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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
píše se druhý měsíc roku 2009 a Vám se do rukou dostává druhé číslo našeho
zpravodaje.

A co získá naše město, pokud se celá věc zdaří? Nejenže se staneme
významným kulturním centrem, kde se budou scházet taneční špičky nejen
z Čech, že se budeme moci pyšnit tím, že jsme tak trochu univerzitním
městem, ale přinese to celkový nárůst cestovního ruchu, což je oblast, kde
máme slušné šance výdělku pro naše občany. A v neposlední řadě získáme
možnost sejít se třeba v opraveném přírodním divadle na představení, kde nám
zahrají herci z plzeňského divadla. Na to se těším obzvlášť…..

Letošní zima nás všechny překvapila svojí délkou a vytrvalostí.
Pomalu jsme si již začali zvykat, že místo zimy máme jenom trošku delší
podzim. Ona příroda si ale bude dělat, co chce a kdy chce, a to je dobře.
V souvislosti se zimou teď napjatě očekávám (stejně jako většina starostů)
projednávání a výsledek tzv. „chodníkové novely“, která zcela změní ustálený
způsob udržování chodníků. Pokud zákon bude přijat, výrazně to zasáhne
městský rozpočet. Neříkám, že nebudeme schopni věc finančně utáhnout,
ale bude se muset ukrojit z peněz, které by mohly být použity někde jinde.

Vaše
Svatava Štěrbová

V pondělí 16. 2. jsem se v kladrubském klášteře zúčastnila velice
zajímavého a důležitého setkání. Národní památkový ústav totiž poprvé
veřejně a před novináři prezentoval svůj záměr na rekonstrukci budovy nového
konventu. Jedná se o projekt Kladruby- památkový objekt a živá kultura.
Město Kladruby je členem tzv. kolegia uživatelů, které má zajistit, aby projekt
byl životaschopný. Cílem projektu je nejen zrekonstruovat budovu nového
konventu, ale i ji oživit a do budoucna naplnit různými aktivitami. Podle výčtu
členů kolegia posuďte sami, jak skvělá šance se klášteru, a tím samozřejmě
i městu Kladruby, naskýtá – Divadlo J. K. Tyla z Plzně, Tanec Praha,
Divadelní ústav Praha, ZČU – Ústav umění a designu, Czech Dance
Organization (asociace sdružující neprofesionální taneční soubory) a kromě
města Kladruby se zapojilo také město Stříbro a Euregio Egrensis (sdružení
měst a obcí našeho a Karlovarského kraje se zaměřením na přeshraniční
spolupráci). Národní památkový ústav se pokusí získat na tento projekt dotaci
z Evropské Unie a my doufáme, že se to podaří.
Důležité je, že projektu fandí také vedení kraje a politici z našeho
okolí. Pondělního setkání se totiž zúčastnila i hejtmanka kraje doc. MUDr.
Milada Emmerová, CSc. společně s náměstkem pro oblast regionálního
rozvoje, radním pro oblast kultury a památkové péče a dalšími úředníky
z vedení kraje, senátor a starosta Stříbra Mgr. Miroslav Nenutil a poslanec Ing.
Václav Votava. Za vyjádřenou podporu jsme velmi vděční a doufáme,
že projektu pomůže.
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 17.12.2008 do 11.2.2009 :
Rada města v z a l a n a v ě d o m í :
• Žádost Pavla Paucha, nám. Republiky 36, Kladruby o souhlas k umístění
satelitu na dům čp. 36 s tím, že žadatelem bude upřesněno, zda jedná pouze
sám za sebe nebo i za ostatní nájemníky
• Veřejnou nabídku pozemků určených k převodu dle § 7 zák.č. 95/1999 Sb.
PF ČR
- pozemek p.p.č. 194/2 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 13330 m2
- louka u řeky u ČOV
• Informaci knihovnice Místní knihovny Kladruby sl. Lenky Bogdanské
o činnosti knihovny v roce 2008
• Informaci p. Pomyjové o převzetí bytu č. 8 v domě čp. 296 ve Stříbrské ulici
v Kladrubech od p. Heleny Laubrové ke dni 13.1.2009
• Žádost Jany a Antonína Mikešových, Zhoř 58 o přidělení bytu v nové
výstavbě bytů v Revoluční ulici v Kladrubech s tím, že přednostně budou
řešeni žadatelé ze správního obvodu města Kladruby
• Nabídku pozemku PF ČR k náhradním restitucím podle zák.č. 229/1991 Sb.
v k.ú. Láz u Kladrub
• Seznámení se studií firmy Aufwind Engineering Plzeň na vybudování
větrných elektráren
• Nabídku pozemků PF ČR podle § 7 zák.č. 95/1999 Sb. v k.ú. Brod u Stříbra
p.p.č. 140 a v k.ú. Tuněchody u Stříbra p.p.č. 1443
Rada města projednala a s c h v á l i l a :
• Vyřazení inventáře ze ZŠ Kladruby – kabinet p. Junkové, kabinet
p. Pospíšilové
• Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Zikostav s.r.o.
Třemošná na akci – Odstranění závad – učebny, kuchyně, úklidové komory
v ZŠ Kladruby za cenu 165.383,-Kč vč. DPH
• Proplacení faktury od firmy OTTO Office Pardubice za dodaný nábytek do
kanceláře vedoucí ŠJ ZŠ Kladruby ve výši 17.134,- Kč
• Poskytnutí propagačního materiálu – 5 ks kalendářů a 5 ks knih o Kladrubech
(černé) jako ceny do tomboly na níže uvedené plesy :
Kladruby – Učitelský, Myslivecký, Hasičský, Včelařský
Stříbro – Maturitní ples Gymnázia, Majálples Obchodní akademie
Nepomuk – maturitní ples SŠ Oselce
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Poskytnutí propagačního materiálu na výstavu Regiontour Brno 2009 :
- kniha o Kladrubech (černá) – 25 ks, letáky – město Kladruby 150 ks,
letáky – Kladrubské léto – 100 ks, pohlednice – Kladruby – 100 ks,
skládačka česká – 130 ks, skládačka německá – 100 ks,
samolepky se znakem – 100 ks, kalendáře – 30 ks
Prodej bytu č. 8 v domě čp. 296 ve Stříbrské ulici v Kladrubech dle platných
podmínek prodeje bytů města Kladruby schválených ZM
Zařazení žádostí o byt do seznamu žadatelů :
- Jiří a Marcela Fišerovi, Láz 7
- Marcela Laubrová, Kladruby, Stříbrská 296
Zařazení žádostí o byt v DPS v Kladrubech do seznamu žadatelů :
- František Jambor, Praha Východ, Sluhy
- Jarmila Altmanová, Plzeň, Komenského 57
Přidělení bytu v DPS v Kladrubech 1 místnost (po p. Pavlíkové) p. Marii
Pražákové, bytem Kladruby 372
Vydání povolení p. Evě Horáčkové, Milevo 43 k pokácení 20 ks smrků
na p.p.č. 2083 v k.ú. Milevo a zároveň povoluje provedení vyčištění
sousedního pozemku od vrb – zdravotní prořez
Návrh řešení veřejného osvětlení v Milevské ulici v Kladrubech před RD čp.
235 s tím, že dvojramenné svítidlo bude vyměněno za jednoramenné,
orientované směrem do ulice
Pronájem garáže v bytovém domě čp. 260 v Milevské ulici v Kladrubech
p. Haně Kratochvílové s tím, že nájemní smlouva bude na dobu neurčitou,
a s tím, že výpověď může být podána kdykoliv a nájemce je povinen prostor
do 14 dnů vyklidit
Zařazení žádosti p. Emílie Králové, Zadní 343, Kladruby do seznamu
o umístění do domu s pečovatelskou službou
Nenavyšování nájemného v budově čp. 85 v Kladrubech o 5%, nájemce
p. Sladký - ANTIQA Kladruby a zachování původní ceny i pro rok 2009
Prodloužení platností smluv pro soukromě hospodařící rolníky a stanovení
ceny za pronájem pozemků - 1% z průměrné ceny zemědělských pozemků
stanovených vyhláškou č. 412/2008 Sb.
Nabídku firmy Belas JS s.r.o. Stříbro na opravu schodů u nákupního střediska
v Kladrubech za smluvní cenu 14.875,- Kč
Cenový návrh firmy Belas JS s.r.o. Stříbro na opravu kanálové vpusti na
povrchovou vodu před branou vjezdu do zadního traktu ZŠ Kladruby s tím,
že fakturovány budou pouze skutečné náklady akce. Maximální cena zakázky
při celkové výměně vpusti do 19.280,- Kč
Žádosti o povolení pokácení stromů :
- 2 ks uschlých bříz před domem p. Šrůta čp. 8 v Lázu
- 8 ks javorů jasanolistých v Kostelní ulici v Kladrubech
- l ks uschlé břízy v zatáčce u propustku v obci Brod
- 1 ks uschlého javoru v Hus ul. v Kl. před domem p. Svobody – čp. 3
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Přidělení 1 místnosti v Husově ulici čp. 6 v Kladrubech p. Jindřichu
Blábolovi, bytem Kladruby, Milevská 266
Uzavření nájemní smlouvy SHR ing. Valentovi na základě jeho žádosti
na níže uvedené pozemky :
- k.ú. Brod u Stříbra - p.p.č. 509, 543, 1290, 1292, 1300, 1100, 1160/12,
1075/1, 1160/13, 1442/11
- k.ú. Tuněchody - p.p.č. 876/16, 1084/3, 1084/4, 1165, 295/18, 295/17,
295/16, 215
Výše nájemného bude stanovena 1% z průměrné ceny zemědělských
pozemků stanovených vyhláškou č. 412/2008 Sb.
Pozemky p.p.č. 505/1 a 505/4 v k.ú. Brod u Stříbra budou uvedeny
do původního stavu (urovnány) a zatravněny.
Poptávkové řízení na dodávku konvektomatu do kuchyně ŠJ ZŠ Kladruby.
Vítězem se stala firma Marccrab gastro s.r.o. Plzeň
Vyhlášení zápisu dětí do Mateřské školy v Kladrubech na den 18.3.2009
Podání návrhu Okresnímu soudu v Tachově na Romana Michalčíka,
Kladruby na zaplacení dlužné částky nájemného – dluh k 27.11.2008, kdy
předal byt
Podání návrhu Okresnímu soudu v Tachově na Helenu Laubrovou, Kladruby
na zaplacení dlužné částky nájemného – dluh k 31.12.2008, kdy předala byt
Uzavření dohody s PF ČR o poskytnutí peněžité náhrady jč. F 394/31 za
nevykryté postoupené nároky, které jsou přepočteny na přídělovou hodnotu
z původního rozhodnutí , částka 4.373,10 Kč (původní nevykryté pohledávky,
které mělo město nakoupené v částce 141.888,80 Kč)
Návrh finančního výboru na poskytnutí finančních příspěvků zájmovým
organizacím na rok 2009 dle přiloženého seznamu
Poskytnutí příspěvku p. Tomáši Jašovi, Kladruby formou finančního daru
s tím, že bude účelově vázán na sportovní vybavení

Rada města p o v ě ř i l a :
• Starostku města k provedení místního šetření s žadatelem p. Martinem
Vaňkem, Hroznětínská 64, Otovice u Karlových Varů o koupi pozemku
v k.ú. Milevo p.p.č. 1655, vzhledem k velikosti a možnému rozdělení
pozemku na dvě parcely a přesné specifikaci záměru

Rada města n e s c h v á l i l a :
• Žádost manž. Pirnerových, Plzeň o pronájem části p.p.č. 1506/10 v k.ú. Brod
u Stříbra – Výrov
• Poskytnutí příspěvku občanskému sdružení Aragonit Karlovy Vary na
hudební festival Souznění
• Realizaci projektu Nejúspěšnější sportovec roku 2008
• Žádost Pavla Jamrišky, Kladruby, Náměstí 31 o pronájem místnosti
(bývalého baru) v budově kina – čp. 90 v Kladrubech
• Žádost p. Marty Rolincové, 17. listopadu 472, Klášterec nad Ohří
o přidělení bytu o velikosti 1+1 v DPS Kladruby její matce p. Rötlichové –
výměna bytu s p. Fišerovou.
• Žádost farní rady o poskytnutí příspěvku na zřízení sociálního zařízení
v budově fary s tím, že město se chce podílet na obnově budovy, ale pouze
v případě zpracování komplexního projektu za účelem získání dotace

Rada města d o p o r u č i l a :
• ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č.6/2008
• ZM
schválit odprodej, koupi a nabídnutí pozemku k odprodeji vše
v k.ú. Brod u Stříbra – Výrov
a) nově vzniklá parcela p.p.č. 1475/14 o výměře 148 m2 a p.p.č. 1476/13
o výměře 29 m2 budou odprodány vlastníku chaty E 26 p. Vlastě
Horákové, Krukanice 15, Pernarec za cenu 200,-Kč/1 m2, celkem
177 m2 , cena celkem 35.400,-Kč.
b) p. Vlasta Horáková odprodá městu p.p.č. 1662 v k.ú. Brod u Stříbra
o výměře 4 m2 také za cenu 200,-Kč/ 1m
c) nový pozemek p.p.č. 1475/15 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) o výměře
411 m2 bude nabídnut k odprodeji žadatelům dle seznamu a to za cenu
nejvyšší nabídky s nejnižším podáním 200,-Kč/1 m2 + p.p.č. 1475/16
o výměře 75 m2 s věcným břemenem – vedení vodovodní přípojky pro
sousední nemovitost
• ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi městem Kladruby a společností ČEZ Distribuce a.s.,
- jedná se o pozemky dotčené stavbou vedení VN 22 kV – zemní kabel
a vedení NN včetně kabelové skříně v k.ú. Brod u Stříbra – Výrov –
elektrifikace osady Výrov
- je dotčeno celkem 40 pozemků ve vlastnictví města, náhrada za věcné
břemeno náležející městu je ve výši 40.000,-Kč
• ZM schválit poskytnutí příspěvku horolezeckému oddílu Maglajz na doplatek
navýšení materiálu a prací na stavbě horolezecké stěny ve výši 39.049,- Kč
• ZM schválit navýšení ceny k uzavřené smlouvě o dílo č. 1202 s firmou
Klimaton s.r.o. Plzeň na dodávku a montáž vzduchotechnického zařízení ve
ŠJ ZŠ Kladruby, a to o 40.000,- Kč z důvodu změny rozmístění spotřebičů
v centrální části kuchyně a tak změny dimenzí centrální digestoře
• ZM schválit odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených
mzdových prostředků roku 2008 do sociálního fondu roku 2009 ve výši
121.191,- Kč
• ZM schválit přijetí daru - p.p.č. 122/13 o výměře 89 m2,p.p.č. 286/3
o výměře 326 m2, p.p.č. 287/7 o výměře 2682 m2 vše v k.ú. Pozorka
u Kladrub od p. Marie Kobzové, Černošín a Věry Pláteníkové, Klatovy
• ZM schválit podání žádosti o úplatný převod pozemku p.p.č. 527/1
v k.ú. Brod u Stříbra od PF ČR – na pozemku se nachází jímací studny
vodovodu Brod
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ZM schválit plán činnosti a kontrol finančního výboru ZM Kladruby na rok
2009
ZM schválit výši odměn poskytovanou členům ZM Kladruby dle nař. vlády
ČR č. 37/2003 Sb. ve znění nař. vlády č. 20/2009 Sb. ze dne 5.1.2009
ZM schválit podání žádostí o grant Plzeňského kraje :
- z oblasti kultury – projekt Divadelní rok 2009 - 44.000,- Kč
- z oblasti kultury – projekt Kladrubské léto 2009 - 120.000,- Kč
ZM schválit podání žádosti na KÚ PK o dotaci z Programu stabilizace
a obnovy venkova ve výši 500.000,- Kč na akci - Stavební úpravy
Revoluční ulice v Kladrubech
ZM schválit odprodej pozemků manž. Pirnerovým, bytem Baarova 7, Plzeň
a to dle skutečného zaměření hranic (dle usnesení ZM ze dne 29.05.2008)
předmět prodeje: - p.p.č. 1582/23 o výměře 20 m2 (vytvořena GP č. 151496/20), p.p.č. 1506/39 o výměře 74 m2 (vytvořena GP -„- ), p.p.č. 1476/5
o výměře 95 m2. Cena 200,-Kč/ 1m2, cena celkem 37.800,-Kč (celkem 189
m2) + náklady spojené s prodejem – GP 7.259,-Kč + 500,-Kč vklad do KN

•
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•

Zasedání zastupitelstva města dne 18.12.2008 :
Zastupitelstvo města projednalo a s c h v á l i l o :
• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 6/2008
• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
městem Kladruby a společností ČEZ Distribuce a.s.,
- jedná se o pozemky dotčené stavbou vedení VN 22 kV – zemní kabel
a vedení NN včetně kabelové skříně v k.ú. Brod u Stříbra – Výrov –
elektrifikace osady Výrov
- je dotčeno celkem 40 pozemků ve vlastnictví města, náhrada za věcné
břemeno náležející městu je ve výši 40.000,-Kč
• Poskytnutí příspěvku horolezeckému oddílu Maglajz na doplatek navýšení
materiálu a prací na stavbě horolezecké stěny ve výši 39.049,- Kč
• Navýšení ceny k uzavřené smlouvě o dílo č. 1202 s firmou Klimaton s.r.o.
Plzeň na dodávku a montáž vzduchotechnického zařízení ve ŠJ ZŠ Kladruby,
a to o 40.000,- Kč z důvodu změny rozmístění spotřebičů v centrální části
kuchyně a tak změny dimenzí centrální digestoře

Jednání starostky a místostarosty města :
14.1.
14.1.
15.1.
15.1.
16.1.
16.1.

-

zasedání rady města
jednání s SBD – společenství nájemníků bytů (starostka)
kontrolní den stavby – 4x8 b.j. (místostarosta )
výstava Regiontour Brno 2009 (starostka)
výstava Regiontour Brno 2009 (starostka)
závěrečná kontrolní prohlídka stavby – Kladruby VN a trafostanice – 4x8 b.j.
(místostarosta)
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20.1. - jednání v kamenolomu Kladruby – změna Plánu v dobývání staveb.kamene
(starostka)
21.1. - jednání s firmou Strabag - doprav.zpřístupnění lokality Kladruby-sever
(starostka)
28.1. - zasedání rady města
2.2. - jednání s firmou Plzeňské služby ohledně energet. auditů (starostka)
3.2. - krajské setkání představitelů měst a obcí Plzeňského kraje (starostka)
4.2. - konference – Odpady 2009 (starostka)
5.2. - konference – Odpady 2009 – zahraniční exkurze (starostka)
5.2. - seminář – „Lesy“ (místostarosta)
6.2. - kolaudace stavby RD (starostka)
9.2. - jednání s firmou ohledně odprodeje pozemku v k.ú. Pozorka (starostka)
11.2. - kontrolní den stavby – 4x8 b.j. (starostka + místostarosta )
11.2. - jednání se zástupcem Spolku pro obnovu venkova PK (starostka)
11.2. - zasedání rady města
12.2. - kontrolní den stavby – Optimalizace trati (starostka)
12.2. - počítačový kurz na KÚ v Plzni (místostarosta)
13.2. - počítačový kurz na KÚ v Plzni (místostarosta)
16.2. - setkání k prezentaci projektu Klášter Kladruby – památkový objekt a živá
kultura (starostka)
17.2. - jednání se zástupkyní firmy Eko-Separ Nýřany (starostka)
20.2. - jednání na Povodí Vltavy ohledně zátopového území toku Výrovského potoka
(starostka)
Irena Löriková

Poplatky
Dle obecně závazné vyhlášky obce Kladruby č.1/2004 upozorňujeme občany
na termín zaplacení poplatků za psy,
pozemky. Termín zaplacení je 31.
května 2009. K tomuto datu můžete
poplatky platit na Městském úřadě
v Kladrubech v hotovosti.
U poplatků za psy poplatková
povinnost vzniká v kalendářním
měsíci, ve kterém pes dovršil tří
měsíců.
Poplatek se platí za každý
i započatý kalendářní měsíc.

Miroslava Škorvánková
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Upozornění pro majitele psů

Úprava místní komunikace bude zahájena

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

Počet obyvatel k 31.12.2008
Kladruby
Pozorka
Tuněchody
Vrbice
Milevo
Láz
Brod u Stříbra

1167
44
36
52
43
59
77

Celkem

1478
Hana Floriánová

Ceník za svoz popelnic pro rok 2009
Popelnice 110 a 120 litrů (plechová a plastová)
Četnost vývozu
1 x za 14 dnů
1.404,- Kč
(26 výsypů za rok)
vždy sudý týden
1 x týdně zima
1 x 14 dní léto
(42 výsypů za rok)

1.944,- Kč

1 x týdně
(52 výsypů za rok)

2.412,- Kč

1 x za měsíc
828,- Kč
poslední středa v měsíci
(výjimečně jen pro domácnost se 2 osobami)
Kontejnery 1100 litrů ( velká poplenice na kolečkách – např. u bytovek)
Četnost vývozu
1 x týdně
14.988,- Kč / rok
Hana Floriánová
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Město Kladruby získalo dotaci ve výši 5,1milionu Kč na realizaci projektu
„Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby-sever“. Jedná se o úpravu místní
komunikace Stříbrské ulice, a to od hlavní krajské silnice na Stříbro až k RD čp. 344
(rodinný dům p. Malé). V daném úseku komunikace nejsou z části chodníky vůbec
a stávající chodníky jsou v rozporu s platnými
ČSN a souvisejícími předpisy. Silniční provoz a
pohyb chodců je v daném úseku komunikace,
zejména v zimním období, značně nebezpečný.
Vzhledem ke zprovoznění domu s pečovatelskou
službou
a k postupnému dokončování
rodinných domů v Okružní ulici a tedy ke
zvýšenému pobytu chodců a zvýšenému
dopravnímu zatížení si tato lokalita vyžádala provedení níže uvedených úprav
a opatření.
Celá úprava dotčené komunikace bude spočívat v částečném vybudování
nových povrchů, rozšíření komunikace, zřízení parkovacích ploch a nových chodníků,
včetně bezbariérového přístupu. Projektová dokumentace je k nahlédnutí na
Městském úřadě v Kladrubech, kancelář dv.č.8. Dle klimatických podmínek by firma
STRABAG a.s. měla započít práce od 1. března 2009. V období provádění prací bude
na místní komunikaci omezen provoz. Na základě výše uvedeného žádáme občany
bydlící v této lokalitě, aby s platností od 1.3.2009 v dotčeném území neparkovali.
Doufáme, že občané tuto situaci chápou. Svým vstřícným chováním
a respektováním všech omezení souvisejících s touto akcí nám napomůžete k jejímu
zdárnému průběhu. Jde přece o zlepšení vzhledu našeho města, a to je v zájmu nás
všech. Předem děkujeme.
Hana Floriánová

Seriál Co je to MASka?
V prvním díle našeho seriálu o MAS jsme Vám představili MAS Český Západ - Místní
partnerství, která působí nejen na území Vaší obce. V tomto díle se Vám budeme snažit ukázat,
že získat dotaci z MAS není složité, stačí mít jen chuť, energii a dobrý nápad.
Kateřina Kvasničková
2. díl Co udělat pro získání dotace
Máte nápad anebo chuť opravit památku, rozjet či rozšířit podnikání, vytvořit nějakou
službu,anebo Vás trápí něco zcela jiného ve Vašem okolí a nemáte na realizaci dostatek
finančních prostředků? Co musíte všechno udělat pro to, abyste mohli získat finanční dotaci
z MASky?
V první řadě musíte realizovat své nápady pouze na území naší MAS, Český Západ - Místní
partnerství. Bydlíte-li mimo území MASky, či má-li Vaše firma sídlo jinde, nevadí to. Poté
vám již stačí pravidelně sledovat internetové stránky MAS, nebo nemáte-li přístup na internet,
stačí vám číst obecní zpravodaje, prohlédnout si plakátovací plochu ve vaší obci anebo obecní
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vývěsku. Na všech těchto místech informuje MAS o vyhlášení tzv. výzvy. Výzva je oznámení
o tom, že se rozbíhá další kolo rozdělování dotací. V každém roce MAS vyhlásí jednu až tři
výzvy.
V každé výzvě se MAS zaměřuje na jinou oblast podpory. Pokud tam ta Vaše právě není, stačí
počkat do výzvy další, anebo kontaktovat pracovníky MASky, kteří Vám rádi sdělí, do jaké
výzvy se máte přihlásit, popřípadě Vám pomohou najít dotaci z jiného zdroje. Po vyhlášení
výzvy se konají informační semináře, na které může přijít každý zájemce a informovat se, zda
jeho nápad má naději na úspěch, poradit se jak zpracovat žádost apod.
Abyste mohli o peníze žádat, musíte vyplnit speciální žádost, se kterou vám MAS ráda pomůže,
a pokud si na ni vůbec netroufáte, je schopna Vám doporučit někoho, kdo za Vás žádost
zpracuje. Po celou dobu vyhlášení výzvy jsou pracovníci MASky připraveni po předchozí
telefonické domluvě Váš záměr konzultovat a poradit s případnými nejasnostmi.
Žádosti se následně odevzdávají v předem určený termín v kanceláři MAS v obci Olbramov.
Poté jsou žádosti zpracovány a zkontrolovány a následuje Veřejná obhajoba, na které
se jednotlivé projekty představí. Pak již následuje výběr projektů, které budou doporučeny
k podpoře. Aby byl výběr co nejspravedlivější, provádí ho šestičlenná Výběrová komise
a následně schvaluje patnáctičlenný Výbor partnerství. Oba orgány jsou složeny z jedné třetiny
ze zástupců obcí, druhou třetinu tvoří zástupci občanských sdružení a třetí třetinu pak místní
podnikatelé.
Tak hodně štěstí a první výzvu roku 2009 čekejte na počátku března. Více informací na
www.leader-ceskyzapad.cz.
Příště: užitečná fakta o MAS Český Západ

Kateřina Kvasničková

Každá koruna dobrá
Ceny energií stále stoupají. A tak se každá domácnost snaží ušetřit, kde se dá. Nárůst
spotřeby elektrické energie v České republice za období let 1989–2005 činil osm
procent, v oblasti domácností však až 53 %. Málokdo si však uvědomí, že velkých
úspor může dosáhnout i koupí nových, energeticky úsporných elektrospotřebičů.

Dnešní lednice pracuje za čtvrtinu
Je známo, že dnešní průměrná pračka spotřebovává o 44 % méně elektrické energie
a o 62 % méně vody než průměrný model roku 1985. Špičkové lednice si dnes vystačí
s pouhou čtvrtinou energie ve srovnání s typickým modelem roku 1990.
Podle průzkumu z letošního léta 99 % českých domácností vlastní alespoň jednu
lednici, 50 % z nich je starší než pět let. Novou ledničku si 55 % českých domácností
pořizuje nejčastěji jednou za šest až deset let. Kvůli poruše ji přestává používat 47 %
domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího modelu.
U praček je vybavenost domácností podobná, vlastní je 96 % z nich. Starších pěti let je
48 % praček.
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Možná by stálo za to, sednout si a spočítat, kolik bychom v domácnosti ušetřili,
kdybychom si koupili spotřebič nový, energeticky úsporný. I když jde jednorázově
o nezanedbatelný výdaj, návratnost se kvůli rostoucím cenám energií výrazně zrychluje.
Orientaci, který spotřebič je úsporný a který ne, by nám měl poskytnout energetický
štítek. Základní vodítko je označení energetické třídy, jež se značí písmeny od A pro ty
nejúspornější až po G. Štítek zařazuje spotřebič do konkrétní energetické třídy a přináší
i další užitečné informace (spotřeba vody, hlučnost apod.).

Kam odložit vysloužilý elektrospotřebič
V každém případě při nákupu nového výrobku vyvstává
otázka: Kam s tím starým?
Starou, ale ještě funkční lednici 13 % domácností někomu
zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo
prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový
spotřebič nějakým způsobem dál používá.
Společnost ELEKTROWIN a.s. vybudovala v České
republice pro občany síť míst, kde je možné vysloužilé elektrozařízení odložit
s průměrnou dostupností 3900 obyvatel. Dnes jejím prostřednictvím pokrývá města
a obce, ve kterých žije přes 87 % obyvatel ČR. Sběrná místa jsou vytvořena
především ve sběrných dvorech měst a obcí a u prodejců elektrozařízení. Sběrných
dvorů je ke konci roku 2008 zapojeno více než 600 ve 440 městech, prodejců 2200
prodejen elektrospotřebičů a sběr probíhá také prostřednictvím mobilních svozů, které
jsou smluvně zajištěny ve více než 4000 obcích.
Elektrowin a.s.

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola

Zápis do MŠ Kladruby
Podle vyhlášky č. 14/2004 o předškolním vzdělávání je
vyhlášen zápis dětí do Mateřské školy Kladruby, který se
koná 18. března 2009 od 10.00 do 13.00 hodin v ředitelně
MŠ.
Děti budou zapsány v termínu od září 2009. Jedná se o
docházku ve školním roce 2009/2010. Přednost dostanou děti
předškolního věku a děti zaměstnaných rodičů.Pokud kapacita školy dovolí,lze sem
zařadit i děti matek nezaměstnaných a na mateřské dovolené. O přijetí a zařazení dítěte
rozhodne ředitelka MŠ a bude písemnou formou rodiče informovat.
Alena Medová
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Výlet za pohádkami
Děti z MŠ se vypravily za pohádkami do kina ve Stříbře. Promítaly
se pohádky ze známých večerníčků -o krtečkovi, maxipsu Fíkovi, kocouru Mikešovi.
Již týden před návštěvou kina měly děti týden s krtečkem a maxipsem Fíkem.
Děti ze třídy Sluníček si vyrobily z roliček krtečka a "Koťata" maxipsa Fíka.
Předškolní děti se se svými kamarády krtečkem a Fíkem připravovaly
k zápisu. Procvičovaly si počítání, barvy, geometrické tvary, prostorové a časové
vztahy, grafomotoriku.
učitelky MŠ

-

-

Víte,že :
- děti z obou tříd MŠ Kladruby se 7.3.2009 zúčastní oslavy MDŽ v KD Kladruby
se svým programem
- následně pak ještě děti ze třídy Sluníček potěší svým vystoupením ženy v DPSnebude chybět dárek ani přáníčko
- dne 16.4.2009 pojedou všechny děti do divadla Alfa Plzeň na představení
" Kašpárek a Indiáni"
- dne 12.2.2009 mělo jít k zápisu do ZŠ 19 předškolních dětí z naší MŠ
Alena Medová

Základní

škola:

Střípky ze ZŠ
- 12.12. byly předány vánoční balíčky, které ozdobili žáci třetí třídy. Osobně
je zanesli do mateřské školy, DPS a na městský úřad. Jeden balíček
s drobnými dárky jsme doručili i do Dětského domova v Trnové…
- 19.12. jsme si společně vánočně zazpívali ve vestibulu školy a pěvecký sbor
zazpíval i dědečkům a babičkám v DPS…
- 29.12. se v tělocvičně školy uskutečnila tradiční akce „Hejbni kostrou“.
Zájemci si mohli zašplhat na horolezecké stěně nebo zahrát stolní tenis…
- 1.1. 2009 se členové kroužku Maglajz sešli u Pekelského mlýna
a „novoročně“ si slanili skalku, pojedli vánoční cukroví a zapili je horkým
čajem. Z příjemné procházky se vrátili právě včas, aby stihli ohňostroj na
kladrubském náměstí …
- 6.1. byl zahájen plavecký výcvik pro žáky 3.a 4.tříd v plaveckém bazénu
v Tachově. Jako každý rok absolvují žáci výcvik v rozsahu dvaceti
vyučovacích hodin /10 lekcí/…
- 9.1. byli žáci 1. – 5.třídy přestěhováni zpět na první stupeň do svých
kmenových tříd. Definitivně skončila rekonstrukce sociálních zařízení
a úklid…
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14.1. zhlédli žáci 4. a 6.třídy představení „Tři mušketýři“ v plzeňském
divadle Alfa…
16.1. pořádal horolezecký kroužek Maglajz promítání z akcí, které se
uskutečnily v roce 2008…
27.1. jsme se zúčastnili „mezinárodního“ turnaje ve hře „Člověče, nezlob se!“
Turnaj se konal v německém Weidenu a o postup do finále bojovalo celkem
48 dětí z Altenstadtu, Stříbra a Kladrub. Z naší školy postoupily 4 dívky / T.
Štěrbová, K. Toušová, M. Pauchová, N. Budínová/ a 4.března pojedou
reprezentovat naši školu opět do Weidenu…
11.2. naši školu navštívil školu pan Záleš z plzeňské ZOO a přivezl s sebou
několik vycvičených dravých ptáků. Asi
největší respekt budil orel mořský,
krásný byl i raroh velký a nejvíce děti
pobavil puštík Čenda a výr Kubík…
- 11.2.
se
v Praze
konala
akce
humanistického centra „Narovinu“ pro
„adoptivní rodiče“ afrických dětí. Z naší
školy se zúčastnila minivýprava čtyř
děvčat a p. uč. Dusíková…
- 12.2. se konal zápis žáků do první třídy
pro školní rok 2009-2010. Dostavilo se
celkem 28 budoucích prvňáčků, 3 byli
omluveni z důvodu nemoci, do první
třídy nastoupí 23-25 žáků /ostatním
případně odloží ředitelka školy po
vyjádření dětské lékařky a pedagogickopsychologické poradny povinnou školní
docházku o jeden rok/
- 18.2. navštívili sedmáci film „Cesta Na
Měsíc“ v trojrozměrném kině Cinema
City v Plzni…

Pavel Nový
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Hasiči opět informují
I v roce 2009 budeme informovat občany o činnosti SDH. V měsíci lednu
jsme v sobotu 17.1. uspořádali tradiční Hasičský ples. Ten proběhl k naší
spokojenosti. Při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem sponzorům za dary do
tomboly. Jmenovitě:
Agroservis Kladruby
MěÚ Kladruby
Hostinec U Šéfů
Pan Mašát
p. Šlapáková- květinářství
Hostinec U Kláštera
p. Vachta
Kovoprodukt Kladruby
Kladrubské lesy
OMV Kladruby
Benzina Kladruby
Ponyfarm Kladruby
Truhlářství Stahl
Kamenolom Kladruby
p. Alois Paleček
Pekařství Klimeš Stříbro
Ještě jednou děkujeme a další informace o naší činnosti se
dozvíte v dalším čísle zpravodaje.

školách a v DPS v Kladrubech. Zejména o dětských dnech si děti samy mohly
vyzkoušet a odnést si domů svoje nazdobené výtvory. Tyto akce se dětem moc líbily.
Naše organizace ČSV o.z. se nevěnuje jenom zábavám, ale máme také dost
práce s ošetřováním včelstev. Tato činnost nám zabere hodně času, ale děláme
to hlavně jako koníčka, i když hodně lidí si myslí, že včelař vše dělá hlavně pro
peníze.
Je potřeba si uvědomit, že dvě třetiny výnosů své práce včela odvede ostatním
občanům v podobě opylování hmyzosnubních rostlin. Je dokázáno, že bez včel
je lidstvo schopno přežít pouze 5 let, neboť bez opylení by nebylo rostlinstvo schopno
se dále množit.
V současné době, jak možná sledujete, nás trápí roztoč Varoa destruktor, já to
laicky veřejnosti vysvětluji, jako když nás otravují vši ve vlasech. Je to parazit, který
se množí na nymfách a plodu mladých nedospělých včel, to má za následek, že se
líhnou včely, které nemají třeba křídla a nohy dostatečně vyvinuté. Takováto včelstva
silně napadená nemohou dále přežít a předčasně umírají. To se stalo v předešlé zimě,
když celostátně zemřelo více než třetina včelstev.
Naší snahou je včelstva léčit během podzimu, když není ve včelstvech mladý
plod, na kterém roztoč parazituje, a jeho samičky pomocí léčiv je možno až z 99%

František Ammerling

Včelařské okénko
Vážení spoluobčané.
Dnes se nebudu zabývat odbornou včelařskou tématikou, ale nedávno
uskutečněným Včelařským plesem.
Jsem přesvědčený, že Včelařský ples se má nést v duchu včelařských tradic,
a proto zejména včelařská tombola musí být hlavně z medu a z perníku. Abychom
byli schopni zajistit dostatek cen do tomboly, tak z jara minulého roku jsme do
včelařského učiliště v Nasavrkách u Chrudimi vyslali naše členky organizace
(p. Škorvánkovou, Dejlovou a Černochovou), aby absolvovaly týdenní kurz pečení
perníků a zpracování medu v domácnosti, zakončený zkouškou s osvědčením
způsobilosti učitelek medového pečiva. V dávných letech jsme chaloupky na plesy
nakupovaly zejména v Pardubicích, ale to pamatují starší spoluobčané.
V průběhu minulého roku se naše členky zapojily do různých akcí, jako Den
dětí v Kladrubech a v Kostelci. Dále pečení perníčků na vánoční svátky v mateřských

usmrtit.
Nemějte obavy, že se léčiva dostanou do medu, neboť medné zásoby se v této
době nevyskytují. V cizích medech se vyskytují hlavně antibiotika, se kterými se u nás
léčit nesmí a ani neléčí. Proto si raději med nakupujte u svých známých včelařů.
František Černoch
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Chovatelské okénko
Víte,že i zvířata mají svůj mezinárodní den? Ano, je to tak a připadá na 4. říjen.
Je potěšitelné, že si tento svátek získává stále více příznivců. Vyhlášen byl proto,
abychom se aspoň jednou v roce zamysleli nad tím, co pro nás zvířata znamenají.
Nejsou jen potravinou. Je dokázáno, že nám domácí zvířata
pomáhají
při
nejrůznějších
nemocech.
Učí
nás
zodpovědnosti,lásce,pomáhají zvyšovat naší fyzickou
a psychickou odolnost. Psi pomáhají při záchraně lidských
životů,jsou nezbytnou oporou pro nevidomé, asistují člověku.
Jízda na koni má pro postižené děti příznivé terapeutické
účinky. Mnohdy si ani neuvědomujeme,co všechno díky
domácím zvířatům získáváme. Naproti tomu některá zvířata
by si jistě zasloužila lepší podmínky. I v dnešní době se stále
setkáváme s týráním zvířat. Některé druhy vymírají, ohrožena
jsou i některá plemena a rasy a kdo za to může? Některými
necitlivými zásahy člověk.
A proč byl jako svátek vybrán tento den? Může za to svatý
František z Assisi. Byl to obdivuhodný muž. Narodil se v roce
1182 a zemřel v roce 1226. Jeho soucit jej vedl nejen k tomu,
aby sloužil malomocným, ale k lásce ke každému živému
tvoru. Poprvé svátek vyhlásili ve Florencii v roce 1931
k uctění památky patrona všech zvířat, který v tento den
zemřel.

Dospělé bychom pak rádi pozvali na Kurz pletení z pedigu. Pedig je u nás
hned po vrbovém proutí nejpoužívanější materiál pro pletení košů. Je to vnitřní část
liany Calamus rotang, kdy po oloupání povrchové vrstvy se vnitřní porézní jádro
používá k výrobě pedigu. Jeho výborné vlastnosti jako je pružnost, snadné barvení
a rovnoměrná tloušťka jej činí oblíbeným materiálem pro výrobu košíků, ošatek,
podnosů a dalších dekoračních i užitných předmětů.
Kurz pletení z pedigu pro nás uspořádá paní Radka Ciprová z Ateliéru
uměleckých řemesel v Nýřanech. Proběhne v sobotu 4. dubna od 14 hodin ve
společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou v Kladrubech. Kurz je určen
především pro dospělé zájemce, přihlásit se však mohou také starší děti (od 10 let). Na
této dílně se naučíme základy práce s pedigem, své snažení zakončíme upletením

František Janoušek

Ekocentrum Tymián, o.s. informuje
Na úvod bych se ráda ohlédla za tvořivými dílničkami, které pořádáme již od
září pro děti. Vždy jednou za měsíc se scházíme v prostorách mateřské školy,
abychom si společně vyzkoušeli nějakou zajímavou techniku, odreagovali se tak od
všedních starostí a společně s našimi dětmi příjemně strávili odpoledne. Od začátku
školního roku měly děti možnost vyrobit si plstěné obrázky, zvířátka z plyšových
drátků, lucerničky na Martinskou slavnost, různé vánoční výrobky, malované obrázky
do oken a na poslední proběhlé dílničce pak jednoduché výrobky z pedigu. Z kladných
ohlasů dětí a maminek, které navštěvují tyto akce, mohu říct, že dílničky se staly
oblíbenými, a to nás velice těší.
Další dílnička proběhne ve středu 8. dubna a bude věnována jarnímu
a velikonočnímu tvoření. Rádi mezi námi uvítáme další tvoření chtivé dětičky a jejich
maminky. Všichni jste srdečně zváni.
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jednoduchého košíčku. Kurz bude tříhodinový, tj. předpokládaný konec bude kolem
17 hodin. Kurzovné činí 250 Kč (cena včetně materiálu). Na kurz je nutné se předem
přihlásit a to přímo paní Radce Ciprové (tel. 724 514 541 nebo
radka.ciprova@centrum.cz), která vám také poskytne případné další informace.
V případě zájmu budou na tento základní kurz navazovat další, ve kterých se budete
moci zdokonalit v této zajímavé práci a vyrobit si opravdu pěkné výrobky.
Petra Čechurová.

20

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2008.
Každoroční bilancování činnosti jezdeckého oddílu Pony Farm Kladruby
děláme koncem roku.
Úvodem článku lze vyjádřit spokojenost s průběhem roku 2008. Kromě
každodenní práce na farmě – jako je výcvik mladých koní a jezdců, zajištění krmení,
zvelebování a údržba areálu, péče o naše koně, zakrslé kozy, holuby, hrdličky, husy
labutí a čtyři kočky, jsme připravili už tradičně několik akcí pro naše členy i veřejnost.
V květnu Den koní, o prázdninách 3 turnusy výcviku jezdců v jízdě na koních
v chatovém táboře ve Svojšíně, podzimní Hubertovy jízdy ve dvou termínech
(dětskou a pro dospělé jezdce). Na závěr roku
oblíbenou Vánoční besídku v našich stájích.
Mimořádný
úspěch
jsme
zaznamenali v oblasti chovatelské – narodilo
se nám šest hříbat, což je největší přírůstek za
rok v naší víc než desetileté historii.
Za ta léta se v Pony Farmě naučilo
základům jezdectví a pečovat o koně s láskou
přibližně 350-400 dětí a mladých lidí.
Týdenních kurzů v chatovém táboře Svojšín
se zúčastnilo na 800 dětí.
S rokem 2008 jsme se rozloučili
v očekávání roku 2009. Snad bude stejně
úspěšný a budeme schopni uskutečnit naše
plány a tradiční akce.
Děkujeme za dosavadní přízeň
veřejnosti a doufáme, že tak bude i do budoucna.
Emil Kraus

Máte staré fotky?
V Kladrubech žije spousta lidí, kteří se zajímají o historii našeho města.
Každý se možná zajímá o něco jiného, ale všichni mají jedno společné. Potřebují zdroj
informací. Úžasným zdrojem těchto informací jsou fotografie. Prosíme všechny, kteří
mají jakékoliv fotografie, které mají vztah ke Kladrubům, aby nám je půjčili. Zajímají
nás i fotky z interiérů, např. kostelů. Nikdo se nemusí bát, že by o ně přišel, nebo že
bychom je poškodili. Fotky budou naskenovány (ofoceny) do počítače a ihned budou
vráceny. Zájem nemáme pouze o fotografie, ale i o obrázky a různé dokumenty jako
jsou stará vysvědčení, úřední listiny apod. Pochopitelně, pokud to nenaruší něčí
soukromí.
Na závěr ještě jednu prosbu. Potřebujeme jakékoliv informace ohledně staré
křížové cesty, která vedla na Kalvárku nad Pozorkou. Neznáme jeji trasu, ani podobu.
Pokud budete ochotni pomoci, obracejte se, prosím, na mě nebo na pana Martina
Čechuru.
Josef Jaša, tel. 732 466 503
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jsme tu opět s dalším letním dětským táborem !
Tábor navazuje na sérii úspěšných táborů v Tuněchodech, Prostiboři, Vidžíně,
letos již desátým rokem v BONĚTICÍCH !!!

Boží bojovníci! Křižáci či kališníci?

Letošní hra z období nejvýznamnějších českých dějin –
husitství!

Ponoříme se do dob, kdy myšlenka soudržnosti, lásky k vlasti a národní hrdost nebyly jen
prázdnými pojmy. Do doby, kdy řinčely meče, panstvo žilo na hradech, do doby králů, ale i … do doby
nuzného lidu, chudoby a … touhy po lepším životě. Hlavním úkolem této hry je dovést co nejvíce
„bitev“ – her k vítěznému konci a osvobodit co největší část českého území. Jak toho dosáhnout?
Husitská hra se snaží naučit děti – bojovníky pocitu sounáležitosti. Stejně jako u všech
týmových her, tak i v této hře se děti učí být členem kolektivu. Každý musí poznat, že je součástí
něčeho většího, v našem případě husitského vojska. Z toho, že pro něj plynou nejen výhody, ale i
povinnosti. Povinnosti k celku, k druhým…Ve všech hrách klademe důraz na to, aby si děti osvojovaly
pocit soudržnosti
a kamarádství.
A co ještě zažijete? Mnoho zábavných – zcela nových a neznámých her, táborových dovedností,
sportovních soutěží, jízdu na koních, vyrobíte si keramiku, zahraje vám kapela, diskotéky, Superstar a Miss,
poznáte blízké okolí, a další, další … TO VŠE můžete zažít na tomto zaručeně skvělém – superaktivním
táboře!
Cílem našich táborů je duševní a tělesná rekreace dětí v přírodě, učí se přírodu poznávat a chránit. Učí se
tábornické dovednosti a při sportu si zlepšují fyzickou zdatnost. Děti zjistí, co je to kamarádství a
samostatnost.
Děti budou mít (dle jejich zájmu) možnost využít dalších aktivit ( seznámit se základy bojového umění,
tanců, hry na kytaru + zpěvu, fotbalu, volejbalu, amerického fotbalu, keramiky, drhání, malování, ...).

MÍSTO :

LT BONĚTICE
1. běh: 1.7. – 14.7.2009
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( 14 dní )

TERMÍN:

2. běh: 16.7. – 29.7.2009

VĚKOVÉ ROZPĚTÍ:

6-16 let

UBYTOVÁNÍ:

2,3,4,6 – lůžkové chatky

CENA:

3990,- Kč

( 14 dní )

Informace o táboře a přihlášky na adrese :
RNDr. Lenka Strankmüllerová, e–mail : l.strankmullerova@wo.cz
Na Vinici 1328, 349 01 STŘÍBRO
č. tel. 603 271158

web:
fax:

http://www.tabor-bonetice.cz
374622406

Jaroslava Průchová, obchod Vůně domova (proti Kinu, Stříbro)

Lenka Strankműllerová

KLADRUBSKÁ STRAŠIDLA a jiné povídky
Mnich houslista
Skončila druhá světová válka a z kladrubského zámku
odešel rod Windischgrätzů. Do bytu v přízemí, který
se nacházel vlevo od hlavní brány, se nastěhovali mladí
lidé. Žena byla velmi citlivá a mívala různá vidění.
Jednoho večera si šla lehnout dříve než její manžel. Ten
si ještě četl noviny na gauči v kuchyni, ale brzy také
usnul. Když bylo k půlnoci, probudila ženu ze spaní
líbezná hudba. Připadala jí jako andělský chorál. Otevřela
oči, ale s hrůzou zjistila, že se nemůže pohnout. U jejího
lože stál mnich a se zavřenýma očima překrásně hrál na
housle velice smutnou melodii. Černou kutnu měl
přepásánu bílým točeným provazem, na němž byl
přivěšen růženec. Dobře si stačila všimnout, že byl mladý,
hezký a měl vysokou štíhlou postavu.
Žena všechno viděla i slyšela, ale nedokázala se pohnout
ani promluvit. Strachem byla celá bez sebe, i když
příjemná melodie jí prolínala celým tělem. Mnich hrál
dlouho a se zaujetím. Když dohrál, otevřel oči, smutně se
na ženu podíval, ale v tu chvíli se celé zjevení rozplynulo.

nevěřil a říkal, že se jí asi něco zdálo. Ona si však celou tu krásnou melodii dobře
zapamatovala a v duchu ji často slýchala po celý svůj život. I když se brzy odtud
odstěhovali, nikdy na tento zážitek nezapomněla.

Zvonice
V téže době pobýval na zámku také bývalý Windischgrätzův komorník, pan Myšák.
Po odchodu knížecí rodiny se stal kastelánem a prováděl návštěvníky bývalého
kláštera. Bydlel se svou ženou v budově nové prelatury na prvním nádvoří, které také
kdysi obývala kněžna Gabriela, vdova po Alfrédu Windischgrätzovi. Pan Myšák byl,
na rozdíl od svých bývalých pánů, české národnosti. Byl pověstný přímým držením
těla, asi tak, jak vídáme ve filmech na postavách zámeckých lokajů.
Jeho povinností bylo také každé poledne zvonit v klášterním kostele. Zvon byl zavěšen
ve věžičce na východní straně kostela a od něho visel do prostoru před hlavním
oltářem silný provaz. Sem také vedl červený plyšový běhoun, položený na podlaze
kostela. Po něm vždy kráčel majestátně pan Myšák, aby splnil svou každodenní
povinnost.
Jednou v poledne přicházel stejnou cestou a jako obvykle se na chvíli zastavil mezi
krásně zdobenými chórovými lavicemi. Stejně tak jako vždy se nejprve podíval
směrem k hlavnímu oltáři, poté přelétl zrakem náhrobek knížete Vladislava I. a na
opačné straně oltář s ostatky svatého Jukunda. Když však spočinul jeho zrak na
provaze před sebou, překvapeně zůstal stát. Provaz se začal samovolně pohybovat
a shora ze zvonice zaslechl zcela jasně hlas zvonu. Trvalo to jen chvilku. Pan Myšák
se rychle vzpamatoval a šel dokončit práci, kvůli níž sem přišel. V tu chvíli ho však
ovanul závan vzduchu, jakoby kolem něho někdo procházel. Na plyšovém koberci
spatřil dokonce i stopy, které se promačkávaly tam, kam vstupovala neviditelná noha.
Od té doby již zvonit nechodil. Brzy poté onemocněl, byl upoután na lůžko a později
jej manželka již musela vozit na kolečkovém křesle. Netrvalo dlouho a pan Myšák
zemřel. Také paní Myšáková se po nějaké době odstěhovala kamsi ke svým
příbuzným. Koberec se dostal do nenechavých rukou a zvonice od té doby odpočívá,
jen občas při svátečních příležitostech se její zvon rozezní.
Blanka Krýslová

Teprve teď byla žena schopna pohybu, teprve
teď mohla promluvit. Rychle vstala a pospíchala vzbudit
manžela, jemuž se svěřila se svým zážitkem. Muž jí však
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vyprávět část velmi podrobného zápisu tehdejšího zwiefaltenského kronikáře, mnicha
Ortlieba.

HISTORIE
O spolupráci bývalých klášterů v Kladrubech a ve Zwiefaltenu
Chystá se výstava
V letošním roce se má v kladrubském klášteře uskutečnit výstava, jejímž
iniciátorem byl Historický spolek (Geschichtsverein) ze Zwiefaltenu. Na deseti
velkých panelech má být znázorněna historická spolupráce mezi bývalými
benediktinskými kláštery v Kladrubech a Zwiefaltenu a rovněž prezentovány ukázky
z interiérů i exteriérů obou klášterů, jakož i zmínka o budoucím využití jejich dnešních
budov.
Zwiefalten leží na úpatí Švábských Alp ve spolkové zemi Badensko –
Würtembersko v okrese Reutlingen v jihozápadním Německu, až téměř u švýcarských
hranic. Počtem obyvatel jen o něco málo převyšuje Kladruby (poslední údaj uvádí
2090 obyvatelů). Zwiefaltenský benediktinský klášter byl založen 26 let před
kladrubským, v roce 1089. Po nějakou dobu udržovaly oba kláštery velice těsné
vztahy a zwiefaltenský se sám považoval vůči kladrubskému za „mateřský“, neboť
posílal své mnichy do Kladrub. Oba sdílely i stejný osud, neboť byly na přelomu 18.
a 19. století zrušeny – kladrubský v roce 1785 císařem Josefem II. a zwiefaltenský
v roce 1803 vévodou Fridrichem z Würtemberka. Dnes slouží bývalý klášter ve
Zwiefaltenu jako Centrum pro psychiatrii (Münsterklinik Zwiefalten).
Delegace Zwiefaltenu, v jejíž čele byl starosta Hubertus – Jörg Riedlinger byla
přijata na kladrubské radnici, aby projednala předběžné přípravy pro uskutečnění
výstavy a posléze v červnu 2008 se sešly pracovní komise z obou míst v kladrubském
klášteře na upřesnění termínu a technických i obsahových podmínkách výstavy.
Výstava v Kladrubech má být v němčině i češtině a byla již realizována v samotném
Zwiefaltenu. Uvažuje se také o jejím uskutečnění v Plzni a v Praze.

Proč měli být němečtí mniši povoláni do Kladrub
Když Vladislav I. založil v roce 1115 kladrubský klášter, povolal do něho české
mnichy pravděpodobně z již existujícího kláštera v pražském Břevnově. Rovněž jeho
první opat byl české národnosti. Kladrubští mniši však ještě asi neznali tzv. hirsauskou
reformu, která se v té době šířila do německých klášterů podle vzoru francouzského
kláštera Cluny a přinášela pro mnichy mnohem přísnější kázeň. Tato reforma byla
však již uplatňována v klášteře Zwiefalten.
Vladislavova manželka kněžna Richenza pocházela ze švábského Bergu a její otec byl
velkým mecenášem právě tohoto kláštera, v němž byl také po své smrti pochován.
Proto činila nátlak na Vladislava, aby do kladrubského kláštera povolal několik
zwiefaltenských mnichů, kteří by sem přinesli nové směry a reformy uplatňované již
v západní Evropě. Vladislav zřejmě nějakou dobu odmítal, ale pak ustoupil
manželčinu přání a prostřednictvím jejího bratra a dalších vlivných příbuzných se
obrátil se žádostí na zwiefaltenského opata Oudalrika (Oldřicha). Nechme o tom
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Svědectví kronikáře Ortlieba
„V těch dnech vyjednával kníže český skrze své přátele, aby vedením našeho
opata Oudalrika řízen byl klášter od knížete nedávno založený. Což když se to našemu
otci zdálo obtížným již pro vrozenou divokost, nevázanost mravů a barbarskost řeči
onoho lidu. Největší obtíž přece v tom spatřována, že ono místo mělo již, jak se
pravilo, opata i mnichy z téhož národa. Ale moc oněch přátel, o to žádajících, to
vymáhajících, ba dokonce lásky vynucujících, byla tak veliká, že všecka možnost
výmluv, všecko odpírání odmítajících bylo přemoženo a splněno to, oč žádali přátelé,
nejvíce však choť jmenovaného knížete. Bylať to dcera Jindřicha hraběte z Bergu, zde
odpočívajícího.
Vysláno tedy 12 bratří, z nich 6 mnichů a 6 bradatých, slynoucích zkušeností
v klášterní kázni. Ti však když kratičký čas zde strávili a některé věci zde viděli, jichž
bez nebezpečenství duše snésti nemohli, přičiněním opata Oudalrika proti nadání
všech vrátili se domů, učinivše však knížeti slib, bude-li později odstraněno pohoršení,
kteréž je uráželo, že se znova vrátí do této krajiny. Což se tak i stalo.“
Proč dvakrát odešli a zase se vrátili?
Ze zápisu kronikáře je zřejmé, že oněch 6 mnichů a 6 bradatých, to je laických bratří,
nepřicházelo do Kladrub s žádným velkým nadšením. Už opatova zmínka o vrozené
divokosti, nevázanosti mravů či o barbarskosti řeči českého národa nevěštila nic
dobrého. Největší překážkou jim ovšem byl český opat, který již při jejich příchodu
stál v čele kladrubského kláštera. Předpokládá se, že přišli do Kladrub koncem roku
1117, protože kronika uvádí, že zde již byli v době velkého zemětřesení, které postihlo
severní Itálii a bylo pociťováno až v Čechách, k němuž došlo 3. ledna 1118.
Ale již koncem téhož roku 1118 Kladruby opustili pro „neshody a vzájemnou
řevnivost s domácími mnichy“. Nejvíce jim ovšem vadil český opat, to bylo ono
pohoršení, které je uráželo. A slíbili, že jakmile bude odstraněno, vrátí se zpátky. A
opravdu, Vladislav je někdy ve druhé polovině roku 1120 sám povolal opět do
Kladrub. Snad to bylo poté, co dosavadní český opat zemřel, čímž bylo ono jejich
„pohoršení odstraněno“.
V roce 1120 tedy přišlo 20 zcela nových zwiefaltenských mnichů znova do Kladrub
a aby nebylo pochyb, přivedli si s sebou hned také svého opata Wizimana, jenž ve
svém jednání byl zcela závislý na svém mateřském klášteře. Ale ani tato druhá
zwiefaltenská kolonie neměla příliš dlouhého trvání, ač měla plnou podporu ze strany
panovníka. S touto výpravou přišel i mnich Kuno, který byl šlechtického původu
a v Kladrubech zemřel, stejně tak jako samotný opat Wiziman. Ten zemřel v listopadu
roku 1124 a opět nastaly spory mezi domácími a německými mnichy o opatské místo.
Jistě by ho byl získal na Vladislavův zásah některý ze zástupců mnichů
zwiefaltenských, ale Vladislav I. v té době těžce onemocněl a v dubnu 1125 zemřel.
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Po Vladislavově smrti v roce 1125 převzal panovnický trůn jeho bratr Soběslav I. Ten
hned po svém slavném vítězství nad německým králem zanevřel na svoji německou
švagrovou, vdovu po Vladislavovi Richenzu i její sestru Žofii z Bergu, manželku
dalšího svého soka v boji o trůn, který válku s německým králem roznítil. Obě ženy
vypověděl ze země a brzy po nich odešli, když ztratili
oporu panovníka, z Kladrub podruhé i zwiefaltenští mniši. Novým opatem se stal
potom opět některý z domácích mnichů, jehož jméno zwiefaltenské záznamy
pochopitelně nezmiňují a označují ho, stejně jako ostatní české mnichy, za
„připuštěné“.
Třetí, definitivní příchod zwiefaltenských mnichů do Kladrub
Jenže během několika let se politické poměry v zemi opět změnily a český
opat byl zřejmě přinucen rezignovat, když v roce 1130 do Kladrub přišla třetí,
definitivní kolonie zwiefaltenských mnichů v čele s opatem Bertholdem, synem
hraběte z Beriedenu. Ten však brzy zemřel a nahradil ho opat Eberhard, který zůstal
v této funkci do roku 1140. Pražský biskup Menhart, sám německé národnosti, byl
osobním podporovatelem tohoto kladrubského opata a věnoval jeho prostřednictvím
zwiefaltenskému klášteru vzácné kněžské ornáty zdobené zlatem, stejně tak zlatý kříž
s řetězem a mnoha relikviemi významných
světců, získaný kdysi jako dar byzantského
císaře Komena. Sám zwiefaltenský opat si pro
tyto dary do Prahy po Menhartově smrti přijel a
odvezl je do svého kláštera.
To už ale přicházeli do kladrubského
kláštera další Češi z řad noviců, vliv Zwiefaltenu
pomalu ustával a také další opat Adalbert se
choval již spíše jakoby pocházel z místních
poměrů. Na začátku 13. století se už prakticky
vzájemná spolupráce vytrácela. Ještě v roce 1225 po smrti opata Silvestra se pokusili
Zwiefaltenští zajistit kontrolu nad kladrubským klášterem, když papež Honorius III.
jim dal k tomu patronátní právo a opatem se stal zwiefaltenský mnich Friedrich.
Ovšem další opat Reiner byl sice nositelem německého jména, ale zcela již oddán
okolní krajině i lidu. Byl znám jako vynikající hospodář a rozmnožil klášter
výhodnými koupěmi či výměnami o značný majetek. V čele kláštera stál více než 40
let a žádná zwiefaltenská kronika se o něm již vůbec nezmiňuje. Jen v roce 1255 na
krátkou dobu rezignoval a skupina rebelů okamžitě požádala Zwiefalten o opata, jímž
se skutečně na necelý rok stal Landulf, který byl ale brzy povolán zpět a na jeho místo
se vrátil znova Reiner.
Ještě jednou, někdy v roce 1688 se objevila jiskřička naděje na obnovení
spolupráce, když jakési jeptišky referovaly ve Zwiefaltenu o hezkém přijetí
a pohoštění v kladrubském klášteře. Marně se však potom pokoušel tamější opat
Martin obnovit vzájemné spojení, ale kladrubský opat Celestin Mendel na ně již
nereagoval. Asi měl jiné a vážnější starosti.
Jiří Čechura
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KULTURA
Zveme Vás:

„Oslava Mezinárodního dne žen“
v sobotu 7. března 2009 od 17.00 hodin
V programu vystoupí děti z mateřské, základní i umělecké školy v Kladrubech
Zveme nejen ženy v 17.00 do sálu kuturního domu v Kladrubech.

„Klubový večer“
v pátek 13.března 2009 v 19.00 hodin
o sexu vážně i nevážně se známým odborníkem
Radimem Uzlem v restauraci U Koruny v Kladrubech
Od 20.30 hraje kapela Hatátitlá, vstupné dobrovolné.

„ Komorní koncert staré hudby “
v pátek 27. března 2009 od 18.00 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech
Pořádá Základní umělecká škola Stříbro- pobočka Kladruby.
V programu vystoupí žáci ve hře na klavír, flétny, kytary,
Quartetto zobcových fléten.
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Zájezd do Plzně do c.k. divadla PLUTO na představení

„ POZOR! BABINSKÝ!!! aneb Václave, Ty jsi kanón“
v neděli 29. března 2009
Odjezd autobusu je ve
13.45 hod. z Mileva
14.00 z Kladrub
- autobus. zast. v Zadní ulici.
Senioři přispívají 50,- Kč, ostatní platí
pouze cenu vstupenky 165,- Kč.
V ceně je preclík, utopenec, pivo.
Přihlašujte se do 16.3.2009 na MěÚ
Kladruby.

„Velikonoční dílnička“
ve středu 8.dubna 2009 od 17.00 hodin
v MŠ Kladruby, třídě Koťat
S sebou 20,- Kč, přezůvky.
Tato dílnička bude zaměřena na jarní a velikonoční tvoření. Společně si vyrobíme
např. včeličky z olšových šištiček, ovečky do osení, ozdobíme si velikonoční vajíčka
a těšit se také můžete na velikonoční vystřihovánky a omalovánky.

„Velikonoční koulo-boulení“
ve čtvrtek 9. dubna 2009
pořádá MěÚ - komise kultury a školství pro všechny kladrubské děti
a děti z Brodu, Mileva, Tuněchod, Lázu a Vrbice
Jen pro nás je zamluven areál TJ Baníku Stříbro
od 9.00 do 12.00 hodin.
KUŽELKY – BOWLING- SQUASH
Cena 20 Kč + peníze na autobus a občerstvení. Přihlášky u p. Nového v ZŠ. Odjezd
v 7.30 linkovým autobusem z Kladrub, návrat do 13.00 hod.

„Kurz pletení z pedigu“
v sobotu 4. dubna 2009 od 14.00 do 17.00 hodin
ve společenské místnosti DPS Kladruby
Akce je určena pro dospělé i děti starší 10 let.
Cena je 250,- Kč.
POZNÁMKA: Na kurz je nutné se předem přihlásit
paní Radce Ciprové z Ateliéru uměleckých řemesel
v Nýřanech (tel. 724 514 541 nebo
radka.ciprova@centrum.cz).
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Začíná další ročník přehlídky divadelních souborů s názvem

DIVADELNÍ ROK 2009
Jako první se představní mladý soubor ze Slavičína u Zlína SemTamFór
s alternativním představením ze současnosti vhodné pro všechny od 12 let

„Holky Elky“
v sobotu 11. dubna 2009 od 19.00 hodin
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„Klubový večer“

„4. Velikonoční jarmark“
Klášter Kladruby - občanské sdružení, NPÚ Plzeň - Klášter Kladruby a Klášterní
restaurace pořádají
v neděli 12.dubna 2009
na nádvoří kláštera od 10. 00 hodin prodejní velikonoční jarmark, program
jarmarku od 13.00 hodin. K vidění bude velikonoční výzdoba, řemesla a mnoho
dalšího zajímavého.

v pátek 24. dubna 2009 od 18.00 hodin
v restauraci U Koruny v Kladrubech
O zvířátkách, natáčení Večerníčků, činnosti Záchranné stanice v Tachově budou
vyprávět Václav Chaloupek a Karel Bobál

„Den Země“

Součástí této akce je opět soutěž
Kladrubská kraslice
Tímto prosíme všechna šikovná děvčata každého věku, aby se do této soutěže zapojila
tím, že jakoukoliv technikou vyzdobí vajíčka (vyfouknutá, syrová nebo vařená).
Druhou soutěží bude
Kladrubská pomlázka
V této soutěži se mohou předvést pánové všech věkových
kategorií a přinést svoji pomlázku (vlastnoručně vyrobenou
a ozdobenou).
Soutěže jsou ve třech věkových kategoriích – předškolní,
školní a dospěláci. V každé kategorii první tři obdrží
odměnu.
Sběr soutěžních vzorků bude probíhat od poloviny března
u paní Šrámkové, Zahradní ulice 255, Kladruby nebo u paní Pomyjové na MěÚ
Kladruby. Poslední soutěžní vzorky budeme přijímat přímo před soutěží v neděli do
13.oo hodin v klášterní restauraci.
V případě nepříznivého počasí se akce přesune do klášterní restaurace.

„Velikonoční koncert“
v neděli 12.dubna 2009 od 15.00 hodin
V programu vystoupí
- soubor staré hudby CAVALLA Kladruby
- chrámový sbor Cantus Stříbro
- KrisKrosKvintet Praha
Vstupné 50,- Kč.

v sobotu 25. dubna 2009 od 13 hodin
sraz u Infocentra v Klarubech
Čeká na Vás překvapení, akce je pro děti i dospělé.

„ Slavnostní stavění máje“
středa 30. dubna 2009
tradiční setkání pod májkou…

Akce připravované v měsíci květnu a červnu 2009
1 5.2009
10. 5.2009
16. 5.2009
17. 5.2009
24. 5.2009
31. 5.2009
31. 5.2009
1. 6.2009
3. 6.2009
12. 6.2009
13. 6.2009
14. 6.2009
20. 6.2009
23. 6.2009

Májová veselice
Koncert k svátku matek
Historický jarmark
Historický jarmark
Den koní
Den dětí
Slavnostní kácení máje
Kladrubský Slavíček
Kamelot – koncert
Spanilá jízda
Kladrubský expres – závody v lezení na rychlost
Mše – Slavnost Těla a Krve Páně- klášterní bazilika
Letní slavnost – Slunovrat
Závěrečný koncert ZUŠ
Eva Pomyjová
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Blahopřejeme
V měsíci březnu a dubnu 2009 se dožijí významného životního jubilea
občané:
Březen

Duben

Oberajtrová Marie

Mrňáková Věra

Šlapáková Božena

Křenová Renata

Panušková Marie

Horáčková Eva (Milevo)

Kociánová Marie

Zosigová Jarmila

Čepičanová Vlasta

Dunovský Václav

Horáková Ludmila

Jamrišková Jolana

Prokeš Hubert

Kvasničková Marie

Zdvihalová Anna

Zdvihal Jiří

tito naši

Marková Jitka

MASOPUST
Je ještě zima, spí pole, louka, les
už přichystal se Maškarní náš ples
a všude smíchu, veselí i taje,
když maska s maskou úlohu svou hraje.
A teprve, když masky vyjdou ven,
to teprv pravý masopustní sen,
jak průvod pestrý projde vesnicí
hned Pronobus si mávne čepicí.
Sbohem buď Zimo, už ti odzvoní
a kočár maškar práskne do koní,
pak koblihami zavoní to všem
buď požehnaná naše krásná zem.

Semorád Jan

Blanka Krýslová

Štěpánek Petr
Kohoutová Ludmila

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

Utkání TJ Kladruby A – jaro 2009
Zápas

Domácí

Hosté

Termín

Den

14. kolo

Kladruby A

Erpužice

28.03. 15:00

SO

15. kolo

Hošťka

Kladruby A

05.04. 16:00

NE

Závod se uskuteční 7.3. 2009 na umělé horolezecké stěně v tělocvičně ZŠ Kladruby
Prezentace:
8,45 – 9,15 hod.
Zahájení:
9,30 hod. /kvalifikace/, 12,30 hod. /finále/
Přihlášky:
do 4.3. 2009 na novy.zs@kladruby.cz, nebo 374631794,605945324
Startovné:
30,- Kč
Kategorie:
H1, D1 - ročník 2000 a mladší
H2, D2 - ročník 1999 - 1998
H3, D3 - ročník 1997 - 1996
H4, D4 - ročník 1995 - 1994
H5, D5 - ročník 1993 - 1991
Z kvalifikace postoupí do finále 2 – 6 nejlepších závodníků /bude upřesněno podle
počtu přihlášených/, poleze se podle běžných pravidel pro bouldering do max. výše
3,5m /bez jištění/.
Závodníci na 1.– 3. místě v kategoriích H,D 1.-4. získají ceny, které jsou zabezpečeny
ze sponzorských darů MěÚ Kladruby, Hannah Plzeň, Ehrmann Stříbro a Poštovní
spořitelny a budou jim započítány body do celkového hodnocení Překližka Cupu.
V kategorii H5, D5 cenu obdrží pouze vítěz. Všichni závodníci obdrží drobný dárek
a občerstvení.
Pavel Nový

16. kolo

Kladruby A

Kšice B

11.04. 16:30

SO

17. kolo

Svojšín

Kladruby A

18.04. 17:00

SO

„Volejbalový turnaj smíšených družstev“

Základní škola Kladruby a horolezecký kroužek Maglajz pořádají 3.ročník
boulderingu mládeže pro žáky základních škol

„Maglajz Boulder Cup“

v sobotu 4. dubna 2009
Každoročně pořádá TJ Sokol Kladruby – oddíl volejbalu žen turnaj smíšených
družstev v tělocvičně místní Základní školy v Kladrubech. Registrace družstev
je v 8.30 hodin, zahájení turnaje v 9.00 hodin. Zápisné 20,- Kč / osoba. I jednotlivci se
mohou zapojit a společně vytvořit družstvo.
Helena Kunešová

Přehled utkání TJ Kladruby v jarní části soutěže
Utkání TJ Kladruby B – jaro 2009
Zápas

Domácí

Hosté

Termín

Den

15. kolo

Zhoř

Kladruby B

29.03. 15:00

NE

16. kolo

Kladruby B

Vranov

05.04. 16:30

NE

17. kolo

volno

18. kolo

Kladruby B

Holostřevy

19.04. 17:00

NE
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Hřiště

18. kolo

Kladruby A

Planá B

25.04. 17:00

SO

19. kolo

Kladruby A

Bezdružice B

02.05. 17:00

SO

20. kolo

Sulislav

Kladruby A

09.05. 17:00

SO

21. kolo

Kladruby A

St. Sedliště

16.05. 17:00

SO

22. kolo

Damnov

Kladruby A

23.05. 17:00

SO

23. kolo

Kladruby A

Kokašice A

30.05. 17:00

SO

24. kolo

Studánka A

Kladruby A

07.06. 15:00

NE

25. kolo

Kladruby A

Lesná

13.06. 17:00

SO

26. kolo

K. Lázně B

Kladruby A

21.06. 15:00

NE

Fotbalisté obou našich celků zahájí v březnu jarní část svých soutěží. Kladrubské
„áčko“ bude zřejmě bojovat ve III. třídě okresní soutěže o co nejlepší umístění
v klidném středu tabulky, kladrubské „béčko“ se zase bude naopak snažit ve IV. třídě
okresní soutěže udržet solidní třetí místo před svými pronásledovateli. V každém
případě bude třeba naše hráče povzbudit, přijďte se proto podívat na jejich domácí
utkání. Pro informaci uvádím rozpis zápasů obou týmů v jarní části sezóny.

Hřiště

Daniel Petráň
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Víte, že …
… nová telefonní čísla do jednotlivých kanceláří Městského úřadu v Kladrubech jsou :
374 616 710 - starostka města
374 616 711 - ústředna, podatelna
374 616 712 - místostarosta města
374 616 713 - matrika, pozemky
374 616 714 - finanční
374 616 716 - kultura, bytové hosp.
+ stále platí telefonní číslo 374 631 722

–
–
–
–
–
–
–

Mgr. Svatava Štěrbová
Irena Lőriková
Jaroslav Pospíšil
Hana Floriánová
Miroslava Škorvánková
Eva Pomyjová
přepoj. přes ústřednu

…ČSAD Plzeň nabízí víkendovou autobusovou linku Plzeň-Plánice-Sušice-Kašperské
Hory. V jízdním řádu je k nalezení pod číslem 433650. Linka jezdí až do 31. 3. 2009
každou sobotu a neděli tam i zpět.
…bude proveden mobilní sběr nebezpečného a objemného odpadu v okolních obcích
města Kladruby-Milevo, Vrbice u Stříbra, Láz u Kladrub, Brod u Stříbra a Tuněchody
dne 28.3.2009 s tímto časovým harmonogramem:
- Vrbice u Stříbra
8.00
–
8.30 hodin
- Láz
8.45
–
9.15 hodin
- Brod u Stříbra
9.45
–
10.15 hodin
- Tuněchody
10.30 11.00 hodin
- Milevo
11.30 12.00 hodin, vždy v prostoru umístění
původního velkoobjemového kontejneru.
…si můžete ve vstupních prostorách Městského úřadu v Kladrubech i na internetových
stránkách města prohlédnout studii plánované přestavby budovy bývalého kina
a k danému se vyjádřit. Jedná se o prvotní záměr, dobré nápady na využití, zejména
přízemí, jsou vítány.
…na Městském úřadě v Kladrubech je možné ze systému CZECHPOINT vystavit
výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis z obchodního nebo
živnostenského rejstříku a výpis z bodového hodnocení řidiče. Za všechny tyto služby
se platí daný poplatek.
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ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V KLADRUBECH
Město Kladruby, IČO 259 888
Městský úřad Kladruby, náměstí Republiky 89
349 61 Kladruby u Stříbra
tel. 374 631 722, 374 631 776, fax 374 631 090
E-mail:obec@kladruby.cz, www.kladruby.cz
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