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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané.
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že nám opět pod nohama šustí listí, škola je již v plném
proudu, nezbývá mi než konstatovat, že čas strašně letí. Tento fakt jsem si uvědomila i
v souvislosti s tím, že v listopadu již uplyne rok od chvíle, kdy jsem se stala starostkou
Kladrub.
Nechci hodnotit, co se podařilo a co ne, to ponechám na jiných. Vzhledem
k tomu, že naším cílem bylo kvalitně komunikovat s občany, doufám jen, že nikdo
nepovažuje úřad za místo, kam se chodí jen z donucení. Dveře úřadu jsou pro Vás
vždy otevřené a vedení obce rádo přivítá Vaše nápady a připomínky. To platí taktéž i
pro jiný způsob komunikace. Připomínám také, že zasedání zastupitelstva města jsou
veřejná, každý se jich může zúčastnit a aktivně se zapojit do diskuse.
Je samozřejmě spousta věcí, které starostka ovlivnit ani rozhodnout nemůže.
Jedná se především o sousedské problémy, které jsou bohužel velmi časté, a někteří
občané se na mne již s jejich řešením obrátili. Někdy jde tuto problematiku řešit
domluvou, dalším krokem bývá přestupkové řízení, které pro nás zajišťuje Městský
úřad ve Stříbře. Řešit sousedské spory však bývá velmi těžké, protože každý má svůj
kus pravdy a tu si hájí. Když jsem pracovala v advokacii, zažila jsem dokonce řešení
sousedských sporů u soudu. Věřte mi, že není nic marnějšího než řešit, čí střecha
zasahuje na čí pozemek a čí tráva prorůstá skrz pletivo. Pokud sousedské spory skončí
u soudu, je to vždy prohra pro obě strany. A přitom by stačilo tak málo – uvědomit si,
že svoboda každého z nás není bezbřehá, ale je vždy ohraničená svobodou toho
druhého.
V příštím roce nás čeká náročný úkol – výstavba bytových domů v Revoluční
ulici. V této věci již došlo k předání staveniště a nezbývá doufat, že stavba bude
zdárně pokračovat. Celkové dokončení díla však je závislé nejen na tom, jak bude
zhotovitel pracovat, ale i na součinnosti s firmou ČEZ, která musí vystavět zcela nový
přívod elektřiny. V souvislosti s touto stavbou je třeba upozornit, že celý prostor mezi
Revoluční a Zadní ulicí bude staveništěm. Bude řádně ohraničen a je třeba počítat
s určitými omezeními. Je to však v zájmu nás všech, protože výstavbou 32 bytů dojde
k velkému posunu v řešení bytové problematiky ve městě.

Poslední dobou se někteří lidé ptají , zda není možno něco udělat s pumpou
na hřbitově, že staří lidé těžce zvládají její chod. Přitom zajímavé je, že se na to
většinou ptají lidé mladšího data narození. Vrt samotný je hluboký 30 metrů. Aby bylo
zajištěno, že voda ve studni bude i v dobách sucha, bylo nutno sací koš zapustit
poměrně hluboko, stejně tak jako umístit pracovní válec pumpy co nejblíže hladině
vody, která je v hloubce cca 10 metrů. Snáze tedy pumpovat nepůjde. Pokud navštívíte
některý hřbitov, kde problémy s vodou také řeší studnou a ruční pumpou, často Vás
překvapí, že je na pumpě pověšená konev plná vody. U těchto zařízení totiž bývá
slušností, abychom my, kteří ještě máme dost sil, mysleli na ty starší, kteří už v životě
něco zažili a síly již tolik nemají a při odchodu ze hřbitova jim nechali napumpovanou
konev či vědro vody. Berme to třeba jako projev úcty k těm, kteří již tolik nemohou,
a je jedno, zda nám je dvacet nebo šedesát.
A dovolte mi ještě krátkou úvahu z jiného soudku. Již 3. rok pořádají Kladruby
divadelní přehlídku nazvanou Divadelní rok. Na tuto přehlídku se zvou soubory známé
i neznámé, ale vždy držící určitou pomyslnou laťku kvality svých vystoupení ve velmi
slušné výši. Nebudu psát o ceně jednotlivých vystoupení, ale o pocitu jaký asi musí
zažívat divadelní soubor, který přijede z Tejna nebo přes půl republiky, vejde
na jeviště a z něj vidí jak se v sále krčí v tom lepším případě dvacet diváků, kteří
se trochu i stydí za ty, kteří nepřišli i když mohli. Vím, že se někomu divadlo líbí
a někdo ho nemusí, ale na představeních jsou v hledišti vidět s malou obměnou stále
stejné tváře. Člověk je rád, ale přitom trošku zaražený, když slyší chválu diváků
z Nýřan či vzdálenějších lokalit, kteří chválí za to, že umíme do Kladrub dovézt
kvalitní divadlo, protože cizí diváci přijdou a Kladrubské to nezajímá. Je pravda,
že doba je uspěchaná, člověk se snaží v podvečer stihnout to, co přes den udělat
nemohl. Měli bychom se ale naučit vypnout a odreagovat se a alespoň párkrát do roka
netrávit podvečer prací či u televize. Nebo je v tom lenost a pohodlnost?
Je samozřejmé, že se některý termín každému nehodí, ale měli bychom umět přijít
podpořit nejen umělce z „Prahy“ a ty „naše“, kteří mají zatím – zaplať pánbůh plno,
ale i ty ostatní, kteří do svých představení možná dávají víc, než Ti výše uvedení.
Ale to mi už na těchto stránkách nepřísluší hodnotit.
Pěkný den.
Jaroslav Pospíšil

Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 19.9.2007 do 3.10.2007 :
Rada města v z a l a

na

vědomí :

- Informaci o činnosti školských zařízení – MŠ, ZUŠ
- Žádost p. Václava Fremla, Nýřany o ubytování v domě s pečovatelskou
službou v Kladrubech s tím, že žádost bude zařazena do seznamu žadatelů
o umístění v DPS
- Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje – integrované povolení provozovateli
zařízení EKODEPON s.r.o. k provozu zařízení „Skládka odpadů Kladruby“
- Konání obchodní veřejné soutěže vyhlášené Pozemkovým fondem ČR
ve věci prodeje pozemků v k.ú. Vrbice u Stříbra s tím, že další postup bude rozhodnut
na příštím zasedání RM
- Sdělení VaK Karlovy Vary ke kanalizační přípojce domu čp. 296
ve Stříbrské ulici v Kladrubech
- Informaci starostky města o neúspěšnosti podaného inzerátu na pronájem restaurace
U Koruny a kulturního domu - žádný zájemce se nepřihlásil
- Výroční zprávu o činnosti MŠ Kladruby za školní rok 2006/2007
- Zprávu o činnosti školského zařízení – ZŠ Kladruby
- Znalecký posudek na ocenění pozemků, které město požadovalo k odkoupení na
Státním statku Jeneč
- jedná se o
pozemky
uvnitř
města
a ve třech případech pozemky – komunikace, které jsou přístupem do lesů
ve vlastnictví města Kladruby - cena za všechny pozemky 1.353.710,-Kč
Seznam dlužníků na poplatcích, které dluží městu Kladruby (poplatky
za psy, kontejnery, nájmy pozemků)
- Znalecký posudek hodnoty vozu Magma ve výši 41.000,- Kč, uličního kartáče
2.000,- Kč, sněhové radlice ve výši 2.000,- Kč a sypací nástavby ve výši 7.000,- Kč

- Provedení výměny indikátorů měření tepla v bytech domů čp. 356, 355, 298, 299 +
instalace nových v ubytovně KD a v pronajatých nebytových prostorech čp. 298 a 299
od fi. ISTA Praha za cenu do 35.000,-Kč
- Zakoupení závěsné sedačky do vany v DPS Kladruby v ceně do 1.500,-Kč
- Zakoupení vozidla GAZ Gazel v hodnotě 608.000,- Kč, včetně DPH
pro potřeby Kladrubských lesů s.r.o. Vůz bude splácen formou leasingu
3 roky. S akontací 35% se bude splácet cca 15.000,- Kč včetně pojistek
- Přidělení volného bytu v DPS Kladruby č. 6 (po p. Žílové) p. Jitce Kočiové, nyní
bytem Lhota u Stříbra čp. 6 - dle seznamu žadatelů
- Ukončení platnosti nájemní smlouvy na pronájem NP – restaurace
U Koruny vč. KD - převzetí nebytových prostor ke dni 10.10.2007
- Poskytnutí propagačních materiálů v hodnotě 500,- Kč na pořádaný nohejbalový
turnaj
- Zajištění opravy cesty v osadě Výrov v hodnotě do 25.000,- Kč

Rada města n e s c h v á l i l a :
- Odpuštění nájemného za měsíc září p. Leitlovi z bytu v domě čp. 197 v Husově
ulici
v Kladrubech
z důvodu
dostatečného
časového
prostoru
při rekonstrukci bytu (odpuštěna úhrada nájemného od 1.6.do 31.8.2007)

Rada města

doporučila

:

- Plán zasedání rady města Kladruby na 2. pololetí 2007
- Pronájem ¼ pozemku č. 185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. Jaroslavu Stahlovi,
Kladruby 284 za cenu 0,50 Kč/m2/rok, na dobu od 1.10.2007
do 31.12.2010 s výslovným upozorněním, že pozemek je pronajímán k zahrádkářským
účelům. Zbylá část pozemku bude pronajata ostatním zájemcům dle seznamu žadatelů
(p.Beneš, p. Míkovec)
- Pronájem ¼ pozemku č. 185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. Karlu Blažkovi, bytem
Sadová ul., Kladruby za cenu 0,50 Kč/m2/rok, na dobu od 1.10.2007 do 31.12.2010
za účelem uložení dřeva

ZM schválit odprodej nově oddělené p.p.č. 52/5 v k.ú. Vrbice u Stříbra
o výměře 237 m2 manž. Karlu a Markétě Fialovým, Vrbice u Stříbra 31 dle již
schválených podmínek
- ZM schválit smlouva o bezúplatném převodu majetku HZS Plzeňského kraje
Městu Kladruby – 4 ks dýchacích přístrojů pro SDH Kladruby v celkové účetní
hodnotě 18.440,- Kč
- ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2007
- ZM schválit účast v obchodní veřejné soutěži vyhlášené Pozemkovým fondem ČR
ve věci prodeje pozemků v k.ú. Vrbice u Stříbra – p.č. 221/1. Pozemek jímá přívalové
deště, které vede dále k obci. Aby v mohlo být učiněno vhodné protipovodňové
opatření, je vhodné pozemek koupit a provést na něm protipovodňové terénní úpravy.
- ZM schválit vyřazení „mobilní buňky Reneta“ – stavební dvůr - inv. č. 49
z důvodu jejího technického stavu. Pořizovací hodnota 29.390,-Kč
- ZM schválit smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou mezi fi.
ASEKOL s.r.o. Praha a městem Kladruby včetně plné moci – zmocnění provozovatele
sběrného místa k plnění všech povinností vyplývajících ze smlouvy
- ZM schválit odprodej níže uvedených pozemků Sdružení obcí Černošín (SOČ)
za cenu dle znaleckého posudku a dle dřívějšího usnesení – cena 335.761,-Kč
Pozemky: st.p.č. 602 o výměře 15 m2
st.p.č. 603 o výměře 86 m2
st.p.č. 604 o výměře 14 m2
st.p.č. 616 o výměře 200 m2
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Rada města projednala a

schválila :

p.p.č. 1678/1 o výměře 15582 m2
p.p.č. 1678/2 o výměře 224 m2
p.p.č. 1678/3 o výměře 52 m2
p.p.č. 1678/4 o výměře 1028 m2
p.p.č. 1678/5 o výměře 3469 m2
p.p.č. 1678/7 o výměře 91 m2
p.p.č. 1678/8 o výměře 9 m2
p.p.č. 1678/9 o výměře 170 m2
p.p.č. 1678/10 o výměře 158 m2
p.p.č. 1678/11 o výměře 2188 m2
vše v k.ú. Kladruby u Stříbra.
ZM schválit podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemků,
které jsou dle územního plánu určeny k bytové výstavbě a jejichž vlastníkem je nyní
PF ČR - dle aktuálních parcelních čísel tedy místo původní p.p.č. 1953/4 v k.ú.
Kladruby u Stříbra jsou nové parcelní čísla: 1953/54, 1953/75,1953/89, 1953/91 a část
1953/88. Ostatní čísla parcel zůstávají beze změny
- ZM schválit odkoupení pozemku ve vlastnictví PF ČR - jedná se o část vodní
plochy – rybníku p.p.č. 1099/1 o výměře 127 m2 v k.ú. Brod u Stříbra z důvodu, že
město vlastní zbytek plochy p.p.č. 1099/2 o výměře 1262 m2. Veškeré doklady včetně
znaleckého posudku bude hradit PF
- ZM schválit odkoupení pozemku - rybník p.p.č.1180 v k.ú. Brod o výměře 396 m2,
který je ve vlastnictví PF ČR. Veškeré doklady včetně zn. posudku bude hradit PF
- ZM schválit nákup traktoru Zetor 7011, valníku, dvoukolového platového vozu
a dvoukolové kárky od Kladrubských lesů s.r.o. v hodnotě stanovené znaleckým
posudkem - celková cena je 144.200,- Kč
- ZM schválit prodej vozidla Magma, uličního kartáče, sněhové radlice a sypací
nástavby za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tzn. 52.000,- Kč Obecnímu úřadu
Rochlov

Rada města n e d o p o r u č i l a :
ZM schválit žádost V. Maškové a T. Míčka, bytem Brod u Stříbra 12
o odprodej p.p.č. 1048/3 v k.ú. Brod u Stříbra, neboť na pozemku je umístěn
vodovodní hydrant, který se používá při odkalování vodovodu, a dále pozemkem
prochází vodovodní přípojka pro RD čp. 46. Doporučuje nabídnout zájemcům
pronájem části pozemku, kde není vodovodní řad

Rada města

pověřila

:

Starostku města k podání nového inzerátu na pronájem restaurace U Koruny
a kulturního domu v Kladrubech
- Starostku města Mgr. Štěrbovou k zaplacení kauce ve výši 161.800,- Kč na účet
Pozemkového fondu ČR č. 123890154/0100 za pozemek č. 221/1 v k.ú. Vrbice,
na kterém budou učiněna protipovodňová opatření. Kauce bude v případě neúčasti
či neúspěšnosti na aukci vrácena složiteli.
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- Starostku města Mgr. Štěrbovou k zaslání dopisu dlužníkům a jejich vyzvání
k zaplacení dlužné částky (poplatky za psy, kontejnery, nájmy pozemků)

Zasedání zastupitelstva města dne 6.9. a 10.10. 2007 :
Zastupitelstvo města

vzalo

na

vědomí :

Informaci starostky města ohledně ukončení nájmu v restauraci U Koruny
a vypsání nového výběrového řízení na nového nájemce
- Informaci starostky města o změně vývozu odpadu z přilehlých obcí – zrušení
kontejnerů a pořízení popelnic vlastníky nemovitostí
- Informaci místostarosty města p. Pospíšila o výsledcích poptávkového řízení na
rekonstrukci parkoviště u ZŠ Kladruby
Informaci místostarosty města p. Pospíšila o pokládce kabelu od pošty
v Kladrubech k vojákům

Zastupitelstvo města projednalo a

schválilo :

- Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení
- Plnění rozpočtu města k 31.7.2007
- Rozpočtové opatření č. 2/2007
- Zásady na prodej bytů v domech čp. 296 ve Stříbrské ulici a čp. 260 v Milevské
ulici v Kladrubech
- Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a firmou STAFIKO stav s.r.o.,
STAFIKO tech s.r.o. Domažlice, Petrovická 283 na výstavbu 4x8 bytových jednotek
v Revoluční ulici v Kladrubech, cena díla bez DPH 35.288.805,- Kč, cena včetně DPH
37.748.676,- Kč. Smlouva o dílo je vázána na poskytnutí dotace od SFRB ve výši
630.000,- Kč na 1 b.j., zbytek ceny za dílo bude dofinancován formou úvěru, na který
bude vypsáno výběrové řízení a předloženo ZM ke schválení
- Vrácení půjčky SFRB ve výši 690 000,- Kč ke dni 16.11.2008 s tím, že se nebude
stávající formou v poskytování půjček nadále pokračovat
- Odprodej pozemků ve vlastnictví města Kladruby Lesní společnosti Stříbro, a.s.,
které jsou v zaploceném areálu lesní školky v Milevě :
- k.ú. Milevo - p.p.č. 1522/8 - ostatní plocha o výměře 637 m2
- k.ú. Milevo - p.p.č. 1522/9 - lesní pozemek o výměře 162 m2
- k.ú. Milevo - p.p.č. 1522/11 - vodní plocha o výměře 216 m2
- k.ú. Milevo - p.p.č. 1522/13 - ostatní plocha o výměře 92m2
- k.ú. Milevo - p.p.č. 1949/5 - ostatní plocha o výměře 511m2
- k.ú. Milevo - p.p.č. 1949/1 - ostatní plocha o výměře 100 m2 (část
pozemku)
- k.ú. Milevo - p.p.č. 1584 - lesní pozemek o výměře cca 2 ha (část
pozemku) Odprodej za cenu dle znaleckého posudku. Lesní společnost Stříbro zajistí
veškeré doklady včetně návrhu kupní smlouvy a GP a uhradí daň z převodu
nemovitosti. Pozemek č. 1584 – bude odprodána pouze část, která logicky uzavírá
výkroj mezi cípy pozemku
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- Odkoupení části st.p.č. 331/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra od firmy ZEVYP s.r.o.
Kladruby s tím, že konkrétní výměra a cena bude znovu předložena k projednání ZM
(jedná se o pozemek u 2 b.j. a kanceláří KL, město zajistí oddělení pozemku
a znalecký posudek)
- Pronájem pozemku č. 29/1 v k.ú. Brod u Stříbra za účelem budoucí výstavby RD
manž. Vlastě a Jiřímu Bohuslavovým, bytem Stříbro, Na Vinici 1102 za cenu 0,50
Kč/1 m2/1 rok na dobu určitou s platností od 01.09.2007 do 31.12.2010. V případě
aktuálnosti výstavby RD bude řešen odprodej pozemku
- Pronájem NP v budově čp. 85 v Kladrubech v 1. patře– stávající zasedací místnost
firmě ZIKOSTAV s.r.o. Třemošná s platností od 01.10.2007 do 31.12.2008
za nájemné 300,-Kč/1m2/1 rok + ostatní náklady – el.en., voda, topení, likvidace
odpadu
- Uzavření budoucí kupní smlouvy na část p.p.č. 1517/3 k.ú. Kladruby u Stříbra
a na část p.p.č. 430 v k.ú. Vrbice u Stříbra mezi městem Kladruby a Správou
železniční dopravní cesty, s.o. Cena dle znaleckého posudku dle zákona platného ke
dni uzavření kupní smlouvy. Důvod odprodeje – realizace stavby Optimalizace trati
Stříbro – Planá u Mar. Lázní
Uzavření budoucí smlouvy nájemní mezi Správou železniční dopravní cesty
a městem Kladruby - jedná se o části pozemků: p.p.č. 1517/2 k.ú. Kladruby u Stříbra
o předpokládané výměře 82 m2, část p.p.č. 1517/3 k.ú. Kladruby u Stříbra
o předpokládané výměře 192 m2, část p.p.č. 383/5 k.ú. Vrbice u Stříbra
o předpokládané výměře 206 m2. Výše nájmu bude určena dle výše obvyklých cen
nájmů obdobných pozemků existujících v místě realizace stavby a v době uzavření
nájemní smlouvy. Doba nájmu – pro dobu realizace stavby Optimalizace trati Stříbro
– Planá u Mar. Lázní , max. však na dobu 1 roku, případné prodloužení formou
dodatku smlouvy
- Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou ASEKOL s.r.o., Praha 4,
U pejřárny 97 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
Odprodej budovy čp. 36 v Milevě – bývalá prodejna za minimální cenu
415.000,- Kč - jinak nejvyšší nabídka
- Vklad majetku města Kladruby do správy a hospodaření VSOZČ - kanalizační
stoka pro odvodnění komunikace včetně napojení dešťových svodů okolních objektů
Revoluční ul. od nemovitostí čp. 79 - 81 v Kladrubech
- Rozpočtové opatření města Kladruby č.3/2007

- Odkup pozemků od PF ČR :
a)
účast a jednání starostky města Mgr. Svatavy Štěrbové v obchodní
veřejné soutěži vyhlášené Pozemkovým fondem ČR za účelem odkoupení pozemku
městem Kladruby od PF ČR - p.č. 221/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra, a to z důvodu,
aby mohlo být učiněno vhodné protipovodňové opatření, jelikož pozemek jímá
přívalové deště, které vede dále k obci, výměra pozemku 27,1925 ha. Odkup pouze
za vyhlášenou cenu v 1. kole tj. 1.617.130,- Kč
b) odkoupení pozemku ve vlastnictví PF ČR - jedná se o část vodní plochy
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-rybníku p.p.č. 1099/1 o výměře 127 m2 v k.ú. Brod u Stříbra z důvodu, že město
vlastní zbytek plochy p.p.č. 1099/2 o výměře 1262 m2. Veškeré
doklady včetně znaleckého posudku bude hradit PF
c) odkoupení pozemku - rybník p.p.č.1180 v k.ú. Brod o výměře 396 m2,
který je ve vlastnictví PF ČR. Veškeré doklady včetně znaleckého posudku
bude hradit PF
- Podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemků, které jsou dle územního
plánu určeny k bytové výstavbě a jejichž vlastníkem je nyní PF ČR - dle aktuálních
parcelních čísel tedy místo původní p.p.č. 1953/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra jsou nová
parcelní čísla -1953/54, 1953/75,1953/89, 1953/91 a část 1953/88. Ostatní čísla parcel
zůstávají beze změny.
- Odprodej níže uvedených pozemků Sdružení obcí Černošín (SOČ) za cenu dle
znaleckého posudku a dle dřívějšího usnesení – cena 335.761,-Kč
Pozemky: st.p.č. 602 o výměře 15 m2
st.p.č. 603 o výměře 86 m2
st.p.č. 604 o výměře 14 m2
st.p.č. 616 o výměře 200 m2
p.p.č. 1678/1 o výměře 15582 m2
p.p.č. 1678/2 o výměře 224 m2
p.p.č. 1678/3 o výměře 52 m2
p.p.č. 1678/4 o výměře 1028 m2
p.p.č. 1678/5 o výměře 3469 m2
p.p.č. 1678/7 o výměře 91 m2
p.p.č. 1678/8 o výměře 9 m2
p.p.č. 1678/9 o výměře 170 m2
p.p.č. 1678/10 o výměře 158 m2
p.p.č. 1678/11 o výměře 2188 m2
- vše v k.ú. Kladruby u Stříbra.
- Vyřazení „mobilní buňky Reneta“ – stavební dvůr - inv. č. 49 z důvodu jejího
technického stavu. Pořizovací hodnota 29.390,-Kč
- Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou mezi fi. ASEKOL
s.r.o. Praha a městem Kladruby včetně plné moci – zmocnění provozovatele sběrného
místa k plnění všech povinností vyplývajících ze smlouvy
- Nákup traktoru Zetor 7011, valníku, dvoukolového platového vozu a dvoukolové
kárky od Kladrubských lesů s.r.o. v hodnotě stanovené znaleckým posudkem - celková
cena je 144.200,- Kč
- Prodej vozidla Magma, uličního kartáče, sněhové radlice a sypací nástavby za cenu
stanovenou znaleckým posudkem, tzn. 52.200,- Kč Obecnímu úřadu Rochlov
- Odprodej nově oddělené p.p.č. 52/5 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 237 m2
manž. Karlu a Markétě Fialovým, Vrbice u Stříbra 31 dle již schválených podmínek
(cena 35,- Kč/m2)
- Smlouvu o bezúplatném převodu majetku HZS Plzeňského kraje Městu Kladruby –
4 ks dýchacích přístrojů pro SDH Kladruby v celkové účetní hodnotě 18.440,- Kč
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- Mandátní smlouvu č. 004AS-INŽ-07 uzavřenou mezi obcí Kladruby a firmou
INGEM inženýrská a.s. Plzeň na inženýrskou činnost včetně zajištění projektové
dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební řízení na stavbu – Výstavba 4x8
bytových jednotek v Kladrubech za cenu 250.000,- Kč bez DPH, 297.500,- Kč vč.
DPH
- Mandátní smlouvu č. 068AS-VOS-07 uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou
INGEM inženýrská a.s. Plzeň na organizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce zadané v otevřeném řízení na akci – Výstavba 4x8 bytových jednotek
v Kladrubech za cenu 25.000,- Kč bez DPH, 29.750,- Kč vč. DPH
Odprodej části p.p.č. 182/1 v k.ú. Kladruby manželům Miloslavu a Anně
Kinštovým, Kladruby, Sadová 294 a odprodej části p.p.č. 182/1 v k.ú. Kladruby
manželům Josefu a Heleně Mašátovým, Husova 222, Kladruby dle již vyhotoveného
GP č. 553-529/2005, cena 50,-Kč/1m2 + podíl na nákladech za vyhotovení GP.
Ve smlouvě bude zakotveno, že v případě zhoršení stavu nebo zániku pozemku
nebude po městě Kladruby požadována náhrada
- Uzavření smlouvy o dílo č. 09/2007 mezi městem Kladruby a firmou Belas JS s.r.o.
Stříbro na provedení rekonstrukce parkoviště u ZŠ Kladruby za cenu 214.027,- Kč vč.
DPH
- Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou AR okenní technika s.r.o.
Vrhaveč na výměnu oken v nebytových prostorech domu čp. 197 v Kladrubech –
zdravotní středisko, za cenu 101.516,69 Kč vč. DPH
- Zapojení města Kladruby do kolegia uživatelů multifunkčního kulturního zařízení
v rámci projektu Kladruby- památkový objekt a živá kultura, včetně statutu kolegia
uživatelů a memoranda o společném postupu při přípravě, realizaci a využívání výše
uvedeného projektu

Zastupitelstvo města n e s c h v á l i l o :
- Odprodej části st.p.č. 1/1 v k.ú. Tuněchody (dle údajů KN nové parcelní číslo p.p.č.
1441), neboť na předmětném pozemku se nacházejí sítě – vodovodní přípojky,
odpadní jímka a el. en. ZM trvá na nájemním vztahu – žadatel - p. Petr Kindelmann,
Stříbro, Mírová 1278
- Žádost p. Karla Šefla, trvale bytem Skapce 28 o odprodej pozemků před domem
čp. 33 v Milevě, část p.p.č. 233/1 – veřejné prostranství, část p.p.č. 2062/1 slouží pro
přístup na další navazující pozemek, který je jiného vlastníka (v případě předložení
souhlasu od vlastníka p.p.č. 2060 v k.ú. Milevo by bylo možné pozemek č. 2062/1
pronajmout)
- Žádost V. Maškové a T. Míčka, bytem Brod u Stříbra 12 o odprodej p.p.č. 1048/3
v k.ú. Brod u Stříbra, neboť na pozemku je umístěn vodovodní hydrant, který se
používá při odkalování vodovodu a dále pozemkem prochází vodovodní přípojka pro
RD čp. 46. Doporučuje nabídnout zájemcům pronájem části pozemku, kde není
vodovodní řad.
Irena Löriková, pracovnice MěÚ
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Jednání starostky a místostarosty obce :
31.8. 4.9. 6.9. 6.9. 7.9. 11.9. 13.9. 17.9. -

jednání v klášteře Kladruby se zástupci ministerstva kultury (starostka)
zasedání MAS Český Západ v Konst.Lázních (místostarosta)
školení bezpečnosti práce pro pracovníky TS (místostarosta)
zasedání zastupitelstva města
školení řidičů (starostka + místostarosta)
jednání u Okr. soudu v Tachově (starostka)
účast při kolaudaci skladových prostor – p. Stahl (starostka)
návštěva obce Němčovice – prohlídka kořenové ČOV (starostka
+ místostarosta)
18.9. - setkání starostů PK v Plzni (starostka)
19.9. - jednání u Krajského soudu v Plzni ohledně vlastnictví nákupního
střediska (starostka)
19.9. - zasedání rady města
20.9. - jednání s ředitelem ZUŠ Stříbro p.Kratochvílem (starostka
+ místostarosta)
24.9. - jednání s firmou Stafiko ohledně výstavby b.j. v Kladrubech (starostka
+ místostarosta)
25.9. - seminář MMR v Tachově (starostka)
26.9. - přeshraniční setkání starostů na zámku v Boru (starostka)
26.9. - jednání se zahradní architektkou ohledně úprav u DPS (starostka
+ místostarosta)
26.9. - jednání s občany v DPS ohledně zahradnických úprav u DPS (starostka
+ místostarosta)
27.9. - jednání ohledně možnosti získání dotací pro MŠ (starostka)
29.9. - vítání občánků (starostka)
1.10. - jednání se zástupcem firmy Ekodepon Černošín a GIS- Geoindustry
Plzeň ohledně skládky Kladruby (starostka + místostarosta)
2.10. - pracovní den s ministrem ŽP – Plzeň (starostka)
2.10. - porada starostů ve Stříbře (místostarosta)
2.10. - zasedání Stříbrského regionu (místostarosta)
3.10. - jednání s firmou Tazata Stříbro ohledně záručních oprav domu čp. 36
v Kladrubech (starostka + místostarosta)
3.10. - jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka)
3.10. - zasedání rady města
5.10. - jednání se zástupci firmy ZEVYP-pozemky ohledně pozemku
v k.ú. Vrbice (starostka + místostarosta)
10.10.- zasedání zastupitelstva města
11.10.- účast ve veřejné obchodní soutěži na PF ČR v Tachově ohledně získání
pozemku v k.ú. Vrbice (starostka)
11.10.- jednání se zástupci firmy Eko-Separ Nýřany (místostarosta)
11.10.- účast při kolaudaci kiosku na ČS Benzina (starostka)
11.10.- jednání u Okr. soudu v Tachově (starostka)
12.10.- schůzka se stavebním dozorem stavby b.j. v Kladrubech (starostka
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+ místostarosta)
13.10.- zahájení výstavy fotografií v KD Kladruby (starostka)
13.10.- losování vítězů soutěže v třídění odpadu v Kladrubech (starostka)
15.10.- předání staveniště – výstavba 4x8 b.j. v Kladrubech (starostka +
místostarosta)
Irena Löriková, pracovnice MěÚ

Pojištění PASTELKA
Před čtrnácti dny jsme byli osloveni pojišťovnou ALIANZ, která nabídla rodičům
svůj produkt - lze pojistit na jednu smlouvu až 4 děti a 2 dospělé.
Každé dítě dostalo pexeso s logem Pastelky, krabičku s pastelkami a omalovánky
s jedním prázdným listem. Tam dítě nakreslí svou představu Pastelky.
Pak přijde na řadu vyhodnocení všech dětských výtvorů - s konečnou odměnou.
A protože se nám každodenní setkávání s velkým plakátem Pastelky v šatně dětí
líbilo,celý současný týdenní tématický celek jí byl věnován. Děti
kreslily např. grafomotorický cvik - rovné vodorovné i svislé čáry s říkadlem "Pastelka " ,procvičovaly si barvy,hrály pohybovou hru"Pastelky,
hýbejte se ", na velký formát papíru načrtly Pastelku v různých situacích, starší děti
skládaly Pastelku z papíru, tančily hudebně pohybovou hru Podzimek
a Pastelka. Zkrátka - činností se našlo víc než dost.
Na závěr výčtu našich aktivit s novým tématem ještě uvádím, že pokud by byl
zájem o pojištění PASTELKA, můžeme poskytnout kontakt na pracovníky Alianz.
Alena Medová, ředitelka MŠ

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

Mateřská

škola

Zahájení školního roku 2007/2008
Mateřská škola v Kladrubech zahájila svůj provoz v novém školním roce
2007/2008 dne 3.9.2007. Byla otevřena I.třída "Sluníček" a II. "Koťat" s celkovou
kapacitou 50dětí ( 25 dětí na třídu).
MŠ prošla v době hlavních prázdnin mnoha změnami. Rekonstruovalo se v obou
kuchyňkách - bourání popraskaných dlaždic, starých luxfer, vyzdívání stěn
s okny, bílení. Nové barevné nátěry dostaly i stěny v obou hernách i pracovnách.
Zakončením všech těchto prací bylo položení koberců v obou hernách.
V šatnách se také objevily nové šatnové skříňky s novými značkami.
Poděkování patří i paní Liškové, která Koťatům na WC namalovala velkého
barevného papouška přímo na stěnu a stejným způsobem v šatně dětí
i velké kotě, které děti znají z Večerníčků.
Změna nastala i v úplatě za vzdělávání z původních 330 Kč na 370 Kč. Stravné
zůstalo stejné, jako vloni - tzn.24 Kč za celý den včetně pitného režimu.
Nadále platí, že vzdělávání pro děti od 5ti do 6ti let je zdarma.
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Adaptační režim v MŠ
Tak nám začal nový školní rok! Pro děti, které už MŠ navštěvovaly , je to návrat
do důvěrně známého prostředí.
Nově zapsané děti čekalo těžké, zato velmi důležité období - zvyknout si na jiné
tváře, prostředí, režim, množství lidí, které se kolem nich vyskytují- a to není nic
jednoduchého. Jen když si my dospělí vzpomeneme, jak na nás působí třeba nástup
nebo změna zaměstnání! Pro tříleté špunty je to o to těžší, že z klidu rodiny od
maminky se musí sami vyrovnat s velkým množstvím novinek. Třída plná hraček
a kamarádů je příjemná změna, ale trápení se sebeobsluhou při oblékání
i stolování, hygienou na WC i v umývárně.... ! A to jsme se ještě nedostali k úklidu
hraček,pomůcek i k vysvětlování (a hlavně dodržování ) pravidel soužití dětí ve třídě
(půjčovat si hračky navzájem, neubližovat si, neházet hračky, ap.).
Ve všech činnostech dětem samozřejmě pomáháme a snažíme se prostředí MŠ co
nejvíce zpříjemnit. Ale občas se nám to nedaří na 100% - někdy jsou mokré rukávky,
mikina politá polévkou, slzičky při stesku po mamince. Zkrátka a dobře - my
pracovnice MŠ nemůžeme být úplně u všeho a tak ideální, abychom nahradili dětem
péči rodiny.
Zuzana Křížová, učitelka MŠ
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„Pojďte s námi do pohádky“
Děti milují pohádky a proto jsme se rozhodli pravidelně každý týden zařadit
maňáskovou scénku. Začali jsme oblíbenou pohádkou „O perníkové chaloupce“.
Následovala dramatizace pohádky, ve které si děti zahrály na herce. Společně
s učitelkou vyrobily čarodějnici a perníkovou chaloupku. Výrobky jsou vystaveny
v prostorách MŠ.
Návštěva skládky
Naše MŠ se ve svém výchovném programu zabývá ekologickými aktivitami. Vedeme
děti k třídění odpadu a k tomu, aby neznečišťovaly naše prostředí. Proto jsme
navštívili skládku, kam se odpad vyváží. Hlavně chlapce nadchl kompaktor, který
slouží k udusávání odpadu.

L.Pauchová a P. Kertysová, učitelky MŠ

Základní

škola:

Světový den cyklistiky
První říjen je Světovým dnem cyklistiky, v úterý 2. října se proto na základní škole
v Kladrubech konala akce u příležitosti tohoto dne. Ranní déšť nám sice dal najevo,
že už je tu podzim, a tudíž nic není jisté… Ale nakonec to byl po všech stránkách
vydařený den.
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Děti z 1. – 3. třídy si na
chodníku před školou
vyzkoušely
své
dovednosti při jízdě
zručnosti. Žáci 4. a 5.
třídy se učili jezdit na
novém dopravním hřišti
na školním dvoře.
V rámci
odpoledního
vyučování
se cyklistice věnovali
žáci druhého stupně.
Šesťáci a sedmáci si v
testech zkusili, jaké jsou
jejich znalostio pravidlech silničního provozu, a pak se vystřídali na dopravním hřišti,
kde jim „přestupky“ ohlídali policisté z dopravního inspektorátu v Tachově. (Za což
jim děkujeme!) Osmáci a deváťáci mohli vyrazit na cyklistickou vyjížďku po okolí
a ti, kteří zůstali ve škole, si ověřili své znalosti a schopnosti v dopravních testech a při
nácviku první pomoci.
Protáhnout si tělo a podívat se na svět ze sedačky kola je příjemná zábava, ale měli
bychom dát pozor, abychom neopatrností nebo neznalostí neohrozili sebe ani ostatní.
Geoprojekt – Windischeschenbach , 26. – 28.9. 2007
Ve dnech 26. – 28. 9. 2007 se 7 žáků z 5. a 6. ročníku
/T.Kudryová,F.Švarc,P.Šimek,J.Hrachovcová,M.Kučerová,V.Naruševičová,B.Šedivá/
zúčastnilo „Geoprojektu“ – společné akce tří partnerských škol – Grundschule
Altenstadt, ZŠ Mánesova Stříbro a ZŠ Kladruby.
Navštívili jsme třetí nejhlubší vrt do nitra Země
u Windischeschenbachu. V letech 1987 – 1994 zde byly provedeny dva hlubinné vrty
4 000 a 9 101 metrů.Cílem nebyl rekord v hloubce vrtu, ale poznat co nejvíce o 120
km silné zemské kůře. Základem a dominantou je 83 metrů vysoká vrtná věž, která
je nejvyšší svého druhu na světě. Ve Windischeschenbachu jsme se vrátili o 300
miliónů let zpátky a dozvěděli se mnoho o vzniku Země. Jakými horninami je tvořen
povrch Země jsme se přesvědčili malým chemickým pokusem na vlastním kousku
horniny, který si každý z nás přivezl s sebou. Také jsme si vyzkoušeli, jak obtížné
je rýžování zlata. Nikdo z nás však nepřišel zkrátka a alespoň malý kousek zlata
si domů přivezl.
Ubytování v Tannenlohe bylo moc pěkné. Společně s německými kamarády jsme
si vždy večer zasoutěžili, zazpívali a také vyrobili něco na památku. Když jsme se pak
s nimi v Altenstadtu loučili, bylo nám líto, že to tak rychle uteklo.
J. Hrachovcová, B. Šedivá
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Závody v lezení na rychlost - Stříbro, 23.9. 2007
V tomto roce se konal již čtvrtý závod v lezení na umělé horolezecké stěně
ve stříbrském regionu. Po Maglajz Boulder Cupu / Kladruby 3.3. 2007/, Závodech
v lezení na obtížnost /Stříbro, 13.5. 2007/ a Kladrubském expresu /Kladruby,16.6.
2007/ připravil horolezecký kroužek Skoba ve spolupráci s DDM Stříbro další velmi
pěkný závod. Děti soutěžily ve čtyřech kategoriích na venkovní horolezecké stěně
v rychlosti lezení. Vedle rychlosti musely prokázat i sílu, vytrvalost a odvahu, protože
zdolání dvanáctimetrové stěny s převisy vyžaduje fyzickou i psychickou zdatnost.
Z našeho horolezeckého kroužku Maglajz se závodů zúčastnilo celkem 16 dětí a
o úspěšnosti svědčí deset medailových umístění. Škoda jen, že někdo má ze závodů
strach a nebo mu jiné okolnosti zabrání v účasti. Přichází tak o nevšední zážitky, které
tyto akce přinášejí /sportovní výkony, prostředí, atmosféra, setkání s kamarády a
v neposlední řadě i uznání a odměny/.
Výsledky :
kat. H1 :
kat. D1 :
kat. H2:
kat. D2:

2. místo: Václav Blažek
A. Schiffert /4.místo/, L. Hrachovec /5.místo/
2. místo: Petra Pospíchalová
S. Schlegelová / 4.místo/
1. místo: Jan Nový
F. Švarc /4.místo/
1. místo: Kateřina Vlčková

v minulém roce 14 pedagogických a 7 provozních zaměstnanců.
od 10. září děti docházejí do těchto zájmových kroužků: florbal, horolezecký /4x/,
maňáskový, pěvecký, volejbal /2x/, taneční a cykloturistický
20.9. shlédli žáci 1. – 6. tříd v místním kině divadelní představení Teátru Víti Marčíka,
které se moc líbilo…
20.9. spolupracovali žáci třetí třídy s Policií ČR při akci „Jezdíme s úsměvem“.
Děti měly pro ukázněné řidiče připravené obrázky vysmátých autíček, zatímco
ti neukáznění obdrželi „napomenutí“ nejen od dětí, ale samozřejmě i od
policistů. Pořád je mezi námi dost řidičů, kteří nerespektují předepsanou
rychlost v obci a bohužel ani přítomnost dětí v blízkosti přechodu pro chodce
či autobusové zastávky…
23.9. Horolezecký oddíl Skoba a DDM Stříbro byli pořadateli druhého ročníku závodů
v lezení na rychlost, které se uskutečnily na venkovní horolezecké stěně v areálu
DDM. /viz. článek/
26. – 28.9. Výměnného pobytu žáků tří škol v německém Windischeschenbachu se
zúčastnili také žáci naší školy /viz. článek/
1.10. Pěvecký sbor vedený p. učitelem Legem zazpíval obyvatelům DPS Kladruby
k příležitosti Dne seniorů.

kat. H3:
kat. D3:
kat. H4:

3. místo: Ondřej Turek
2. místo: Jana Hrachovcová
1. místo: Michal Kohn
3. místo: Martin Duřpek
O. Jaša /4.místo/, M. Kohn /5.místo/
kat. D4:
2. místo: Kateřina Hrachovcová
3. místo: Pavlína Šálová
Pohár ………?………2007 /název ještě není vymyšlen / pěti závodů pro mládež
stříbrského regionu bude zakončen v prosinci při Mikulášském Boulder Cupu ve
Stříbře na nově otevřeném boulderu v DDM. Zde se uskuteční i vyhlášení celkových
výsledků Poháru a vítězové získají speciální ceny. Máme se na co těšit!!!
P. Nový, HK Maglajz Kladruby
Víte, že…
1.9. postavili a plné tři hodiny provozovali lanovku členové horolezeckého kroužku
Maglajz Kladruby v rámci akce „Ahoj prázdniny“, kterou pro děti připravil
městský úřad. Poděkování patří Anetě Walterové, Martinu Duřpekovi a Michalu
Štěpánovi.
3.9. byl před budovou školy slavnostně zahájen školní rok 2007 – 2008. Počet dětí
poprvé klesl pod 200 žáků. Do pěti tříd na prvním stupni dochází 114 žáků,
do čtyř tříd na druhém stupni pouze 77 žáků. Ve škole pracuje stejně jako
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2.10. Světový den cyklistiky si žáci školy připomněli akcí, která byla zaměřena
zejména na dopravní výchovu /viz. článek/
3.10. Proběhl první konkurz přihlášených do písničkové soutěže SOLASIDO, kterou
pro naši školu pořádá studio DETO – Produkce pro děti a mládež Klatovy.
19.10. bude následovat druhá zkouška a 24.10. dopolední představení pro školní
mládež a večerní představení pro veřejnost v KD Kladruby.
4.10. Žáci 1. a 2. třídy navštívili představení „Trápení s legrací“ v plzeňském Divadle
Alfa…
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6.10. Víte, že kluci z osmé a deváté třídy se již od loňského roku zúčastňují Poháru
sv.Petra v motokrosu? Zejména Jarda a Vašek Nedvědovi z deváté třídy
prokazují velkou míru talentu a umí zajet závod mezi předními jezdci. Poslední
závod jedou 27.10. ve Stříbře a my jim budeme držet palce ☺
8.10. „O bílé lani“ byl název představení, které tamtéž shlédli třeťáci
a čtvrťáci…
11.10. Paní ředitelka Mgr. Iveta Svobodová převzala z rukou
zástupce firmy Alcoa Fujikura Ing. Františka Meda šek v hodnotě 250 USD.
Částka byla poukázána z grantu Bravo za práci p. Martina Junka na přestavbě
počítačové učebny ZŠ v r. 2006 a bude využita na zakoupení počítačové sestavy
do nové jazykové učebny. Děkujeme!
Pavel Nový, zástupce řed. ZŠ

DĚTEM – nejen pro třeťáky :

ZUŠ informuje:
Na podzim se soubor staré hudby CAVALLA, který pracuje při ZUŠ, účastnil dvou
velkých akcí.
22. září to byl festival staré hudby VIVA LA MUSICA ve Žluticích. Cavalla
vystoupila spolu s pěveckým sborem Cantus s půlhodinovým programem a za své
vystoupení sklidila velký potlesk. Děti si vyslechly též vystoupení ostatních souborů.
Kromě hraní si též prohlédly městečko, navštívily místní cukrárnu a v rámci výletu
byla i prohlídka žlutických katakomb – to je vlastně spojené sklepení a podzemní
chodby pod městem, kde nás provedla místní průvodkyně. Hudební výlet se vydařil,
i počasí nám přálo.
6. října vystupovala Cavalla na Slavnostech jablek na hradě Krasíkov. Kromě hraní
mohly děti ochutnat speciality z jablek místní i zahraniční kuchyně, prohlédnout
si spoustu stánků a shlédnout divadelní představení pro děti. Slavnosti na Krasíkově
pořádají tradičně neziskové organizace a Mikroregion Konstantinolázeňska, výtěžek
jde na obnovu památek, například právě na záchranu hradu Krasíkov. Za podporu
děkovala členům Cavally i paní starostka Olbramova p. Miroslava Válová.
St. Šmahelová, učitelka ZUŠ
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Oznámení Informačního a environmentálního centra v Kladrubech
Milé děti, milí rodiče,
stále máme volná místa do přírodovědného kroužku a
kroužku Tymiánek, které v říjnu zahájily svou činnost.
Přírodovědný kroužek je určen pro děti od 7 do 12 let.
Probíhá každou středu od 15:00 hod. v zasedací
místnosti Infocentra a zápisné na školní rok 2007/2008
je 250 Kč.
Kroužek Tymiánek je určen pro děti a jejich maminky
od 3 do 6 let. Děti se schází každý pátek od 16:00 hod.
opět v zasedací místnosti Infocentra. Zápisné na celý
školní rok je 300 Kč. Neváhejte tedy a přijďte mezi nás.
Martin Čechura

Informační kampaň ke třídění odpadů v Kladrubech
Jak jste si jistě všimli, v období od července do října probíhala v Kladrubech
informační kampaň k tématu odpady. Začala dotazníkem o třídění odpadů, který byl
doručen do každé kladrubské domácnosti. Vrátila se přibližně pětina vyplněných
dotazníků, což je velmi dobrá část, a tímto moc děkujeme všem, kteří si dali tu práci a
dotazník vyplnili a odevzdali. K vyhodnocení samotného dotazníku se vrátíme
v některém příštím čísle Zpravodaje.
V srpnu, září a říjnu jsme uskutečnili tři informační stánky, první zaměřený na zpětný
odběr použitých výrobků, druhý na bioodpady a kompostování a třetí na samotné
třídění odpadů. Snažili jsme se pomocí her a soutěží pro děti a také prostřednictvím
informačních letáků a ukázek pro dospělé návštěvníky seznámit příchozí s daným
tématem. K vidění byly například výrobky z recyklovaných plastů, domácí
kompostéry, nádoby na tříděný odpad, koše na bioodpad a mnoho dalšího. Návštěvníci
těchto informačních stánků zde mohli po všechna tři kola odevzdávat anketní lístky se
dvěma jednoduchými otázkami. Tyto lístky jsme vždy roznesli do každé domácnosti a
byly k dispozici také přímo na všech informačních stáncích. Pořadatel této informační
kampaně, občanské sdružení CZ Biom (nezisková organizace zabývající se využitím
biomasy a odpadovým hospodářstvím), věnoval zajímavé ceny, které měly být
darovány třem vylosovaným návštěvníkům. Bohužel se nám těchto anketních lístků
vrátilo pouze kolem 20, ačkoliv na všechny tři infostánky přišlo dohromady kolem 150
lidí, zejména dětí.
Samotné losování proběhlo v sobotu 13. října po skončení třetího
informačního stánku za účasti zástupců občanského sdružení CZ Biom a naší paní
starostky. Ta vylosovala z odevzdaných odpovědí následující výherce: 1. cenu, domácí
kompostér, vyhrála paní Květa Duspivová, 2. cenu, domácí meteorologickou stanici,
pan Jiří Čechura a 3. cenu, kalkulačku, opět paní Duspivová (která opravdu poctivě
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vyplnila o odevzdala všechny tři lístky). Jak nám paní Duspivová sdělila, kompost sice
již používá, ale vyhraný kompostér použije pro založení kompostu výhradně pro
květiny. „Na kompost dávám vlastně všechny zbytky z kuchyně a samozřejmě také
posekanou trávu a shrabané listí. Co si nepřeberou slepice, zůstane v kompostu jako
hnojivo do záhonků,“ upřesnila dále paní Duspivová.
Na závěr bychom chtěli poděkovat všem, kterým není lhostejné stále rostoucí
množství odpadů a aktivně se snaží odpady třídit - anebo ještě lépe - minimalizovat
množství vyprodukovaného odpadu.

Změna otevírací doby
informačního centra

Turistického

a

environmentálního

Upozorňujeme občany Kladrub, že v období od listopadu
do března bude změněna oficiální otevírací doba
Turistického a environmentálního informačního centra:
středa
čtvrtek
pátek
sobota

10:30 - 16:30
zavřeno, pouze na tel.
9:00 - 15:00
9:00 - 13:00

Na infocentru však býváme i mimo pracovní dobu, takže
nás v případě potřeby můžete většinou zastihnout i mimo
uvedené hodiny.
Martin Čechura
Infocentrum Kladruby

Hasiči opět informují
Úvodem bych Vás seznámil s činností mladých hasičů. Ti se zúčastnili soutěže
„Plamen“, která se uskutečnila 6.10.2007 v Kostelci a z 15 družstev se umístili
na dobrém 5. místě.
Koncem září se uskutečnil přechod vozidel na zimní období.
Důležité upozornění se týká Hasičského plesu, který bude 19. ledna 2008 v kulturním
domě v Kladrubech. Hrát bude kapela Classic z Tachova. Předprodej vstupenek bude
probíhat v hasičské klubovně, a to od 5. prosince 2007 každou středu a čtvrtek vždy
od 16.00 - 18.00 hodin. Cena vstupenky je 100 Kč. Všichni občané jsou srdečně zváni.
František Ammerling, starosta SDH Kladruby
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Včelařské okénko – MED je naše zlato
Archeologické nálezy dokazují, že člověk využíval včelích produktů již
v prehistorických dobách. Oproti jiným živočišným druhům se včelu nikdy nepodařilo
tzv. domestikovat.
Člověk si však brzy začal uvědomovat, že
pokud bude udržovat stávající (např. duté stromy)
či vytvářet nové umělé prostředí (úly) pro usídlení
včel, může následně jejich produkty snadněji
využívat ve svůj prospěch. Různé způsoby
podpory včelařství jsou dokumentovány již od
středověku. V poslední době jsou podpory
orientovány nejen na tzv. legislativní opatření, ale i
na přímou finanční podporu.
Odborné včelařské překlady volně upravil
Jiří Kovařík, člen ZO ČSV Kladruby

Chovatelské okénko
Rada, jak preventivně postupovat při úhynu králíků
1) Králíčata přeléčit ve stáří 6-7 týdnů proti kokcidióze.
2) Odstavit mláďata ve stáří 7-8- týdnů a to tak, že zůstanou v kotci co byla
s matkou. Samici přeneste do jiného kotce.
3) Ve stáří 10 týdnů proveďte u králíků vakcinaci proti moru a myxomatóze.
V případě nepříznivé nákazové situace je možno proti moru očkovat od stáří
6 týdnů, ale po 4 týdnech po první vakcinaci je zapotřebí provést druhou
vakcinaci.
4) V průběhu 10 dnů před vakcinací a 10 dnů po vakcinaci nepodávejte
králíkům žádná léčiva včetně antibiotik, která by mohla oslabit imunitní
systém králíků, a tím by mohlo dojít k selhání účinnosti vakcinace.
5) V chovu provádějte řádné čištění, dezinfekci a ochranu kotců proti hmyzu.
6) Dospělé chovné králíky pravidelně 1x ročně přeočkujte proti moru. Délka
imunity proti moru trvá 1 rok od provedené vakcinace.
Králík je zvíře velmi citlivé a sebemenší stres může vyvolat dysbalanci, která
vede k tomu, že si i očkovaný králík nemusí vytvořit dostatek protilátek proti
oslabenému viru aplikovanému při vakcinaci, a proto může i onemocnět
morem.Vakcinace a stav navození dobré imunity proti moru králíků není nikdy
stoprocentní. Zvířata je nutno vakcinovat vždy jen zdravá, prostá parazitů
(kokcidie) a v dobrém výživném stavu.
Z odborné literatury vybral F. Janoušek, předseda ČSCH Kladruby
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Benediktinské dny – ohlédnutí za létem
S příchodem listopadu se zavírají zase až do jara brány kladrubského kláštera
a je přesně ten správný čas se ohlédnout za letošní sezónou. Od velikonoční veselice
přes letos velmi programově pestrý květnový jarmark až k vrcholné akci pořádané
sdružením KKOS – k Benediktinským dnům.
Letošní ročník oživených nočních prohlídek přilákal do kláštera přes tisíc návštěvníků.
Hlavní tematickou postavou se letos stal Jan Nepomucký, jedna z nejvýznamnějších
postav historie českých zemí. V benediktinských dnech se to letos slavnými jmény
našich dějin jen hemžilo – návštěvníci přivítali v Kladrubech Karla IV., který
se synem Václavem přijel do místních lesů alespoň na chvíli zapomenout na vladařské
povinnosti, stali se rovněž svědky roztržky Václava IV. S arcibiskupem Janem
z Jenštejna; dokonce mohli sledovat průběh volby nového kladrubského opata…
a nesmíme zapomenout ani na botaniku – na vlastní oči se návštěvníci přesvědčili, jak
nebezpečný může být rulík zlomocný, tolik podobný borůvkám. Zlatým hřebem
prohlídek pak jako každoročně byl rozzářený noční kostel, v němž se za zvuků varhan
divákům zjevil pravý anděl…
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se nějak podíleli na přípravě letošního ročníku
benediktinských dnů, ale i ostatních akcí, pořádaných v klášteře, stejně jako všem,
kteří svou návštěvou naši činnost podpořili.
Poslední akcí pořádanou na klášterním nádvoří, na kterou tímto všechny srdečně
zveme, je oživený Betlém, který se již tradičně uskuteční 26. prosince po skončení
mše svaté, konané v kostele Nanebevzetí P. Marie.
Za KKOS: Linda Rauová

Počet účastníků připojených na bezdrátový internet v Kladrubech
narůstá.
Když v roce 2005 přišel zástupce firmy INet Home CZ, s.r.o. s nabídkou spolupráce v
oblasti šíření internetu pro Kladruby vzduchem, nebylo prakticky v našich
podmínkách lepší řešení. Jediným tehdy možným připojením počítače na internetovou
síť bylo spojení přes modem a telefonní linku, tedy pomalé a drahé. Tehdy obec
pronajala firmě pozemek k instalaci technologie (bývalá vodárna) a po Kladrubech se
začal šířit internet vzduchem. Telekomunikační firma O2 sice již v současné době
nabízí i v našem městě rychlejší spojení než před lety, přesto většina domácností dává
přednost bezdrátovému připojení na internet, jež poskytuje firma INet Home CZ.
K dnešnímu dni má tato firma v Kladrubech téměř 120 zákazníků. A zájemců stále
přibývá. Rozrůstá se však i samotná firma. Ta byla založena v roce 2004 a provoz
telekomunikačních služeb zahájila v květnu téhož roku. Soustřeďuje se především na
připojování domácností a malých a středních firem. V současné době pokrývá vybrané
lokality v okresech Plzeň – jih, Rokycany, Tachov, ale třeba i v okrese Kutná Hora či
Beroun. Své pokrytí má i v Plzni. Nyní se pohybuje celkový počet uživatelů kolem
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4000. Tolik jen na okraj něco z profilu firmy INet Home CZ. Je třeba však tento profil
trochu „dokreslit“. Firma poskytuje zcela zdarma připojení pro náš městský úřad
a potažmo i pro knihovnu, pro mateřskou školku a co je velmi důležité – pro základní
školu. V loňském roce dobudovaná nová počítačová učebna by bez internetu byla
vlastně jen „poloviční“. Tím ale výčet spolupráce s touto firmou nekončí. V letošním
roce poskytla na vybavení oddílu volejbalu TJ Sokol Kladruby finanční pomoc
ve výši přesahující šestnáct tisíc korun. I to je velká pomoc. A pokud přijdete
povzbudit naše ženy volejbalistky v utkáních krajského přeboru, ukáží se Vám
v nových dresech s logem výše uvedeného sponzora.
Firma INet Home tedy zapustila v Kladrubech kořeny. A lze si jen přát, aby se jí i
nadále v neúprosném konkurenčním boji o zákazníky dařilo. Aby neustále vylepšovala
technologii přenosu ke spokojenosti všech, kteří její služby využívají.
Ing. Vladimír Junek,
předseda TJ Sokol Kladruby a uživatel bezdrátového připojení k síti internet.

HISTORIE
Poznáváme naši národní kulturní památku – 2. část
Pojďme na prohlídku klášterního chrámu – exteriér (pohled zvenku)
V minulém čísle Zpravodaje jsme poznali historický vývoj budov klášterního
chrámu Nanebevzetí Panny Marie a dnes se můžeme vydat na jeho prohlídku.
Začněme venku, neboť i tady je plno zajímavých věcí k vidění.

v barvě odpovídající odstínu fasády, dnes jsou v barvě bílé a navíc také tvar sýra
prodělal během oprav budovy několik předělávek svého tvaru.
Východní průčelí má v půdorysu tvar trojlaločného listu, v jeho fasádě jsou
vysoká, goticky hrotitá okna a celá fasáda je členěna štíhlými opěrnými pilíři bez
dekorativních prvků (na jednom z nich jsou právě ony popsané symboly chleba
a sýra). Před trojlistým závěrem jsou z obou stran vřetenová schodiště, vedoucí
na postranní tribuny, která jsou zvenku od cesty patrná za oválnými skleněnými okny.
Severní portál s madonou
Pokračujeme-li dále po cestě, přijdeme k bočnímu vchodu do chrámu
(severnímu portálu), umístěnému na čele příčné chrámové lodě (transeptu). Nad ním
je v nice umístěna socha madony, k níž se vztahuje pověst „o zlé předtuše“. Socha zde
byla již v době existence staré baziliky, dávno před Santiniho přestavbou, osazena sem
byla asi někdy brzy po roce 1600. Když dne 23. května roku 1618 vyšli mniši těmito
dveřmi z chrámu po ranní modlitbě, našli na zemi rozbitou hlavu této madony, která
se odlomila od sochy, aniž by ji shodil vítr nebo to zavinil jiný přírodní úkaz. Někteří
mniši to považovali za varování před neznámým brzkým neštěstím a mluvili o jakési
zlé předtuše. A měli skutečně pravdu, neboť několik dní poté se dozvěděli, že právě
v den, kdy se stala tato příhoda s madonou, došlo v Praze ke známé defenestraci
(vyhození z okna) královských místodržících a jejich písaře do Jeleního příkopu
na Pražském hradě. Jak je známo, byl to vlastně první impuls k zahájení nešťastné
třicetileté války. A tak sochu madony doplňuje latinský nápis (čte se jako elegické
distichon, tedy dvojverší):
UT SUNT DETRUSI MAGNATES PRAGENSI
ET SUPERA MATRIS DERUIT ANTE CAPUT
Ve třetím slově tohoto nápisu je však po nedávných restauračních pracích
místo správného „detrusi“ chybně uvedeno „deteusi“. V českém překladu zní tato věta

Fasáda
Původní románská bazilika byla stavěna, stejně tak jako ta současná
Santiniho, z objemných neomítaných pískovcových kvádrů. Ty románské snad jen
byly o něco drobnější a pečlivě opracované. Dají se nalézt ještě mimo jiné uvnitř
chrámu, na stěně jižní boční lodě. Ty, které používal Santini k barokní přestavbě,
pocházejí z Chotíkova, který se nachází severně od Plzně. V místním lomu
opracovávali klášterní poddaní vytěžený pískovec do tvaru kvádrů a ty pak koňské
či volské potahy přepravovaly do Kladrub. Vypráví se, že každý poddaný, který
se podílel na pracích při stavbě chrámu, dostával od stavitele bochník chleba
o velikosti jedné stopy (tedy o průměru asi 33 cm) v hodnotě 3 krejcarů a sýr ve stejné
hodnotě. Po skončení stavby prý bylo stavebním dělníkům povoleno, aby zvěčnili
symboly této naturální mzdy na prvním vnějším opěrném sloupu východního závěru
chrámu. Můžeme je tam ještě dnes vidět od cesty vedoucí podél chrámu ve výšce asi
dva metry od země jako velký kruhový terč, představující formu na pečení chleba
a nad ní má být znázorněn zmíněný sýr. Jenže původně byly tyto symboly malovány
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přibližně takto: Když byli svrženi pražští vladaři (myšleni místodržící z Pražského
hradu), krátce předtím upadla hlava madony (bez zásahu) vyšší (moci). Některá
písmena tohoto nápisu jsou vyšší a čteme-li je jako římské číslice, jejich součet je 3234.
Po vydělení dvěma pak dává tento chronogram letopočet 1617, ovšem správně by mělo
být 1618.
Východní (levá) část celé této fasády při pohledu od cesty kolem ní až k příčné
lodi je členěna do čtyř polí, zatímco západní část (pravá) do sedmi polí, v každém z nich
je jedno goticky hrotité vysoké okno. To platí jak o vyšší střední lodi, tak o obou lodích
bočních.
Socha svatého Benedikta
Ještě výše na příčné lodi, na hrotitém výklenku, stojí socha svatého Benedikta
v životní velikosti. Vyprávělo se kdysi, že světec ukazuje rukou směrem k Jirné,
kde prý je zakopán klášterní poklad. Jenže v posledních desetiletích ona ukazující ruka
chyběla a teprve nedávno, v roce 2000, byla socha opravena. (Na fotografii je socha
ještě před opravou.) V levé ruce drží zlacenou opatskou berlu a v pravé ruce rovněž
zlacený kalich, který je puklý a vylézá z něho had. To je podle legendy, podle níž se prý
svatý Benedikt nechal přemluvit skupinkou mnichů, aby se stal jejich opatem.
Ale protože oni pak nechtěli přijímat jeho přísné zásady mnišského života, rozhodli
se jej otrávit a do jeho číše přimíchali jed. Jenže když opat požehnal před vypitím
všechny číše křížem, právě jeho číše pukla a vylezl z ní had.
Barokní kupole
Nad křížením příčné a hlavní lodi se vypíná nádherná barokní kupole, snad
to nejhezčí, co Santini v Kladrubech vytvořil a to, co dělá kladrubský klášterní chrám
zvláště přitažlivým pro oko milovníka umění. Původně měla být, podle zachovaných
Santiniho nákresů, menší a jednodušší. Ale nebyl by to Santini, aby v průběhu stavby
neimprovizoval, a tak své původní záměry (zřejmě i proto, že se sehnalo dostatek
finančních prostředků) vylepšil. Již dříve byly otištěny ve Zpravodaji dopisy opata
Maura Fintzguta jeho příteli, opatu kláštera v Melku u Vídně, v nichž líčí nádheru této
kupole a zve jej, aby se v Kladrubech určitě zastavil, až pojede do Čech do lázní.
A stejně tak jsme už mohli číst prohlášení Santiniho pro erární (státní) pokladnu
s přímluvou o potřebě příspěvku ze solní daně na přestavbu chrámu, kterou
v Kladrubech právě uskutečňuje.
Vršek oktogenální (osmiboké) kupole je členěn opěrami a mnoha štíhlými
věžičkami (fiálami). Ty jsou zdobeny listovými ornamenty, tzv. akanty. Goticky hrotitá
okna přecházejí nahoře ve štítky s kruhy (vimperky), zakončené schematickými květy
lilií. Nad střechou kupole pokrytou zelenavým měděným plechem se vypíná osmiboká
věžička (o průměru 4 metry), tzv. tambur, který se směrem nahoru zužuje a přechází
v lucernu, opatřenou okny se žlutou výplní, což má zvláštní význam pro dojem
průchodu většího množství světla dovnitř chrámu. Neobvykle je celá kupole zakončena
krásnou zlacenou knížecí korunou, která při slunečním svitu září do dalekého okolí.
Má to být na počest v chrámu pohřbeného českého panovníka, knížete Vladislava I.,
zakladatele kláštera, jednoho z mála, kteří jsou pochováni mimo Prahu či Zbraslav.
Podle jiného názoru má být koruna vyjádřením zasvěcení chrámu Panně Marii,
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znázorňované rovněž se zlatou korunkou na hlavě. Vnější výška k vrcholu koruny
se udává 68 metrů, neznám však poslední výsledky skutečného proměření tohoto údaje,
který se mně zdá trochu přehnaný.
Západní průčelí
Dříve se historikové domnívali, že celé západní průčelí bylo vytvořeno
Santinim v barokní přístavbě, ale archeologický průzkum posledních let ukázal,
že tomu tak není, neboť značná část levé strany při pohledu zvenku pochází už z doby
gotické přístavby (před rokem 1300) a pravá půlka byla Santinim z velké části podle ní
přistavěna. Předpokládá se, že sem vedla od dnešního parku přístupová cesta
z Kladrub a tudy vstupovali věřící do chrámu při církevních obřadech. Proto je zde
umístěn i hlavní portál (vchod) do chrámu, který je v gotickém stylu, tedy opět hrotitý.
Před ním je tzv. předsíň s nízkým schodištěm, což prozrazuje, že se terén pod stavbou
v těchto místech již značně snižoval. Typicky gotické nárožní opěráky od stěn
předsíně vybíhají šikmo a jsou zdobeny opět fiálami.
Nad předsíní je balkon, přístupný z kruchty, zdobený rovněž fiálami. V jeho
horní části jsou dva chrliče dešťové vody v podobě hlav lvů a letopočet 1726. Z toho
je patrné, že sem byly umístěny dodatečně, protože budova chrámu byla sice v tomto
roce opravdu dostavěna, ale na opačné, tedy východní straně. Na stříškách po obou
stranách balkonu jsou nápisy AVE a MARIA (ale v opačném pořadí, první vpravo,
druhý vlevo).
Na každé straně jsou vždy dvě okna, jedno štíhlé, hrotité a druhé trojlisté
(pravé bylo zřejmě zhotoveno teprve Santinim podle levého vzoru). Uprostřed nad
balkonem je ohromné hrotité okno o výšce 8,5 metru a šířce 2,8 m (tedy v poměru
3:1). Nad ním je v zahloubené nice socha madony a zcela na vrcholu na podstavci kříž
s písmeny ve svislém a vodorovném směru ve tvaru kříže CSSML a NDSMD, přičemž
prostřední písmeno S je společné. Jde o začáteční písmena latinského hesla
benediktinské divize
Crux santa sit mihi lux, non daemon sit mihi dux
(Ať svatý kříž je mým světlem, aby ďábel nebyl mým vůdcem)
Na některých starších fotografiích je vidět jen podstavec, zatímco kříž tam chybí.
Nově byl restaurován při poslední opravě fasády chrámu v roce 2000.
Jižní strana fasády
Je prakticky pro návštěvníka nepřístupná, protože se na ni připojuje jednak
bývalá kaple se vstupem do hrobky, vedle se nachází sakristie (v jižním rameni příčné
lodi) a dále vchod do ambitové chodby. Potom už na ni navazuje komplex starého
konventu a v místech západního průčelí budova, v níž bylo původně infirmarium
(místnosti pro nemocné), později přestavěná na faru. Fara byla zřízena ovšem až po
zrušení kláštera v první polovině 19. století. Zboku přiléhá ještě oválná stavba se
schodištěm na kruchtu, krytá stříškou ve tvaru tzv. italské čepice.
Příště – interiér (vnitřek) chrámu.
Jiří Čechura
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Kladrubské domy a jejich obyvatelé od roku 1945 - 6. díl
Úvodem upozorňuji, že se jedná o popis staré zástavby.

KULTURA

Zveme Vás:

Hřbitovní ulice
Skupina CORCHEN a Informační centrum v Kladrubech pořádají :
Tato ulice zaznamenala veliké
změny za posledních patnáct let. Je krásně
upravená, v poslední době získala novou
silnici, nové krásné chodníky a vůbec novou
úpravu celé ulice. Ulice tím nejen zkrásněla,
ale obyvatelům se zde dobře bydlí. A to je
důležité. Protože nejdůležitější v obci je
mít spokojené občany.

„Irský večer “
v pátek 9 listopadu 2007
od 19.00 v sále kulturního domu
-

Po pravé straně této ulice stojí
v parku zdejší základní škola se svojí novou
přístavbou. Za školou stojí domek č. 233,
kde bydlela paní Mašková, později rodina
pana Kovby, jejich vnuk v něm bydlí doposud. Dalším domkem je domek č.228, kde
bydlela rodina pana Václava Balíka, později rodina Hájkova, dnes domek patří rodině
Nových. V zahradách stojí domek
č. 229, který patří rodině Zárubových, domek
č. 230, kde prvním majitelem po válce byla rodina Punčochářova, později rodina
Tolarova, ještě později rodina Kovbova. Dnes domek patří rodině Češkových.
V domku č. 231 bydlel pan Toul a později domek patřil rodině Zdvihalových.
Posledním domkem v řadě je dům č. 236, kde bydlela rodina Bujakovských, později
Toulových. Dnes domek patří rodině Kohoutových. Přes silnici stojí dva stejné
rodinné domy, bývalé Pošumavské jednoty, č. 242 a č. 240. V č. 240 bydleli Divišovi
a později patřil rodině Pondělíkových, v domku č. 242 bydlela rodina Mauleova, dnes
domek patří rodině Hrachovcových. Pod těmito domky u silnice stojí domek č. 251,
který patřil a dosud patří rodině Heřmanových. Vedle stojí domek č. 247, který patří
rodině Weilových. Později v něm bydlela rodina Svobodova, také rodina Duřpekova a
dnes v něm bydlí rodina Holých. V domku č. 237 bydlela rodina Sedlákova, později
rodina Zárubova, dnes domek patří rodině Zdvihalových. Posledním domkem této
ulice je domek č. 15, který patří rodině Uhlíkových.
Blanka Krýslová, kronikářka města

Program : - povídání o Irsku a fotografie z cesty
irské tance v provedení plzeňských tanečníků ( i výuka tanců)
irská hudba

„Přednáška na téma Chemie v
domácnosti “
v středu 14. listopadu 2007
od 18.00 v zasedací místnosti Infocentra
v Kladrubech

Večer pro seniory “
ve čtvrtek 15. listopadu 2007
od 18.00 v sále kulturního domu v Kladrubech
Program : vystoupení dětí z MŠ, pohoštění, taneční a
poslechový večer
Pro seniory z okolních obcí je zajištěna doprava s tímto
rozvozním plánem :
Odjezd z obce – Vrbice: 16.45,
Láz: 16.55, Brod: 17.10, Tuněchody:17.15, Milevo:17.40.
Hana Floriánová, pracovnice MěÚ
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„Mikulášský trh“

„Martinská slavnost“
Milé děti, milí rodiče,
pojďme se po roce opět společně vydat
po stopách sv. Martina. Také letos
na nás čeká cesta nelehká, plná
nejrůznějších překážek. Loni jste ale
dokázali, že jste plni síly a odhodláni
pomoci druhému, takže jistě se nám
podaří vše překonat a možná se za
odměnu opět setkáme s Martinem
na bílém koni. Sejdeme se tedy
v pátek 16.11.2007 v 18:00 hod. před
městským
úřadem.
Na
cestu
si nezapomeňte vzít pevnou obuv,
teplé oblečení, buřtíka na opékání
a samozřejmě lucerničku, abychom
si mohli na cestu posvítit a neztratili se uprostřed černočerné tmy. Lucerničky
si můžete vyrobit sami nebo přijít na společné tvoření lucerniček, které proběhne
ve čtvrtek 15.11.2007 v 16:00 hod. v zasedací místnosti Infocentra (Husova 6,
budova proti školce, 1. poschodí). Na výrobu lucerničky budete potřebovat: kulatou
krabičku od sýra, tvrdý papír velikosti A3, lepidlo, nůžky, tužku, barevné pastelky
nebo fixy.

v sobotu 1. prosince 2007
s

se opět můžete těšit na z a b i j a č k o v é hody , teplou medovinu
a trh na kladrubském náměstí.Na děti se těší kladrubské čertice.

„Lampionový průvod s rozsvícením vánočního
stromku a zpíváním koled“
Pravidelnou každoroční akci pořádá městský úřad společně se
ZUŠ Kladruby,

v neděli 2.prosince 2007
Průvod bude vycházet od základní školy v 17.30 hodin, na
náměstí bude slavnostně rozsvícen vánoční stromek a v čase
adventním si společně zazpíváme vánoční koledy.

„Přednáška na téma OVZDUŠÍ“
ve čtvrtek 6.prosince 2007
od 18.00 v zasedací místnosti Infocentra v Kladrubech

DIVADELNÍ ROK 2007 – 3. ročník přehlídky divadelních souborů,
kterou pořádá Město Kladruby s finanční podporou Plzeňského kraje

Vánoční vystřihovánková dílna“
Z důvodu nemoci bylo přeloženo závěrečné představení:

Iva Janžurová a Stanislav Remunda

:

„Vrátíš se ke mně po kolenou“
v pátek 23 listopadu 2007
od 19.00 v kladrubském kulturním domě
Lístky zůstávají v platnosti.
Před představením bude v galerii KD od 17.00 otevřena výstava fotografií

Pavly a Milana Deredimosových s názvem „Malováno světlem“
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Dovolte, abychom vás opět pozvali na Vánoční
vystřihovánkovou dílnu. Tentokrát se zaměříme
na výrobu společného Betlému. Každý, kdo
přijde mezi nás, si bude moci vystřihnout
jednoho koledníka. Hotové dílo si vystavíme na
městském úřadě. Mimoto si budete moci
vystřihnout také nejrůznější ozdoby na stromeček
nebo do oken.
Sejdeme se v sobotu 8. 12. 2007 v 18:00 hod.
v zasedací místnosti Infocentra (Husova 6, 1.
poschodí).
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S sebou si opět vezměte malé ostré nůžky (nejlépe z manikúry, doporučuji dvoje –
se zahnutou i rovnou špičkou), hrníček, oblíbený čaj a především dobrou náladu
a chuť do vystřihování. Přijďte v hojném počtu, ať je náš Betlém co největší.
Pozn. Akce je vhodná pro starší děti a dospělé.

Město Kladruby společně s Českou pojišťovnou pořádají tradiční :

„Vánoční koncert“
v sobotu 22. prosince 2007

„Chodějí, Lucie, chodějí…“

od 17.00 v klášteře v Kladrubech

ve středu 12. prosince 2007

„Vánoční tvořivá dílna pro děti“
Milé děti,
rádi bychom vás pozvali na Vánoční tvořivou dílnu,
která proběhne v pátek 14.12. 2007 od 16:00 hod.
v zasedací místnosti Infocentra (můžete přijít i
později, menší děti mohou přijít s doprovodem).
Vyrábět společně budeme svíčky z včelího vosku,
jednoduché ozdoby ze slámy, papírové hvězdičky,
vánoční vystřihovánky. S sebou si vezměte přezůvky,
ostré nůžky.
Petra Čechurová

„Vánoční besídka Pony farm“
v sobotu 22. prosince 2007
od 17.00 v areálu Pony farm Kladruby

Betlémáři a pastejři zvěstují
novinu
kladrubským domácnostem
v podvečerních hodinách v neděli
23. prosince 2007

ZUŠ zve na své koncerty:

„Vánoční koncert Cavalla “
v neděli 16. prosince 2007
od 16.00 v kostele sv. Jakuba v Kladrubech – náměstí

„Vánoční koncert ZUŠ“
ve čtvrtek 20. prosince 2007

„Oživený Betlém“

od 18.00 v budově kladrubského kina

e středu 26. prosince 2007

Stanislava Šmahelová, učitelka ZUŠ

od 11.00 na nádvoří kláštera v Kladrubech
od 10.00 Mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v klášteře
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Blahopřejeme

„Hejbni kostrou “
v pátek 28.1 prosince 2007
od 15.00 v tělocvičně Základní školy v Kladrubech
MěÚ Kladruby- komise kulturní a školská pořádá
tradiční sportovní odpoledne pro všechny věkové
kategorie. Je možné využít horolezeckou stěnu,
ping-pongové stoly… Nutné je sportovní oblečení
a obuv, vstup zdarma!

V měsíci listopadu a prosinci 2007 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
Listopad

Prosinec

Pírka Bohuslav

Ferčáková Marta

Soukup Zdeněk

Tomanová Jaroslava

Sloup Josef

Semorádová Vlastimila

Peteříková Anežka

Šámalová Irena

Koutský Josef ml.

Strečanská Tatiana

Touš Jan

Barfusová Ludmila

Ryp Josef

Semorádová Helena

Kladrubská divadelní společnost zve na pohádku :

„Matěj a čarodějnice“

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

v pátek 28. 12. 2007
od 17.00 hodin v budově kladrubského kina

Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti

Eva Pomyjová, pracovnice MěÚ Kladruby

Akce připravované v měsíci lednu a únoru 2008
1
6.
12.
19.
26.
2.
9.
16.
24.

1.2008
1.2008
1.2008
1.2008
1.2008
2.2008
2.2008
2.2008
2.2008

Novoroční ohňostroj
Tři králové
Maškarní rej pro děti
Hasičský ples
Myslivecký bál
Masopust
Učitelský ples
Včelařský ples
Sněhové radovánky
Eva Pomyjová, pracovnice MěÚ
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SPORT
Podzimní nálada
Hvězdicový pochod „4v1“ tentokráte do Hněvnic.
Podzim se hlásí v plné síle
mlha, déšť a pláč meluzín
i když se ještě tváří mile
je čas vše schovat do peřin.
Odlétli ptáci a den je stále kratší
ba, příroda se k spánu ukládá
u kamen za okny jsou děti opět radši
a s nimi zvláštní, slunná nálada.
Čas pohádkový přikvapil k nám domů
to zvláště poté, co napad první sníh
Vánoční čas otevřel se tomu,
kdo s láskou rozdával svůj smích.
V té době okřeje nám duše
vzpomínky bloudí hlavou jako sen
byť stáří neradostné tuše,
přec srdce při nich pookřeje jen.
Zas přešel rok a co se stalo věcí
čas letí, plyne dál a dál
tak zlé i dobré vystřídá se přeci
v čekání, co Nový rok nám nachystal.
Však přesto přejme do nového roku
vše dobré, lásku, radosti
než ochutnáme zlatavého moku,
kterým náš stůl nás pohostí.

Před osmi lety slavil Sokol Kladruby 50. výročí svého založení. A oslavil ho
originálně a zdravě – pro všechny Kladrubské občany připravil ve spolupráci
s obecním úřadem turistický pochod s občerstvením, tzv. „Kladrubskou desítku“.
Nápad se ujal a pochody se staly tradicí. Ke Kladrubům se v dalších letech postupně
přidali další turisté. Následně vznikl stříbrský „Svatováclavský vejšlap“, „Kostelecká
mejle“ a hněvnický „Pochod zemskou stezkou“. Vše nyní pod jedním názvem „4 v 1“.
Hvězdicové pochody končí vždy u jiného pořadatele. Po loňském Kostelci připadlo
letos pořadatelství s cílovým občerstvením Hněvnicím. A tam se také účastníci
pochodů v pátek 28. září odpoledne setkali. Letošní pochody však měly jednoho
velkého nepřítele – počasí. Vytrvalý déšť se odrazil především na účasti. A tak
z Kladrub, kde tradičně vyráželo na „10“ nejvíce účastníků, vyrazilo pouze 15 turistů
s deštníky a pláštěnkami. Ale ani déšť neubral nikomu ze zúčastněných na náladě.
Setkání s již známými tvářemi v místním hostinci v Hněvnicích bylo velmi srdečné a
neformální. Místní pořadatelé připravili krom povinného občerstvení i krátký a podle
všech přítomných velmi vydařený kulturní program. I to by se mohlo stát pro další
pořadatele výzvou. Starostka a starostové dvou měst a dvou obcí si připili na další
ročník hvězdicového pochodu, jež má na svých bedrech 28. září příštího roku Stříbro.
A trochu počtů a zajímavostí na závěr.
Z Kladrub nás přišlo do Hněvnic 15, ze Stříbra 9, z Kostelce 11 a poznávacího
pochodu okolo Hněvnic se zúčastnilo 27 turistů. Nejmladším účastníkem byl Vojtěch
Čechura, který mokrou trasu dlouhou 10,5 km z Kladrub do Hněvnic ušel po svých
v necelých čtyřech letech. Kolem Hněvnic rodiče „tlačili“ dva kočárky s nemluvňaty a
pochod uběhli i dva psi…
A kam příště ? 28. září 2008 do Stříbra !
Ing. Vladimír Junek, předseda TJ Sokol Kladruby

Blanka Krýslová

37

38

Volejbalisté mají za sebou podzimní část utkání v KP II. Třídy

Přehled odehraných utkání našeho týmu

Na konci září ukončil volejbalový oddíl mužů Sokola Kladruby svoje
účinkování v podzimní části krajského přeboru II. Třídy, ročník 2007/2008. Naše
mužstvo má za sebou celkem pět odehraných kol, ve kterých se střetlo vždy s dvojicí
různých soupeřů. Zápasy se hrály převážně na antukových hřištích, pouze v případě
špatného počasí se přesouvaly do hal a tělocvičen. Vzhledem k nevlídnému počasí v září
sehrálo naše mužstvo na palubovce téměř polovinu všech utkání, což mu vyhovovalo,
protože na antuce se nám tolik nedaří. Z odehraných deseti utkání náš tým pět utkání
vyhrál a pět prohrál, což znamená, že je v tabulce zatím na třetím místě (viz níže). Naše
mužstvo se na podzim bohužel muselo vyrovnávat s neúčastí několika starších hráčů,
které do hry nepustily zdravotní a osobní problémy. Tíha utkání tak ležela na úzké
skupině hráčů, z nichž velkou pochvalu zaslouží zejména M. Škorvánek a P. Krejčí.
Týmu pomohl také M. Klečka, který se po delší odmlce zapojil do hry a odváděl
v některých utkáních výborné výkony.
Jarní část sezóny začne 3. května 2008, do té doby leží před hráči povinnost
zlepšit v tréninku herní projev a zapracovat na své psychice, která je v současné době
naší největší slabinou.
Za oddíl bych rád také poděkoval našim věrným divákům a divačkám, vedení
školy a školníkovi za možnost využívat tělocvičnu, paní Kociánové za úklid tělocvičny
a svému otci za pomoc při organizačním zajišťování naší činnosti.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1.

B.Stříbro

16

15

1

0

75:21

31

2.

TJ Lesná A

16

13

2

1

73:23

28

Tabulka po 5. kolech

3.

Sl.Tachov

16

11

2

3

61:35

24

Body

4.

SKP Planá

16

7

2

7

49:47

16

5.

Dyn.Studánka

16

6

3

7

52:44

15

6.

S.Kladruby

16

7

0

9

44:52

14

7.

SKP Tachov

16

3

4

9

42:54

10

8.

Sl.Ch.Planá

16

2

2

12

29:67

6

9.

TJ Lesná B

16

0

0

16

7:89

0

Družstvo
1. TJ Sokol Kdyně

Zápasů Výhry Porážky Kontumace Sety

Míče

10

10

0

0

30:6 863:654

20

2.

TJ Sokol Plzeň –
Valcha

10

7

3

0

22:11 740:702

17

3.

TJ Sokol
Kladruby

10

5

5

0

20:18 839:764

15

4.

TJ Sokol
Vejprnice

10

5

5

0

20:18 853:854

15

10

5

5

0

17:21 784:788

15

SK CHKZ
Poběžovice

10

4

6

0

18:21 823:784

14

7. TJ Slavoj Stod

10

4

6

0

16:22 821:867

14

5. TJ Sokol Mirošov
6.

8.

TJ Sokol Spálené
Poříčí B

10

2

8

0

8:24 662:771

12

9.

TJ Dynamo ZČE
Plzeň

10

3

5

2

14:24 656:857

11

39

TJ Sokol Kladruby – TJ Dynamo ZČE Plzeň
TJ Sokol Kladruby – SK CHKZ Poběžovice
TJ Slavoj Stod – TJ Sokol Kladruby
TJ Sokol Kdyně – TJ Sokol Kladruby
TJ Sokol Vejprnice – TJ Sokol Kladruby
TJ Sokol Spálené Poříčí B – TJ Sokol Kladruby
TJ Sokol Plzeň – Valcha – TJ Sokol Kladruby
TJ Sokol Kladruby – TJ Sokol Mirošov
SK CHKZ Poběžovice – TJ Sokol Kladruby
TJ Dynamo ZČE Plzeň – TJ Sokol Kladruby

3:0
3:1
3:2
3:0
3:1
0:3
3:0
2:3
2:3
0 : 3 (kontumace)
Daniel Petráň

Okresní přebor v nohejbale mužů 2007

Planá
Kladruby
Ch. Planá
Kladruby
Studánka
Kladruby
Lesná A

S. Kladruby
SKP Tachov
Kladruby
Stříbro
Kladruby
Lesná B
Kladruby
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4:2
4:2
2:4
1:5
4:2
6:0
5:1

Kladruby
Kladruby
SKP Tachov
Kladruby
Stříbro
Kladruby
Lesná B
Kladruby
Sl. Tachov

Sl. Tachov
Planá
Kladruby
Ch. Planá
Kladruby
Studánka
Kladruby
Lesná A
Kladruby

2:4
1:5
2:4
4:2
5:1
4:2
0:6
0:6
4:2

Zhodnocení podzimní části fotbalové sezóny
TJ Kladruby A
Fotbalisté „áčka“ si v letošním ročníku III. třídy okresní soutěže vedou vcelku
dobře. Z devíti utkání pouze dvakrát prohráli, více je ale mohou mrzet ztracené body
za dvě remízy na domácím hřišti. Nejlepšími střelci jsou zatím se čtyřmi brankami
A. Hollý, R. Duspiva a M. Klečka. Na podzim bude ještě „áčko“ hrát dvě utkání doma,
a to 27. října od 14.30 hodin se Starým Sedlištěm a 10. listopadu od 14.00 hodin
s Lomem A.

Nohejbalisté ukončili sezonu 2007

VÝSLEDKY ZÁPASŮ 1. – 9. KOLO

Kladrubští nohejbalisté se letos opět zúčastnili Okresního přeboru v nohejbale mužů.
Skončili jako loni na šestém místě, ale s dvojnásobným bodovým ziskem.
Doufejme, že tento trend bude dále pokračovat.
Letošní sezónu jsme odehráli ve složení Josef Nováček, Luboš Macura, Zdeněk
Budek, Michal Štěrba, Vojtěch Horák, Pavel Hejplík, Milan Šichtanc, Tomáš Kunz.
Na závěr sezóny jsme se zúčastnili turnaje trojic pořádaného druhou skupinou
nohejbalistů pod vedením p.Větrovce. Na prvních třech místech se umístily
týmy z Kladrub, na čtvrtém místě družstvo z Honezovic, loňský vítěz.
Chtěl bych také upozornit na stránky Západočeského nohejbalu, kde je možné
sledovat aktuální výsledky z našeho Okresního přeboru i ostatních soutěží v kraji.
http://www.nohejbal.eu/index.php
Na závěr bych chtěl připomenout všem fanouškům, že hrací den je pátek od 17:00.
Tímto Vás všechny zvu na nadcházející sezónu, která začne v dubnu 2008.

Domácí

Hosté

Výsledek

Ctiboř

Kladruby A

1:2 (1:1)

Kladruby A

Svojšín

1:1 (1:0)

Částkov B

Kladruby A

0:4 (0:2)

Kladruby A

K. Lázně

3:1 (2:1)

Trpísty

Kladruby A

2:3 (2:1)

Kladruby A

Erpužice

1:1 (1:1)

Damnov

Kladruby A

3:2 (0:2)

Kladruby A

Kokašice A

3:2 (1:2)

Planá B

Kladruby A

3:0 (2:0)

Za oddíl nohejbalu Michal Štěrba

TABULKA
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Rk.

Tým

Záp

+

0

-

Skóre

Body

(Prav)

1.

Lom A

9

7

2

0

35: 11

23

( 8)

2.

Damnov

9

6

3

0

27: 9

21

( 9)

3.

St. Sedliště

9

6

2

1

24: 8

20

( 8)

4.

Ch. Újezd

9

6

0

3

27: 12

18

( 3)

5.

Kladruby A

9

5

2

2

19: 14

17

( 5)

6.

Bezdružice B

9

4

1

4

17: 15

13

( 1)
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7.

Planá B

9

4

1

4

22: 25

13

( 1)

8.

Erpužice

9

3

3

3

24: 20

12

( 0)

Domácí

Hosté

Výsledek

9.

Kokašice

9

2

2

5

14: 21

8

( -4)

Kšice B

Kladruby B

5:2 (3:2)

10.

K. Lázně B

9

2

2

5

11: 22

8

( -7)

Kladruby B

Vranov

5:0 (3:0)

11.

Svojšín

9

2

2

5

12: 25

8

( -7)

Sulislav B

Kladruby B

2:3 (1:2)

12.

Ctiboř

9

1

3

5

12: 20

6

( -9)

Kladruby B

Holostřevy

0:1 (0:1)

13.

Částkov B

9

2

0

7

14: 28

6

( -9)
H. Kozolupy

Kladruby B

1:2 (1:0)

14.

Trpísty

9

1

1

7

13: 41

4

(-11)

Zhoř

Kladruby B

1:5 (0:3)

Kladruby B

Kokašice B

7:1 (3:1)

VÝSLEDKY ZÁPASŮ 1. – 7. KOLO

Daniel Petráň

TJ Kladruby B

TABULKA

Kladrubské „béčko“ má za sebou již všechna podzimní utkání. Po polovině
soutěže přezimuje v tabulce na výborném druhém místě. Ostatně pohled na tabulku
ukazuje, že se o vítězství ve IV. třídě okresní soutěže poperou hned čtyři celky a že na
jaře nás čekají velmi zajímavé zápasy, kdy každé zaváhání může rozhodnout o ztrátě
nadějí na první místo. Bude tedy záležet na tom, jak hráči budou přes zimu trénovat
a zda si udrží formu, která byla v posledních zápasech skvělá, jak konečně ukazuje
drtivé vítězství nad dosud vedoucím týmem z Kokašic.
Mužstvo je složeno ze starších hráčů, které vhodně doplňují mladíci. Širší kádr
mužstva „B“ na podzim tvořili tito hráči: L. Florián, J. Józa, J. Burian st., J. Bodiš,
J. Pospíchal, R. Kertys, O. Hilf, L. Soukup, M. Kuchár, M. Barnáš, T. Kasl, L. Hřebík,
J. Hřebík, M. Liška, J. Šrámek, L. Svoboda, D. Petráň, P. Kadlec, E. Janča, J.
Jamriška, A. Hollý, B. Růžička, M. Klečka. Mužstvo vede S. Kostka, J. Pospíchal a M.
Kuchár.
Tabulku střelců po polovině soutěže vede A. Hollý s 5 brankami, následuje L.
Hřebík se 4 brankami, L. Soukup a D. Petráň se 3 brankami, po 2 brankách dali M.
Kuchár a M. Barnáš a jednu branku vsítili M. Liška, L. Florián, J. Hřebík, J. Bodiš a
R. Kertys.
Za organizaci spojenou s „béčkem“ je třeba poděkovat S. Kostkovi, poděkování za
pomoc a spolupráci patří také hráčům a organizačním pracovníkům z „A“ týmu
a samozřejmě fanouškům, kteří toto mužstvo povzbuzují a jezdí s ním i na utkání
hraná na cizích hřištích. Velký dík patří sponzorům týmu, kterými jsou Tesařství
Pospíchal, firma Kuchár, Barvy laky O. Hilf, restaurace U Šéfů (P. Hilf), Miroslav
Kučera a Petr Hinterholzinger. Za vzornou údržbu hřiště děkujeme pracovníkům
městského úřadu a za zajištění občerstvení a výběr vstupného při domácích utkáních
patří dík Š. Perďochovi a A. Bogdanské. Ještě jednou díky všem a zůstaňte nám i
v příštím roce věrni.

43

Rk.

Tým

Záp +

0

-

Skóre

Body (Prav)

1.

Holostřevy

7

5

0

2

22: 8

15

( 6)

2.

Kladruby B

7

5

0

2

24: 11

15

( 6)

3.

Kšice B

7

5

0

2

16: 8

15

( 3)

4.

Kokašice B

7

5

0

2

19: 15

15

( 3)

5.

Sulislav B

7

3

1

3

13: 16

10

( -2)

6.

Vranov

7

3

0

4

12: 15

9

( -3)

7.

H. Kozolupy

7

0

2

5

7: 22

2

( -7)

8.

Zhoř

7

0

1

6

6: 24

1

( -8)

J. Jamriška, D. Petráň
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Memoriál Vojty Šrámka

Víte, že …

Poslední zářijovou sobotu uspořádal Střelecký klub Kladruby nultý ročník
Memoriálu Vojty Šrámka. Zahájení provedl předseda klubu pan Jan Brabec za
přítomnosti paní Heleny Šrámkové. I když počasí soutěžícím moc nepřálo, dostavili se
v hojném počtu. Soutěžilo se v pěti disciplínách: hod granátem, šipky, vzduchová
puška, malorážková puška a malorážková pistole. Tyto disciplíny byly rozděleny do
čtyř kategorií: mladší děti, starší děti, muži a ženy. A tady jsou výsledky:

… v letošním roce vychází již 36. ročník kladrubského Zpravodaje a pan Jiří Čechura
je u jeho zrodu od samého počátku…
… do kurzu Country tanců pro dospělé, které probíhají v sále KD v Kladrubech , se
přihlásilo 17 tanečních párů …
… uplynul již upomínkový termín k zaplacení poplatků za psy, kontejnery a hroby…

m ladší děti:
1. POSPÍŠILOVÁ Alice
2. PAUCH Pavel
3. POSPÍCHAL Jan

starší děti:
1. ČÍŽEK Jan
2. POMYJOVÁ Šárka
3.ŽÁKOVÁ Soňa

ženy:
1. ŠRÁMKOVÁ Helena
2. POSPÍŠILOVÁ Štěpánka
3. ŠRÁMKOVÁ Barbora

muži:
1. RŮŽIČKA Bohuslav
2. HORÁK Vojtěch
3. POSPÍŠIL Jaroslav

Závěrem bych chtěl poděkovat našemu městskému úřadu za materiální pomoc, všem
soutěžícím a i těm, co přišli pouze posedět a zavzpomínat na našeho kamaráda Vojtu
Šrámka.

… poplatek za psa se platí od 3. měsíce života psa …
…stále trvá možnost bezplatně zlikvidovat nepojízdný autovrak. Toto auto musí být
kompletní. Informace získáte na MěÚ Kladruby…
… každý čtvrtek od 16.30 hodin je kroužek košíkové pro dospělé v tělocvičně
Základní školy v Kladrubech…
… I nadále platí pro zájemce o nová připojení, že přihlášky si mohou vyzvednout ve
školicím středisku IAT…

…v sobotu 10. listopadu bude znovu otevřena restaurace U Koruny v Kladrubech …

Za Střelecký klub Jaroslav Kuneš
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