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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané !
Vážení spoluobčané,
prázdniny už jsou tady, což potěšilo děti, ale měně již rodiče, kteří mají
babičky a dědečky hodně daleko a jejich děti nechtějí jezdit do táborů. Doufejme,
že počasí bude letní a nebude se opakovat situace z posledních let, kdy nejslunnějším
měsícem byl červen a srpen už nestál za nic.
V souvislosti s létem mne vždy trošku mrzí, že Kladruby jsou na tom
v případě přírodního letního koupání dost bídně Je to již dávno, co se v Úhlavce nad
jezem dalo dokonce i plavat (myslím ve vodě, nikoliv v bahně) a na Výrově se dalo
koupat celé léto bez obav, že si nás po vylezení z vody spletou s vodníkem. Marná
sláva, kvalita přírodních koupališť klesá v celých Čechách (oteplování, chov ryb, větší
znečištění řek), a Kladruby nejsou výjimkou.

Jak jste si jistě všimli, v současné době probíhá za budovou MěÚ výstavba
dětského hřiště.
V souvislosti s touto stavbou,
Vás prosím, upozorněte svá dítka na to, aby na staveniště nevstupovaly, aby nedošlo
nejen k úrazu, ale i případnému poškození stavěných konstrukcí. Pokud si je totiž
zničíme ještě před otevřením, opět zde nebudeme mít nic a to jistě nechceme.
Ptáte-li se, kam zmizel minigolf, tak vězte, že je nakonec přemístěn
na pravděpodobně nejvhodnější lokalitu – na pozemek pod tělocvičnou ZŠ.
Věřme tomu, že bude hojněji využíván než v letech minulých. Hole budou k dispozici
u p. školníka za standardních výpůjčních podmínek.
Přeji příjemné prožití letních měsíců
Jaroslav Pospíšil

Ale co s tím a můžeme to nějak ovlivnit? Řeka není naším vlastnictvím, takže
o její úpravu bychom museli prosit (skoro jsem chtěla napsat žebrat) a Výrov také patří
někomu jinému. Do budoucna jistou naději skýtá jen kamenolom, který firma, která
zde těží, plánuje v rámci rekultivace zatopit. Hovoří se o horizontu sedmi let, ale firma
už to prý plánuje dávno. Źe by známé pravidlo slibem nezarmoutíš? O koupání
v kladrubském bazénu může přemýšlet jen snílek, který neví, že i Plzeň má problému
s financováním jeho provozu, a ani náš větší a bohatší soused Stříbro se do tak náročné
a nákladné akce nepouští.

Poděkování firmě ALCOA FUJIKURA CZECH s.r.o.

V průběhu června jsem jezdila jako členka komise pro volbu vesnice roku po
vesnicích Plzeňského kraje. Některými vesnicemi jsem byla přímo okouzlená. Nadšení
a obětavost některých jedinců, kteří jsou pro druhé a pro obec schopni věnovat stovky
hodin, nápady, které by mohly pohodlně zpeněžit, a někdy i vlastní prostředky, bylo
mnohdy dojemné. Například v nedalekých a nevelkých Hněvnicích část vesnice
vlastníma rukama pomáhá při odkrývání zbytků kostela, který byl zbourán
v šedesátých letech. Nebo zde občané udělali akci, kdy každý zájemce zaplatil strom a
vznikla tak zde nádherná alej. V Rozvadově mne zas uchvátila místní skupina žen,
která se věnuje ochotnickému divadlu a zároveň řemeslům, které pak vystavuje na
historických jarmarcích.

Naše velké poděkování patří firmě Alcoa Fujikura Czech, která v roce 2006
přispěla 15.000 $ na akci „ Rekonstrukce chodníku Husova ulice v Kladrubech“.
Tato akce byla s úspěchem realizována s celkovými náklady 1.132.359,- Kč.
Dále firma také přispěla dotací ve výši 30.000,- Kč na instalaci čekárny
u autobusové zastávky v Husově ulici v Kladrubech. Celková cena instalace čekárny
byla ve výši 54.000,- Kč.
Děkujeme za pomoc při realizaci projektů, nejen za Městský úřad Kladruby,
ale především za občany a návštěvníky města.
Věříme, že navázaná spolupráce bude dále
pokračovat.

Obec tedy stojí a padá na lidech a jí myslím, že Kladruby titul v roce 2005
nezískaly náhodou.

Svatava Štěrbová, starostka

Hezké léto Vám všem přeje
Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY OBECNÍHO ÚŘADU
– od 1.6.2007 MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Informace z jednání rady a zastupitelstva obce
Zasedání rady obce v období od 25.4.2007 do 13.6.2007 :
Rada obce v z a l a

na

vědomí :

- Žádost Marie Kohoutové, bytem Kladruby, Husova 209 o přidělení bezbariérového
bytu s tím, že obec má bezbariérové byty pouze v DPS, které jsou v současné době
všechny pronajaty. Po uvolnění některého z bytů bude tento nabídnut p. Kohoutové
- Žádost Jiřiny Nocarové, bytem Úlice 23 o přidělení bytu v DPS Kladruby s tím,
že jmenovaná je zařazena do seznamu žadatelů o byt v DPS
- Oznámení KÚ PK, odboru ŽP o zahájení řízení integrovaného povolení spol.
Ekodepon s.r.o. Černošín pro zařízení „Skládka odpadů Kladruby“ s tím, že RM nemá
námitek k předloženým dokladům a nemá žádné připomínky, které by město
požadovalo zahrnout do integrovaného povolení
- Žádosti občanů města Kladruby o přidělení bytu v Kladrubech – J.Paločková,
Pozorka 45, P.Mazour, Pozorka 45, K.Kunz, Zadní 356 s tím, že žadatelé budou
zařazeni do seznamu uchazečů o byt

- Žádost p. Františka Semoráda, bytem Kladruby, nám. Republiky 86 o výměnu bytu
č. 2 za byt č. 4 v domě čp. 86 s tím, že vše bude komplexně řešeno s přidělením
volných bytů v obci (byty v čp. 36, 197 a 86)
- Znalecké posudky zpracované p. Zbyňkem Sovou, bytem Západní předměstí 1043,
Stříbro o ceně bytových jednotek v bytovém domě čp. 260 v Milevské ulici
v Kladrubech a domě čp. 296 ve Stříbrské ulici v Kladrubech
- Informaci o plnění rozpočtu Obce Kladruby za I. čtvrtletí 2007
- Zařazení žadatelky p. Jitky Kočiové, bytem Lhota u Stříbra čp. 6 do seznamu
žadatelů o přidělení bytu v DPS Kladruby
- Žádost p. Márie Brndiarové a p. Milana Goblirsche, bytem Kladruby o přidělení bytu
v čp. 359 v Milevské ulici v Kladrubech– byt není zatím předán pronajímateli
- Žádost manž. Petry a Pavla Pauchových, bytem Kladruby 36 o přidělení bytu
v čp. 359 v Milevské ulici v Kladrubech – byt není zatím předán pronajímateli
- Žádost p. Josefa Jamrišky, bytem Kladruby , Revoluční 79 o přidělení bytu v čp. 197
v Husově ulici v Kladrubech (po rodině Stránských)
- Žádost p. Františka Semoráda, bytem Kladruby 86 o výměnu bytu č. 4 v domě
čp. 86 v Kladrubech
- Žádost p. Petra Maňka, bytem Vrbice 30 o prodej pronajatého pozemku části
p.č. 364/12 v k.ú. Vrbice u Stříbra z důvodu výstavby RD s tím, že bude nejdříve
provedeno místní šetření a žádost pak bude dále řešena
- Informaci o změně operátu v k.ú. Milevo – seznámení s hranicemi pozemků
obecního majetku při tvorbě nové mapy se skutečnými hranicemi
- Informaci starostky obce ohledně jednání na KÚ PK ve věci cesty Láz – Vrbice
- Opakovanou stížnost obyvatel Husovy ulice v Kladrubech na nadměrnou prašnost
komunikace vedoucí k ČOV v Kladrubech a nadměrný hluk
- Informaci starostky o konání oslav k získání statutu města, které proběhnou
dne 2.6.2007
- Žádost Petra Maňka, Vrbice 30 o odprodej části pronajatého pozemku č. 364/12
v k.ú. Vrbice u Stříbra za účelem výstavby RD s tím, že prodej pozemku bude řešen
až v době, kdy bude aktuální výstavba RD, pozemek bude zatím pouze pronajat

Rada obce projednala a s c h v á l i l a :
- Žádost Lukáše Kasky, Brod 8, žáka 9. ročníku ZŠ Kladruby o poskytnutí
sponzorského daru na horolezecké závody pořádané v rámci celé ČR ve výši 2.000,Kč s podmínkou, že reprezentant bude mít logo obce umístěné viditelně na svém dresu
- Smlouvu o dílo a o postoupení užívacích práv uzavřenou mezi Obcí Kladruby
a firmou ASPI, a.s., U Nákladového nádraží 6, Praha 3 na vytvoření aktualizované
databáze právních informací ASPI v elektronické podobě za cenu 4.800,- Kč
za pořízení licence, 4.800,- Kč paušální roční poplatek + cenu za aktualizaci (tj. roční
poplatek snížený vždy o 1/12 za každý celý kalendářní měsíc, a to od počátku roku ke
dni instalace databáze)
- Prodloužení dohody ve věci údržby zeleně na části p.p.č. 202/19 v k.ú. Kladruby
uzavřené mezi Obcí Kladruby a p. Jiřím Krásným, bytem Kladruby, Kostelní 94 na rok
2007 s tím, že se jedná o pokos a likvidaci trávy na pozemku vedle truhlárny
- Pozemkovou nájemní smlouvu na pronájem zahrádky č. 7, p.p.č. 1964/1
v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 132 m2 p. Martině Junkové, bytem Kladruby,
Stříbrská 309 na dobu do 31.12.2008, nájemné 0,50 Kč/m2/rok
- Přesun poskytnutých finančních prostředků ve výši 10.000,- Kč z prostředků spolků
a organizací do kapitoly dary, a to Římskokatolické farnosti Kladruby na nákup
zabezpečovacího zařízení do kostela sv. Jakuba v Kladrubech
- Žádost p. Františka Černocha, bytem Kostelní 91 Kladruby o účast obce jako
spolupořadatele akce - koncertu dua Eva a Vašek, který proběhne dne 17.8.2007 v KD
Kladruby s tím, že v případě, že akce bude zisková, ½ zisku připadne obci
- Dle § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. výsledek hospodaření KL s.r.o.
za I. čtvrtletí 2007 a plán na rok 2007
- Přidělení volných bytů v obci Kladruby dle návrhu komise služeb a dopravy
- Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč osadnímu výboru obce Brod
na zajištění konání dětského dne v obci dne 26.5.2007
- Vydávání propagačních materiálů Tachovsko (modré a zelené) zdarma, dosud
prodáváno za cenu á 20,- Kč z důvodu, že v současné době se připravuje tisk nové
propagace
- Prodloužení nájemních smluv na pronájem obecních bytů :
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- Jaroslavu Liškovi, nájemci bytu č. 2 v domě čp. 260 v Milevské ulici
v Kladrubech od 1.6.2007 do 31.12.2008, za stejných podmínek
- manž. Becherovým, nájemcům bytu č. 3 v domě čp. 298 ve Hřbitovní ulici
v Kladrubech od 16.5.2007 do 31.12.2010, za stejných podmínek
- Zdeňku Liškovi, nájemci bytu č. 1 v domě čp. 359 v Milevské ulici
v Kladrubech od 1.1.2007 do 31.12.2010, za stejných podmínek
- Stanislavu Timurovi, nájemci bytu v ZŠ Kladruby - čp. 203 od 1.7.2007
do 30.6.2010, za stejných podmínek
- Nákup 12 ks betonových košů do obce Kladruby za cenu 1.630,- Kč/1 ks od firmy
B.neton Horní Bříza
- Pokácení poškozené lípy v parku před ZŠ Kladruby firmou Jobstyl za cenu 6.000,Kč
- Uzavření dohody o odprodeji zařízení – masážního stolu mezi Obcí Kladruby
a p. Hanou Ulrichovou, bytem Kladruby, Stříbrská 372 za cenu 800,- Kč
- Odpuštění nájemného za byt v čp. 197 v Husově ulici v Kladrubech manž.
Leitlovým, bytem Kladruby, Kostelní ulice, a to po dobu 2 měsíců – od 1.6.
do 31.7.2007 ve výši 1.938,- Kč/měsíc z důvodu provedení nutných oprav v bytě
- Vydání propagačního materiálu obce Kladruby na workshopu Euregia Egrensis
konaného dne 26.5.2007 v Chebu
- Prodloužení nájemní smlouvy uzavřené mezi obcí Kladruby a firmou Ekodepon
s.r.o. Lažany, Černošín ve věci pronájmu pozemků pod skládkou odpadu v Kladrubech
(platnost smlouvy od 1.1.2007 do 31.3.2007) s tím, že obec schválila odprodej
dotčených pozemků. Podmínky prodeje budou ještě projednány s firmou Ekodepon
(úhrada nákladů spojených s odprodejem včetně daně z převodu nemovitosti)
- Podmínky pronájmu Českého rybářského svazu, základní organizace Stříbro
o snížení nájmu objektu bývalé vodárny, a to na přechodnou dobu s tím, že objekt
zhodnotí tím, že vybudují nové oplocení a novou elektroinstalaci v provozní budově.
Výše nájmu do 06.2008 je snížena na 3.000,- Kč s tím, že nájemce v případě ukončení
pronájmu ponechá oplocení na místě
- Zadání objednávky na odvodnění komunikace mezi obcemi Láz a Vrbice firmě SÚS
Stříbro v ceně do 80.000,- Kč dle konkrétního posouzení jednotlivých úseků
- Užívání veřejného prostranství – chodníku před restaurací U Koruny v Kladrubech,
nájemkyni restaurace p. Blance Hlavínové s tím, že chodník bude využíván pouze
o výměře 2x4 m, tj. 8m2 za poplatek 2,- Kč/m2/den, a to na dobu od května do září
tj. celkem 153 dní = 2.448,- Kč
Vyúčtování provozu vodovodu v obci Brod a Tuněchody provozovatelem
J.Slepičkou, Kostelec a předložení plánu – kalkulace nákladů na období 6/2007 –
5/2008
- Cenovou kalkulaci od J.Slepičky, Kostelec pro čištění studní v katastru města
Kladruby (2x Kladruby – Pozorka a Revoluční ul., 2x Milevo, 1x Vrbice) za celkovou
cenu 29.841,- Kč včetně DPH (cena obsahuje čištění, dezinfekci a následný odběr
vzorku)
- Návrhy komise služeb a dopravy na přidělení bytu – 1 místnosti v domě čp. 36
na náměstí v Kladrubech (byt po p. Hájkovi)
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- Poskytnutí finanční částky 2.000,- Kč osadnímu výboru Milevo na úhradu hudebního
vystoupení dne 30.6.2007 při „Letním posezení“ občanů obce Milevo
- Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Kladruby pro školní rok 2007/2008 – 50 dětí
Uzavření smlouvy na zorganizování výběrového řízení na stavbu 4x8
b.j. v Kladrubech, Revoluční ulici od firmy Ingem Plzeň za cenu 25.000,- Kč + DPH
- Zakoupení závěsného zařízení a instalaci na vozidlo města Š Felicia v hodnotě
do 3.500,- Kč
- Zakoupení přívěsného vozíku za osobní vozidlo v ceně do 20.000,- Kč pro využití
TS města Kladruby
Rada obce n e s c h v á l i l a :
- Žádost TJ – oddílu kopané Kladruby o příspěvek na benefiční zápas mezi Viktorií
Plzeň a starými pány v Kladrubech z důvodu, že režie na podobné akce je zahrnuta
v příspěvku organizacím a spolkům
- Nabídku zaměstnaneckých výhod od firmy ING
Rada obce

doporučila

:

- ZO schválit závěrečný účet Obce Kladruby za rok 2006 v předloženém rozsahu
včetně návrhu usnesení
- ZO schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Kladruby a firmou Good Day
Agency – Jiří Mašek, Vršovická 699/74, Praha 10 na hudební nosiče v hodnotě 5.225,Kč jako ceny na akce pro děti
- ZO schválit uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Kladruby ve výši
42.311,- Kč na úhradu faktury za plyn
- ZO schválit poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení p. Jiřímu Kasalovi, bytem
Kladruby, Zadní čp. 355 ve výši 80.000,- Kč na výměnu střešní krytiny na RD čp. 58
v Revoluční ulici v Kladrubech
- ZO schválit odkoupení pozemků pod komunikací ve Hřbitovní ulici v Kladrubech od
Státního statku Jeneč k.ú. Kladruby – p.p.č. 2061/1 - výměra 1171 m2
p.p.č. 2061/18 - výměra
18 m2
p.p.č. 2062/1 - výměra 1666 m2
p.p.č. 2062/8 - výměra
23 m2
za celkovou cenu 121.850,- Kč (tj. 38,3437 Kč/m2)
- ZO schválit v rámci výkupu pozemků zastavěných dálnicí, odprodej p.p.č. 2615/227
v k.ú. Benešovice o výměře 185 m2 (součást místní komunikace z Benešovic
na Výrov) Ředitelství silnic a dálnic ČR s tím, že celá komunikace bude následně
převedena Obci Benešovice
- ZO schválit prodej pozemků, na kterých je provozována stávající skládka firmě
Ekodepon Černošín, za cenu dle znaleckého posudku
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- ZO schválit pronájem pozemku č. 211/11 k.ú. Kladruby o výměře 2892 m2 firmě
Kamenolomy ČR s.r.o Direkce RT oblast BB, Polanecká 849, Ostrava – Svinov
za cenu 8,- Kč /rok a souhlas s dělením výše uvedeného pozemku
- ZO schválit rozpočtové opatření č. 1/2007
- ZO schválit odprodej části p.p.č. 52/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra manž. Karlovi
a Markétě Fialovým, bytem Vrbice 31 – pás o šíři 5 m, za cenu 35,- Kč/m2 a náklady
související s prodejem
- ZO schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV-12-0000282/1-d na p.č. 197/5, 2072/1 a 2072/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra
a Dohodu o udělení souhlasu o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání
nemovitosti uzavřenou mezi Obcí Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín v souvislosti
se stavbou Kladruby- zrušení spínací stanice
- ZO schválit dodatek ke smlouvě o dílo na rekonstrukci domu čp. 298,299
ve Hřbitovní ulici v Kladrubech uzavřený mezi Obcí Kladruby a firmou B.P.T.
Kladruby – navýšení ceny ze 156.000,- Kč na 356.000,- Kč
- ZO schválit odkoupení st.p.č. 9 v k.ú. Pozorka u Kladrub od LČR za cenu 134.320,Kč
- ZO schválit zakoupení sekačky – traktoru do 300.000,- Kč
- ZO schválit výsledek hospodaření KL s.r.o. za rok 2006
- ZO schválit podání žádosti o dotaci na MMR na dětské hřiště v rámci projektu Mladé
nápady ve výši 490.000,- Kč
- Komisi služeb a dopravy aktualizovat seznam žadatelů o byt v obci Kladruby
- ZO schválit vyhlášení XIII. kola půjček z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 10/1998
- ZO schválit předloženou smlouvu se ZČE o uzavření budoucí smlouvy o nákladech
spojených s připojením lokality 4x8 b.j. v Kladrubech, Revoluční ul. a se zajištěním
požadovaného příkonu odběrného zařízení žadatele č. Z-S12-12-4120148523, částka
272.000,- Kč (výstavba trafostanice a zemního distribučního rozvodu pro připojení
nových b.j.)
- ZO schválit uzavření smluv o zřízení věcného břemene mezi obcí Kladruby
a fi. MERO ČR, a.s. - všechny níže uvedené smlouvy jsou v souladu se smlouvou
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. TC-L-13/05-VB(BS) uzavřené dne
28.02.2006, kde byla dohodnutá cena za věcné břemeno 120,-Kč/bm elektropřípojky
procházející pozemkem a 5.000,-Kč/1 ks nosného stožáru umístěného na pozemcích :
a) smlouva o zřízení věcného břemene č. TC-03-041/07-VB pro k.ú. Vrbice u Stříbra,
dotčené pozemky p.p.č. 90, p.p.č. 103/2, p.p.č. 103/8, p.p.č. 332/3, p.p.č. 332/4 stavbou
nadzemního vedení přípojky elektrické energie 22 kV k čerpací stanici ropovodu
MERO IKL Benešovice délka dotčených pozemků je 19,7 m, jednorázová úplata
za věcné břemeno 2.364,-Kč
b) smlouva o zřízení věcného břemene č. TC-01-005/07-VB pro k.ú. Benešovice,
dotčené pozemky p.p.č. 2148/4, p.p.č. 2541/12 stavbou nadzemního vedení přípojky
elektrické energie 22 kV k čerpací stanici ropovodu MERO IKL Benešovice - délka
dotčených pozemků je 64,2 m s 1 stožárem, jednorázová úplata za věcné břemeno
12.704,-Kč

c) smlouva o zřízení věcného břemene č. TC-02-011/01-VB pro k.ú. Láz u Kladrub,
dotčené pozemky p.p.č. 786/1, 999/4, 1107/14, 1425/16, 1990/2 stavbou nadzemního
vedení přípojky elektrické energie 22 kV k čerpací stanici ropovodu MERO IKL
Benešovice - délka dotčených pozemků je 547,5 m s 5 stožáry, jednorázová úplata
za věcné břemeno 90.700,-Kč
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Rada obce n e d o p o r u č i l a :
- ZO schválit odprodej p.p.č. 1957/4 a části p.p.č. 1957/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra
manželům Josefu a Ivetě Míkovým, Kladruby, Hřbitovní 344 s tím, že pozemky obec
využije jiným způsobem (přemístění minigolfového hřiště apod.)
- ZO schválit odprodej pozemků p.p.č. 185/73 a 185/62 v k.ú. Kladruby u Stříbra
p. Petru Krejčímu, bytem Kladruby, Zahradní 286 z důvodu, že uvedené pozemky jsou
v ÚP obce zařazeny pro bytovou výstavbu. Pozemky budou ponechány žadateli
v nájmu, jako doposud
- ZO schválit odprodej ani pronájem p.p.č. 2007, 2008, 2009 a 2013 v k.ú. Milevo
firmě Leuchter s.r.o. Milevo z důvodu, že na části pozemků je uzavřená nájemní
smlouva a ostatní pozemky jsou obhospodařovány
- ZO schválit odprodej st.p.č. 35 a p.p.č. 133/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra sl. Heleně
Semorádové, bytem Kladruby, Zadní 341 za účelem výstavby RD z důvodu,
že pozemky jsou v pronájmu a v původním záměru je počítáno s výstavbou garáží
Rada obce p o v ě ř i l a :
- Starostku obce k vypracování postupu směřujícího k prodeji jednotlivých bytových
jednotek v domě čp. 296 ve Stříbrské ulici a čp. 260 v Milevské ulici v Kladrubech
- Starostku obce k ukončení odebírání tištěné verze sbírek zákonů v návaznosti na
uzavření smlouvy s firmy ASPI, a.s. Praha

Zasedání zastupitelstva obce dne 17.5.2007 :
Zastupitelstvo obce v z a l o n a v ě d o m í :
- Výsledek hospodaření Kladrubských lesů s.r.o. za I. čtvrtletí 2007 a plán na rok 2007
- Plnění rozpočtu obce za I. čtvrtletí 2007
Zastupitelstvo obce projednalo a s c h v á l i l o :
- Informaci o činnosti rady obce za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení
- Výsledek hospodaření Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2006
- Rozpočtové opatření č. 1/2007
- Bez výhrad celoroční hospodaření obce, závěrečný účet Obce Kladruby za rok 2006
včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kladruby a příloh č. 1 – 9
- Rozpočtový výhled obce Kladruby na období 2007 – 2010
- Uzavření smlouvy mezi Obcí Kladruby a VSOZČ Karlovy Vary na vymezení
závazných podmínek investic do vodovodů a kanalizací sloužících zákazníkům

na území obce v r. 2007 – 2012 ze strany VSOZČ a vymezení práv a povinností
smluvních stran souvisejících s financováním takových investic
- Pronájem pozemku bývalého skladu vodáren, st.p.č. 35 o výměře 588 m2 a p.p.č.
133/2 o výměře 92 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, celková výměra 680 m2 firmě
Zikostav s.r.o. Třemošná za roční nájemné 2.720,- Kč (4,-Kč/m2)
- Kupní smlouvu uzavřenou mezi obcí Kladruby a p. Michalem Petráškem, Bor, Nádražní
570 na pozemek p.p.č. 1957/26 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 823 m2, kupní cena
403.270,- Kč
- Záměr odprodeje objektu čp. 36 v Milevě (bývalá prodejna) s tím, že bude zpracován
znalecký posudek a cena znovu projednána v ZO
- Pronájem p.p.č. 1990/1 a 1990/10 v k.ú. Kladruby o celkové výměře 2755 m2,
p. Zdeňce Hrochové, bytem Kladruby, Husova 185, na dobu 5 let tj. s platností
do 31.12.2011 za nájemné 0,30 Kč/m2/rok tj. roční nájemné 827,- Kč a s tím,
že na pronajatém pozemku nebudou káceny žádné stromy
- Odprodej pozemků p.p.č. 2070/12 o výměře 1 m2 a p.p.č. 2070/11 o výměře 29 m2
v k.ú. Kladruby manž. Pavlovi a Ivaně Kociánovým, bytem Kladruby, Husova 311
za cenu 50,- Kč/m2 (jedná se o skutečné zaměření chodníku)
- Odkoupení pozemku p.p.č. 2070/10 o výměře 3 m2 v k.ú. Kladruby od manž. Pavla
a Ivany Kociánových, bytem Kladruby, Husova 311 za cenu 50,- Kč/m2 (jedná se
o skutečné zaměření chodníku – autobusové zastávky u školy)
- Cenovou nabídku firmy BPT, Revoluční 44, Kladruby na opravu dešťové kanalizace
u domů čp. 355 a čp. 356 v Zadní ulici v Kladrubech a odvod dešťových vod
do kanalizace u ubytovny KD – cena vč. DPH 33.447,93 Kč
- Odprodej části p.p.č. 2058/1, 1771, 1772/1 a st.p.č. 648/2 v k.ú. Kladruby manž.
Josefu a Jaroslavě Jašovým, Kladruby 329 za cenu 50,- Kč/m2 + všechny náklady
spojené s prodejem s tím, že žadatelé o pozemky budou upozorněni, že p.p.č. 1772/1 je
lesním pozemkem a proto je nutné dodržovat zásady dle zákona o lesích nebo provést
vynětí z lesního půdního fondu
- Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-120000282/1-d na p.č. 197/5, 2072/1 a 2072/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra a Dohodu
o udělení souhlasu o jednorázové náhradě za omezení v obvyklém užívání nemovitosti
uzavřenou mezi Obcí Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín v souvislosti se stavbou
Kladruby- zrušení spínací stanice
- Podání žádosti obce Kladruby na Správu a údržbu silnic Stříbro o bezúplatný převod
pozemků dotčených stavbami chodníků v Husově a Revoluční ulici v Kladrubech
- p.p.č. 2010/11 o výměře 46 m2
- p.p.č. 2071/3 o výměře 369 m2
- p.p.č. 2008/7 o výměře 145 m2
- p.p.č. 2008/8 o výměře 130 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra
- Smlouvu o budoucí smlouvě kupní s firmou Mormoretto a.s. se sídlem v Praze 4,
U Habrovky 247/11 o koupi pozemku p.č. 101/9 v k.ú. Pozorka u Kladrub (výměra
pozemku 110.466 m2) za cenu 250,- K/m2 tzn. 27.616.500,- Kč, a to za předpokladu
úpravy smlouvy a zakomponování uvedených podmínek do smlouvy – povinnosti
kupujícího :
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- zaplacení daně z převodu nemovitostí
- jednorázovou investici ve výši 500.000,- Kč do zeleně v obci
- závazek poskytovat obci sponzorský dar na pořádání festivalu Kladrubské
léto, a to podobu 5 let ve výši 20.000,- Kč v každém roce
- okolo areálu směrem k obci vysadit a udržovat pruh vzrostlých stromů
- úroky ze zálohy zůstanou obci, a to i v případě vracení zálohy
- Darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Kladruby a firmou Good Day Agency –
Jiří Mašek, Vršovická 699/74, Praha 10 na hudební nosiče v hodnotě 5.225,- Kč jako
ceny na akce pro děti
- Uvolnění finančních prostředků z rezervního fondu MŠ Kladruby ve výši 42.311,Kč na úhradu faktury za plyn
- Poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení p. Jiřímu Kasalovi, bytem Kladruby,
Zadní čp. 355 ve výši 80.000,- Kč na výměnu střešní krytiny na RD čp. 58 v Revoluční
ulici v Kladrubech
- Odkoupení pozemků pod komunikací ve Hřbitovní ulici v Kladrubech od Státního
statku Jeneč k.ú. Kladruby – p.p.č. 2061/1 - výměra 1171 m2
p.p.č. 2061/18 - výměra
18 m2
p.p.č. 2062/1 - výměra 1666 m2
p.p.č. 2062/8 - výměra
23 m2
za celkovou cenu 121.850,- Kč (tj. 38,3437 Kč/m2)
V rámci výkupu pozemků zastavěných dálnicí, odprodej p.p.č. 2615/227
v k.ú. Benešovice o výměře 185 m2 (součást místní komunikace z Benešovic na
Výrov) Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu 50,- Kč/m2 s tím, že celá komunikace
bude následně převedena Obci Benešovice
- Prodej pozemků, na kterých je provozována stávající skládka firmě Ecodepon
Černošín, za cenu dle znaleckého posudku
- Pronájem pozemku č. 211/11 k.ú. Kladruby o výměře 2892 m2 firmě Kamenolomy
ČR s.r.o Direkce RT oblast BB, Polanecká 849, Ostrava – Svinov za cenu 8,- Kč
/m2/rok a souhlas s dělením výše uvedeného pozemku
- Dodatek ke smlouvě o dílo na rekonstrukci domu čp. 298,299 ve Hřbitovní ulici
v Kladrubech uzavřený mezi Obcí Kladruby a firmou B.P.T. Kladruby – navýšení ceny
ze 156.000,- Kč na 356.000,- Kč
- Odkoupení st.p.č. 9 v k.ú. Pozorka u Kladrub od Lesů ČR za cenu 134.320,- Kč
- Zakoupení sekačky – traktoru pro potřeby obce do výše 300.000,- Kč
- Podání žádosti o dotaci na MMR na dětské hřiště v rámci projektu Mladé nápady
ve výši 490.000,- Kč
- Smlouvu o dílo č. 2670/2007 uzavřenou mezi Obcí Kladruby a firmou Prolemax
s.r.o., Sokolovská 110, Plzeň na dodávku herních prvků na akci „Dětské hřiště
Kladruby“ za cenu 899.999,- Kč vč. DPH
- V souvislosti s udělením statutu města používání symbolů a razítek „Město
Kladruby“ a „Městský úřad Kladruby“ s platností od 1.6.2007
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Zastupitelstvo obce n e s c h v á l i l o :
- Odprodej pozemků p.p.č. 185/73 a 185/62 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. Petru
Krejčímu, bytem Kladruby, Zahradní 286 z důvodu, že uvedené pozemky jsou v ÚP
obce zařazeny pro bytovou výstavbu. Pozemky budou ponechány žadateli v nájmu,
jako doposud
- Odprodej ani pronájem p.p.č. 2007, 2008, 2009 a 2013 v k.ú. Milevo firmě Leuchter
s.r.o. Milevo z důvodu, že na části pozemků je uzavřená nájemní smlouva a ostatní
pozemky jsou obhospodařovány
- Odprodej st.p.č. 35 a p.p.č. 133/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra sl. Heleně Semorádové,
bytem Kladruby, Zadní 341 za účelem výstavby RD z důvodu, že pozemky jsou
v pronájmu a v původním záměru je počítáno s výstavbou garáží
- Odprodej zahrádek v lokalitě pod Zahradní ulicí v Kladrubech současným nájemcům
z důvodu, že tato lokalita je vedena v územním plánu obce pro bytovou výstavbu
- Odprodej p.p.č. 1957/4 a části p.p.č. 1957/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra manželům
Josefu a Ivetě Míkovým, Kladruby, Hřbitovní 344 s tím, že pozemky obec využije
jiným způsobem (přemístění minigolfového hřiště apod.)
Irena Löriková, pracovnice MÚ

Jednání starostky a místostarosty obce :
24.4.
25.4.
26.4.
26.4.
2.5.
3.5.
4.5.
4.5.
14.5.
16.5.
17.5.
21.5.
21.5.
22.5.
22.5.
24.5.
25.5.
25.5.
25.5.
29.5.
29.5.

-

školení v Plzni k zadávání veřejných zakázek (starostka)
zasedání rady obce
zasedání Rady cestovního ruchu okr. Tachov ve Stříbře (starostka)
jednání předsednictva a členská schůze Stříbrského regionu
(místostarosta)
- jednání s p. Růžkem – příprava Pivních slavností v Kladrubech (starostka)
- jednání s KÚ Plzeň ohledně změn v k.ú. Milevo (starostka)
- jednání na KÚ PK, odboru dopravy ohledně silnice Láz – Vrbice
(starostka)
- jednání se zástupcem HZS PK ohledně nové požární cisterny (starostka)
- jednání na KÚ PK s radním PK p. Kalistou (starostka)
- zasedání rady obce
- předávání dekretu o stanovení obce městem v poslanecké sněmovně PČR
(starostka + místostarosta)
- vstupní zasedání hodnotitelské komise soutěže Vesnice roku PK 2007
(starostka)
- jednání na Okresním soudu v Tachově (starostka)
- jednání s KÚ Plzeň ohledně změn v k.ú. Milevo (starostka)
- jednání předsednictva Stříbrského regionu (místostarosta)
- Sněm Svazu měst a obcí ČR v Hradci Králové (starostka)
- Sněm Svazu měst a obcí ČR v Hradci Králové (starostka)
- setkání starostů měst Tachovska ohledně nemocnice Planá (starostka)
- uvítání knihovnic PK (starostka)
- jednání na AFL Stříbro ohledně dotací (starostka + místostarosta)
- setkání s ministrem spravedlnosti p. Pospíšilem a náměstkem ministra

13

pro MR v Plané (starostka)
30.5. - konference na OO Policie ve Stříbře na téma „Community Policing“
(starostka)
30.5. - jednání se zástupci letního tábora z Horšovského Týna (starostka)
30.5. - zasedání rady obce
31.5. - jednání s ředitelem SÚS ve Stříbře (starostka + místostarosta)
5.6. - zasedání Rady cestovního ruchu okr. Tachov v Kladrubech
(místostarosta)
5.6. - porada starostů stříbrského regionu v Kladrubech (starostka)
6.6. - hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku PK 2007 (starostka)
7.6. - hodnotitelská komise soutěže Vesnice roku PK 2007 (starostka)
11.6. - zasedání Výboru partnerství MAS Český Západ v Olbramově
(místostarosta)
12.6. - jednání s ředitelem České pojišťovny, pobočky Tachov (starostka)
13.6. - výjezdní zasedání rady města do obce Vrbice
13.6. - projednávání lesního hospodářského plánu KL s.r.o. (místostarosta)
14.6. - hodnocení soutěže Vesnice roku PK 2007 (starostka)
15.6. - hodnocení soutěže Vesnice roku PK 2007 (starostka)
15.6. - Valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
v Karlových Varech (místostarosta)
19.6. - jednání se zástupcem firmy ZEVYP s.r.o. p. Eberlem (starostka +
místostarosta)
20.6. - jednání s firmou B.P.T. p. Pírkou (starostka)
21.6. - zasedání Sdružení obcí Černošín – skládka (starostka)
25.6. - jednání s ředitelkou Národního památkového ústavu v Plzni (starostka +
místostarosta)

Ceník poplatků za táboření na Výrově
Poplatek za 1 osobu a den :
- dospělá osoba
-dítě od 6 do 15 let
-poplatek za automobil a den
-poplatek za motocykl a den

50,- Kč
30,- Kč
50,- Kč
30,- Kč

V ceníku je zahrnuto:
-poplatek za užívání pozemku
-užitková voda
-kontejner na odpadky
-suché WC
Irena Lőriková, pracovnice MěÚ
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola:

Děti z MŠ také oslavily svátek Země. Zatímco školní děti se postaraly o úklid v obci,
předškoláci ji trochu vyzdobili. Ozdobili čekárnu kytičkami a motýlky. Také
pomalovali kontejnery a popelnice kytičkami a motýly.
Doufáme, že krásně ozdobené kontejnery přilákají i ty, kteří pohazovali volně
odpadky. Všem nám jde přece o to,abychom v našem městě měli hezké prostředí bez
odpadků.
Krásné jarní počasí
nás zlákalo
k návštěvě PONY
FARMY. I malé
děti ví, že se na
návštěvu nechodí
s prázdnou. Ale co
přichystat pro své
zvířecí kamarády?
Děti střádaly tvrdé
pečivo, které mají
zvířata tak ráda. S
plnou kárkou
pečiva se vypravily
za zvířátky.
Strávily krásné
dopoledne na farmě, prohlédly si stáje a potěšily se s obyvateli farmy. Největším
zážitkem pro děti však byla jízda na ponících.
Děkujeme p.Krausovi, který děti zdarma povozil. Na rozloučenou mu děti předaly
obrázek, který si vystaví v klubovně a společnou fotografii.

Oddíl kopané připravil pro děti z MŠ na fotbalovém hřišti sportovní akci. Děti
se převlékly do tréninkových dresů a pod vedením trenéra mužů p.Kertyse
se seznámily s náplní tréninků. Nejprve se proběhly po hřišti, aby si zahřály svaly a při
rozcvičce si je uvolnily a protáhly. Poté se učily s míčem slalom mezi kužely,
přeskakovaly přes kužely a dělaly hada. Pak porovnaly své síly v soutěživých hrách.
Také si prohlédly kabiny fotbalistů a vítězné poháry. Na závěr si chlapci zahráli malou
kopanou.

Součástí poznávání našeho města byla i prohlídka kláštera. Objektem nás provedla paní
Kovaříková. Děti si prohlédly knihovnu, jídelnu, opatský byt a chodbu se sochami.
Z hradeb děti měly výhled na celé město.
Druhý den zhotovily papírovou koláž kláštera.
Hurá za pokladem
Děti z MŠ ze třídy koťat se na svůj svátek vypravily za pokladem. Po cestě označené
fáborky plnily úkoly, např.hod šiškou na cíl, zpěv písní, plnění bobříka mlčení
a odvahy /při přechodu přes lávku/. Truhlu plnou dobrot našly v opuštěné lodi v místě
letního tábora u vojáků. K pokladu se děti dostaly díky p.Havránkovi a Sochorovi, kteří
opravili rozbitou lávku. Na závěr si děti opekly buřtíky a prohlédly si tábor.
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Ladislava Pauchová , Petra Kertysová, učitelky MŠ
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Základní

škola:

Kladrubský expres

Dopravní soutěž BESIP
Dne 24.května letošního roku se uskutečnila na Základní
škole Gagarinova ve Stříbře soutěž Besip, které se
zúčastnila skupina žáků 6. třídy.
V kategorii starších bojovala skupina: Karel Brabec, Eliška
Jozová, Eva Berková a Martin Budín, umístili se na
7.místě. Úspěšnější byla skupina mladších: Šárka Stará,
Zuzana Křižanová, Martin Kocům, Lukáš Umner, která
skončila na 4-5 místě.

3. ročník závodů v lezení na rychlost pro školní mládež se uskutečnil v sobotu
16.6. 2007 v tělocvičně ZŠ Kladruby, okres Tachov.

25.5. 2007 se na ZŠ Kladruby konal projektový den věnovaný Africe. (Letošní rok je
prý českým rokem Afriky, protože letos uplyne 60 let od první cesty Hanzelky a
Zikmunda do Afriky, 120 let od poslední cesty cestovatele Emila Holuba po Africe a
160 let od jeho narození.)
Žáci byli rozděleni do šesti skupin a celý den putovali po šesti stanovištích, na kterých
se věnovali následujícím tématům: dějiny Afriky, africká kultura, africká příroda,
geografie, problémy současné Afriky a cesty Hanzelky a Zikmunda.
Na základě všeho, co jsme se během tohoto dne o Africe dozvěděli, jsme se rozhodli,
že podpoříme formou projektu adopce na dálku vzdělávání jednoho afrického dítěte.
Během uplynulých 14 dnů jsme vybírali mezi žáky i zaměstnanci školy finance, ve
středu 13.6. jsme na kladrubském náměstí oslovili i kladrubské občany. (Těm tímto
moc děkujeme!) Celkem se nám podařilo shromáždit neuvěřitelných 10 961 Kč! Tato
suma bohatě stačí k tomu, aby 7letá africká dívka Muthinu Munywoki mohla rok
chodit do školy.

V tomto ročníku byly ceny pro závodníky zabezpečeny díky sponzoringu
prodejny outdoor HANNAH v Plzni, MěÚ Kladruby, P-D-M Gasservis a Poštovní
spořitelny. Závodníci, kteří se umístili do třetího místa, si odnesli hodnotné ceny
a tričko s emblémem 3. ročníku Kladrubského expresu. Ostatní také nepřišli zkrátka
a získali tašku s drobnými dárky jako ocenění za bojovný výkon.
K závodům se dostavilo 37 žáků základních škol z Kladrub, Stříbra
a Mariánských Lázní a nově také čtyři
žáčci z mateřské školy. Pro ně byla letos
vypsána zvláštní kategorie. Žáci
základních škol byli rozděleni do čtyř
kategorií, zvlášť hoši a dívky. Zejména
v starších kategoriích byly k vidění
hodnotné výkony, i když nejrychlejší čas
z 1.ročníku zůstal jen těsně nepřekonán.
Nejlepšího času dosáhla v kategorii
nejstarších dívek Pavlína Šálová
z Kladrub /13,42s/ a v kategorii
nejstarších chlapců Michal Kohn
z Prostiboře /7,96s/. Na 7,5m vysoké
stěně s převisem 210 dosáhli velmi
solidních časů.
Třetí ročník Kladrubského expresu je už minulostí . Další závody pro stříbrský
region pořádá horolezecký oddíl Skoba a DDM Stříbro již v září na venkovní
horolezecké stěně a v prosinci Mikulášský Boulder Cup na plánovaném novém
boulderu. Završí se tak série pěti závodů pro tento kalendářní rok a nejúspěšnější lezci
jednotlivých kategorií budou pak odměněni pohárem.

Den dětí

Výsledky: H1 1. Jan Pitra /Stříbro/, 2. Václav Blažek, 3. Filip Štědrý /Stříbro/
D1 1. Michaela Matúšová /Stříbro/, 2. Petra Pospíchalová,
3. Alice Pospíšilová

Den Afriky

1. června slaví svátek všechny děti a na ZŠ Kladruby jsme slavili také.
Žáci 1. stupně vyrazili na hřiště, kde pro ně učitelé připravili řadu soutěží
a „stopovačku“. Žáci 2.stupně si mohli vybrat z široké nabídky činností, kterým
se během 3.-5. vyučovací hodiny budou věnovat.
Možnosti byly následující: minigolf za městským úřadem, utkání ve florbalu,
potisk triček, „stopovačka“ aneb výprava do tajemné země Punt, nebo film. Náš svátek
jsme příjemně strávili a dobře se pobavili.
Žáci ZŠ Kladruby
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H2 1. Jan Nový, 2. Václav Heřman, 3. Pavel Štork /Stříbro/
D2 1. Jana Hrachovcová,2. Barbora Heřmanová /Mar. Lázně/,
3.Kateřina Vlčková
H3 1. Martin Zezula/Stříbro/, 2. Ondřej Jaša, 3. Petr Kamínek
D3 1. Lucie Davidová, 2.Bára Pitrová/obě Stříbro/,
3.Magda Kubíková/Mar.Láz./
H4 1. Michal Kohn, 2. Lukáš Kaska, 3. Michal Štěpán
D4 1. Lucie Křížová/Stříbro/, 2.Pavlína Šálová, 3.Aneta Walterová
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Střípky ze ZŠ
- 24. – 27.5. – výjezd horolezeckého kroužku do Březové u Třebíče / článek/
- 24.5. - cyklistická soutěž BESIP /článek/
- 25.5. Den Afriky /článek/
- 28.5. zhlédli žáci z druhého stupně naučný pořad „Proti drogám“. Netradiční
formou byli možná někteří překvapeni, ale přesto se pořad líbil a doufejme,
že i náležitě před nebezpečím užívání drog varoval …
- 31.5. se ve Stříbře konaly atletické závody družstev „O Pohár Rozhlasu“,
které jsou každoročně přehlídkou nejlepších výkonů mladšího a staršího
žactva našeho okresu. Naše škola se zúčastnila pouze v kategorii starších žáků
a žákyní, v mladší kategorii byl problém sestavit družstva v odpovídající
výkonnosti.
Ve starších žácích se družstvo ZŠ Kladruby umístilo celkově na 10. místě,
ale v kategorii vesnických škol jsme byli třetí. Po“hubených“ letech předvedli
kluci hodnotné a vyrovnané výkony a zejména v bězích patřili ke špičce.
Za zmínku stojí i individuální výkony Tomáše Jaši / 1.místo v běhu na 1500m
v čase 4:32,40 min./ a Jirky Pelánka /2.-4. místo v běhu na 60m v čase 7,5s/.
Rovněž družstvo děvčat odvedlo výkon na hranici možností a dokonce
postoupilo z druhého místa v kategorii vesnických škol do krajského finále.
Bohužel termín finále byl pro nás nešťastný, protože tři děvčata byla v té
době na předem zaplaceném školním výletě a družstvo se tak rozpadlo. Velmi
dobrý výkon podala ve Stříbře Jana Kunešová ve skoku do výšky
/ 1. – 2.místo, 150cm /.
- 1.6. MDD ve škole – viz. článek
- 2.6. Oslav MDD pořádaných MěÚ Kladruby se někteří naši žáci zúčastnili
i jako „pořadatelé“. Asistovali u různých atrakcí a společně s dospělými
připravili hezké odpoledne pro své mladší spolužáky. Patří jim velký dík
od nás dospělých a určitě od všech „prcků“, kteří téměř tři hodiny kroužili
mezi jednotlivými stanovišti a užívali si zábavy …
- 6.6. odjela výprava malých atletů do Stříbra na Okresní přebor žáků 1.stupně
základních škol. Stejně jako v minulých letech i tentokrát jsme získali
medailová umístění: Jaroslava Gáborová – 1.místo v běhu na 300m
Emil Samko
- 2. místo ve skoku dalekém
Antonín Schiffert - 3. místo v běhu na 50m
Jitka Gáborová
- 2. místo v hodu kriketovým míčkem
- 2. místo v běhu na 50m
Štefan Perďoch
- 2. místo v hodu kriketovým míčkem
Jana Hrachovcová - 1. místo v běhu na 600m
- 13.6. prodávali deváťáci papírová sluníčka a vybrané peníze přidali ke sbírce,
která poslouží k podpoře vzdělávání jednoho afrického dítěte /více v článku/
- 16.6. se konal 3. ročník závodů v lezení na rychlost – Kladrubský expres
/článek/

Dětem:
Přiřaď jednotlivé druhy jídla a pití ke správným osobám. Následující věty ti pomohou.
1.
2.
3.

Honza si neobjednal čaj ani žádné sladké jídlo.
Berta nemá ráda vejce a kávu.
Chléb si objednal ten, kdo jedl vejce na slanině
a nepil kakao.
4. Ten, kdo neměl kakao, si dal míchaná vajíčka
a lívance s borůvkami a se šlehačkou.
5. Franta si nedal topinky ani palačinky s ovocem.

pití
1. jídlo
2. jídlo
-----------------------------------------------------Honza
Franta
Berta

Bludiště:

František Havránek

Pavel Nový, zást.řed. ZŠ
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Školní družina
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Večer pro klášter Chotěšov V. dne 4. srpna 2007
Na programu této kulturní události bude vystoupení skupin historického šermu, které
ve dvou bitvách přiblíží divákům události třicetileté války. Equites Coronae
Carolinae a další šermířská uskupení drancování a střelbu z těžkých děl názorně
předvedou. Skupina historického tance Arvena z Plzně se nám představí během celého
programu ve třech vystoupeních: v pásmu tanců inspirovaných kulturou středověkého
Irska, v sérii středověkých tanců na hudbu rakouské hudební skupiny „Jokulatores
primae noctis“, a v nočním představení ve spolupráci se šermířskou skupinou
Dobrohost. Hudbou středověku a renesance nás provede soubor Gutta z Plzně.
Poučení a zajímavé fotografie budeme mít možnost uslyšet a shlédnout během dvou
přednášek. Ing. arch. Jan Soukup nám objasní vývoj chotěšovského kláštera na
pozadí dějin dalších tří západočeských klášterů v Teplé, Plasích a v Kladrubech.
S důmyslným a tajemným systémem kanalizačních štol a podzemních chodeb nás
seznámí pan Josef Řehák jun. v přednášce nazvané: Historická podzemí klášterů
Plzeňského kraje.
O hudební produkci v prostorách jižní zahrady konventu se postará několik plzeňských
převážně folk-rockových hudebních skupin: Neboysa, Kramersias a křesťanská
skupina Slyšíme ryby.
Po loňském úspěchu oživených prohlídek jsme se i v letošním roce nechali inspirovat
bohatou historií kláštera. Upoutat návštěvníky a příznivce chotěšovského kláštera by
měl zcela nový scénář těchto prohlídek. Dobrovolníci z řad plzeňské mládeže
a Dramatického kroužku Salesiánského střediska mládeže v Plzni, nám zahrají
několik dobových scének v místnostech a sálech konventu kláštera.
Autorské čtení z knihy „Akorát že mi zabili tátu“, nám přednese pan Vojtěch Klimt
v doprovodu několika písní od Karla Kryla, kterému bude tato část programu
již tradičně věnována. Závěr této akce bude patřit recitálu Halky Kračmerové, která
hrou na altsaxofon, rozzvučí a rozzáří ztemnělý konvent chotěšovského kláštera.
Časový program i bližší informace naleznete na adrese: www.klasterchotesov.net.
Záštitu nad touto akcí převzali opět místopředseda Senátu Parlamentu České republiky
Ing. Jiří Šneberger a náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje Mgr. Olga Kalčíková,
kteří se této akce rádi osobně zúčastní. Pro nás klíčovou osobností, která velkoryse
podporuje mnohé západočeské památky, je Ing. arch. Jan Soukup, se kterým je tato
akce neodmyslitelně spojena a kterému patří naše velké poděkování.
Mediálními partnery této akce jsou: DENÍK, Katolický týdeník, Český rozhlas
Plzeň, Rádio Proglas a Rádio Šumava.
Večer pro klášter Chotěšov V. se koná za finanční podpory Plzeňského kraje. Tuto
akci rovněž podpořili: Mikroregion Radbuza a město Plzeň. Tradičními našimi
pomocníky jsou dobrovolníci z Občanského sdružení Klášter Chotěšov,
ze Salesiánského střediska mládeže Plzeň a Osvětové besedy Chotěšov, letošní
novinkou je spolupráce s organizací Junák – svaz skautů a skautek ČR a její jednotkou
s názvem Skautská ochranná služba. Naše velké poděkování patří všem dalším osobám
i organizacím, bez kterých by úspěchu této akce nebylo možné dosáhnout.
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Vstupné na všechny části programu bude jednotné: dospělí 80,-Kč, důchodci a studenti
40,-Kč a děti do 15-ti let 20,-Kč. Program se koná i za nepříznivého počasí
a občerstvení bude rovněž zajištěno. Výrobky terapeutických dílen Ústavu sociální
péče Stod bude možno zakoupit v prostorách nádvoří.
Těšíme se na všechny návštěvníky, protože svou účastí přispějí a pomohou dobré věci.
Výtěžek této akce bude použit ve prospěch kláštera a část z něho připadne na sbírku
„Kup si své okno“. Jsme velmi rádi, že se tato akce těší rok od roku stále stoupající
návštěvnosti a že naše snažení přináší sice pomalé, avšak viditelné výsledky.
Občanské sdružení Chotěšovská vlna, které tuto akci opět letos pořádá, sdružuje
převážně plzeňskou mládež s cílem jejich všestranného rozvoje a to především
dobrovolnickou prospěšnou prací na obnově a záchraně památek a historických
objektů. V případě chotěšovského kláštera se pomoc naší skupiny mládeže datuje
od roku 2000. Za tuto dobu se zde vystřídalo 120 brigádníků z řad dětí, mládeže
a dospělých. Večer pro klášter Chotěšov je kromě grantů a dotací jediným zdrojem
financí pro naše aktivity v chotěšovském klášteře. Přijďte proto svojí účastí podpořit
naše snahy o záchranu této jedinečné a velkolepé barokní památky, která je nejen
dominantou obce Chotěšov, ale která bude opět centrem a cílem tisíce turistů
a zájemců o historii z širokého okolí.
Pokud přijdete okusit kouzlo kláštera, který již po osm století vyzařuje do širokého
okolí svoji pozitivní energii, věřím, že určitě nebudete litovat.
Stanislav Tomanec

Hasiči opět informují o svých akcích …
19. května 2007 se naši
mladí hasiči zúčastnili jarní
soutěže „Plamen“, která se
konala ve Starém Sedlišti.
Mladí hasiči skončili na 4.
místě.
31.
května
2007
se
uskutečnilo kácení májky,
občerstvení bylo zajištěno
v hasičské klubovně.
2. června 2007 proběhl den dětí, počasí dětem přálo, tak si svůj den užily. Pro děti bylo
připraveno zábavné odpoledne, kde si mimo jiné mohly u hasičárny vyzkoušet nástřik
na terče. Zároveň si mohly prohlédnout hasičskou techniku, čehož plně využily.
Po celé odpoledne jsme dětem podávali točenou limonádu.
Další informace v příštím Zpravodaji.

František Ammerling, starosta SDH Kladruby
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Včelařské okénko – VOSK

Chovatelské okénko – proč králíci dupou?

Včelí vosk vzniká činností voskových žláz, které má včela dělnice vyvinuty párově
na 3. a 6. zadečkovém článku. Matka a trubci voskové žlázy nemají. Na břišním dílu
sternitu každého zadečkového článku jsou dvě vosková zrcátka nepravidelného tvaru.
Vosková zrcátka mají větší počet velmi drobných otvůrků, jimiž proniká ven
vylučovaný žlázový sekret, na vzduchu ihned tuhne v bezbarvé voskové šupinky.
Na 1 kg vosku připadne 1,5 miliónů voskových šupinek.

Pro odpověď musíme zajít až ke králíku divokému, jenž byl předkem králíků
domácích. Divocí králíci žijí v koloniích, kde vládne určitá hierarchie. Území každé
kolonie je protkáno soustavou nor, tvořících často složitý podzemní labyrint. Nory
slouží nejen jako lože a doupě pro vyvedení mláďat, ale mají i úlohu skrýše, okolo nor
vede soustava vyšlapaných chodníčků. Všude, kde se králík pohybuje, zanechává
pachové stopy. Za potravou vycházejí králíci za soumraku a v noci. Než králík vyjde
z nory, dlouhou dobu se jistí a i pak je stále ve střehu. Při zjištění nebezpečí varuje
ostatní králíky zadupáním zadními běhy (tzv. bubnováním), které je slyšitelné na 3050m. Při útěku často mění směr běhu,
kličkuje, ale je rychlý jen na krátkou
vzdálenost. U domestikovaného králíka
se chování často mění. Klesá varovné,
útěkové chování i agresivita. Zároveň
je omezen pohyb a veškeré projevy
chování
jsou
ohraničeny
určitým
prostorem. Dupání králíků tedy původně
fungovalo jako varovný dorozumívací
signál ve společenství. Krom toho může
znamenat i jakýsi vzkaz: „ jsem tady“,
popř. „tady bydlím já“, pro ostatní králíky
v králíkárně. Většinou takto dupou
temperamentní samci, čímž mohou
varovat, že jde o jejich teritorium.
Často s tím souvisí i postřikování okolí
močí. U divokých králíků je v době říje zvětšený močový měchýř a při soubojích
o samice se samci vzájemně postřikují močí a tato „sprška“ nemine ani samice. Proto
lze tyto dva projevy chování pozorovat čas od času i u domácích králíků při páření
a bezprostředně po něm. Krom postřikování nového prostředí močí, můžeme pozorovat
i otírání se hlavou o nově vložené předměty, které si králík takto značkuje. Dalším
výrazným projevem je hrabání- časté zejména u březích samic., které potřebují pro
kocení klid a šero nory, velmi často je též hrabání jedním z projevů říje králic
a zvýšené pohlavní aktivity samců.
Závěrem lze říci, že chování domácích zvířat vyplývá z původních účelových
modelů chování divokých předků, nicméně vlivem domestikace některé projevy
postupně mizí, či jsou určitým způsobem pozměněny. Znalost přirozeného chování
jednotlivých druhů zvířat nám umožňuje vyvarovat se řady chovatelských chyb.

Vlastnosti včelího vosku
Včelí vosk je plastický. Při teplotě 30 stupňů C
je již tvárný. Taje při 62 až 65 stupních C. Při
zahřívání vydává příjemnou typickou vůni, která
je způsobena příměsí různých aromatických olejů,
pocházejících převážně z pylu. Vosk je lehčí než
voda, jeho hustota se pohybuje okolo 0,96 g/cm3.
Včelí vosk je velmi složitou směsí uhlovodíků,
esterů vyšších mastných kyselin s vyššími
alkoholy, volných mastných kyselin, sterolů,
barviv a aromatických látek.
Vosk se nerozpouští ve vodě. Rozpustný
je v horkých tucích a eterických olejích, ohřátém
benzínu, v sirouhlíku a terpentýnovém oleji.
Za studena se rozpouští v chloroformu, acetonu,
benzenu a pyridinu.
Panenský včelí vosk je bílý nebo jen mírně
nažloutlý. Je známo, že nově vystavěné plásty na světle záhy mění svou barvu
a tmavnou. To je způsobeno tím, že do vosku přecházejí barviva z pylových zrn. Pyl ze
slunečnice, máku, smetanky, barví vosk jasně žlutou barvou. Jiné pyly např. z vojtěšky,
lnu, slezu, vosk nezabarvují. Netypicky černé vosky jsou z Jižní Ameriky a rovníkové
Afriky. Severoamerické a evropské vosky tvoří celou barevnou škálu od světle žluté
až po tmavě hnědou barvu.
Povrch včelího vosku skladovaného při teplotách mírně nad 0 stupňů C se na
vzduchu brzy pokrývá šedým práškovým povlakem nazývaným květ vosku.
Na povrchu vosku dochází ke změně v uspořádání molekul vosku. Prohlídkou pod
mikroskopem zjistíme, že květ je tvořen plochými průhlednými destičkami bez
jednotné symetrie. Květ se dá odstranit nahřátím na slunci, fénem či teplou vodou. NA
odstranění květu postačí teplota 38 stupňů C. Zjistilo se, že naproti tomu, vosk
uložený při teplotách pod bodem mrazu, v mrazničce, se tímto šedým povlakem
nepokrývá.

z časopisu Chovatel, rádce z č.6/2007
vybral Ing. František Janoušek, předseda ZO ČSCH Kladruby

Odborné včelařské překlady volně upravil Jiří Kovařík,
učitel včelařství, člen ZO ČSV Kladruby
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Vinařský koutek - elegantní, kořeněná a hedvábná červená vína
Dnešní článek se bude týkat vín červených, která by se dala popsat přívlastky
jemná, elegantní, kořeněná a hedvábná, a samozřejmě také jejich možných
kombinacích s pokrmy.
Pro finální podobu vína je velmi důležitá slupka hroznu, která obsahuje
barviva, taniny a aromatické látky. Každá odrůda má svoji specifickou slupku. Ty
mohou být slabé s nízkým obsahem zmiňovaných látek, jež jsou charakteristické
zejména pro odrůdy rostoucí v severnějších oblastech, a nebo naopak silné s vysokým
obsahem zmiňovaných látek, kterou je možné nalézt u vín z jižnějších oblastí. Ten
rozdíl by se dal přirovnat rozdílu ve slupce mezi ovocem z naší oblasti a ovocem ze
subtropického pásma, které má také mnohem silnější slupku plnou aromatických látek.
Dnes již takto rozčleněný původ není pravidlem, protože pěstitelé zkouší různé odrůdy
pěstovat v různých polohách a navíc se dlouhá staletí zabývají šlechtěním vinné révy.
Spíše by se dalo říci, že silná slupka je charakteristická pro vína, která se prapůvodně
vyvinula v jižnějších oblastech, a slabá slupka je charakteristická pro odrůdy
prapůvodně pocházející ze severnějších poloh.
Jaký má vliv slupka na výsledné
víno? Při lisování hroznů se vylisovaný
rmut (slupky a jádřince) buď ihned oddělí
od vylisovaného moštu, což se dělá u bílých
vín a u některých červených odrůd,
z kterých se vyrábí bílé víno, a nebo se
ponechá mošt ležet na rmutu u červených
vín. Při tomto ležení se ze slupek luhuje
barvivo a aromatické látky, které jsou pak
charakteristické pro výsledné víno.
Nyní se zaměříme na červené
odrůdy s tenkou slupkou, kde mezi typické
představitele patří Pinot Noir (u nás
Rulandské Modré), Sangiovese, Grenache a
Pinotage. Vína produkovaná z těchto odrůd
najdete buď pod jejich odrůdovým či
krajovým označením (například červené burgundské) a nebo pod názvy např. Brunello,
Montalcino či Chianti Classico. Tato charakterově podobná vína se vyznačují světlejší
barvou a nižším obsahem tříslovin, než jaká mají vína se silnou slupkou, jako je
Cabernet Sauvignon nebo Syrah. Přesto však mohou odrůdy Pinot Noir či Sangiovese
na dobrých vinicích dát vína patřící k největším na světě.
Ve vůni, která patří k jejich největším půvabům, najdeme především aroma
malin, fialek, višní, švestek, ostružin a rozličného koření až po kouř, zem a dub. Chuť
je charakteristická především jemnou rovnováhou kyselosti, sladkosti a tříslovin. Po
boku těchto vín by nemělo stát příliš bohaté jídlo. Rozhodující je vždy kvalita omáčky:
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nadměrně hustá omáčka s krémovitou strukturou a objemnou chutí způsobí, že jemné
elegantní víno se jeví jako tenké a nevýrazné. Ingredience jako máslo, smetana a
žloutek potáhnou chuťové buňky na příliš dlouhou dobu, že jsou jen stěží schopny
vnímat jemné víno.
Ideální kombinací jsou jarní lehká jídla s čistým aroma zeleniny a čerstvých
bylinek připravená s libovým bílím masem. Taktéž jídla z čerstvých hub patří
k vhodným společníkům těchto vín. Některá zvláště ovocná vína zvládnou i nepříliš
ostrou asijskou kuchyni, především ochucenou zázvorem. Výraznější Brunello školené
v dubovém sudu se dá také vhodně kombinovat s pomerančovými omáčkami.
Možností je vskutku mnoho, proto tedy Vám opět přeji hodně nových kulinářských
nápadů v kuchyni a dobrou chuť.
Vojtěch Šrámek, Sommelier a gurmán

Benediktinské dny 2007
Jako již tradičně čeká kladrubský klášter v červenci noční cvrkot při Benediktinských
dnech. A opět, jako již
tradičně,
se
tyto
uskuteční druhý a třetí
červencový
víkend,
vždy o pátečním a
sobotním večeru. I
tentokrát se s dějem
vrátíme v čase o několik
století zpět, do doby
vlády Karla IV. a jeho
syna Václava IV. a do
života
jednoho
z nejznámějších
evropských světců, sv.
Jana
Nepomuckého.
Osud
sv.
Jana
Nepomuckého je s kladrubským klášterem pevně spojen, proto je mu tento ročník
Benediktinských dnů tematicky věnován.
V klášteře se můžete těšit na množství zábavy, ale i na trochu tajemna při nočních
prohlídkách klášterními chodbami. Pokud byste si odnesli z Benediktinských dnů
i některé nové historické poznatky, bude nás to velmi těšit.
Tímto Vás tedy srdečně zveme na Benediktinské dny 2007. Prohlídky budou ve dnech
13., 14. a 20., 21. 7. od 20,00 do 24,00 h, začátek vždy v celou hodinu. Vstupenky
bude možno předem zamluvit v pokladně kláštera nebo na tel. čísle: 374631773,
a to od začátku července.
Jménem KKOS (Klášter Kladruby – občanské sdružení)
Linda Rauová
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Ohlédnutí za Dnem Země v Kladrubech
„Musíte naučit své děti, že země, po níž chodí, je popelem našich praotců. Aby
měli úctu k zemi, řekněte svým dětem, že překypuje životem nám příbuzných tvorů. Učte
své děti to, co my učíme naše děti: že země je naše matka. Cokoli se přihodí Zemi,
přihodí se synům této Země. Plivou-li lidé na zem, plivou sami na sebe...“
(slova indiánského náčelníka Seattla z Poselství bílému muži)
Ráda bych do našeho Zpravodaje přispěla tímto článkem, který má být malým
ohlédnutím za proběhlými akcemi věnovanými Dni Země.
Nejprve něco málo z historie tohoto svátku. Dne 22.4.1970 proběhla první
kampaň pod názvem Den Země ve Spojených státech amerických. Žádala zvýšit
energetickou účinnost a hledat obnovitelné zdroje energie, recyklovat materiály
a odpady, vyloučit z používání chemikálie a odpady, které ničí ozónovou vrstvu Země,
… atd. Této akce se zúčastnily milióny občanů USA, a to zejména studentů základních,
středních a vysokých škol. Kampaň měla nebývalý ohlas a dala vzniknout tradici Dne
Země – 22. dubna – jako mezinárodního svátku životního prostředí. V roce 1990
se k americké tradici připojil zbytek světa. 200 miliónů lidí na celém světě ze 140 zemí
znovu dokázalo, že se zajímají o ochranu životního prostředí na Zemi. Od tohoto roku
se také tento svátek slaví v České republice.
Protože ani nám není lhostejný osud naší planety, rozhodli jsme se,
že se k oslavám připojíme. Kladrubské informační centrum společně s obcí pro vás
tedy připravilo několik akcí věnovaných tomuto svátku.
Celý cyklus akcí jsme zahájili v pátek promítáním nádherného filmu Ptačí
svět. Přestože je to film zcela beze slov, myslím, že všechny přítomné velice zaujal,
a to především nádhernými obrazy z ptačí říše a také krásnou hudbou, která celý film
doprovází.
V sobotu jsme pokračovali koncertem folkové kapely Lístek, který proběhl
v klášteře. K tomuto koncertu bych ráda podotkla, že Lístek je kapelou na dnešní
folkové scéně velmi významnou, a proto když jsme je oslovili, zda by nám nechtěli
zpestřit program ke Dni Země, jsme vlastně ani moc nedoufali, že budou souhlasit.
Nicméně jsou to úžasní lidé, naše pozvání přijali s nadšením a skutečně k nám přijeli.
Koncert to byl opravdu nádherný a myslím, že všichni, kdo jste v klášteře byli, mi dáte
za pravdu, že to bylo milé pohlazení na duši.
Na nedělní dopoledne jsme pro děti připravili přírodovědnou stezku. Děti si na
ní mohly ověřit své přírodovědné znalosti a dovednosti (např. poznávaly na obrázcích
zvířata a rostliny, vyzkoušely si, jak dobrý mají čich a hmat při poznávání přírodnin,
třídily odpad, poznávaly stopy zvířat, luštily přírodovědný kvíz). Trasa byla nenáročná,
krásně nám svítilo sluníčko a myslím, že jsme se všichni pěkně pobavili. Odpoledne
pak bylo slavnostně otevřeno Informační a environmentální centrum. První, převážně
místní, návštěvníci si tak mohli prohlédnout jeho prostory a seznámit se s jeho budoucí
činností. V podvečer se zde pak uskutečnila první akce, kterou bylo promítání
kanadského dokumentárního filmu Vlci u dveří, jemuž předcházelo povídání o velkých
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šelmách v ČR. S přednáškou k nám zavítala a velmi poutavě vyprávěla Kateřina
Ulmanová z pražského Hnutí Duha.
V pondělí proběhla poslední akce, a to výtvarné dílny pro děti. Ty si mohly
v prostorách za obecním úřadem vyzkoušet, že staré věci ne vždy patří nutně do sběru,
ale dají se z nich vyrobit pěkné věcičky. A tak jsme společně batikovali trička, vyráběli
chobotničky z PET láhví, malovali skleničky a také vyráběli ruční papír. Děti byly moc
šikovné a opravdu pod jejich rukama staré věci znovu ožívaly. Touto akcí tedy byly
oslavy Dne Země v Kladrubech završeny.
A co dodat na závěr? Po pravdě musím přiznat, že jsme byli trošku zklamáni
malou účastí na všech akcích. Přípravy nás stály hodně úsilí a času, ale dělali jsme to
rádi, protože jsme chtěli všechny příchozí lidičky potěšit, obohatit o nové informace
a zážitky, zpříjemnit víkend, vytrhnout z každodenního stereotypu. Také jsme chtěli,
abychom se společně zastavili a zamysleli se nad naší matičkou Zemí. Troufám si říct,
že to s ní jde docela z kopce, a záleží jen a jen na nás, jak se celá situace bude vyvíjet
dále. Nezapomeňme, že naše Země je jediné opravdové dědictví, které zde jednou
zanecháme našim dětem. Tak se snažme, aby nad ní v budoucnu nemusely plakat,
ale mohly se radovat z jejích krás.
Úplně poslední řádky budou patřit poděkování, a to především Evě Pomyjové, která
nám jako vždy i nyní podala pomocnou ruku a pomáhala, kde se dalo. Dále všem
pracovnicím (tehdy) obecního úřadu (p. Škorvánkové, p. Floriánové, p. Lörikové)
a p. Bláže Šálové, které ani chvilku neváhaly a místo nedělního odpočinku si vzaly
na starost jednotlivá stanoviště přírodovědné stezky, kde nás nakonec bylo více než
samotných dětí. O to více si toho vážíme. Děkujeme.
Už teď víme, že příští rok se opět s vervou pustíme do podobného projektu
a budeme moc rádi, když mezi nás zavítáte také vy. Věřte, že tím uděláte radost sobě
i nám. Tak nashledanou na dalších akcích.
Petra Čechurová
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Kladruby mezi prvními městy v Čechách a na Moravě

HISTORIE
Kladruby jsou opět městem
Je to skutečně tak, Kladruby se po více než šedesátileté přestávce stávají opět
oficiálně městem! Se vší parádou, se všemi právy i povinnostmi. Však jím byly
nepřetržitě plných sedm staletí, až do konce druhé světové války. Vzpomínám si, jak
jsem někdy v roce 1961 po svém příchodu do Kladrub vyděsil naše tehdejší radní, když
jsem – samozřejmě neúmyslně – mluvil o kladrubském náměstí jako o návsi. To byl
oheň na střeše a hned jsem byl řádně poučen, že Kladruby jsou město a tudíž mají
náměstí a žádnou náves. Městem už ovšem tenkrát nebyly, i když připouštím, že náměstí
mohly mít i tak. Vrací se nám tedy znova statut města, a musím říci, že zaslouženě,
neboť již ve středověku patřily Kladruby mezi nejvýznamnější místa v západních
Čechách. Připomeňme si, jak se všechno vyvíjelo.

Začátkem 13. století nebyla v Čechách ještě žádná města. Byl to právě král
Přemysl Otakar I., který začal budovat první městské obce, nazývané civitas, či
oppidum. Za jeho života jich vzniklo pravděpodobně prvních sedm, čtyři na Moravě, tři
v Čechách. Historik Josef Žemlička ve své knize „Přemysl Otakar I.“ píše na str. 164:
„Bruntál, Uničov, Znojmo, Opava, Hradec (Králové),
Litoměřice, Kladruby – to byla zřejmě první skupina našich
měst, jejichž vysazení král Přemysl schválil a snad také osobně
sledoval….K časným městským sídlištím se řadí též nevelké
západočeské Kladruby. V sousedství benediktinského kláštera
se rozrůstalo trhové místo s krčmami, obdařené časem jistým
stupněm samosprávy a nakonec právem městské obce. Z roku
1233 pocházejí nesporné údaje, že civitas Cladorubenses již
trvala a patřila zdejšímu klášteru. k lokaci došlo v samém
závěru Přemyslova života.“

Už ve 12. století se staly Kladruby zemskou bránou
Obvykle se uvádí, že Kladruby byly založeny v roce 1115, ale to není zcela
přesné tvrzení. V uvedeném roce došlo k založení kladrubského kláštera, přičemž mu
panovníkem byla již existující ves Kladruby v tzv. zakládací listině darována. Šlo tedy
o první písemnou zmínku o Kladrubech, a to je podstatné, neboť v historii se ustálil
zvyk považovat první písemnou zmínku o nějakém místě za rok jeho vzniku.
Samotné Kladruby však vznikly o několik desítek let dříve, než samotný
klášter. Staré Kladruby se však rozkládaly jinde, západně od nynějšího hřbitova, přes
dnešní silnici. Byly vybudovány na samém okraji málo prostupného pohraničního
hvozdu, záměrně v místech, kde se rozdvojovala důležitá obchodní stezka, zvaná později
Norimberská. Sem, do Starých Kladrub byla brzy potom přenesena působnost knížecí
celnice, která se původně nacházela v Plzni (myšleno v dnešním Starém Plzenci).
A stejně jako tam, nebo třeba v Domažlicích, i tady ve Starých Kladrubech mluvíme
o „zemské bráně“ do Čech a také o tržišti, které k ní příslušelo. Tak, jako je tomu
i v dnešní době, usazovali se poblíž takové zemské brány nejen naši, ale i cizí,
především němečtí kupci, vznikaly tu mnohé hospody neboli krčmy a řemeslníci tu
nabízeli svoje zboží. Protože byli povinni ze svých zisků platit daně panovníkovi,
nazýval se takový trh „knížecí“. Už ve falzu zakládací listiny kladrubského kláštera se
připomíná k roku 1115 „osvobození zboží, dováženého na trh v Kladrubech, od všech
poplatků“ . Když v roce 1212 jel král Přemysl Otakar I. vstříc nově zvolenému císaři
Fridrichovi, aby od něho získal dědičnou hodnost královskou, potvrzenou ve známé
Zlaté bule sicilské, chyběl mu určitý obnos peněz na cestu i na dary pro císaře. Když
je nedostal od klášterního opata, dal zavděk padesáti hřivnám (asi 12,5 kg) stříbra
od bohatých kladrubských kupců. Za to jim odpustil daně pro královskou pokladnu
a nahradil je odváděním liščích kožek zdejšímu klášteru.

29

Vzpomněl si snad tehdy král Přemysl na pomoc, jíž se mu dostalo od
kladrubských kupců v roce 1212? Také jeho syn, Václav I. byl velice zavázán
kladrubskému klášteru a při slavnostním svěcení nové románské baziliky v Kladrubech,
jíž se osobně zúčastnil, vydal královskou listinu, v níž povolil v městě Kladrubech
konání pravidelných čtrnáctidenních výročních trhů (jarmarků). Kladruby tak byly
prvním českým městem, jemuž se této cti dostalo, pokud již tomu tak nebylo v roce
1197 podle listiny Vladislava III., která se považuje, i když možná neprávem, za falzum.
Existují další písemné doklady, že Kladruby měly v té době (v polovině 13. století) již
svůj špitál pro chudé při sv. Jakubu, že měly svého voleného rychtáře čili soudce
(civitatis iudicus) i jmenovitě uváděné měšťany (burgenses Cladorubensi). Už při
zběžném pohledu do mapy, znázorňující konec 13. století v naší zemi, se můžeme
přesvědčit, že na území dnešního Plzeňského kraje jsou vyznačeny jen Plzeň (1295),
Domažlice, Klatovy a Kladruby. Koncem 14. století je dokázáno, že v Kladrubech
existoval již městský vodovod i s placeným „prunýřem“, který měl přivádění vody na
starosti. Na počest pobytu císaře Karla IV. s jeho synem v kladrubském klášteře nazvali
Kladrubští část svého města kolem nově vybudované silnice jménem Karlov.
Povolení výstavby městských hradeb a následný úpadek města
Město Kladruby prosperovalo i v dalším období a dokonce se dočkalo listiny
krále Václava IV., v níž povolil výstavbu městských hradeb, věží a příslušných
opevnění. Jenže Kladruby nebyly městem královským, ale poddanským, jelikož patřily
klášteru. Václavovo privilegium proto velice rozlítilo konšelstvo královského města
Stříbra, které si vynutilo od krále odvolání původní listiny, a dokonce i převedení trasy
hlavního směru Norimberské cesty z Kladrub do Stříbra, zákaz vaření piva a konání trhů
v Kladrubech. Když poté ztroskotal i úmysl krále Václava IV. zřídit v Kladrubech sídlo
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biskupství pro západní Čechy a krajinou se přehnaly husitské války, význam Kladrub
jako města pomalu ustupoval.
Přes velkou pohromu, včetně vypálení kostela sv. Jakuba, uvádějí listiny
klášterních opatů z let 1441 a 1449 Kladruby stále jako městečko, např.:
„…miesstiené nasseho miesteczka Kladrubského jměli sú listy a
zápisy przedkuów nassich na wody wedenie a placzenie …“
Teprve koncem 15. století, za vlády Vladislava Jagellonského, se vrátila
některá odebraná práva zpátky do Kladrub, i když král ve své listině stále ještě nazývá
Kladruby městečkem. Ale několik let nato již kladrubský opat Jan v listině o prodeji polí
v Brdci u Kladrub mluví o „měšťanech města Kladrub“.
Privilegia císařů Maxmiliána II., Rudolfa II. a Matyáše II. a dalších
V 16. a 17. století už zase Kladruby patřily mezi významná města na trase
hlavní trasy Norimberské cesty. V Kladrubech víme o existenci české městské školy,
kostelech sv. Petra a sv. Jakuba, o budovách radnice, městského špitálu, lazebnického
domu, masných krámů i výstavných měšťanských domech. Kladruby se dělily na
Velikou stranu, Prostřední stranu, Zadní stranu a Přední stranu, Karlov a ulice zvané
„jdouc ke Stříbru“, „u milivské brány“ apod. Kladrubská radnice měla v čele svého
purkmistra, primátora, dále rychtáře a syndika (písaře), měla zpracované konšelské
desatero, vedla podrobné městské knihy v českém jazyce a řešila soudní spory nejen pro
Kladruby, ale pro celé panství kladrubského kláštera.
Císař Maxmilián II. vydal v roce 1571 na žádost
„…opatrných Purgmistra a konsseluow na mieste wssi obce
Miesta Kladrub…
pergamenovou listinu s vlastnoručním podpisem a nádhernou pečetí, potvrzující
dosavadní městská privilegia. Totéž učinil v roce 1584 jeho syn Rudolf II. a v roce 1616
i císař Matyáš, který navíc oficiálně vylepšil kladrubskou pečeť, tedy kladrubský znak. I
další listiny císařů Leopolda I., Marie Terezie, Josefa II. a Františka I. v německém
jazyce se vesměs vyjadřují o Kladrubech jako o městě. To už ale Kladruby byly spíše
menším městečkem ve stínu sousedního Stříbra.
Městem i v 19. a 20. století
Také v dalších staletích zůstaly Kladruby městem. Od roku 1790 a v první
polovině 19. století po reformách samosprávy zůstal v Kladrubech tzv. regulovaný
magistrát se starostou (Ungeprüfte Bürgermeister) a třemi radními (1 geprüfte Rath a 2
ungeprüfte Rath). Dále měl tento magistrát kancelistu (úředníka), aktuára a výběrčího
daní.
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Od roku 1850 byl magistrát tvořen 12 členy, kteří mezi sebou volili starostu.
Veškeré spisy i listiny byly označovány nápisem Stadt Kladrau (Město Kladruby).
V Kladrubech se konaly pravidelné výroční i dobytčí trhy, od roku 1895 zde byla
měšťanská škola, sídlo tu měla četnická stanice, pošta i lékárna. Kladruby měly koncem
19. století necelých 1400 obyvatel.
Rovněž v období první republiky byly Kladruby vedeny jako město, počet
obyvatel se pohyboval kolem 1350 (v roce 1930), Pozorka měla přes 400 obyvatel. Na
razítku byl stále používán městský znak. Také ve druhé světové válce tomu tak bylo, jen
znak města na razítku nahradila německá orlice s hákovým křížem.
Po válce došlo k odsunu německého obyvatelstva, v čele obce byla nejprve
Místní správní komise a poté Místní národní výbor. V roce 1950 měly Kladruby jen asi
500 obyvatel, v osmdesátých letech toto číslo sice přesáhlo 2300 lidí, ovšem díky
připojení více než dvaceti dalších obcí Kostelecka, Skapecka a Prostibořska. V
samotných Kladrubech, včetně Pozorky, žilo přibližně 1000 lidí. Dnes mají Kladruby i
s Pozorkou asi 1200 obyvatel, spolu se spravovanými obcemi asi 1470.
Z výčtu výše popsaných dokladů i aktivit je zřejmé, že Kladruby mají plné
právo stát se znova městem. Konečně, stalo se tak po právu opět letos v roce 2007, a
to je dobře. Ať tedy naše krásné Kladruby vzkvétají stejně tak, jako tomu bylo dříve,
když byly jen „obcí“.

Co skrývají kladrubské archivy – 7
(dokončení z minulého čísla)
Spisový materiál z kladrubského archivu
Velký historický význam mají také jednotlivé úřední listiny z 18. a 19. století,
psané pochopitelně většinou německy. V letech 1988 – 1991 jsem z velké části provedl
jejich inventarizaci a soupis, když byly objeveny značně zaprášené v zasedací místnosti
budovy bývalého MNV. Okresní archiv převzal v roce 1997 veškerý tento materiál již
seřazený, ale neuvádí ho ve svém inventáři, poněvadž jde o tzv. spisový materiál. Přesto
se domnívám, že jsou v něm zprávy nedocenitelného významu.
Je tu třeba celá řada různých testamentů a nadací. Např. testament (poslední
vůle) Tomáše Davida Kaliny, kladrubského měšťana a majitele Kočovského mlýna
z roku 1654, jenž před svou smrtí odkázal městu své pole na Zvěřinci, mezi dnešními
ulicemi Sadovou a Zahradní až k cihelně na Pozorce. Nesprávným překladem z češtiny
do němčiny vznikl koncem 18. století spor mezi kladrubskou farou a radnicí o počet
sloužených zádušních mší během roku za zemřelého Kalinu a o jejich úhradu, který se
táhl až do časů po druhé světové válce. Obchodník italského původu Dominik Pandini
založil nadaci na postavení a udržování kapličky Panny Marie u stříbrské silnice. Jiný
obchodník, rovněž Vlach (Ital), jménem Josef de Cento se rozhodl darovat značnou
částku peněz do nadace, podle níž se zvonilo velkým zvonem každý čtvrtek na paměť
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smrtelných úzkostí Kristových na hoře Olivetské. Selský syn
Franz Hock založil v roce 1852 nadaci na kapličku u rozcestí na
Brod.
Známá je rovněž nadace kladrubského rodáka, dvorního
rady a soudce Apelačního (odvolacího) soudu ve Vídni, Johanna
Nepomuka Scheppla. Scheppl půjčil vysokou částku peněz
hraběti Fridrichu Nosticovi – Reineckovi a z takto získaného
kapitálu a úroků byla postavena po jeho smrti budova
kladrubského špitálu čp. 6. Další část peněz věnoval ženskému
klášteru v Kadani, kde byla abatyší jeho sestra, ale po zrušení
kláštera byly tyto peníze převedeny na jinou nadaci pro
kladrubské studenty. V archivu je uložen i dopis, předaný
kladrubské radnici farářem Tadeášem Stickou se stížností na
tohoto Johanna Scheppla, který daroval kostelu sv. Jakuba
jakousi drahocennou monstranci s relikviemi, ale vyžadoval od
faráře písemné potvrzení o tomto daru. Ten však to považoval za
zbytečné a navíc za urážku své osoby, neboť to budilo zdání,
jakoby si dar snad chtěl nechat pro sebe.
Z roku 1695 je uložen dopis opata Tobiáše Hohmanna
krajskému hejtmanovi, v němž si stěžoval na kladrubské
měšťany a „filozofoval“ nad pojmy poddanství, člověčenství, nevolnictví a dokonce se
dovolával Jana Amose Komenského. Jenže tři roky poté už museli Kladrubští stejně
podepsat potupné Articuli positionales, rovněž uložené v našem archivu, jimiž slibují
poslušnost vrchnosti a naprostou podřízenost klášteru, neboť hejtman rozhodl ve
prospěch stěžujícího si opata Hohmanna.
Zajímavý je dokument z roku 1754 o sporu kladrubského magistrátu s cechem
kladrubských řezníků kvůli pastvě dobytka, určeného k porážce, na obecních
pozemcích. Magistrát zdůrazňoval mimo jiné, že tento dobytek je hlídán dětmi, které by
měly být spíše na vyučování ve škole. Cechovních materiálů je v archivu velké
množství, ať už se jedná o výuční listy, mistrovské zkoušky, ale také různá školní
vysvědčení z let 1770 až 1855 i potvrzení fary o docházce na nedělní opakovací hodiny.
Zvláště cenné jsou některé komplexní soubory archivních dokumentů. Tak
třeba materiály k požáru Kladrub v roce 1843. Ty obsahují podrobnou evidenci všech
132 postižených rodin s údaji o počtu dětí, členů domácnosti, výměrou polí, se všemi
škodami na budovách a také se seznamem a množstvím potřeb, které byly rodině
poskytnuty, jako obilí k osevu, oblečení pro muže a pro ženy, prádlo apod. Připojena je
listina s výsledkem sbírky peněz pro potřebu postižených požárem, v níž jsou uváděny
různé částky darů ve výši od 1 zlatého až po stovky a tisíce zlatých. Peníze přicházely
doslova z celé Rakouské říše, od rumunských hranic až po Tyrolsko, z Prahy i z okolí
Kladrub, včetně příspěvku od rodiny knížete Windischgrätze. Doložena je i dobročinná
loterie, kterou založila Eleonora Windischgrätzová, i s výherní listinou, v níž figuruje
několik stovek věcných cen. Také výtisk německých novin Prager Zeitung s článkem o
požáru v Kladrubech je součástí tohoto souboru.

Pak je tu také soubor dokumentů o založení Spolku pro vysazování ovocných
stromů z roku 1847. Kladrubský patriot, pekařský mistr z čp. 99, Wenzel Flossmann,
který rovněž inicioval později sbírky na postavení hřbitovního kostela a na opravu věže
sv. Jakuba, napsal jako motto své výzvy občanům k založení uvedeného spolku: „Tak
malý podnět stačí někdy pro přátele lidu a vlastence, aby se zachovali, jak jim káže
obecně prospěšná povinnost.“ Je zajímavé, že právě tento pracovitý muž byl ve svém
domě vykraden zloději, jejichž totožnost nebyla vypátrána. Zachovalo se o tom hlášení s
úplným seznamem ukradených věcí i peněz na hotovosti. V archivních dokumentech
můžeme najít také podrobnou dokumentaci o činnosti kladrubské Národní gardy v roce
1848, včetně dopisů, které si její vedení vyměňovalo s Alfrédem Windischgrätzem i s
úředníky jeho panství, ba dokonce se zachovaly i účtenky od několika zakoupených
hudebních nástrojů pro gardovou hudbu. Nelze již více, vzhledem k velkému počtu
listin, popisovat další, ale mohu jen potvrdit, že většina z nich by vypověděla mnohé
zajímavé věci o dějinách naší obce.
Podpis papeže Pia IX
Součástí kladrubského archivu je i útlá knížečka, spíše zápisník, Václava
Houšky, osobního tajemníka pražského arcibiskupa kardinála Karla Schwarzenberga
z poloviny 19. století. Když se v roce 1862 zúčastnil kardinál ve Vatikánu svatořečení
japonských mučedníků, jeho tajemník Houška se tam vypravil tehdy ještě málo
obvyklým způsobem, jel z Prahy do Říma vlakem. Cestou si psal do svého zápisníku
poznámky, nejprve česky, na rakouském a švýcarském území německy, v Itálii a ve
Vatikánu latinsky. Doplňoval je tištěnými obrázky a vedutami měst, kterými projížděl i
obrázky s náboženskými motivy. Zachovala se i jízdenka se seznamem všech zastávek
na celé železniční trati.
Ve Vatikánu při audienci předložil papeži Piu IX. svůj zápisník, v němž byla
krasopisně napsána suplika (žádost) o apoštolské požehnání pro farní kostel v Čížkově u
Blovic a stvrzení papežovy přízně v případě přeložení faráře či jeho úmrtí (pokud jsem
latinský text žádosti dobře pochopil). Kdosi ze Svaté stolice napsal rovněž latinsky
pod žádost poznámku, že v případě smrti je třeba se řídit ustanovením předpisů
Benedikta XIV. Sám papež svou rukou pak připsal k datu 4. července 1862 svůj příslib
požehnání a vlastnoručně se podepsal jako Pius IX.
Zda Václav Houška dříve sloužil v Čížkově jako farář, či zda byl tamním
rodákem, nevím. Ale v zápisníku zůstaly na volně vloženém papíru jeho vlastnoruční
poznámky, psané česky, v nichž si pravděpodobně připravoval oslovení čížkovských
farníků při bohoslužbě z kazatelny o své návštěvě u papeže. Svoji řeč si však asi nestačil
připravit celou, a tak ji nejspíše dokončil spatra. Jak se dostal tento zápisník do
kladrubského archivu, mně ovšem známo není.
Tímto končí vyprávění nazvané Co skrývají kladrubské archivy, ale na
stránkách Zpravodaje se budou příznivci kladrubské historie i nadále scházet u dalších
zajímavých témat, která budou čerpána právě z bohaté studnice tohoto archivu.
Jiří Čechura
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Kladrubské domy a jejich obyvatelé od roku 1945 - 4. díl
Kostelní ulice
Život v Kladrubech proplouval
celkem poklidně, lidé zde žili spokojeně až
na několik výjimek. Ale tak to chodí, někdy
je dobře a někdy zle. Moje kamarádka byla
také Věrka, která bydlela v čp.91, a její otec
prodával obuv. Kde jsou ty časy, kdy jsme si
hrávaly v parku u kostela a chodily jsme do
místní školy. Měly jsme svoje starosti, svoje
přání a své sny. Však to znáte, školní léta
uběhla jako voda, vdaly jsme se, přišla
rodina, a než se člověk nadál, bylo vše pryč.
Zestárly jsme, mnoho už z nás není na tomto
světe a život jde dál.

Po pravé straně pokračuje Kostelní ulice domem čp.216, kde bydlela rodina
Bulantova, dnes dům patří rodině pana Vladimíra Kučery. Vedle stojí dům čp.207, kde
dříve bydlela rodina Richterových, dnes domek patří rodině Hanzalíkových. V domě
čp.196 bydlela rodina Slavíkova, po nich rodina Větrovcova, dnes patří rodině
Zezulových. V čp.206 bydlela rodina Šroubova, dnes domek patří rodině Salákových
a poslední dům v této ulici čp.205 patří rodině Punčochářových.
Naproti domu čp.216 stával malý domek paní Tolarové.
Blanka Krýslová, kronikářka města

HISTORIE SBORU
KLADRUBSKÝCH DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
(1875-1895) III. DÍL

V domě čp.91 bydlela rodina pana Jakuba Svobody, v domě bývala prodejna
bot, dnes dům patří rodině Černochově, kteří prodejnu provozují nadále. Blízko domu
bývala ulička, která patřila ke kovárně pana Františka Lišky. Později v kovárně bydlela
rodina Valachova. Když se zrušili koně, zrušila se i kovárna. Co naplat, kde nikdo
nebydlí, tam dům dlouho nevydrží. Kovárna brzy zmizela z povrchu zemského.
V ulici pod kostelem stávaly tři domky. Dnes zbyly dva. V prvním bydlel starý pan
Krejčí, brzy se odstěhoval a dům se zboural. V domě čp.94 bydleli Havalcovi, dnes
domek patří rodině Krásných. V domku čp.95 bydleli Duspivovi a bydlí v něm dosud.
Naproti nim v domku čp.96 bydlela rodina Švecova. Dnes domek patří rodině
Pelánkových. Vedle stojí domek čp.4, který je majetkem města Kladruby. Dříve
v domku bývala obecní prádelna a mandl. Nad tímto domkem stojí jednopatrový dům
čp.3, který patřil rodině Millerových, dnes patří rodině pana Zdeňka Svobody. Vpravo
od domu paní Duspivové stojí dům čp. 99, kde dříve bývala stará pošta, dnes je to dům
rodiny Sulanových. Naproti tomuto domu má zahradu pan Svoboda, dříve na tomto
místě býval pěkný parčík. Ten kopec je totiž navezené rumiště z různých bouraček.
Vedle Sulanových stával domek čp.100, kde bydlel pan Samek. V domě čp.101 bydleli
Samkovi a pan Běle, který měl dole v domě obchod s látkami. Později tento dům patřil
rodině Tolarových. Vedle tohoto domu stával ještě jeden poschoďový dům, ale byl ve
špatném stavu a musel se zbourat. Na louce, která se používá pro pouťové atrakce,
býval malý rybník.
Přes cestu od Sulanových stojí domek čp.113, kde bydlela rodina Salákova,
později domek patřil rodině Přikrylových a dnes patří rodině Hilfových. Vedle tohoto
domku stával nízký domek, kde bydlel nějaký hrnčíř, protože když se boural, našly se
ve sklepě hliněné nádoby, a to docela velké množství. O kus dále stával
jednoposchoďový dům, kde žila rodina Šrédlova. Tyto domky ustoupily panelové
zástavbě.

Významnými událostmi pro zdejší sbor a společenský život v obci se staly
oslavy výročí založení organizace. Vždy se zde sešli hosté z blízkého i vzdáleného
okolí, a to nejen z řad hasičstva. Při zahájení jubilejní akce vystoupil velitel sboru
Franz Stelzer s proslovem, v němž přiblížil posluchačům dosavadní činnost. Současně
apeloval na členy, aby si byli vědomi všech svých povinností. Zvlášť zdůraznil, že jde
nejen o čest samotných hasičů, ale zároveň o reprezentaci celého města.
Ve své řeči nezapomněl zmínit i některé z pochvalných dopisů, adresovaných
místním dobrovolníkům. V jednom ze svých vystoupení dokonce přirovnal hasiče
„…k německým dubům, které bouře nikdy neskloní…“ (dub - německý národní strom,
symbol věčnosti a houževnatosti, ve starogermánské historii je spojen s mýty a kultypozn. autora). Za obec většinou promlouval Johann Mrasek, starosta Kladrub v letech
1870-1898, který předával členům záslužné medaile. Slavnosti vyvrcholily průvodem
a lidovou veselicí. Ve zprávě za rok 1890 je jejím pisatelem učiněna úsměvná, avšak
výstižná poznámka: „…pěkná slavnost vytrhla v pokladně nepěknou díru…“.
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Sbor kladrubských dobrovolných hasičů se rovněž svou činností výrazně podílel
na organizaci různých společenských a kulturních akcích. Jejich úkolem bylo nejenom
zvýšení prestiže jednotky, ale také obohacení spolkové pokladny. Do tohoto okruhu
patřilo například pořádání koncertů či veřejné hraní kuželek o ceny v zámecké zahradě.
K vítaným zábavám se řadily i hasičské bály a tzv. věnečky, které se nejčastěji konaly
v měsících lednu a únoru. Zpočátku museli platit vstupné i samotní členové sboru, ale
roku 1887 shromáždění spolku odsouhlasilo, aby byli od něho osvobozeni.
Kladrubští hasiči nechyběli ani při oficiálních oslavách narozenin rakouského
císaře Františka Josefa I. (1848-1916), při svěcení spolkových praporů a na celé řadě
náboženských obřadů, jako je svátek Božího těla, Zmrtvýchvstání apod.

Obdobné akce se konaly i v okolních obcích a Kladrubští byli jejich častými
účastníky. Svou přítomností podpořili například oslavy vzniku hasičských sborů
v Chotěšově (1888), Kostelci, Holostřevech, Brodu (1892), Prostiboři a Blatnici
(1893).

KULTURA

Obraz činnosti sboru by nebyl zcela
úplný,
pokud
bychom
zamlčeli
problematiku tzv. funerálií alias smutečních
obřadů. Organizace byla vždy přítomna na
pohřbech svých členů. V 80. letech 19.
století začaly sílit hlasy, požadující rozšíření
účasti hasičů také na pohřby nečlenů. V roce
1886 výbor sboru pověřil velitele Franze
Stelzera jmenovat dvanáct zástupců z řad
hasičstva, kteří se ve stejnokrojích
pravidelně zúčastňovali smutečních obřadů.

Základní umělecká škola společně s Domem dětí a mládeže Stříbro
a Městským úřadem v Kladrubech pořádala již 9. ročník pěvecké soutěže. Opět bylo
pro porotu těžké v jednotlivých kategoriích rozhodnout o vítězi.
Kategorie MŠ- nesoutěžní
kategorie I. –
1. třída : 1. Natálie Křeválková, 2. Jana Naruševičová, 3. Hana Vargová
kategorie II.2. -3 .třída: 1. Lenka Jandíková + Nikola Goldobinová,
2. Tereza Látalová
2. Alice a Albert Pospíšilovy
3. Monika Pauchová
kategorie III.4. - 6. třída: 1. Tereza Kudryová,
2. Matěj Havránek
3. Vlaďka Naruševičová + Klára Krausová
kategorie IV.8- třída - 1. Katka + Jana Hrachovcovy
2. Pavlína Šálová
Kategorie V.skupiny - skupina 5TET ve složení : Helena Kasalová, Vlasta Havránková, Bláža
Šálová, Eva Pomyjová, Štěpánka Pospíšilová
cena diváků : 5TET
A protože kvalita zpěváků se rok od roku zvyšuje, již teď se těšíme na příští - 10.
ročník Kladrubského Slavíčka.

Závěr:
Spolek kladrubských dobrovolných
hasičů se v období 1875-1895 zúčastnil
celkem 58 požárů, 118 cvičení, 165 pohřbů
a slavností, 123 zasedání výboru, 20 ročních
shromáždění a 28 zábav. Uvedená čísla
zcela zřetelně dokládají, že se místní hasiči
stali nedílnou součástí obce a kraje
a významně se podíleli na regionálních
dějinách.

Kladrubský Slavíček – letos již po deváté

Oslavy Dne dětí a Města Kladruby
Mgr. Kamil Petráň (autor je historik)
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Sobota
2.
června 2007 byla
dnem oslav. Od 14.00
byl připraven program
pro velké i malé děti.
Na náměstí jezdily
šlapací
motokáry,
přetahovalo se lanem,
děti hrály na kovboje.
V
Kostelní
ulici
horolezci
připravili
lanovku a provazový
žebřík. Na trávníku za
úřadem byl skákací hrad, skákání se také v pytlích, přes švihadlo, házelo se míčky do
šaška, Rumcajse, Krtečka, na plechovky, na kachny, skládaly se puzzlíky. Odvážlivci
vyzkoušeli chůzi na chůdách a na dřevěných špalíkách. fotbalisti stříleli na branku. V
prostoru před hasičskou zbrojnicí byla lukostřelba, střelci stříleli ze vzduchovek,
hasiči připravili nástřik na terče a ukázku svých vozů. V Zadní ulici se děti mohly
povozit na kočáru zapřaženým koňmi z Pony farmy Kladruby. U každé soutěže byly
malé sladké odměny nebo reklamní předměty za splněný úkol.
Na závěr děti dostaly buřtíka, jogurty, časopisy, nafouknutý balónek
s nápisem Město Kladruby a poukázku na cukrovou vatu. Kdo přišel, zaručeně
nelitoval. Program sobotního odpoledne pro děti byl výsledkem spolupráce mnoha
skupin.
Děkujeme všem spolupořadatelům:
Žákům Základní školy v Kladrubech, kteří byli na jednotlivých stanovištích,
Sboru dobrovolných hasičů v Kladrubech, fotbalistům z TJ Kopaná Kladruby,
volejbalistům z TK Sokol Kladruby, Střeleckému klubu v Kladrubech, členům
a vedoucím horolezeckého kroužku Maglajz v Kladrubech, majiteli a členům
jezdeckého oddílu Pony farm Kladruby.
Sobotní podvečer patřil oslavám Města Kladruby. Paní starostka Svatava
Štěrbová přivítala všechny účastníky a po slavnostním projevu si spolu s nimi připila
na vrácení statutu města. Poté na kladrubské náměstí nastoupili ostrostřelci ze Stříbra,
aby čestnou salvou vzdali Kladrubům hold.
Samotný program oslav začal hudebním vystoupením kapely Classic, kdy si
mnozí na kladrubském náměstí zatančili. Ještě v průběhu večera se stále plnily balónky
héliem a zájemců stále přibývalo. Oslavy vygradoval slavnostní ohňostroj, který končil
nápisem MĚSTO. Kapela dohrála chvilku po půlnoci, zvukaři sklidili techniku, vše
utichlo. Ve svitu pouličního osvětlení bylo vidět, jak ohňostrůjci odstraňují rampu
s nápisem město…
Kladrubům ale již nikdo tento název nevezme.
Eva Pomyjová, pracovnice MěÚ
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Kurz paličkování
Milé dámy, slečny, děvčata, …
ráda bych vás všechny, kdo máte rády ruční práce (z vystřihovánkových dílen vím,
že vás tady je dost ☺), informovala o kurzu paličkování. Protože ve volných chvílích
sama zkouším paličkovat, řekla jsem si, že by nebylo špatné najít v místních končinách
nějakou zkušenou krajkářku, která by mi dobrou radou pomohla. A k mé velké radosti
se mi podařilo získat kontakt na paní Ciprovou, která v těchto dnech otevírá
v Nýřanech Ateliér uměleckých řemesel. Paní Ciprová je vynikající krajkářka (můžete
ji vidět paličkovat o pouti na klášteře) a vede kurzy paličkování. Chtěla bych tedy touto
cestou oslovit všechny případné zájemkyně o toto krásné staré řemeslo, které by
se chtěly ke mně přidat. Kurz by proběhl na podzim (záleží na domluvě), a to buď
bychom společně dojížděly do Nýřan (určitě by se mezi námi našla nějaká „řidička“)
nebo by paní Ciprová dojížděla k nám (opět záleží na domluvě). Kurz má 6 lekcí po
dvou hodinách, vždy jednou za 14 dní a jeho cena je 750 Kč. Pomůcky pro paličkování
je možné si zapůjčit. Kdo tedy máte zájem, určitě mi dejte vědět, a to na telefon 607
256 249 nebo mailem p.bakalova@centrum.cz nebo osobně. Na závěr bych chtěla
věnovat pár řádků samotné paličkované krajce.
Nejhezčí definice krajky je asi z pohádky
Marie Kubátové Slaměná Mařena.Po zimě, před Velikonocemi se dříve vynášela
"smrtka" - Slaměná Mařena. Byla vyrobená ze slámy a v pohádce žádá krajkový límec
jako jedinou svojí ozdobu a vysvětluje krkonošským nářečím Fáně, děvčeti, které ji
obléká, co to ta krajka je:
... "Vidíš - není to nic než díra lapená do nitě, jak ftáče do sítě a jaká je to krása."
"Vokno taky není víc než nic ve zdi a vidíš tím do nebe," řekla bílá kmotra. "Naučím tě
lapit nic do nitě. Prázdnýho nic má i chudák habaděj. Když mi z lapenejch děr uděláš
kráhel, bude to i tvoje bohatství." "Ale kde vzít nitě na parádní vokruží?", starala se
Fána.Mařena dejchla slaměnnou hubou zpod plachetky na vokno. V tu ránu se roztáh
po skle damašek, tak herbáuný krásy, že by se ani faktor nedoplatil."Vodpáráš z mojí
ledový výšivky na vokně nit. Polapíš do nitěnýho voka kus prázdnoty a vedle zas,
seřadíš díry v maršparádu a máš krajku." ...
Krajka je tedy průhledná vzdušná textilie se vzorem jemné krásy. Určitě znáte krajku
pletenou nebo háčkovanou, méně známá je pak krajka síťovaná, drhaná či šitá.
Paličkovaná krajka je pak ta, která vzniká křížením a prohazováním nití namotaných
na paličkách - malých dřívkách. Při tvorbě krajky paličky zvoní a klapou skoro jako ty
na bubínek. Nitě se postupně z paliček odmotávají a přišpendlují se na předkreslený
vzor - říkáme mu podvinek. Ten leží na podušce vycpané pilinami nebo senem.
V krajkářské řeči je to herdule. Pak je ještě nutný stojánek nebo podstavec - to aby
herdule pevně seděla - a paličkování může začít. (převzato z internetu www.
palickovani.cz)
Petra Čechurová
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PROGRAM :

KLADRUBSKÉ LÉTO – 30. ročník
Sobota 28. 7. 2007
Vážení přátelé,
v letošním roce pořádáme jubilejní - 30. ročník hudebního
festivalu Kladrubské léto.
Dovolte, abychom Vás opět pozvali do nádherného prostředí kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Pohodlně se posaďte a nechte se unášet na vlnách tónů
klasických skladeb.
Připravili jsme pro Vás čtyři různorodé koncerty, které potěší jak náročného
diváka, tak příležitostného posluchače.
Myšlenka konání těchto festivalů vznikla v době působení pana Vladislava
Kořínka na Městském kulturním středisku ve Stříbře. V dalších letech festival
připravoval MKS Tachov ve spolupráci s Obcí Kladruby, která několik posledních let
organizaci celého festivalu zajišťuje s Národním památkovým ústavem v Plzni
a Klášterem Kladruby.
Dne 17. května 2007 Kladruby převzaly po dlouhých letech statut města
a ve spojení s festivalovým výročím se tak rok 2007 stává významným historickým
mezníkem.
Věřme, že hudební festival Kladrubské léto bude mít i v příštích letech stále
více spokojených posluchačů.
Přejeme příjemný hudební zážitek.
Vaši pořadatelé

1. koncert

15 : 00 hodin

KONZERTCHOR RAPPERSWIL + PLZEŇSKÁ FILHARMONIE
Sólisté : Anja Loosli – soprán, Anja Powischer – mezzosopran, Raphael Wittmer-tenor,
Fabian Egli-bass
Dirigent : Peter Loosli
Na programu: Georg Friedrich Händel – Mesiáš
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 4. 8. 2007
2. koncert
15 : 00 hodin
THE BARROCK BRASS – ŽESŤOVÉ KVINTETO
1.Trubka - Tomáš Černoch, 2. Trubka - Tomáš Koutný, Lesní roh - Daniel
Mlčák,
Trombon - Vít Pospíšil, Tuba - Tomáš Gerych
Grain,

Na programu: Camile Saint-Saens, Antonio Vivaldi, Georges Bizet, Joe
John Lenon/Paul McCartney, Pavel Staněk, Samuel Scheidt

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 11. 8. 2007
3. koncert
15 : 00 hodin
JAROSLAV SVĚCENÝ + CONSORTIUM PRAGENSE
Jaroslav Svěcený-housle,
Miroslav Laštovka – trubka
Na programu: H.Purcell, J.I.Linek, J.S.Bach, T.Albinoni, G.P.Telemann
-------------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 25. 8. 2007
4. koncert
15 : 00 hodin
VARHANNÍ KONCERT
Jiří Chlum- varhany, Oldřiška Kubešová-soprán, Dalibor Pavlovic-trubka
Na programu: D.Buxtehude, G.F.Händel, A.Rösler, J.S.Bach, R.W.Kühnel, H.Purcell,
J.Brahms, G.Genau, G.Ph.Telemann, J.Chlum, J.CH.Kridel, J.Clarke, CH.M.Widor
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Všechny koncerty se konají v klášterním chrámu Nanebevzetí Panny Marie
Vstupné: děti do 6 let v doprovodu dospělé osoby mají vstup i dopravu zdarma
Cena každého koncertu 80,- Kč. Předplatné celého cyklu 300,- Kč
Informace o předprodeji:MěÚ Kladruby, tel. 374 631 722, 374 631 776,
kultura@kladruby.cz
Městské kulturní středisko Tachov - Infocentrum tel. 374 723 740, 374 725 895
Městské muzeum ve Stříbře - Infocentrum, tel: 374 627 247, e-mail:
ic.stribro@seznam.cz
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Autobusová doprava na koncerty:
místo
čas
cena zpát. jízdenky
Planá a. n.
13. 25
30,-Kč
Tachov a. n.
13. 40
30,-Kč
Bor a. n.
14. 00
25,-Kč
Stříbro a. n.
14. 20
20,-Kč
Stříbro – Plzeňka
14. 25
20,-Kč
Kladruby – Klášter
14. 35
(zpět po téže trase)

Zveme Vás na :

„Pivní slavnosti“
sobota 7. července 2007 od 14.00 hodin
na fotbalovém hřišti v Kladrubech
za účasti pivovarů Gambrinus, Prazdroj,
Budvar, Chodovar

Naše velké poděkování patří sponzorům :
program:
ALCOA FUJIKURA CZECH s. r. o. Stříbro, KERMI s.r.o. Stříbro, JEDNOTA SD
Tachov, TAZATA spol. s r.o. Stříbro, KOLOWRATOVY LESY, PLZEŇSKÝ KRAJ

od

14.00

hraje populární dechovka Radyňačka

16.30

taneční orchestr Atlantik

v odpoledním programu dále vystoupí

L.Armstrong a jeho bravurná imitace
břišní tanečnice
ukázky historického šermu
tradiční pivní soutěže

19.30

fakír show- bude se Vám tajit dech – mistr
úniků s partnerkou, 14 zápisů v knize
Guinesových rekordů

20.00

KABÁT revival Plzeň- rock music

V přestávce cca ve 22.00 nádherná hudba a ohnivá podívaná fakír show
21.00-1.30

disko pro všechny generace – hity 80 let až 2000.

Opět velký výběr kulinářských specialit, různý stánkový prodej, dětská obří skluzavka,
Mediálními partnery jsou: Tachovský deník, Český rozhlas Plzeň

lehká škola šermu pro děti, dětské soutěže atd.

Vstupné celodenní 60,- Kč, děti 10,- Kč, po 17.30 hodin večerní program 90,- Kč.
Akce se koná i v případě nepříznivého počasí!

_____________________________________________________________________
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Srdečně zve

Jiří Růžek, Plzeň
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„ Eva & Vašek – koncert“

„Benediktinské dny“
pátek, sobota
13. + 14. července 2007
pátek, sobota
20. + 21. července 2007
klášter Kladruby- vždy od 20.00 hodin.

pátek 17. srpna 2007
od 18.00 do 20.00 v sále kulturního domu v Kladrubech
předprodej lístků v prodejně OBUVI v Kladrubech á 120,- Kč

Objednávky vstupenek od 1. července 2007, na tel.č.374 631 773,

„ KLADRUBSKÁ
POUŤ 2007“

e-mail: kladruby@mybox.cz

„Turnaj v minikopané“
sobota 21 července 2007
v 8.30 na fotbalovém hřišti v Kladrubech
Družstva se mohou přihlašovat u Tomáše Kasla, tel.č. 605 231 270

Přednáška na téma „Ochrana příprody“
čtvrtek 26.července 2007

sobota 18. srpna 2007

chovatelská výstava
15.00 fotbalový zápas :
VIKTORIE PLZEŇ- senioři „Starší páni“ proti KLADRUBY B „Starší páni“
20.00 pouťová zábava na kladrubském
náměstí- hraje Classic- vstup zdarma
neděle 19. srpna 2007
10.00 Stavovanka
13.00 Ametyst
14.00 PETR RYCHLÝ
15.00 Ametyst
po celý den chovatelská výstava, pouťové atrakce, stánkový
prodej, občerstvení

17.00 přednáška v galerii kulturního domu.
Akce připravované v měsíci září a říjnu 2007

„ FOLKOVÝ VEČER – již 13.
ročník “
sobota 4. srpna 2007 od 19.00 na fotbalovém
hřišti
V programu zahrají :

TEMPO DI VLAK – ostravská trampská kapela
ROHÁČI z Lokte
Josef FOUSEK

1.9.2007
6.9.2007
8.9.2007
13.9.2007
20.9.2007
28.9.2007
13.10.2007
13.10.2007
18.10.2007
25.10.2007
27.10.2007

Ahoj prázdniny
Výstava + přednáška- Ekologická stavba
Slavnosti vína
Výstava + přednáška- Geologické zajímavosti Z. Čech
Divadelní rok – teátr Víti Marčíka
Kladrubská desítka
Hubertova jízda
Divadelní rok – Iva Janžurová + Stanislav Remunda
Výstava + přednáška- Klima
Klubový večer
Hubertova jízda
Zájezd do Horšovského Týna

Vstupné 60,- Kč, občerstvení zajištěné.
Eva Pomyjová, pracovnice OÚ
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Blahopřejeme
Naše město
Jak slyšeli jsme, na vědomost se dává,
že městu Kladruby se vrací zašlá sláva,
že naše město novým duchem žije
a chutná na retech jak sama poezie.
V malebném údolí se mezi stromy skrývá
už devět století a pýchou neoplývá
a v historii plné různých časů
pletly se osudy jak z dlouhých, pevných vlasů.
A králové to naše město znali
ba, různých výsad tomu městu dali
i klášter ve své neodbytné pýše
tu v nových časech opět zplna dýše.
Tak město, které vždycky městem bylo
do krásy snění se zas pohroužilo
a v jeho domech žijí lidé milí
kteří si své město zasloužili.

V měsíci červenci a srpnu 2007 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:

Krejčová Marie

Jozová Dana

Tausch Antonín

Paleček Alois

Říha Václav

Kohnová Milada

Vachta Václav

Sláma Jan

Rytířová Věra

Levá Vlasta

Koprna Josef

Lőrik Josef

Mikešová Marie

Kinštová Anna

Cajthaml Bohumil
Zdeňka

Pavlíková

Fránová Františka

Valenová Anna

Kaněrová Miloslava
Pilíková Milena
Blanka Krýslová

Oláh Dušan
Naruševičová Jaroslava

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

Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
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SPORT

Informace TJ Sokola Kladruby

Spanilá jízda – již 5. ročník

Oddíl volejbalu :
Zatímco mládežnická družstva a družstvo mužů mají své mistrovské soutěže
ukončené, ženy Sokola svoji krajskou soutěž 2.třídy právě dohrávají. Čtyři kola před
koncem jsou bezpečně na čele své soutěže a je více než pravděpodobné, že na l.místě
již zůstanou. Vybojují si tak právo startu v krajském přeboru l. třídy. Pokud tuto šanci
využijí – nahradí v KP naše muže – kteří ve své kategorii z KP l sestupují – i když i
oni mají nepatrnou naději v setrvání v této soutěži – pokud by vítěz z KP mužů 2. třídy
nechtěl postoupit.

Již popáté zorganizovala kulturně školská komise MěÚ v Kladrubech Spanilou
kladrubskou jízdu se vším, co má kola a vlastní pohon.
Na startu se sešlo 31 závodníků, v cíli však dva chyběli, protože byli za nesportovní
chování diskvalifikováni.
I v letošním ročníku byla zastoupena tradiční netradiční kategorie kočárků.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Mateřská škola : 1. Ríša Palma
Základní škola: 1.-2. třída
Marek Duřpek
Monča Pauchová
3.-4. třída
Tomáš Leitl
Lucka Šavlová
5.-6. třída
Milan Ganobják
Jana Hrachovcová
7.-9. třída
Michal Keller
Kočárky:
Iva Kertysová s lvem Benjamínem
Anička a Jiřka Kokrmentovy
Eliška a Petra Čechurovy, se kterými běžel i Vojtík Čechura

Tabulka po 20. kole KP 2 tř. žen :
l. Sokol Kladruby
20
2. Vodní stavby Plzeň B 20
3. TJ Klatovy B
20
4. Sokol Kaznějov
22
5. TJ Rozvoj Plzeň
22
6. TJ Loko Plzeň B
20
7. TJ Sokol Bory Plzeň 20

18
13
12
9
9
6
5

2
7
8
13
13
14
15

0
0
0
0
0
0
0

57:14
48:37
43:32
40:47
38:52
29:50
27:50

38
33
32
31
31
26
25

bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů
bodů

Hráčky družstva :
Aneta Škorvánková - kapitánka
Světlana Vachtová, Jana Škubalová, Lucie Burgetová, Terezka Jašová, Helena
Kunešová, Ivana Jevčáková, Simona Rubášová, Jana Medová, Eliška Pomyjová a
Alena Medová
Na hostování z Baníka Stříbro : Katka Bradáčová, Majda Novotná a Terezka Lindová
Plážový aneb beach volejbal

Na vítěze čekala od sponzora akce – firmy Legáček & Darovánek s.r.o. - hlavní výhra
v podobě stavebnice Lego Bionicle.

Také tato oblast plážového volejbalu se v naší TJ
provozuje ! Pravda - každý volebalista, pokud byl
někdy u moře si rád na pláži zahrál, ale hrát na písku
pravidelně u nás se daří zatím k Kladrub jen několika
málo členům volejbalového oddílu. Dvojice Aneta
Škorvánková a Vojtěch Ocelík se v letošním roce
pravidelně účastní tzv. Blecha – Beach – Capu
v Plzni. Je to dlouhodobý turnaj mixů dvojic na
kurtech v Plzni na Lokomotivě.
Z dosavadních
odehraných tří turnajů ( 16-20 družstev) dokázali 2 x
vyhrát a jednou být na 2. místě. To znamená, že v této nemistrovské soutěži vedou
a už teď patří k favoritům podniku.

Eva Pomyjová, pracovnice MěÚ

Za oddíl volejbalu TJ Sokola Kladruby - Petráň Pavel
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Fotbalisté pokračují ve výborných výkonech
Hráči TJ Kladruby na jaře předvádí nevídaný obrat. Ze zoufalého boje
o záchranu, na který to vypadalo po podzimní části sezóny, nyní směřují díky
výborným výkonům na jaře ke špičce tabulky III. třídy. A to dokonce tak vysoko, že se
v posledním ligovém zápase utkají s Lesnou o konečné třetí místo v tabulce. Příčiny
tohoto nevídaného zlepšení je třeba hledat v bojovnosti, tréninku a také ve skutečnosti,
že se v pravý čas probudili kanonýři. Čich na brankové situace projevil zejména R.
Duspiva, který nastřílel v jarní části sezóny již 9 branek. Velký návrat do sestavy
prožívá na pozici předstopera také nejstarší hráč mužstva O. Hilf, který je díky svojí
dobré poziční hře a neustálé bojovnosti velkou oporou zadních řad. Složení obrany
jinak přidělává trenérovi našeho celku R. Kertysovi před každým utkáním řadu vrásek
na čele; další pak řada zraněných hráčů. Naštěstí mají Kladruby v letošní sezóně dost
široký kádr, a tak na opravdu velkou hráčskou krizi zatím nedošlo. K záporům jarní
části soutěže lze mimo zranění připočítat nedisciplinovanost řady našich hráčů, kteří si
hřiště pletou s debatním kroužkem. Výsledkem je pak nebývalé množství žlutých karet.
Naopak za příjemnou záležitost lze považovat sponzorování fotbalistů firmou Stahl
Eurookna s.r.o., za což jejímu majiteli patří poděkování.

Kolo
14. kolo
15. kolo
16. kolo
17. kolo
18. kolo
19. kolo
20. kolo
21. kolo
22. kolo
23. kolo
24. kolo
25. kolo
26. kolo

Domácí
Lom A
Damnov
Kladruby
Kladruby
Černošín
Kladruby
Kladruby
Erpužice
Kladruby
Stráž
Kladruby
Lesná

Výsledky odehraných utkání
Hosté
Termín
Kladruby
24.03. 14:00
Kladruby
01.04. 14:30
Ctiboř
07.04. 16:30
volno
Stříbro B
21.04. 17:00
Kladruby
28.04. 17:00
Bezdružice B
05.05. 17:00
Ch. Újezd
12.05. 17:00
Kladruby
19.05. 17:00
Kokašice
26.05. 17:00
Kladruby
02.06. 14:00
K. Lázně B
09.06. 17:00
Kladruby
16.06. 17:00

Den
SO
NE
SO

Výsledek
1:2
2:1
8:0

SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO

3:2
1:0
0:3
4:1
0:1
2:1
1:7
4:1

Tabulka střelců a hříšníků
Žluté
Hráč
Branky
karty
Duspiva René
9
2
Hollý Aleš
7
2
Kaiser Robert
4
3
Hilf Petr
4
1
Klečka Milan
2
1
Kasl Tomáš
2
Půta Lukáš
1
1
Kudlík Michal
1
1
Havránek Jaroslav
1
1
Stahl Jaroslav
1
Liška Miroslav
1
Svoboda Jakub
1
D. Petráň
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Víte, že …
… jsou již v předprodeji lístky na všechny koncerty Kladrubského léta 2007 á 80,- Kč
i předplatné v částce 300,- Kč …
… v prodejně obuvi v Kladrubech si můžete zakoupit lístek na koncert Evy & Vaška,
který
… žáci ZUŠ Stříbro, pobočka Kladruby, uskutečnili v tomto školním roce 22 veřejných
vystoupení, což je pro žáky z tak malé školičky úctyhodný výkon …
…jezdí zvláštní linková doprava pouze pro zaměstnance MD ELMONT CHOTĚŠOV,
informace podá svým zaměstnancům firma…
… zájemci o předplatné na další sezónu do Divadla J.K. Tyla v Plzni se mohou
přihlašovat na MěÚ v Kladrubech…
…v Lestkově má sídlo středisko Víteček na pomoc dětem i lidem s postižením a jejich
rodinám. Středisko nabízí tyto služby: denní stacionář, dílny, osobní asistenci, respitní
péči, poradenství, speciální volnočasové aktivity. Veškeré informace získáte na MěÚ
v Kladrubech nebo na tel.č. 374 79 71 03, mobil 606 500 252…

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V KLADRUBECH
Město Kladruby, IČO 259 888
Městský úřad Kladruby, Náměstí Republiky 89
349 01 Kladruby u Stříbra
tel. 374 631 722, 374 631 776, fax 374 631 090
E-mail:obec@kladruby.cz, www.kladruby.cz
Redakční rada: Jiří Čechura, Mgr.Bohunka Dusíková, Ing. Václav Balík,
Jaroslav Pospíšil, Eva Pomyjová
Grafická úprava a tisk : Tiskárna LIEBLPRINT Planá
Počet výtisků : 350 ks
Cena : 5,- Kč

… nově založený kroužek basketbalu při Sokolu Kladruby se po ročním působení
osvědčil, a proto od září znovu zveme všechny bývalé basketbalistky a basketbalisty
do tělocvičny ZŠ k rekreačnímu vyžití v tomto sportu, termín konání bude upřesněn…

Registrace MK ČR E 13336 10.12.2001
Zpravodaj č. 3/2007 vychází 30.6.2007, č.4/2007 vychází 30.8.2007
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