvo poslední – ale pak se turnaj od turnaje
výkony lepšily a to přineslo dokonce po 3. turnaji postup mezi 6 nejlepších družstev
v kraji. A i když se v elitní skupině nepodařilo udržet – je nynější průběžné 8. místo
pro družstvo velkým úspěchem a povzbuzením. B a C družstva hrají přebor okresní –
Tam máme průběžně 3. a 4. místo za družstvy ze Slavoje Tachov.
Soutěže ml.žákyň – v KP čtveřic si naše děvčata drží stále třetí pozici – a všichni
věříme, že i ve zbývajících dvou turnajích tohoto přeboru na tomtro místě zůstaneme.
Následný turnaj se bude konat ve Stříbře a k poslednímu březnovému turnaji jedem
ještě jednou do Klatov. „A“ družstvo tvoří : Katka Hrachovcová, Jana Kunešová,
Pavla Šálová a Šárka Pomyjová. B a C družstvo hrají okresní přebory. „B“ družstvo
ve složení E.Berková, E.Jozová, J. Nedvědová a M.Kučerová OP vedou, „C“ družstvo
je zatím poslední. Toto družstvo je pro začátečnice a hraje pod hlavičkou DDM
Stříbro.
Pavel Petráň, TJ Sokol Kladruby

… rada obce na svém zasedání dne 17.1.2007, čj.:5/2007 schválila poskytování
inzertních služeb v místním Zpravodaji za cenu –1 celá strana A5 = 500,- Kč …
…Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí veřejnou vyhláškou ze dne
22.1.2007 č.j. 11/ŽP/07 vydal rozhodnutí, kterou stanovil zákaz vstupu do lesů na dobu
od 23.1.2007 do 1.5.2007, a to z důvodu ochrany lesa a v zájmu zdraví a bezpečnosti
občanů. Veškeré informace najdete na úřední desce OÚ…
…Ministerstvo dopravy upozorňuje na nutnost vydání řidičských průkazů vydaných
od 1. července 1964 do 31. prosince 1993. Bližší informace naleznete na desce OÚ,
na internetových stránkách obce či na www.mdcr.cz.. Je nutné doložit platný doklad
totožnosti, 1 ks fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz, kterému končí
platnost. Nelze opomenout, že řízením vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič
dopouští dopravního přestupku.
…Kladrubská divadelní společnost připravuje novou pohádku, plnou čarodějnic…
…ode dne 4.3.2007 do 8.12.2007 bude firma FEDOS provozovat autobusovou linku
ve směru PRAHA –Beroun-Zdice-Rokycany-PLZEŇ-Nýřany-TACHOV a zpět.
Linka bude jezdit od školy každou sobotu v 9.22 směr Tachov, každou sobotu
a neděli 15.02 směr Tachov, v 17.03 směr na Plzeň a Prahu. Na všechny spoje této
linky lze zakoupit místenku s jízdenkou telefonicky denně od 6.00 do 18.00 :
SMS NONSTOP:O2: 721 861 678, VODAFONE 608 081 285, T-MOBIL: 732 192
197 …
… informace o studnách a vodovodních vrtech získáte na MěÚ Stříbro, odbor
životního prostředí-vodního hospodářství u p. Štelmáka, tel.: 374 801 151 …
… od 26. února 2007 je v Domě s pečovatelskou službou otevřena prodejna potravin
vedená p. Pavlem Pauchem, otevřeno denně od 8.00-11.00 a od 14.00-16.00 hodin,
v sobotu od 7.30 do 10.00 hodin …
… v roce 2006 bylo v obřadní síni OÚ Kladruby a v kladrubském klášteře oddáno 25
církevních nebo civilních svateb…
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… v roce 2006 bylo OÚ Kladruby vydáno 96 cestovních pasů ( od 1.9.2006 změna
legislativy ), dále 272 občanských průkazů…
… na OÚ v Kladrubech bylo za rok 2006 ověřeno 460 podpisů a fotokopií …
… v případě, že se chcete zbavit autovraku, obraťte se na OÚ Kladruby, který zajistí
bezplatnou likvidaci. Podmínkou je, že vozidlo bude kompletní ( motor, převodovka
atd. ) …
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