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Víte, že
Placená inzerce

teplé počasí letos možná čeká až na prázdniny, takže dětem ani nemusí být
moc líto, že se nemohly koupat, když se musely učit. Dosud spíše chladné počasí by se
mohlo pozitivně odrazit na kvalitě vody v přírodních koupalištích v okolí. Takže se
snad konečně vykoupeme třeba na Výrově …
Jistě jste zaznamenali, že dne 13. 6. 2009 byla slavnostním otevřením
dokončena jedna z největších investičních akcí minulých let – výstavba 32 bytových
jednotek v Revoluční ulici. Jsem velice potěšena, že se na nové bydlení přišlo podívat
více než
300 návštěvníků, kteří tak na vlastní oči mohli posoudit, jak se asi novým obyvatelům
bytů bude bydlet a žít.
Jak tomu občas bývá, vyrojilo se kolem bytů, a především kolem přidělování
bytů, mnoho spekulací, dohadů a nepravd. Třeba: „Paní XY nedostala byt, přestože
žádost má na úřadě již deset let, zatímco pan AB byt dostal a žádost má teprve týden.“
Těmto spekulacím se sice mohu zasmát, ale občas je mi z nich smutno. Byli totiž
obesláni absolutně všichni, kteří měli v dané době platnou žádost o byt. Bylo jich více
než osmdesát. Někteří žadatelé nesplnili podmínky, které vyžadují pravidla dotace –
tedy měli buď příliš vysoké příjmy, anebo byli vlastníky nebo spoluvlastníky nějaké
nemovitosti určené k bydlení. Splnění těchto podmínek je však nutno dodržet, jinak
bychom museli dotaci vracet. Všichni žadatelé tedy měli stejnou šanci… Rozhodování
pak probíhalo na základě jednání komise služeb a dopravy a následně rady města a
nutno říct, že jsme nakonec uspokojili i ty žadatele, kteří v to nedoufali. Našli se však
i takoví, kteří na náš dopis vůbec nereagovali, a někteří si jej ani nevyzvedli na
poště… A to moc úsměvné není.
K dokončení také dospěla výstavba dopravního zpřístupnění lokality
Kladruby – sever. Jak se nám bude chodit a jezdit po nové silnice a chodnících, tedy
teprve zjistíme. Děkuji všem občanům za trpělivost a zdolávání překážek při výstavbě.
Myslím si však, že firma pracovala opravdu rychle a mávnutím kouzelného proutku
silnici prostě nepostavíme…
V létě nás čeká mnoho kulturních akcí – především hudební festival
Kladrubské léto, Benediktinské dny, pivní slavnosti i pouť. Doufám, že se na nich
setkám s co nejvíce Kladrubáky. Přeji Vám příjemné léto, bezproblémové dovolené,
dětem co nejvíce pěkných zážitků a sluníčka.

Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané,
rád bych se zmínil o další příjemné události, kdy v poměrně krátké době jsou
zkolaudována tři stavební díla, která významně změnila vzhled našeho města. Prvním
z nich je samozřejmě výstavba 4x8 bytových jednotek, druhým jsou kabiny na
volejbalových kurtech a třetím je akce nazvaná „Dopravní zpřístupnění lokality
Kladruby – sever“.

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 15.4.2009 do 20.5.2009 :
Rada města v z a l a

V době, kdy čtete tyto řádky, je již vydán kolaudační souhlas k užívání
stavby, která podstatně zlepšuje přístup do ulic Stříbrská, Okružní a Hřbitovní. Z nové
rozšířené komunikace a parkovišť snad budou mít radost motoristé a konečně zde jsou
chodníky, které jistě ocení nejen obyvatelé DPS. Díky zvýšeným přejezdovým prahům
se také zpomalí rychlost v lokalitě a přispěje se tak celkově k bezpečnosti v této
oblasti.
O to víc ale člověka mrzí nesoudnost a zloba některých spoluobčanů, kteří
během realizace stavby projevovali svou nespokojenost s tempem prací, omezeními
v obslužnosti lokality nebo samotným dopravním řešením. Projevovali se však k jejich
škodě pouze tak, že se nezeptali těch, kteří měli vedení stavby na starosti, ale pouze
šířili různé dezinformace a fámy mezi ostatní spoluobčany. Zajímavé je, že se vždy
nejvíce ozývají ti, kteří se ani nepřišli podívat na projekt projednávaný několikrát
v komisích města nebo na veřejném zasedání zastupitelstva. Ti, kdo se zajímali, vždy
dostali žádaná vysvětlení, popřípadě jsme se snažili vyhovět jejich požadavkům.

•
•
•
•
•
•
•
•

Zatím nebudu zmiňovat celkové náklady akce, protože v době přípravy tohoto čísla
ještě není vše dokončeno. Pravdou je, že zde došlo k vícepracím, kterými byly
například přeložky různých kabelů křížích trasy chodníků, izolace a odvodnění
bytovek, či jinak řešené zpřístupnění skladu firmy Česko-bavorská s.r.o. Na druhou
stranu se zase v průběhu realizace zjistilo, že například není třeba stavět opěrné zdi
(gabiony) v takovém rozsahu, jak bylo původně plánováno apod..

•
•

O celkové ceně díla se dočtete až v dalším čísle Zpravodaje. Zatím jen
připomínám, že původně plánovaný rozpočet akce byl 5.521.084,92 Kč, přičemž
92,5% bude hrazeno z dotace Regionální rady, kterou se podařilo získat
z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, jedná se o prostředky EU.
Zbývající část je podílem města.
A tak nezbývá než popřát, aby všechny výše uvedené stavby byly používány
bezpečně a účelně ke spokojenosti všech uživatelů.
Pěkný den přeje Jaroslav Pospíšil
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vědomí :

Nabídku pozemků PF ČR k náhradním restitucím – k.ú. Láz u Kladrub p.p.č.
1713/2 o výměře 1296 m2
Informaci o převzetí bytu č. 1 v domě čp. 260 v Milevské ulici v Kladrubech
od nájemkyně p. Evy Pelánkové
Jednání s prokurou Kladrubských lesů s.r.o. Ing. Zabloudilem
Žádost manželů Lehečkových, bytem Kladruby o změnu územního plánu
města – změna využití p.p.č. 23 v k.ú. Kladruby ze stávající zahrady
na pozemek určený k výstavbě RD
Projednání nedovoleného kácení stromu p. J. Stahlem st. v Zahradní ulici
v Kladrubech
Informaci p. Škorvánkové, že ode dne 1.6.2009 se stane město Kladruby
ze zákona plátcem DPH
Informaci starostky města o podané stížnosti občanů z Tuněchod
na hospodaření zemědělce Ing. Valenty
Uzavření smluv o bezúplatném převodu pozemků v k.ú. Kladruby a Pozorka
mezi městem Kladruby a PF ČR
- Pozorka p.p.č. 241/3
- Kladruby, p.p.č. 200/13, 202/36, 580/86, 1953/75, 1953/101,
1953/102, 1953/103, 1953/104, 1953/107, 1962, 610/69, 202/7
Obeslání přihlášky o přidělení bytu v novostavbě v Revoluční ulici
v Kladrubech p. Zdeňku Kováčovi, Brod 62
Obeslání přihlášky o přidělení bytu v novostavbě v Revoluční ulici
v Kladrubech p. Pavlíně Kořinské (roz. Sládkové), Milevská 235, Kladruby
Žádost p. Josefa Blažka, Holostřevy – soukromý zemědělec, o pronájem
p.p.č. 1659 v k.ú. Brod u Stříbra a p.p.č. 2307/1 v k.ú. Benešovice s tím, že
po provedeném místním šetření bude žádost dále řešena

Rada města projednala a s c h v á l i l a :
• Prodloužení povolení užívání veřejného prostranství před cukrárnou
v Kladrubech p. Haně Zdvihalové od 1.04.2009 do 30.9.2009, platba 2,-Kč/
1m2/ 1 den, tzn. za uvedené období 1.098,-Kč
• Zařazení žádosti o byt sl. Jany Nadlerové, Kladruby, Stříbrská 332 a p.
Vladislava Babušky, Vysočany 66 do seznamu žadatelů o byt
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•
•
•

Zařazení žádosti o byt p. Ludmily Rubášové, Láz 33 do seznamu žadatelů
o byt v nové výstavbě v Kladrubech
Zařazení žádosti o byt p. Ludmily Rubášové, Láz 33 do seznamu žadatelů
o byt v DPS v případě, že nedostanou jiný byt města
Připomínky komise rozvoje města k žádosti p. Romany Prokopové, Stříbrská
296, Kladruby o vyjádření ke stavbě RD na st.p.č. 72 v Kladrubech, Zadní ul.
– po demolici RD čp. 120 (typový projekt ETIK PLUS od firmy GSERVIS
+ osazení RD vč. podsklepené garáže)
- požaduje řešit zpevnění (opěrná zeď) výškového rozdílu sousedního
pozemku p.p.č. 158 v k.ú. Kladruby a kolny souseda na st.p.č. 70
Kladruby.
- požaduje zajištění vytýčení
skutečných hranic pozemku
a s hranicemi seznámit zástupce města
- upozorňuje na skutečnost, že stávající plynový pilíř není dostatečně
zajištěn, v Zadní ulici je oddělená kanalizace – nutno zjistit hloubky
z důvodu plánovaného podsklepení garáže
- při napojování na sítě upozorňuje na nutnost provedení vytýčení sítí,
před prováděním jakýchkoli prací, kterými bude dotčena místní
komunikace, je nutné tyto práce předem písemně oznámit na MěÚ
Kladruby
Na základě doporučení komise rozvoje města Kladruby,
žádost
p. Z. Svobody k obnovení staré pavlače u RD čp. 3 v Husově ul.
v Kladrubech
Na základě doporučení komise rozvoje města Kladruby, žádost p. Vladimíra
Kellera, Sadová 291, Kladruby, o vydání stanoviska ke stavebním úpravám
domu čp. 291 (nad garáží dva nové pokoje, střecha sedlová) s tím, že
požaduje řešit zastřešení stejným způsobem jako na RD – atikou
Bezplatnou zápůjčku pozemku p.p.č. 1962, 1963 a 1964 v k.ú. Milevo
Občanskému sdružení Léto Milevo o.s. za účelem konání letních táborů, a to
pouze za údržbu pozemku
Vyjádření k projektové dokumentaci tří malých vodních nádrží v k.ú.
Tuněchody na p.p.č. 1187/4, 1187/5, 1201/1, 1201/2, 1204/2, 1204/6, 1440 k žádosti Ing. Valenty. Pozemky má ve vlastnictví p. Ing. Jiří Valenta,
poslední pozemek vodní koryto Zemědělská vod. správa (již stanovisko
k původnímu záměru)
Přidělení volného bytu v domě čp. 197 v Husově ul. v Kladrubech žadateli
Zdeňku Hollému
Cenovou nabídku firmy Belas s.r.o. Stříbro na opravu přístupových chodníků
k domům čp. 261, 262, 263, 265 v Kladrubech
Pronájem části pozemku p.p.č. 185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra (zahrádka
č. 2) p. Haně Čikošové, Kladruby, Stříbrská 332, za cenu 175,-Kč/1 rok,
s platností od 1.5.2009 do 31.12.2010
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Uzavření pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu pozemku st.p.č. 218/2
v k.ú. Kladruby u Stříbra (zahrada u zdravotního střediska) s p. Zdeňkem
Hollým, Kladruby, Husova 197 (nový nájemce bytu) - výměra 300 m2,
nájemné 0,50 Kč/1m2/1rok, tzn. roční nájemné 150,-Kč s platností od
1.5.2009 na dobu určitou – po dobu platnosti smlouvy o nájmu bytu v čp.
197
Prodloužení platnosti dohody ve věci údržby zeleně na části p.p.č. 202/19
v k.ú. Kladruby u Stříbra, uzavřené s p. Jiřím Krásným, Kladruby, Kostelní
94 (pokos a likvidace trávy, sušení), s platností od 1.5.2009 do 31.12.2009
Uzavření smluv na pozemky, které město Kladruby převzalo od PF ČR. Na
tyto pozemky byly uzavřeny u PF ČR nájemní smlouvy. Nyní PF ČR ukončí
jejich platnost ke dni podpisu smlouvy – k 30.04.2009, město Kladruby musí
uzavřít smlouvy nové s platností od 1.5.2009 do 31.12.2011 :
- nájemce p. Jaroslav Pospíšil, Kladruby, p.p.č. 1962 v k.ú. Kladruby
u Stříbra, výměra pozemku 17886 m2, prům. cena zem. poz. 5,63
Kč/ 1 m2 z toho1 %, tzn. roční nájem 1.007,-Kč
- nájemce p. Pavel Pauch, Kladruby, část p.p.č. 202/1 cca 300 m2,
výše nájmu 0,50 Kč/ 1 m2/1 rok (není zemědělský účel), roční
nájem 150,-Kč
- nájemce p. Bohumil Martínek, Kladruby, část p.p.č. 202/1 cca 240
m2, výše nájmu 0,50 Kč/1 rok/1 m2, roční nájemné 120,-Kč
- nájemce p. Vítězslav Bělov, Kladruby, část p.p.č. 202/1 cca 400 m2,
cena 0,50 Kč/1 m2/1 rok, roční nájem 200,-Kč
- nájemce p. Marie Šimanová, Kladruby, část p.p.č. 202/1 cca 1000
m2 , cena 0,50 Kč/1 m2/1 rok, roční nájem 500,-Kč
- nájemce p. Rudolf Goblirsch, Kladruby, část 202/1 cca 400 m2, cena
0,50 Kč/1 m2/1 rok, roční nájem 200,-Kč
- nájemce p. Vítězslav Budín, Kladruby, část 202/1 cca 300 m2, cena
0,50 Kč/1 m2/1 rok, roční nájem 150,-Kč
- nájemce p. Václav Nedvěd, Kladruby, p.p.č. část 200/1 (nyní
200/13) výměra 15270 m2, a část p.p.č. 202/1 o výměře 1661 m2,
celkem 16931 m2, cena prům. zem. poz. 5,63 z toho 1 %
(zemědělský účel), roční nájem 953,-Kč
- nájemce ZEVYP p.č. 580/86 (pův. 580/1) výměra 17728 m2, zem.
účel. x 5,63/1 m2, z toho 1 %, roční nájem 998 ,-Kč
Podání žaloby Okresnímu soudu v Tachově na dlužnou částku nájmu
nájemnice p. Evy Pelánkové. Byt předán dne 14.4.2009
Úplatu za vzdělávání v MŠ Kladruby pro školní rok 2009/2010 ve výši 430,Kč (současná platba 400,- Kč/měsíc, skutečné náklady 537,- Kč/1 dítě/měsíc)
Spisový a skartační řád města Kladruby platný ode dne 21.5.2009
Poskytnutí finančního příspěvku na ceny pro MS Výrov na pořádání dětského
dne v Brodu ve výši 3.000,- Kč
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Uzavření pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu p.p.č. 1655 o výměře
2609 m2 a p.p.č. 22/2 o výměře 294 m2 v k.ú. Milevo s Kateřinou Veselou,
Milevo 33 za účelem zřízení pastviny. Pronájem na dobu od 1.5.2009 do
31.12.2011, výměra 294 m2 a 2609 m2, celkem 2903 m2, roční nájemné
0,30 Kč/ 1 m2/ 1 rok – tzn. roční nájem 870,-Kč (druhý žadatel o pozemek na
výzvu nereagoval)
Zařazení žádosti manželů Františka a Rozálie Abrahámových, Nedražice 67
do seznamu žadatelů o byt v DPS
Zařazení žádosti manželů Marie a Jana Dusíkových, Stříbrská 309, Kladruby
do seznamu žadatelů o byt v DPS
Zařazení žádosti o byt p. Jiřího Lišky, Natálie Liškové a Jaroslavy
Kováčové, trvale bytem Brod u Stříbra 62, nyní na ubytovně ve Stříbře do
seznamu žadatelů o byt
Ukončení nájemní smlouvy o nájmu bytu v DPS v Kladrubech p. Rebetové a
přidělení bytu dle seznamu žadatelů – upřednostnění občana z Kladrub –
přidělení bytu č. 8 p. Emilie Králová, Zadní 343, Kladruby
Postup při prodeji bytu v domě čp. 296 v Kladrubech, původní nájemce p.
Laubrová - nabídku obálkovou metodou, nejnižší podání 540.000,-Kč,
uveřejnit v periodikách a na internetu
Ukončení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor stavebního dvora
firmě UW – Bohemia spol. s r.o. – výpověď nájmu nebytových prostor
k 31.07.2009
Objednání 3 ks nádob na tříděný odpad s umístěním k 32 b.j. v Revoluční ul.
v Kladrubech (papír, sklo, plast)
Zaslání závazné nabídky na byt v nové výstavbě 32 bj. Revoluční ul.
Kladruby těmto žadatelů o přidělení bytu :
- p. Jakub Zwaschka, Sadová 320, Kladruby
- p. Martina Demeterová, Kostelní 265, Kladruby
- sl. Michaela Valová, Kostelní 265, Kladruby
Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy s p. Leitlem a uzavření
nové pozemkové nájemní smlouvy s p. Hanou Kratochvílovou, Milevská
260, Kladruby, část p.p.č. 1643/4 Kladruby u Stříbra - výměra 200 m2, roční
nájemné 60,-Kč - zahrádka u hřbitova
Zařazení žádosti p. Martiny Demeterové, Kladruby 265 do seznamu žadatelů
o přidělení pozemku na zahrádku
Návrh na přidělení bytů v nové výstavbě 32 bj. Kladruby
Výběrové řízení na odprodej pozemku p.p.č. 1475/15 o výměře 411 m2 a
1475/16 o výměře 75 m2 (věcné břemeno vodovodu) v k.ú. Brod – Výrov.
Nejnižší podání 200,- Kč/m2.
Byly podány 3 žádosti – 1. – manž. Zelenkovi, Plzeň
2. – p. V.Horáková, Krukanice
3. – p. Milan Hetzer. Křimice
Vítězem výběrového řízení se stává p. V.Horáková s nabídkou 311,- Kč/m2
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Přemístění pobočky ZUŠ Stříbro z objektu MŠ Kladruby do budovy ZŠ
Kladruby od 1.9.2009

Rada města d o p o r u č i l a :
• ZM schválit Podmínky pro přidělení bytů v Revoluční ulici v Kladrubech
• ZM schválit záměr rady města na stěhování pobočky České pošty ze Stříbrské
ulice na nám. Republiky do budovy městského úřadu
• ZM schválit odprodej st.p.č. 68 o výměře 359 m2 a p.p.č. 154 o výmře 169
m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra p. Jiřímu Palmovi, Zadní 124, Kladruby za
cenu 50,-Kč/1 m2, cena celkem 26.400,-Kč + ostatní náklady spojené
s prodejem nemovitosti (vytýčení, 500,- popl. za vklad práva)
• ZM schválit zahrnutí uvedené změny do ÚP města Kladruby :
- areál zdraví - nyní plochy veřejného vybavení – pro získání pozemků
bezúplatným převodem od PF ČR nutno změnit na rekreační plochy
(odpočinková zeleň)
• ZM schválit konečné úpravy řešení rekonstrukce budovy kina – čp. 90
v Kladrubech dle dispoziční studie – u I. nadzemního podlaží bude použita
varianta č. 1 s alternativou 3, u II. nadzemního podlaží varianta č. 1
s doplněním připomínek vzešlých z jednání s občany tj. přepažení
kostymérny, zvětšení pódia, místo pro osvětlovače a řešení sedaček v hledišti
terasovitým způsobem
• ZM schválit Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem
realizace projektu „Klášter Kladruby – živá kultura“ uzavíranou mezi
městem Kladruby a NPÚ Plzeň
• ZM schválit Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 13/2007 ze dne 24.9.2007
uzavřené mezi městem Kladruby a firmou Stafiko stav s.r.o. Domažlice a
Stafiko tech s.r.o.Domažlice na akci – Výstavba 4x8 b.j. v Kladrubech.
Dodatek se týká rozšíření předmětu díla (výměna obrubníků, konečný soupis
víceprací k 30.4.2009, konečný soupis méněprací k 30.4.2009, změna
materiálu na přístřešku popelnic, odpočet neprováděných sanací komunikací)
a ceny díla – celkem 43.862.555,- Kč vč. DPH oproti původní částce
45.098.694,- Kč
• ZM schválit smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace č. 0204-09/2009 na akci – Projektová dokumentace realizace zlepšení hospodaření
s energií v objektu Mateřské školy v Kladrubech uzavíranou mezi městem
Kladruby a Ing. Miroslavem Havlem, Třemošná, Sklárenská 659 za cenu
105.910,- Kč vč. DPH
• ZM schválit smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a Římskokatalickou
církví, farností Kladruby o bezúplatném nájmu vstupní místnosti kostela sv.
Jakuba v Kladrubech za účelem vybudování expozice o městě Kladruby
• ZM schválit cenovou nabídku firmy Miroslav Kuchár, Kostelec 25 na opravu
omítek ve vstupní místnosti kostela sv. Jakuba v Kladrubech ve výši 33.200,-
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•

Kč bez DPH. Místnost bude opravena z důvodu vybudování expozice o městě
Kladruby
ZM schválit výsledek hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2008 – celkový
výsledek 0,0 Kč

Rada města o d v o l a l a :
• Z funkce prokuristy firmy Kladrubské lesy s.r.o. p. Ing. Ladislava Zabloudila,
a to k datu 31.5.2009
• Z funkce odborného lesního hospodáře p. Ing. Ladislava Zabloudila, a to
k datu 31.5.2009

•

•
•

Rada města u s t a n o v i l a :
• Od 1.6.2009 na místo prokuristy firmy Kladrubské lesy s.r.o. p. Zdeňka Lišku
• Od 1.6.2009 na místo odborného lesního hospodáře firmy Kladrubské lesy
s.r.o. p. Josefa Buriana
Rada města u l o ž i l a :
• Starostce města
- zajistit nabídku na pronájem NP stavebního dvora v Kladrubech u jakékoli
realitní kanceláře

•

Zasedání zastupitelstva města dne 29.4.2009 :

•

Zastupitelstvo města projednalo a s c h v á l i l o :
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění
usnesení
• Podmínky pro přidělení bytů v Revoluční ulici v Kladrubech
• Odkoupení p.p.č. 2063/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1655 m2 od
Státního statku Jeneč – jedná se o přístupovou komunikaci od pošty směrem
k p. Havránkové a dalším pozemkům - předběžná cena dle znal. posudku
z roku 2007 - 70.072,-Kč
• 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. 1582/3 o výměře 20 m2 (vytvořena GP č. 151-496/20),
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
• Zahrnutí uvedených změn do ÚP města Kladruby :
a) - areál zdraví - nyní plochy veřejného vybavení – pro získání pozemků
bezúplatným převodem od PF ČR nutno změnit na rekreační plochy
(odpočinková zeleň)
b) - žádost manželů Lehečkových, Kladruby, o změnu využití p.p.č. 23
v k.ú. Kladruby ze stávající zahrady na pozemek určený k výstavbě
rodinného domu
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•
•
•
•

•

Konečné úpravy řešení rekonstrukce budovy kina – čp. 90 v Kladrubech dle
dispoziční studie – u I. nadzemního podlaží bude použita varianta č. 1
s alternativou 3, u II. nadzemního podlaží varianta č. 1 s doplněním
připomínek vzešlých z jednání s občany tj. přepažení kostymérny, zvětšení
pódia, místo pro osvětlovače a řešení sedaček v hledišti terasovitým
způsobem
Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu
„Klášter Kladruby – živá kultura“ uzavíranou mezi městem Kladruby a NPÚ
Plzeň
Dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 13/2007 ze dne 24.9.2007 uzavřené mezi
městem Kladruby a firmou Stafiko stav s.r.o. Domažlice a Stafiko tech
s.r.o.Domažlice na akci – Výstavba 4x8 b.j. v Kladrubech. Dodatek se týká
rozšíření předmětu díla (výměna obrubníků, konečný soupis víceprací
k 30.4.2009, konečný soupis méněprací k 30.4.2009, změna materiálu na
přístřešku popelnic, odpočet neprováděných sanací komunikací) a ceny díla –
celkem 43.862.555,- Kč vč. DPH z původní ceny 45.098.694,- Kč
Smlouvu o dílo na vypracování projektové dokumentace č. 02-04-09/2009 na
akci – Projektová dokumentace realizace zlepšení hospodaření s energií
v objektu Mateřské školy v Kladrubech uzavíranou mezi městem Kladruby
a Ing. Miroslavem Havlem, Třemošná, Sklárenská 659 za cenu 105.910,- Kč
vč. DP
Záměr rady města na stěhování pobočky České pošty ze Stříbrské ulice na
nám. Republiky do budovy městského úřadu
Bezplatnou zápůjčku pozemku p.p.č. 1962, 1963 a 1964 v k.ú. Milevo
Občanskému sdružení Léto Milevo o.s. za účelem konání letních táborů, a to
pouze za údržbu pozemku
Výsledek nabídkového řízení a prodej - obálkové metody na prodej travního
traktoru zn. Al-co Concord. (počet nabídek 1, odřekli 2). Traktor prodán za
cenu odhadu 17.800,- Kč p. Petru Česákovi, bytem Rochlov
Smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a Římskokatolickou církví,
farností Kladruby o bezúplatném nájmu vstupní místnosti kostela sv. Jakuba
v Kladrubech za účelem vybudování expozice o městě Kladruby
Cenovou nabídku firmy Miroslav Kuchár, Kostelec 25 na opravu omítek ve
vstupní místnosti kostela sv. Jakuba v Kladrubech ve výši 33.200,- Kč bez
DPH. Místnost bude opravena z důvodu vybudování expozice o městě
Kladruby
Postup pro vyřešení demolice objektu čp. 68 v Revoluční ulici v Kladrubech
ve vlastnictví p. Vladimíra Šebesty s tím, že za vyklizení objektu a souhlas
s demolicí bude jako náhrada poskytnut pozemek pro výstavbu RD v lokalitě
Kladruby-západ, do maximální výměry 800 m2. V případě, že lokalita
Kladruby-západ nebude zasíťována do 5 let, bude p. Šebestovi vyplacena
částka odpovídající znaleckému posudku přiděleného pozemku. Uživateli
domu, který není vlastníkem, bude poskytnut byt. V případě, že p. Šebesta na
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přiděleném pozemku do 5 let nezkolauduje stavbu, pozemek vrátí městu
a bude mu vyplacena částka odpovídající ceně stanovené znaleckým
posudkem za přidělený pozemek.
Zastupitelstvo města
•

uloži lo :

Starostce města
- prověřit a doložit skutečnosti v ZŠ, které vedly k překročení rozpočtu na
el.energii ve výši 55.000,- Kč a zjistit, jaký dopad na toto překročení měla
změna distributora el. energie. Dále doložit rozklad překročení rozpočtované
částky u služeb ve výši 32.000,- Kč.
Irena Löriková

Jednání starostky a místostarosty města :
20.4. - jednání s ČEZ – 32 b.j. (místostarosta)
20.4. - místní šetření na stavbě – dopravní zpřístupnění lokality Kladruby,sever
(místostarosta)
21.4. - jednání na Zpč. plynárnách v Plzni (starostka)
23.4. - jednání na Pozemkovém fondu v Tachově – podpis smluv (starostka)
23.4. - schůze vlastníků domu čp. 260 Kladruby (starostka)
27.4. - místní šetření v domě čp. 36 v Kladrubech (starostka, místostarosta)
27.4. - školení BEZPO pro pracovníky technických služeb (místostarosta)
28.4. - jednání s kartografickou spol. (starostka, místostarosta)
29.4. - zasedání rady města
29.4. - zasedání zastupitelstva města
30.4. - seminář k dotacím v Plzni (starostka)
30.4. - místní šetření odboru ŽP MěÚ Stříbro v Tuněchodech (místostarosta)
30.4. - místní šetření – rybník Láz – propustek (místostarosta)
4.5. - jednání v ZŠ Kladruby (starostka)
5.5. - jednání s náměstkem VaK Karlovy Vary (starostka, místostarosta)
6.6. - přejímka 4x8 b.j. v Kladrubech od stavební firmy (starostka, místostarosta)
6.6. - kontrolní den na stavbě – dopravní zpřístupnění lokality Kladruby,sever
(místostarosta)
6.6. - jednání ve spol. Kladrubské lesy (místostarosta)
7.6. - jednání se zástupcem firmy MERO Kralupy n. Vltavou ohledně ropovodu IKL
(starostka)
11.5. - jednání se zástupcem agentury „Šumava“ (starostka)
12.5. - kolaudace stavby 32 b.j. v Kladrubech (starostka, místostarosta)
13.5. - zasedání památkové komise – Stříbro (starostka)
13.5. - slavnostní přestřižení pásky a den otevřených dveří 32 b.j.
(starostka, místostarosta)
14.5. - kontrolní den – Optimalizace trati (starostka)
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19.5. - jednání v ČSOB v Plzni (starostka)
20.5. - kontrolní den na stavbě – dopravní zpřístupnění lokality Kladruby,sever
(místostarosta)
20.5. - zasedání rady města
21.5. - jednání s projektantkou na rekonstrukci kina Kladruby (starostka)
25.5. - místní šetření s firmou Tazata na stavbě kabin na kurtech (místostarosta)
27.5. - jednání s ředitelem ZUŠ Stříbro (starostka, místostarosta)
27.6. - kontrolní den na stavbě – dopravní zpřístupnění lokality Kladruby,sever
(místostarosta)
28.5. - účast na sněmu Svazu měst a obcí ČR v Karlových Varech (starostka)
29.5. - účast na sněmu Svazu měst a obcí ČR v Karlových Varech (starostka)
2.6. - předání stavby – kabiny na kurtech (místostarosta)
3.6. - jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka, místostarosta)
3.6. - kontrolní den na stavbě – dopravní zpřístupnění lokality Kladruby,sever
(místostarosta)
4.6. - zasedání valné hromady VSOZČ – Toužim (starostka)
8.6. - projednávání smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci při realizaci
projektu Klášter Kladruby: Památkový objekt a živá kultura (starostka,
místostarosta)
10.6. - kontrolní den na stavbě – dopravní zpřístupnění lokality Kladruby,sever
(místostarosta)
10.6. - zasedání rady města
16.6. - místní šetření ke stavbě studny – Brod-Výrov (starostka)
16.6. - jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka)
17.6. - setkání starostů měst a obcí Plzeňského kraje – Plzeň (starostka)
17.6. - jednání s pořadatelem Pivních slavností (místostarosta)
18.6. - zasedání rady Sdružení obcí Černošín (skládka) – starostka

Irena Löriková
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Volby do Evropského parlamentu konané na území ČR
ve dnech 05.06. - 06.06.2009

20

Nejen has. a živn. s uč. do E.

1

0.42

21

Komunistická str.Čech a Moravy

64

27.11

Výsledky hlasování za územní celky

22

"STAR.A NEZ.-VAŠE
ALTERNATIVA"

4

1.69

Kraj: Plzeňský kraj - Okres: Tachov -Obec: Kladruby

23

Strana svobodných občanů

0

0.00

Okrsek: 1 – Kladruby, Milevo

24

SNK Evropští demokraté

2

0.84

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
hlasy
v seznamu obálky účast v % obálky

25

Balbínova poetická strana

0

0.00

26

Strana zelených

10

4.23

1 012

236

27

Koruna Česká (monarch.strana)

0

0.00

Platné
hlasy

28

Lidé a Politika

0

0.00

29

"Strana soukromníků ČR"

0

0.00

celke
v%
m

30

Zelení

2

0.84

31

Dělnická strana

6

2.54

32

NEZÁVISLÍ

2

0.84

33

Česká str.sociálně demokrat.

41

17.37

237

23.42

237

Strana
název

číslo
1

Libertas.cz

4

1.69

2

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

10

4.23

3

Věci veřejné

5

2.11

4

Občanská demokratická strana

49

20.76

Okrsek: 2 – Brod u Stříbra a Tuněchody

5

Suverenita

16

6.77

6

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

0

0.00

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy

7

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

3

1.27

74

8

Česká str.národ.socialistická

0

0.00

9

Evropská demokratická strana

8

3.38

číslo

10

Strana svobodných demokratů

0

0.00

1

Libertas.cz

0

0.00

11

Demokratická Strana Zelených

3

1.27

2

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

0

0.00

12

Česká strana národně sociální

0

0.00

3

Věci veřejné

1

8.33

13

Národní strana

1

0.42

4

Občanská demokratická strana

3

25.00

14

SDŽ-Strana důstojného života

3

1.27

5

Suverenita

0

0.00

15

Humanistická strana

1

0.42

6

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1

8.33

16

Moravané

0

0.00

7

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

0

0.00

17

Spojení demokraté-Sdruž.nezáv.

0

0.00

8

Česká str.národ.socialistická

0

0.00

12

16.22

12

Strana
název

12
Platné hlasy
celkem v %

18

Liberálové.CZ

0

0.00

9

Evropská demokratická strana

0

0.00

19

Strana demokracie a svobody

1

0.42

10

Strana svobodných demokratů

0

0.00

15

16

11

Demokratická Strana Zelených

0

0.00

3

Věci veřejné

0

0.00

12

Česká strana národně sociální

0

0.00

4

Občanská demokratická strana

3

7.89

13

Národní strana

0

0.00

5

Suverenita

1

2.63

14

SDŽ-Strana důstojného života

0

0.00

6

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net 1

2.63

15

Humanistická strana

0

0.00

7

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

2

5.26

16

Moravané

0

0.00

8

Česká str.národ.socialistická

0

0.00

17

Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. 0

0.00

9

Evropská demokratická strana

0

0.00

18 Liberálové.CZ

0 0.00

10

Strana svobodných demokratů

1

2.63

19 Strana demokracie a svobody

0 0.00

11

Demokratická Strana Zelených

0

0.00

20 Nejen has. a živn. s uč. do E.

0 0.00

12

Česká strana národně sociální

0

0.00

21 Komunistická str.Čech a Moravy

1 8.33

13

Národní strana

0

0.00

22 "STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA" 0 0.00

14

SDŽ-Strana důstojného života

1

2.63

23 Strana svobodných občanů

0 0.00

15

Humanistická strana

0

0.00

24 SNK Evropští demokraté

0 0.00

16

Moravané

0

0.00

25 Balbínova poetická strana

0 0.00

17

Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. 0

0.00

26 Strana zelených

0 0.00

18 Liberálové.CZ

0 0.00

27 Koruna Česká (monarch.strana)

0 0.00

19 Strana demokracie a svobody

0 0.00

28 Lidé a Politika

0 0.00

20 Nejen has. a živn. s uč. do E.

0 0.00

29 "Strana soukromníků ČR"

0 0.00

21 Komunistická str.Čech a Moravy

21 55.26

30 Zelení

0 0.00

22 "STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA" 0 0.00

31 Dělnická strana

1 8.33

23 Strana svobodných občanů

1 2.63

32 NEZÁVISLÍ

0 0.00

24 SNK Evropští demokraté

0 0.00

33 Česká str.sociálně demokrat.

5 41.66

25 Balbínova poetická strana

0 0.00

26 Strana zelených

2 5.26

27 Koruna Česká (monarch.strana)

0 0.00

28 Lidé a Politika

0 0.00

29 "Strana soukromníků ČR"

0 0.00

Platné hlasy

30 Zelení

1 2.63

celkem v %

31 Dělnická strana

1 2.63

Okrsek: 3 – Vrbice u Stříbra a Láz
Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
v seznamu obálky účast v % obálky
hlasy
96

38

39.58

38

Strana
název

číslo

38

1

Libertas.cz

0

0.00

32 NEZÁVISLÍ

1 2.63

2

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

0

0.00

33 Česká str.sociálně demokrat.

2 5.26

17

18

CELKEM Kladruby

26 Strana zelených

12 4.19

Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné
obálky účast v % obálky
hlasy
v
seznamu
celkem zpr. v %

27 Koruna Česká (monarch.strana)

0

0.00

28 Lidé a Politika

0

0.00

3

29 "Strana soukromníků ČR"

0

0.00

Platné hlasy

30 Zelení

3

1.04

celkem v %

31 Dělnická strana

8

2.79

32 NEZÁVISLÍ

3

1.04

33 Česká str.sociálně demokrat.

48 16.78

Okrsky
3

100.00 1 182

287

24.28

Strana
název

číslo

287

1

Libertas.cz

4

1.39

2

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

10

3.49

3

Věci veřejné

6

2.09

4

Občanská demokratická strana

55

19.23

5

Suverenita

17

5.94

6

Volte Pr.Blok-www.cibulka.net

2

0.69

7

Sdruž.pro rep.-Republ.str.Čsl.

5

1.74

8

Česká str.národ.socialistická

0

0.00

9

Evropská demokratická strana

8

2.79

10

Strana svobodných demokratů

1

0.34

11

Demokratická Strana Zelených

3

1.04

12

Česká strana národně sociální

0

0.00

13 Národní strana

1

0.34

14 SDŽ-Strana důstojného života

4

1.39

15 Humanistická strana

1

0.34

16 Moravané

0

0.00

17 Spojení demokraté-Sdruž.nezáv. 0

0.00

18 Liberálové.CZ

0

0.00

19 Strana demokracie a svobody

1

0.34

20 Nejen has. a živn. s uč. do E.

1

0.34

21 Komunistická str.Čech a Moravy

86 30.06

22 "STAR.A NEZ.-VAŠE ALTERNATIVA" 4

1.39

23 Strana svobodných občanů

1

0.34

24 SNK Evropští demokraté

2

0.69

25 Balbínova poetická strana

0

0.00
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Hana Floriánová

Jak se my, Češi, nejčastěji zbavujeme vysloužilých elektrospotřebičů
Každá domácnost produkuje velké množství odpadu. Ideálně se ho zbavujeme tehdy,
když před domem máme popelnici, za kterou jednoduše zaplatíme a o její vyvážení se
pak nemusíme starat.
Jenže dnes už většina z nás ví, že do popelnice nelze odložit vše. Copak o takový
mastný papír od salámu se popelnice spolehlivě postará. Jistou námahu nás stojí
roztřídění papíru, plastů či skla. Ale i zde jsme si navykli na modré, žluté či zelené
sběrné kontejnery.
Co když se nám však rozbije mixér, fén či žehlička? Jsme ochotni je odnést do
sběrného dvora, který může být i několik kilometrů vzdálený?
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Změna jízdního řádu od 14.6.2009

Co napověděl průzkum?
Elektroodpad je momentálně nejrychleji rostoucím druhem odpadu. Celosvětově nyní
tvoří až pět procent hmotnosti pevného domácího odpadu, tedy téměř tolik jako
plastové obaly.
V zemích Evropské unie, kde se v domácnostech ročně vyprodukuje asi osm milionů
tun elektroodpadu, roste jeho objem tempem tři až pět procent ročně, skoro třikrát
rychleji než celkový objem odpadu.
Před třemi lety, kdy v České republice začínal systém zpětného odběru vysloužilých
spotřebičů teprve vznikat, v mnoha zemích Evropy již perfektně fungoval. U nás tehdy
– s nadsázkou řečeno – platilo, že většina lidí elektroodpad rozlišovala pouze na dvě
skupiny: na ten, co se do popelnice nevejde, a ten druhý, co se tam vtěsnat dá.
Od té doby došlo k výraznému posunu. Ukázal to průzkum, který se opakoval
v dvouletém intervalu. Lze konstatovat, že došlo k výrazným změnám v uvažování
lidí. S tvrzením „Díky zpětnému odběru se nepovalují stará zařízení v příkopech a na
skládkách“ dnes souhlasí 72 % dotazovaných.
Když se řekne „zpětný odběr elektrozařízení“, vybaví se podle průzkumu více než
polovině dotázaných, přesněji 53 % respondentů „odevzdání elektrozařízení prodejci
při koupi nového“.

Co vlastníme, proč to vyhazujeme
Průzkum poskytuje zajímavé údaje i ve vztahu k jednotlivým skupinám
elektrozařízení. Tazatelé zjišťovali, kolik a kterých spotřebičů domácnosti vlastní, jaké
je jejich průměrné stáří, nebo co bývá nejčastější příčinou jejich obměny.
Například lednice – alespoň jednu vlastní 99 % českých domácností, 50 % lednic je
starší pěti let. Novou si 55 % českých domácností pořizuje nejčastěji jednou za šest až
deset let. Důvody vyřazení staré lednice jsou v rovnováze. Kvůli poruše ji přestává
používat 47 % domácností, 47 % odůvodňuje tento krok nákupem nového, lepšího
modelu. Když už dojde na likvidaci ledničky, odevzdá ji 34 % domácností do
sběrného dvora. Za novou ji při nákupu vymění u prodejce 20 % lidí, 13 % starou, ale
ještě funkční lednici někomu zdarma věnuje, osm procent prodá do bazaru nebo
prostřednictvím inzerátu a stejných osm procent takový spotřebič nějakým způsobem
dál používá. Stále ještě však šest procent dotázaných přiznává, že starou lednici prostě
postaví k popelnici.
Pro srovnání se podívejme třeba na fény a kulmy: vlastní je 83 % českých domácností
a 56 % jich je tři až pět let starých. Pokud dojde k výměně, je to v 65 % případů kvůli
poruše a jen v 25 % z důvodu nákupu nového, lepšího modelu. A způsob jejich
likvidace? Největší množství těchto malých domácích pomocníků, bohužel, končí v
popelnici mezi ostatním odpadem. Podle průzkumu je to 44 %. V domácnostech, kde
mají větší ekologické zábrany, ale žádné místo zpětného odběru bezprostředně po
ruce, jich dál překáží 16 %, pouze 13 % fénů a kulem lidé odevzdají do sběrných
dvorů.
Elektrowin
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Byty v majetku města Kladruby

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

Dne 1.6.2009 bylo předáno do užívání dalších 32 bytů v Revoluční ulici
v Kladrubech novým nájemcům. Tím se počet bytů ve vlastnictví Města Kladruby
zvýšil na celkových 124 bytů.
Jedná se o domy :
náměstí Republiky čp. 36
náměstí Republiky čp. 86
Revoluční ulice čp. 80 –KD
Revoluční ulice čp. 403-406
Husova ulice čp. 197-zdrav. středisko
Husova ulice čp. 297-MŠ
Husova ulice čp. 203-ZŠ
Husova ulice čp. 209
Milevská ulice čp. 359 (u sušky)
Hřbitovní ulice čp. 298, 299
Zadní ulice čp. 355, 356
Dům s pečovatelskou službou
Brod u Stříbra (hostinec „U Sládka“)
Husova ulice čp. 6 – ubytovna

10 bytů
6 bytů
1 byt
32 bytů
1 byt
1 byt
1 byt
4 byty
2 byty
12 bytů
14 bytů
35 bytů
1 byt
4 byty

Nájemníci platí buď regulované nájemné v roce 2009 za 1m2 částku 19,- Kč, nebo
nájemné v rekonstruovaných bytech 22 Kč za 1m2, v DPS 37 Kč za 1m2, v nových
bytech 45 Kč za 1m2.
Město Kladruby má ve vlastnictví byt č. 8 v domě čp. 296 Stříbrské ulici, který
prodává za cenu tržní 540.000 Kč. A taky byt č.1 v domě čp. 260 Milevské ulici, cena
bude dle znaleckého posudku schválena radou města v nadcházejícím období. Oba
byty jsou v domech, které byly městem prodány jednotlivých nájemcům.
Výstavba 4x8 bytových jednotek v Revoluční ulici
Investor bylo Město Kladruby, zhotovitel STAFIKO stav s r.o. Domažlice.
Konečná cena je 43.862.555 Kč. Z toho komunikace 5.422.183 Kč, byty 38.440.372
Kč. Ze státního fondu rozvoje bydlení byla získána dotace ve výši 20.160.000 Kč.
Podmínkou přidělení bytu nájemci byla sociální potřebnost žadatele- přednost
dostávaly rodiny s dětmi, dále samostatně žijící osoby s dětmi, žadatelé museli splnit
náročné podmínky dotace, také museli doložit, že nemají vlastnické ani
spoluvlastnické právo k bytovému, rodinné domu či bytu, že nemají dluh vůči městu
Kladruby. Vyžadován byl také čistý trestní rejstřík.
Eva Pomyjová
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Mateřská

škola

Prohlídka kláštera
Již tradicí se stává pro děti z MŠ prohlídka našeho kláštera. Letošní prohlídka však
byla trochu jiná. Ještě před výpravou za historií nás seznámil Vojtíšek Čechura
s pověstmi, které opřádají klášter. Pověsti mu vyprávěl jeho dědeček pan Čechura.
Vojtíšek vyprávěl velmi poutavě, takže děti ani nedutaly. Poté nás klášterem provedl
Mgr. Kamil Petráň. Patří mu poděkování,jeho vyprávění bylo velice zajímavé.
Návštěva PONY FARMY
Děti z MŠ navštívily PONY FARMU. Celý týden před návštěvou si o koních
povídaly, seznamovaly se s jejich způsobem života, užitkem pro lidi. Kresbou se
naučily vystihnout charakteristické rysy zvířecí figury. Přinášely z domova pro koně
tvrdé pečivo. Koníčci je za dobroty povozili. Děkujeme p.Krausovi, který nás provedl
stájemi, ukázal koně ve výběhu a poutavě o nich vyprávěl. Na farmě děti pozorovaly
také kozy,holuby a husy. Těšíme se na další návštěvu.
Návštěva kravína
Děti z MŠ navštívily velkokapacitní kravín v Kladrubech. Měly možnost si
prohlédnout moderní ustájení krav. Nejvíce je zaujala telátka. Děti dostaly úkol
vymyslet jména pro čerstvě narozená dvojčátka.po dlouhém přemýšlení a dohadování
bylo z čeho vybírat.
A tak byla na světě jména: Třpytka, Majdalenka,Vojtíšek,Vítek, Kuba. Děkujeme
p.Eberlovi, který nám umožnil prohlídku objektu a společně s paní Kocůmovou nás
provedli kravínem a odpovídali na zvídavé otázky dětí i učitelek.
Mňam pohádky
Za dětmi z MŠ přijelo DIVADÝLKO KUBA z Plzně. Na představení se přijely
podívat i děti z MŠ v Kostelci. Celé představení bylo koncipováno jako „vaření“ na
jevišti a vtipné povídání o celodenním jídelníčku, o zdravé a nezdravé stravě. V
pohádkách se vzájemně škádlili a soupeřili dva kuchaři „Dita Ovesná a Ota Knedlík“.
Oslava DNE DĚTÍ v MŠ
„Koťata“z MŠ v Kladrubech dodatečně oslavila DEN DĚTÍ. Když vyšly děti ráno ze
školky, věděly pouze, že je čeká velké dobrodružství a překvapení. Cestou plnily
bobříka mlčení,poznávaly stromy, pozorovaly život v mraveništi.
Najednou se ozvala z dálky střelba a proti dětem vyběhl hledač pokladů „Indiana
Jones“. Měl u sebe část mapy,podle které chtěl najít poklad. Vyzval děti,aby mu
pomohly najít skryté části mapy. Druhou část mapy našly děti u dřevěného koně,třetí
část byla pověšena na stožáru.
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Po usilovném hledání
poslední části mapy děti
objevily
na
louce
blikající
vesmírnou
raketu
se
dvěma
kosmonauty. Ti vydali
dětem poslední část
mapy. Podle ní děti
zjistily, že poklad je
ukryt
v chatce
se
znamením
slunce.
Objevily tam truhlu
omotanou řetězem, ke
kterému chyběl klíč.
Ten museli 3 odvážlivci hledat podle hmatu ve stříbrných válcích. Děti jásaly nad
dobrotami a hračkami, které skrývala truhlice. Po nalezení pokladu si děti pochutnaly
na opečených buřtíkách.
Zpět do MŠ se „hledači pokladů“ svezli gázíkem. Akci pro děti připravili zaměstnanci
VZ 6499 JIMCE odd.Kladruby, Mjr.Ing.Antonín Fiedler, nprap.Roman Sochor.
Petra Kertysová , Ladislava Pauchová
Sportovní hry MŠ 2009
29.5.se děti z MŠ zúčastnily sportovních her na stadionu ve Stříbře. Soutěžní družstvo
se skládalo z pěti děvčat a pěti chlapců
(P.Nová,N.Demeterová,V.Křenová,V.Šmídová,Š.Strejcová,V.Pechman,M.Varga,A.Po
spíšil,K.Ganobják,A.Lokvenc).
Soutěžilo se v pětiskoku,skoku v pytli, štafetovém běhu, překážkovém běhu a hodu
míčkem Z osmi družstev se to naše umístilo na krásném druhém místě. Po skončení
her nám nabídla p.B.Šálová prohlídku DDM ve Stříbře. Při zpáteční cestě si děti
pochutnaly na zmrzlině. Domů si děti přivezly medaili, jogurty a drobné dárky pro
MŠ. A hlavně krásné vzpomínky.
Alena Medová
Sluníčka na výletě
Na oslavu svátku dětí se těší malí i velcí.Malí-bude vzrůšo, velcí-no však to
znáte,vidět ty jiskřičky v dětských očích, není nic lepšího.
My u Sluníček slavíme tradičně-netradičně výletem.Letos jsme se vydali vláčkem do
Vranova a podél řeky Mže pěšky zpět do Stříbra.Vláčkem proto, že s ním větší
polovina našich dětí ještě nikdy nejela, a pěšky kolem řeky proto, že jsme obdivovali
domov našeho vodníka Plavníka. Pozorovali jsme studánku, potoky, které do řeky
přitékají, všímali jsme si přírody v okolí vody, poslouchali žáby a zpěv vody u jezu a
mnoho dalších zajímavých věcí. Děti si dobře uvědomovaly, jak je nutné přírodu
ochraňovat, neznečisťovat a chovat se v ní jako na návštěvě, protože my jsme opravdu

na návštěvě u zvířátek, stromů, kytek a lesních skřítků, kteří zde bydlí. Nevěříte?
Zeptejte se našich dětí, ony vám to vysvětlí.
Na posledním úseku cesty jsme si zahráli stopovanou a takový rychlý přesun na
zastávku autobusu by nám mohla závidět i armáda.Zvládli jsme to všichni-i ti
nejmenší.A představte si, vodník Plavník nás pochválil a poslal nám po panu řidiči
autobusu sladkou odměnu za naši statečnou vodnickou výpravu.
Zuzana Křížová
Poděkování
Děkujeme p.Pavlu Pauchovi , Jednotě Tachov a firmě Ehrmann za sponzorský dar
k MDD ve formě cukrovinek a jogurtů.
Inspekce :
Ve dnech 5.a 8.6.2009 proběhla v naší MŠ( za účasti p. Krýslové a p.Racové)
inspekce, která se týkala jak kontroly výchovně vzdělávací činnosti s dětmi, tak
i dokumentace ke školnímu i třídnímu vzdělávacímu programu. Také je zajímaly
materiály z oblasti účetnictví a rozpočtové.
Prozatím ještě nemáme inspekční zprávu, ale při předběžném pohovoru byly vyhodnoceny
všechny naše aktivity ( i estetické prostředí ) kladně.
Prázdninový provoz MŠ Kladruby :
Letos bude MŠ Kladruby v provozu o prázdninách od 1.7. do 17.7. 09
Uzavření je určeno od 20.7. do 21.8.09.
Provoz se opět obnoví 24.8.09 .
Víte,že :
- naši MŠ navštívili žáci a žákyně 4.třídy ZŠ a zahráli nám pod vedením
p .J.Kasala pohádku Dlouhý, Široký a Bystrozraký
- dne 17.6.09 pojedeme všichni na výlet na Hracholusky a tam se pak ještě
svezeme parníkem
- dne 23.6.09 se s naší MŠ rozloučí patnáct předškolních dětí, čtyři prozatím
zůstanou ještě rok v MŠ
Sběr odpadu v MŠ
Ve školním roce 2008/2009 odevzdala MŠ Kladruby
firmě GOLEM tento odpad :
1) PET lahve
540 kg
2) papír
2 690 kg
3) krabice od mléka
40 kg
4) hliník
29,5 kg
5) víčka
24 kg
Děkujeme všem, kteří nám ve sběru pomáhali.
Alena Medová
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Základní

H5: 1. M. Zezula /Skoba/, 2. O. Jaša /Maglajz/
D5: 1. L. Křížová /Skoba/

škola:

Májová Open Cup 2009- Stříbro 24.5. 2009
Druhý závod seriálu Překližka Cup 2009 se konal za krásného počasí na venkovní
horolezecké stěně DDM Stříbro. Jako obvykle připravili pořadatelé spoustu cest, na
kterých se prokázala připravenost závodníků. Odměnou jim byla doposud nejvyšší
účast v historii /63 dětí/. Kromě již tradičních účastníků ze Stříbra, Kladrub, Chebu
a Mariánských Lázní přijeli tentokrát i závodníci z Plané, Tachova a Plzně :o)
Výsledky - Kategorie:
H1: 1. R. Palma /Maglajz/, 2. R. Miklas /Planá, 3. M. Košina /Tachov
D1: 1. K. Matúšová /Skoba/, 2. Š. Novotná /Planá/, 3. J. Kropáčová /Tachov/
H2: 1. F. Štědrý /Skoba/, 2. V. Blažek /Maglajz/, 3. L. Zezula /Skoba/
D2: 1. M. Matúšová /Skoba/, T. Nová /Plzeň/, 3. K. Boučková /Cheb/
H3: 1. K. Fafílek /Cheb/, 2. J. Nový /Maglajz/, 3. F. Švarc /Maglajz/
D3: 1. L. Jarolímová /Skoba/, 2. K. Vlčková /Plzeň/, 3. B. Heřmanová /M. Lázně/
H4: 1. M. Štědrý /Skoba/, 2. M. Budín /Maglajz/
D4: 1. L. Davidová /Skoba/, 2. B. Pitrová /Skoba/
H5: 1. M. Štěpán /Maglajz/, 2. M. Zezula /Skoba/, 3. M. Duřpek /Maglajz/
D5: 1. L. Křížová /Skoba/, 2. N. Budínová /Maglajz/, 3. K.Hrachovcová /Maglajz/
Pavel Nový
Kladrubský expres - Kladruby 13.6. 2009
Zdá se to jako chvíle, ale první závody se na naší horolezecké stěně konaly už před
pěti lety! Dnes je Kladrubský expres v každé sezóně třetím závodem seriálu Překližka
Cup a v některých kategoriích se už jasně ukazuje, kdo má největší šanci na celkové
prvenství. Svým charakterem se odlišuje od ostatních čtyř závodů, protože dynamika,
rychlost a síla zde může zvítězit nad technikou a zkušeností. Závodů se zúčastnilo
celkem 36 závodníků a nejen vítězové si odnesli ocenění za svůj výkon. Tradičně
věnovala pěkné a hodnotné ceny plzeňská prodejna outdoorového vybavení Hannah,
dále Poštovní spořitelna a Ehrmann mlékárna Stříbro. Nezbytnou finanční částkou na
zabezpečení závodů /občerstvení, potisk triček/ přispívá pravidelně MěÚ Kladruby.
Moc děkujeme ☺
Výsledky
Kategorie H1:
D1:
H2:
D2:
H3:
D3:
H4:
D4:

1. R.Palma /Maglajz/, 2. M. Matúš /Stříbro/
1. K.Matúšová /Skoba/, 2. Š. Novotná /Planá/
1. F.Štědrý /Skoba/, 2. V.Blažek /Maglajz/, 3. J. Lorenc/Stříbro/
1. M.Matúšová /Skoba/, 2. T. Nová /Plzeň/, 3.P.Pospíchalová /Magl/
1. J.Nový /Maglajz/,2. K.Fafílek /Cheb/, 3. D. Kapitán /Stříbro/
1. L.Jarolímová /Skoba/,
1. P. Kamínek /Maglajz, 2. M.Budín, /Maglajz/, 3.M.Štědrý /Skoba/
1. L.Davidová /Skoba/, 2. B.Pitrová /Skoba/
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Překližka Cup bude pokračovat dalším závodem /lezení na obtížnost/ na venkovní
horolezecké stěně DDM Stříbro v září :o)
Pavel Nový
Střípky ze ZŠ
-23.4. navštívila děvčata z 6. – 9.třídy tzv. Girl´s Day v německém Weidenu, kde
se seznámila s možnostmi, které mají německé dívky při výběru povolání po skončení
povinné školní docházky
-27.4. shlédli třeťáci a páťáci představení „Tři mušketýři“ v plzeňském divadle Alfa
-30.4. „Ach, ta paní Myšuta“ bylo představení, na které se vydali prvňáci a druháci
do stejného divadla
-5.5. ZŠ Kladruby prezentovala svoji činnost z oblasti environmentální výchovy
u příležitosti pořádání mezinárodní soutěže Globe games
-6.5. Ve Stříbře se konalo okrskové kolo Mc Donald´s Cupu. Výborně si vedli mladší
kluci /2.a 3.třída/, kteří postoupili do okresního finále v Tachově
-15.5. Družstvo chlapců z 2.a 3.třídy vedené p. J. Pospíchalem ml. a p. S. Kostkou
sehrálo v Tachově zápasy okresního finále v Mc Donald´s Cupu. Kluci postoupili ze
skupiny a celkově skončili čtvrtí, což je velký úspěch. Poděkování patří vedoucím
družstva a p. V. Nedvědovi, který družstvo zdarma odvezl firemním autem do
Tachova a zpět.
-19.5. Pozvání z partnerské školy v Altenstadtu přijali učitelé ze ZŠ Kladruby a ZŠ
Mánesova Stříbro. Společně se s německými kolegy zúčastnili semináře ve
Windischeschenbachu, který byl zaměřen na geologickou minulost Země. Právě u
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Windischeschenbachu se stýkají dvě pevninské desky a jejich překrytí bylo úspěšně
popsáno 9,8km hlubokým vrtem, který je třetím nejhlubším na světě.
-19.5. Zájemci z řad žáků 2. stupně a jejich rodinných příslušníků, učitelů i dalších
kladrubských občanů zhlédli představení Romeo a Julie v plzeňském Velkém divadle
-22.5. Družstvo žáků základní školy soutěžilo v okresním kole dopravní soutěže
v Tachově
-24.5. DDM Stříbro a členové horolezeckého klubu Skoba připravili pro děti druhé
lezecké závody v tomto roce a sice Májový Open Cup v lezení na obtížnost. Tento typ
závodů patří k nejnáročnějším, protože lezci si sami na cestě zakládají jistící lano /platí
pro starší kategorie/ a někdy je k vidění i několikametrový pád do lana. Více v článku.
-31.5. Členové HK Maglajz připravili a provozovali lanovku v rámci MDD
pořádaného městským úřadem
-1.6. Dětský den si užili i žáci školy, kteří stejně jako v loňském roce soutěžili ve
smíšených skupinách /1.- 9.třída/ na jedenácti stanovištích. Jednotlivá stanoviště byla
rozmístěna na fotbalovém hřišti a v jeho blízkém okolí. Úkoly byly sportovní i
vědomostní. Zpestřením byla účast čtrnácti studentů plzeňské pedagogické fakulty,
kteří si přijeli prohlédnout naši školu, úkoly na několika stanovištích připravili a také
je sami zabezpečovali
-4.6. Žáci prvního stupně soutěžili na atletických závodech ve Stříbře. Medailová
umístění z naší výpravy získali: 2.místo ve skoku dalekém - Aleš Demeter/2.tř./,
2.místo v běhu na 500m – Richard Palma /2.tř./, 2.místo ve skoku dalekém /3.tř./,
3.místo v běhu na 500m – Tonda Schiffert /4.tř./
-8.6. Do školy přijel pracovník tachovské autoškoly a seznámil děti z prvního stupně
se zásadami správného chování v silničním provozu. Své poznatky si pak všichni
vyzkoušeli v praxi na dopravním hřišti na školním dvoře
Téhož dne se prvňáci a druháci vydali na exkurzi k stříbrským hasičům, o dva dny
později vykonali stejnou návštěvu i třeťáci a čtvrťáci. Exkurze se velmi líbila…
-11.6. probíhal ve škole „Kloboukový den“. Skoro všichni přišli do školy v klobouku,
ať už se jednalo o babiččin slamák nebo obrovské sombrero
-13.6. se uskutečnil již pátý ročník Kladrubského expresu – závodů v lezení na
rychlost na umělé horolezecké stěně /viz.článek/
-22.6. nás ještě čeká hudební představení člena brněnského Divadla na Provázku pana
Ivana Urbánka, které se jmenuje „Já nic, já muzikant“ a je určeno pro děti z prvního
stupně
-23.6. přijedou na návštěvu děti z 3.a 6.třídy partnerské školy z Altenstadtu
….. a to už jsou prázdniny opravdu za dveřmi ☺
Pavel Nový

Informace ze ZUŠ
V letošním školním roce navštěvovalo kladrubskou pobočku ZUŠ
24 žáků ve hře na klavír, flétny, keyboard, kytaru. Letošní
absolventi jsou: II.stupeň: Monika Nedvědová (klavír), Simona
Rubášová (klavír), I.stupeň: Šárka Pomyjová (klavír).
Stanislava Šmahelová

Hasiči opět informují
Naši mladí hasiči se zapojili do tachovské ligy Mladých hasičů. Dne
16.5.2009 se uskutečnila soutěž s názvem „Hra Plamen“, která proběhla v Novém
Sedlišti. Tam obsadili pěkné 3. místo. Dne 23.5.2009 se zúčastnili soutěže v Kostelci,
kde také obsadili 3. místo. V neděli 31.5.2009 byla oslava Dne dětí v Kladrubech
v Kostelní ulici. Děti si vyzkoušely stříkání na terč, odměnou jim bylo cukroví.
V 18.00 hodin začalo kácení a dražba májky, ta byla vydražena za 500 Kč. Majitelem
se stal Jan Pospíchal ml.
V sobotu
6.6.2009
jsme
pořádali hasičskou soutěž „Kladrubská
studna“. Našim hasičům se dobře
dařilo, jak dětskému, tak dospělému
týmu. Obě družstva získala krásné 2.
místo, každé ve své kategorii.
Nyní bych chtěl poděkovat
všem sponzorům, kteří nám přispěli na
odměny. Zvláště děkuji Městskému
úřadu
v Kladrubech za finanční
přispění na nákup pohárů pro vítěze.
Darem nám přispěli tito sponzoři:
restaurace U Kláštera, restaurace
U Šéfů, restaurace U Koruny, p.
Malátová Marie, p. Kostincová Lenka.
Také děkuji p. Hrachovcové,
která po celou dobu soutěže
zajišťovala zdravotní péči. Na závěr
chci poděkovat hasičům i mladým
hasičům, za jejich reprezentaci a pěkné
umístění.

František Ammerling
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Chovatelské okénko - JAPONSKÉ KŘEPELKY
Domovinou japonských křepelek je jihovýchodní Asie, oblast mezi Indočínou
a Japonskem, kde dosud žijí divoce. V Japonsku a Číně se údajně chovali od 14.
století. Do Evropy byly dovezeny až v polovině minulého století a zpočátku
se využívaly k laboratorním účelům. Později se díky intenzivní selekci zvýšila snáška
a jejich maso a vejce se staly vyhledávaným artiklem mnoha světových kuchyní.
Japonské křepelky dnes reprezentují nejmenší druh chované drůbeže. Svým
tělem a zbarvením se podobají naší křepelce polní. Samička je cca o 20 % větší než
sameček. Hmotnost křepelky nosného typu se pohybuje v rozmezí 100- 150 g,
masného typu 250 – 300 g. Při intenzivním výkrmu dosáhnou požadované hmotnosti
za 6-8 týdnů. Maso ocení zejména milovníci zvěřiny. Snáška u nosného typu se
pohybuje v rozmezí 220-350 vajíček za rok. Hmotnost vajec je 10 – 13 gramů.
Skořápka je smetanově bílá až dozelena a je poseta tmavými tečkami,které přecházejí
až ve větší skvrny. Křepelčí vejce předčí svými dietetickými vlastnostmi vejce slepičí.
Mají vyšší obsah minerálních látek a vitamínů. Používají se při dietetických výživách,
při nemoci žaludku,k posílení imunity malých dětí, při rekonvalescenci. Vařená vejce
se hůře loupou, neboť mají silnější podskořápečnou blánu. Často slýcháváme, že
vajíčka mají nižší obsah cholesterolu. Ano, ALE !! Křepelčí vajíčko má v průměru 60
mg. cholesterolu, slepičí 200-290. Usmažíme-li si k večeři 3 slepičí vajíčka a druhý
den to samé množství nahradíme vajíčky křepelčími, zjistíme ,že v souhrnu do těla
dostaneme stejné množství cholesterolu,neboť vajíček musí být o dost více.
Na ustájení je křepelka nenáročná, stačí
obyčejná malá voliéra. Křepelky nehřadují a
je obtížné je naučit snášet do hnízd. K
jednomu samci postačí tři samičky. Pokud
chceme jen vajíčka,sameček není nutný. Ve
snášce křepelky ponecháváme jeden rok. U
vajíček bývá velmi vysoká oplozenost.
Křepelky se líhnou zpravidla pouze v líhni, a
to za 17-18 dní. Pro výživu potřebují směs s
velmi vysokým obsahem dusíkatých látek.
Pro kuřátka se doporučuje jako náhražka
směs pro krůťata, pro dospělé směs pro
nosnice N 1. Pro zpestření můžeme přidávat
salát či obyčejnou trávu.
Samce od samice s jistotou rozeznáme až ve stáří 4 týdnů. Samice zůstávají na
hrudi tmavě kropenaté, samci mají hruď zrzavě hnědou bez kropenatosti. Samci
začínají kokrhat a to velmi hlasitě, samice jen potichu štěbetají.
Křepelky vyžadují od narození celkově vyšší teplotu než ostatní drůbež. Optimum
pro dospělé křepelky je 18 – 22 stupňů, při teplotách pod 10 stupňů přestávají snášet. S
příchodem zimy je nutné křepelky přemístit z venkovního výběhu do uteplené
odchovny .
František Janoušek

Včelařské okénko - Kladrubští mladí včelaři úspěšní v krajské soutěži
V Kladrubech funguje již druhým rokem včelařský kroužek, založený při
základní organizaci Českého svazu včelařů Kladruby. Vloni na podzim jsme se
dozvěděli o krajské soutěži včelařských kroužků mládeže, která se koná každoročně
v Chudenicích a na kterou jsme dostali pozvání také my. Rozhodli jsme se, že ač úplní
nováčci zkusíme své štěstí, a pokud neuspějeme, získáme alespoň cenné zkušenosti
a kontakty. Během několika měsíců jsme vždy část každé schůzky věnovali teoretické
přípravě, vycházkám do okolí s poznáváním bylin a opakování znalostí. Naši soutěžící
členové kroužku měli i tu výhodu, že v rodině někdo včelaří, takže spoustu zkušeností
měli již „v krvi“.
Nastal onen očekávaný den, sobota 25. dubna, a my jsme se ve složení Václav
Blažek ml., Martin Kocům, Honza Dejl (soutěžící), Martin Čechura (vedoucí kroužku)
a Václav Blažek st. (doprovod) rozjeli směr Chudenice. Jedná se o krásné městečko na
Klatovsku se zámečkem, rozhlednou a dalšími pamětihodnostmi. Při dnes již zrušené
základní škole zde funguje včelařský kroužek s mnohaletou historií a vlastním
včelínem na školní zahradě. Právě tato základní škola se stala dějištěm krajského
setkání včelařských kroužků. Do Chudenic se sjela konkurence 6 včelařských kroužků
z celého kraje, přičemž všechny ostatní kroužky fungují řadu let a v soutěži měly
oproti nám mnohem početnější zastoupení.
Po úvodním přivítání a představení hodnotící komise se děti pustily do
samotné soutěže, sestávající z 5 disciplín. Jednalo se o test teoretických znalostí,
praktické úkoly ve včelíně, poznávání včelařských pomůcek, poznávání rostlin
a mikroskopování včelích preparátů. Po více než dvou hodinách spadla ze všech
soutěžících i dospělých nervozita a po společném obědě jsme se věnovali prohlídce
pamětihodností v okolí. Navštívili jsme rozhlednu Bolfánek s expozicí historie
včelařství a park v okolí zámku rodu Čermínů. Chtěli jsme stihnout také muzeum
Josefa Dobrovského s expozicemi venkova a zemědělství, ale již se blížilo očekávané
vyhlašování výsledků.
V kategorii mladších i starších bylo vždy kolem
20 soutěžících, takže jsme jakožto nováčci v soutěži
očekávali umístění někde ke konci startovního pole.
Jména se četla od konce a kladrubští pořád nic.
Nervozita stoupala a jaké bylo naše překvapení, když se
v kategorii mladších umístil Honza Dejl kolem krásného
5. místa (spolu s několika dalšími) a Vašek Blažek
dokonce na úžasném 2. místě. V kategorii starších
zabodoval v mnohem zkušenější konkurenci Martin Kocům, který se umístil 5. a dal si
předsevzetí, že příští rok skončí do 3. místa a postoupí tak do mezinárodního
československého finále. Všichni soutěžící dostali hodnotné ceny v podobě knih
o přírodě, poznávacích atlasů, včelařských potřeb a upomínkových předmětů.
Především jsme ale získali spoustu zkušeností a dali si závazek, že se napřesrok opět
zúčastníme.Pro všechny školou povinné zájemce o tento krásný koníček předesílám,
že je rádi uvítáme v našich řadách. Budeme se scházet opět od září vždy jednou týdně.
Za včelařský kroužek Martin Čechura
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Výrovští myslivci informují

Pozvánka do kláštera! - O prázdninách do kláštera??? NO JASNĚ!!!

Milý čtenáři kladrubského Zpravodaje, jsem rád, že se opět setkáváme u nového
čísla, a přeji Vám příjemné počtení.
V minulém vydání jsem všechny čtenáře žádal o co největší klid v přírodě,
s ohledem na právě probíhající rozmnožování většiny volně žijící zvěře. Všem
ukázněným milovníkům přírody chci poděkovat a zároveň ještě prosím o chvíle klidu
pro mláďata a jejich matky. Máme před sebou léto a s ním je spojen čas školních
prázdnin a dovolených. Je tedy normální, že se počet návštěvníků v lesích zvýší. Růst
hub a dozrávající borůvky s brusinkami jsou také velkým lesním lákadlem. Sběrači
těchto plodů by si ale měli uvědomit, že les zde není pouze pro ně a nejsou v něm
sami. Ponechané plastové obaly od pití nebo igelitové tašky povalující se podél
lesních cest, nevypadají v přírodě příliš vábně. Péče o zvěř a přírodu je na prvním
místě v popisu práce myslivce, ale to neznamená, že nemáme čas i na něco jiného.
Dne 6.6. pořádalo naše MS ve spolupráci s Městským úřadem Kladruby Dětský
den v Brodu u Stříbra. Hlavní pořadatel a zároveň organizátor byl Bedřich Tausch.
Počasí nám bohužel nepřálo, a
proto zřejmě nedorazilo tolik
dětí jako v předešlých letech.
Většinu malých návštěvníků
tvořily děti z 20. základní
školy v Plzni. Jejich pozvání
má na starosti Béďa a my jim
tak vždy poděkujeme za
sbírání kaštanů a žaludů.
V loňském roce nasbíraly
těžko uvěřitelných 2000 kg!
Béďa měl také připravenou hru
s tématem pravěký lov, při
které mu pomáhal Tomáš Eret. Kdo nepřišel, může jen litovat, protože Béďův převlek
a maska pravěkého lovce byla dokonalá. Škoda jen deštivého počasí, které nás zahnalo
na sál brodského hostince. I tam jsme připravili dětem několik her, a dokonce
s ohledem na obrovský zájem dětí a díky shovívavosti paní hostinské jsme na sále
stříleli ze vzduchovek. Ještě než se déšť spustil s plnou silou, daly si děti opečené
buřty, které pro ně ogriloval náš kuchařský mistr pan Pošvic. Buřty dala jako
sponzorský dar firma Zevyp s.r.o. a pečivo k nim zajistil sponzorský dar od pekařství
Kuric. Když zmiňuji sponzory, nemohu zapomenout na MěÚ Kladruby.
S organizací dne nám pomáhali ještě obyvatelé Brodu, a to především Tomáš
Eret, Míla Koptišová a Josef Čáp. Pomoc se sháněním sponzorů nám poskytla paní
Stránská, která bohužel nemohla být přítomna osobně, jelikož zasedala v komisi
probíhajících voleb do Evropského parlamentu.
Přeji Vám všem mnoho krásných zážitků v nastávajícím létě, pěkné dovolené
a prázdniny a v příštím čísle se budu těšit nashledanou.
Petr Hucl

Po tolika ročnících už Vás jistě nebude třeba nijak přemlouvat k návštěvě
tradičních oživených nočních prohlídek kláštera - Benediktinských dnů. I letos se na
Vás budeme uvnitř klášterních zdí těšit opět s novým a napínavým příběhem.
Tak daleko do historie jako letos jsme ještě v žádném z předchozích ročníků
nezavítali, proto slibujeme, že se ani letos nebudete na prohlídce nudit. Skutečnost,
že kladrubský klášter je,
resp. byl klášterem řádu benediktinů,
Vám zajisté není třeba
nijak připomínat... jak a hlavně díky
komu ale řád benediktinů
vznikl? Co vše v životě dokázal ten
svatý muž, díky němuž je
dnes postaveno tolik benediktinských
klášterů po celé západní a
střední Evropě? Přijďte a vydejte se s
námi do střední Itálie v
době na počátku 6. století... Věříme,
že
kromě
večerního
pobavení Vám dokážeme nabídnout
i
několik
poučných
příběhů...
Noční oživené prohlídky
"Benediktinské dny 2009" budou
probíhat tradičně druhý a
třetí červencový víkend, vždy v
pátek a v sobotu od 20 do 24 hodin s
tím, že prohlídka vychází vždy v
celou hodinu. Pro velký divácký zájem doporučujeme rezervovat prohlídky předem, a
to
buď
v
pokladně
kláštera
nebo
na
telefonu
374631773.
Jménem KKOS (Klášter Kladruby - občanské sdružení) Vás srdečně zve
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Linda Hejlová

Kladrubská divadelní společnost informuje
V
měsíci
květnu
jsme
naposledy
zahráli
pohádku
,,O
PRINCEZNĚ,
KTERÁ
RÁČKOVALA".Tuto pohádku viděly
děti v Boru, Tisové, Třemešném,
Bezdružicích,Kostelci a Horšovském
Týně. Pohádka to byla hezká a myslím i
úspěšná. Za to děkuji všem členům
KDS, za jejich snahu a práci, kterou pro
to udělali. Poděkovat chci i městu
Kladruby za veškerou podporu našeho
spolku, jak finanční tak i tím, že nám
poskytuje zázemí.
A abychom nevyšli z tempa, nacvičujeme již novou pohádku, kterou uvidíte
do konce roku. Prozradím jen, že to bude pohádka plná čertů a hezkých
písniček. Těšíme se na Vaši návštěvu a doufáme, že se bude pohádka líbit.
Hana Koutská

Kladrubské lesy informují:
Od 1.června mají Kladrubské lesy, s r.o. nového vedoucího, je jím pan
Zdeněk Liška, funkci odborného lesního hospodáře vykonává pan Josef Burian.
Kladrubské lesy, s .r.o. rozšířily sortiment v prodejně o krmné směsi pro
kuřata, nosnice, králíky, brojlery a kachny, též i krmení pro kočky, psy, morčata
a holuby. Dále hodlají provést opravu provozu pilnice, jedná se o rekonstrukci stropu ,
prodej řeziva tím nebude ohrožen.
Kladrubské lesy, s r.o. upozorňují na uzavření provozu z důvodu čerpání
řádné dovolené a to v době od 10.8.2009 do 23.8.2009 .
Některé ceny vybraného zboží:
Kristalon hnojivo 1 kg
90,- Kč
Nosnice N1 25kg
255,- Kč
Kachny 1 25kg
255,- Kč
Kachny 2-granule
225,- Kč
Králíci 25kg
270,- Kč
Brojleři 1. 25kg
290,- Kč
Krmení pro psy 10kg
175,- Kč
Roundup na plevel 0,3l
156,- Kč
Šampony SCHAUMA 250ml
39,- Kč
Sprch.šampon NIVEA 250ml
48,- Kč
Mýdlo DOVE
18,- Kč
Mýdlo NIVEA
19,- Kč
Prášek na praní ARIEL 7,20kg
480,- Kč
Veškeré informace o provozu prodejny a pilnice na tel : 606814827
Liška Zdeněk

Táboření na Výrově
Od 1.7. bude jako každým rokem v tomto období zahájen provoz tábořiště na Výrově.
Provoz bude opět zajišťovat obsluha, která bude v tomto prostoru sídlit až do
31.8.2009.
Ceník poplatků za táboření :
Poplatek za 1 osobu a den - dospělá osoba ………………………… 50,- Kč
dítě od 6 do 15 let ……………………. 30,- Kč
Poplatek za automobil a den ………………………………………… 50,- Kč
Poplatek za motocykl a den …………………………………………. 30,- Kč
V ceníku je zahrnuto :
- poplatek za užívání pozemku
- užitková voda
- kontejner na odpadky
- suché WC
Pro tábořiště je zpracován provozní řád, který bude vyvěšen u obsluhy tábořiště.

Občanské sdružení Ekocentrum Tymián
informuje-Malé ohlédnutí za akcí Zasaď si
svůj strom
Věřím, že mnozí z vás si při svých
toulkách okolím Kladrub všimli, že silnice
z Kladrub do Lázu je nově osázená alejí
doubků. Tato alej je připomínkou letošního
Dne Země. Při této příležitosti uspořádalo
naše sdružení první květnovou sobotu akci nazvanou Zasaď si svůj strom.
V odpoledních hodinách se na rozcestí Kladruby – Láz – Brod sešla zhruba
dvacítka Kladrubských, aby společně vysázeli 90 dubů, a tak se neodmyslitelně zapsali
do života těchto stromů.
Akce byla zahájena hrou pro děti s názvem Expedice Zeměkoule.
Z přítomných dětí se stali obyvatelé planety Korola a společně se vydali navštívit
planetu Zemi. Cílem výpravy bylo nashromáždit o ní co nejvíce informací. Korolové
prokázali svou statečnost při nočním putování, kdy se seznámili s celou řadou
živočichů obývajících Zemi, dokázali si poradit s ohněm, který zachvátil prales, a také
byli překvapeni krásou a barevností naší modré planety. Všechny získané zkušenosti o
Zemi si zapsali do svého deníku a na závěr pak napsali a namalovali přání Zemi. Na
památku své návštěvy si pak každý z nich zasadil svůj strom. K dětem se připojili také
dospělí. Ti se s chutí chopili nářadí a kopali, zalévali, zatloukali kolíky, nosili
stromečky … A protože nám všem šla práce pěkně od ruky, za tři hodiny kolem
silnice vyrostla dubová alej. Po dobře odvedené práci jsme si odpočinuli a posilnili se
u
ohně.
V podvečer
pak
přišla
na
řadu
také
kytara
a písničky. Na všech sazečích bylo vidět, že mají z odvedené práce dobrý pocit. A já
věřím, že ještě lepší pocit budeme mít, až se za dvacet, třicet let budeme procházet
vzrostlou alejí dubů a budeme říkat svým vnoučatům, pravnoučatům: „Vidíš, to je můj
strom. Ten jsem sám zasadil…“ Našim doubkům pak přeji, aby rostly jako z vody,
přestály všechny vichřice a další neduhy počasí a přinášely lidem radost.
Tak takový byl letošní Den Země a já bych vás ráda pozvala na další akci,
kterou připravujeme. Tentokrát opustíme Zemi a podíváme se do vesmíru. Akce nese
název Nebe nad hlavou a bude věnovaná hvězdám, souhvězdím, planetám, astronomii.
Těšit se můžete na zajímavé povídání o sluneční soustavě, se kterým nás navštíví
ředitel plzeňské hvězdárny pan Lumír Honzík. Dále si budete moct prohlédnout
fotografickou výstavu, pro děti bude připraveno promítání pohádek z cyklu
Rákosníček a hvězdy a také hra Hledá se Polárka. Po setmění, pokud nám bude přát
počasí, proběhne samotné pozorování noční oblohy. Po obloze plné hvězd nás
provedou rovněž pracovníci plzeňské hvězdárny. Na závěr bych doplnila, že tento
večer s hvězdami proběhne v pátek 11. srpna, přičemž místo a čas budou teprve
upřesněny. Sledujte tedy plakáty. Na setkání s vámi pod letní noční oblohou se těší
občanské sdružení Ekocentrum Tymián.
Petra Čechurová

Irena Löriková
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KLADRUBSKÁ STRAŠIDLA a jiné povídky
O rytíři u Červeného kříže
Za klášterem ve směru na Skapce se po obou stranách
silnice rozkládá veliký les. Místu, kde silnice vchází do lesa, se
odjakživa říká U Červeného kříže. To proto, že na kraji lesa stával
červeně natřený kříž na kamenném podstavci.
Na toto místo chodívala jedna stará paní z Pozorky sbírat
šišky a klestí. Když byla mladší, nosívala nasbírané dřevo na
zádech, ale jak léta přibývala, už neměla tolik sil. Pořídila si malý
vozík, do kterého skládala režné pytle se šiškami a navrch přidala vždycky ještě pár
suchých větví. Brávala s sebou i kus suchého chleba a konývku kafe z melty. Žila
sama, nikdo ji doma nečekal.
Jednou se zase vydala s vozíkem k lesu. Šiškami naplněné pytle opřela
o pomníček pod křížem a sama se posadila na kamenný podstavec, aby pojedla
skromnou krmi. V klášteře právě zvonili poledne. V tu chvíli se jí zdálo, jakoby se
v lese rozsvítilo, jakoby tmavý les ustoupil o kus zpátky. Polekaně se ohlédla a tu vidí
za sebou bílého koně, na kterém seděl rytíř v brnění. Ani větvička nezapraskala,
jakoby se kůň ani země nedotýkal. Rytíř hleděl upřeně stařence do tváře. Vtom přestali
v klášteře zvonit a zjevení se ztratilo stejně rychle, jako se objevilo. Žena se strachy
pokřižovala, vzala vozík a pospíchala pryč odtud. Za chvíli si ale vzpomněla, že
nechala pytle se šiškami u křížku a vrátila se zpět. Jaké bylo její překvapení, když tam
pytle nenašla. Chvíli chodila bezradně po lese, až je našla pohozené o notný kus dále.
Uchvátaná, ustrašená naložila pytle na vozík a pospíchala domů. Stará pověst vypráví,
že se v těchto místech objevuje rytíř, který čeká na vysvobození ze zakletí. Ale proč
byl zaklet a jak může být vysvobozen, to si už nikdo nepamatuje.

HISTORIE
Čeští panovníci a Kladruby
Naše město, díky významnému klášteru, navštívila v minulosti celá řada
českých panovníků. Podívejme se v krátkém přehledu, kteří to byli.
Vladislav I. (1109 – 1117, 1120 – 1125)
Kníže Vladislav I. byl českým panovníkem z rodu Přemyslovců. Stejně jako
většina jeho předchůdců, i on se snažil zavděčit církvi založením nějaké stavby pro její
potřebu. Nejčastěji to bývaly kostely nebo kláštery. Vladislav se původně rozhodl
postavit klášter pro benediktinské mnichy nedaleko Prahy, v lesích poblíž Zbraslavi,
kam rád jezdil lovit i odpočívat. Nějaké budovy tam dokonce již začal stavět, když prý
– podle Zbraslavské kroniky – ho od tohoto úmyslu odradil jakýsi poustevník, jenž mu
tlumočil „přání Boží“, aby klášter postavil na jiném místě.
A tak Vladislavův klášter vznikl v roce 1115 místo na Zbraslavi kdesi na pokraji
hlubokého pohraničního hvozdu, nedaleko vsi zvané Kladruby a také tak byl nazván.
Často se uvádí, že vliv na volbu tohoto místa měla Vladislavova manželka, kněžna
Richenza, pocházející ze švábského Bergu, kde její otec byl velkým mecenášem
rovněž benediktinského kláštera v blízkém Zwiefaltenu.
Vladislav nový klášter obdaroval rozsáhlým majetkem na mnoha místech Čech a
rovněž mnoha poddanými a řemeslníky, která jsou jmenovitě zapsána ve falzu jeho
zakládací listiny. Rád se tu zastavoval při svých cestách na říšské sněmy, kam jezdil
na pozvání císaře ve funkci říšského arcičíšníka. Na přání své ženy Richenzy požádal
opata kláštera zwiefaltenského, aby do Kladrub poslal zkušenější mnichy, kteří sem
pak přinesli nové reformní učení.
Vladislav si přál, aby po své smrti byl ve „svém“ klášteře také pochován. To se
skutečně stalo v roce 1125, nejprve v původním klášterním kostele, později uprostřed
staré románské baziliky a po Santiniho přestavbě od roku 1728 v monumentální
mramorové hrobce v presbytáři, vedle hlavního oltáře. Je to jeden z mála českých
panovníků, jehož ostatky jsou uloženy mimo Pražský hrad nebo zbraslavskou Portu
Coelli.

Díra v parku
V padesátých letech minulého století býval na zámku veliký sklad obilí
patřící Hospodářskému družstvu. Pracovalo tam hodně lidí, mimo jiné také děda
a babička jednoho čtrnáctiletého chlapce z Kladrub. Ten za nimi často po skončení
vyučování ve škole přicházel. Oba mu vždy nakazovali, aby chodil raději po silnici,
ale on občas neposlechl, a zkracoval si cestu zámeckým parkem.
Jednou, bylo to zrovna na Velký pátek, se dostal v parku do míst, kam nikdy
před tím nepřišel. Utíkal totiž před starším spolužákem, který mu vyhrožoval, že si na
něho počká. Prodíral se roštím a najednou se propadl do jakési hluboké díry. Nemohl
se odtud dostat ven a marně se rozhlížel, jak si pomoci, když náhle spatřil, že na dně
díry se válí hromada lidských kostí. V tu chvíli zpanikařil a snažil se dostat co
nejrychleji z díry vlastními silami. Po velkém úsilí se mu to přece jen podařilo a on,
jako smyslů zbavený, utíkal odtud pryč, až se po chvíli přece jen dostal za dědou
a babičkou. Za několik dnů se s touto příhodou svěřil kamarádovi. Oba se pak spolu
vypravili do míst, kde se měla ona záhadná díra nacházet. Hledali, prolezli celý park,
ale po díře s kostmi nebyla ani stopa.
Blanka Krýslová

Soběslav II. (1173 – 1178)
Tento panovník byl dlouho vězněn za krutých podmínek na hradě Přimda.
Když se konečně dostal na svobodu a stal se českým panovníkem, chyběly mu peníze,
aby mohl v plném lesku vstoupit do sídla českých panovníků. Jeho přátelé mu snad
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Vladislav II. (1140 – 1172)
Druhý český panovník, jenž mohl užívat titul král, syn zakladatele
kladrubského kláštera, se v roce 1147 zúčastnil křížové výpravy do Svaté země. Před
touto cestou se ještě přišel do kladrubského kláštera poklonit památce svého otce
Vladislava I., který tu byl pochován. Při té příležitosti dal klášteru celý krašovský
újezd na severním Plzeňsku mezi Manětínem a Žluticí, čítající celkem 10 vesnic.

poradili, aby potřebný obnos získal prostřednictvím výběru daní od svých poddaných,
jenže Soběslav, zvaný později „selský kníže“, tak odmítl učinit. Při cestě z přimdského
vězení se údajně zastavil v kladrubském klášteře, kde získal potřebné peníze. Za to se
později klášteru odvděčil darováním dalšího majetku.
Přemysl Otakar I. (1191 – 1193, 1201 – 1230)

Václav I. (1230 – 1253)
Syn Přemysla Otakara I., král Václav I., byl stejným přítelem kladrubského
kláštera a jeho opata Reinera, jako byli jeho otec, děd i praděd. Přijel osobně s celou
svou družinou i s biskupy pražským a olomouckým na vysvěcení nového klášterního
chrámu, románské baziliky Nanebevzetí Panny Marie, 25. srpna 1233 a vydal při té
příležitosti klášteru i městu Kladruby významná privilegia, spočívající v osvobození
od povinnosti noclehu a nárezu pro krále a královskou družinu při jejich průjezdu (zde
je myšleno stravování, původně to byla daň za pasení vepřů v lesích patřících
panovníkovi) a dále od povinnosti stavět mosty, přeseky a další opevňovací zařízení
v době válečné. Klášteru rovněž udělil právo na soudní pokuty a na dědictví po
popravených zločincích. Zvláště důležité bylo právo čtrnáctidenního výročního trhu
v městě Kladruby, vždy ve výročí vysvěcení nového klášterního chrámu. Listina s
podobnými privilegii existuje již z dřívější doby, od knížete Vladislava III., bratra
Přemysla Otakara I. a je datovaná do roku 1197. Ta je však, i když možná neprávem,
považována za falzum.
U příležitosti svého pobytu v Kladrubech při svěcení chrámu daroval klášteru
ještě jiné vesnice a majetky a potvrdil i další, které opat Reiner koupil nebo vyměnil.
V roce 1235 poskytl klášter králi Václavovi peněžní dar ve výši 200 hřiven (asi 50 kg)
stříbra na jeho cestu do Augsburgu na říšský sněm a král se za to odvděčil darováním
vsi Benešovice. V roce 1239 přečkával se svou družinou v ležení nedaleko Chotěšova,
odkud sledoval jednání říšského sněmu v Chebu. Při té příležitosti daroval klášteru
další majetek a zřejmě i vyjednal osobně s opatem Reinerem největší obchodní
transakci té doby v celých západních Čechách. Jménem své sestry Anežky (svatá
Anežka Česká) prodal kladrubskému klášteru Přeštice (dnes město na jižním
Plzeňsku) s celým újezdem 15 vesnic, které získal po úmrtí jejich majitele Svatobora
jako královskou odúmrť, za 1200 hřiven stříbra! Tyto peníze pak použila Anežka na
stavbu známého pražského kláštera klaristek jako jeho abatyše.

Přemysl Otakar I. byl první z
českých králů, jimž patřil dědičný královský
titul. Byl vnukem zakladatele kladrubského
kláštera Vladislava I. Rád pobýval
v Kladrubech jako host zdejšího opata
Silvestra. V roce 1201 sem přijel se svou
ženou Konstancií Uherskou a s dalšími
přáteli, aby tu nechali pokřtít řezenským
biskupem
svého
prvorozeného
syna
Vratislava (ten však zemřel ještě v dětském
věku). Brzy nato daroval klášteru výnosy
z kladrubských krčem, které se nacházely
poblíž pohraničního tržiště.
Když se v roce 1212 vracel ze Sicílie
nový římský císař Fridrich II., aby se v Německu ujal své funkce, chystal se Přemysl
jet mu vstříc a počkat na něho v bavorském Regensburgu. Očekával od nového císaře,
že za podporu při jeho volbě mu bude konečně udělen dědičný titul českého krále.
Jenže císař se na poslední chvíli rozhodl jet jinou cestou, přes Basilej. Přemysl musel
navíc z Řezna narychlo odcestovat do Čech, a tak listinu, známou jako Zlatá bula
sicilská, přivezli z Basileje Přemyslem vyslaní členové královské družiny. Samotný
Přemysl byl císařem poctěn dědičným titulem až rok poté na říšském sněmu.
Přemyslovi se však při cestě do regensburgu nedostávaly prostředky na cestu, ani na
případné dary pro císaře. Předpokládal, že jeho dobrý přítel, kladrubský opat Silvestr,
mu vypomůže, jako již nejednou předtím, z klášterních prostředků. Jenže stavba
nového chrámu způsobila, že ani Silvestr pomoci nemohl. Pomohli ale nečekaně
bohatí kladrubští kupci a majitelé krčem ze Starých Kladrub, kteří králi věnovali 50
hřiven (asi 12,5 kg) stříbra. Překvapený král jim za to svou královskou listinou
odpustil placení daní pro královskou pokladnu a nahradil je povinností odevzdávat
klášteru dvojité liščí kožky, za něž klášter prodejem získával prostředky na stavbu
chrámu.
V roce 1219 se v kladrubském klášteře konalo za přítomnosti krále Přemysla,
pražského biskupa a dalších světských i církevních hodnostářů důležité jednání o
vztazích mezi světskou a církevní mocí, které skončilo tzv. kladrubským ujednáním.
V posledních letech svého života se Přemysl osobně zasadil o to, aby došlo k lokaci
města Kladrub. Kladruby tak patří od té doby mezi několik prvních míst v Čechách,
které získaly statut města.

Karel IV. (1346 – 1378)
Císař Karel IV. jezdíval na říšské sněmy do Norimberka přes Kladruby, ač o
jeho návštěvách u jeho oddaného přítele, klášterního opata Racka III., není nikde
žádná písemná zmínka, až na jedinou. V roce 1376 cestoval se svým patnáctiletým
synem Václavem právě do Norimberka, aby tam připravil jeho korunovaci na
římského krále, která se chystala nedlouho poté do Frankfurtu. V Kladrubech se oba
zastavili na několik dnů, aby tu stárnoucí císař (dva roky před svou smrtí) nechal
zapomenout na své vladařské povinnosti a mohl se plně věnovat svému budoucímu
nástupci, který tu naopak měl poslední možnost vychutnat si radosti bezstarostného
dětství. Oba se tu mohli zcela věnovat hrám, lovu a zábavě, za což vyjádřili neskonalé
díky a vděčnost jak opatovi, tak všem klášterním bratrům.
Kladrubští v té době vybudovali novou cestu ve směru na Láz jako součást
zemské stezky do Norimberka a nově postavenou čtvrť podél ní na západním okraji
Kladrub nazvali na počest císaře Karlov.
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Václav IV. (1378 – 1419)
Král Václav v době svého panování jistě rád vzpomínal na hezké chvíle,
prožité se svým otcem v Kladrubech u opata Racka, a jistě si tohoto dobrého muže
vážil stejně tolik, jako jeho slavný otec. Proto když byl opatem Rackem v roce 1380
požádán, aby povolil klášternímu městečku Kladruby postavit městské hrady, jistě se
dlouho nerozmýšlel a vydal v městě Berouně listinu se svou pečetí, v níž svoluje, aby
Kladrubští mohli postavit veškerá městská opevnění se vším, co k tomu náleží. Netušil
ovšem, že si tím znepřátelí konšele a radní královského města Stříbra, kteří již dva
roky poté přišli vehementně protestovat, opírajíce se o souhlas měst Tachova a
Domažlic. Král byl zřejmě zatlačen do úzkých a musel přistoupit na skutečnost, že mu
je bližší košile, tedy královské město Stříbro, než kabát. Proto hned v roce 1382 svoje
povolení odvolal. Navíc vyhověl Stříbrským i v dalších jejich požadavcích – dal
příkaz, aby všichni formani, pocestní, i ti, co ženou dobytek z Čech do Bavorska a
opačně, dodržovali jediný směr cesty přes Stříbro. Později ještě navíc nařídil, opět na
přání Stříbrských, aby podle mílového práva bylo také zakázáno vaření piva i konání
výročních trhů v Kladrubech.
Přesto ještě i potom usiloval král Václav na radu svého podkomořího
Zikmunda Hullera o zřízení biskupství pro západní Čechy v Kladrubech, aby tak jeho
věčný sok, arcibiskup Jan z Jenštejna, mohl být zbaven velké části své arcidiecéze.
Král však čekal, až zemře starý kladrubský opat, Racek III., kterého si velice vážil a
nechtěl za jeho života nic podnikat. Jenže když k tomu skutečně došlo, arcibiskup
chytře předešel krále a urychleně nechal v Kladrubech potvrdit nového opata svým
generálním vikářem Janem z Pomuka. A právě ten se stal kvůli tomu obětí
rozezleného Václava, když po nelidském mučení skonal a jeho tělo bylo shozeno do
Vltavy.
Zikmund Uherský (1436 – 1437)
Syn Karla IV. a bratr Václava IV. byl známým protivníkem husitského hnutí
v Čechách a dlouho čekal na oficiální potvrzení českého královského titulu. Pro svoje
rezavé vlasy a vousy i úlisné chování byl husitskými bojovníky často nazývám „liškou
ryšavou“. Když Jan Žižka dobyl v lednu roku 1421 kladrubský klášter a zanechal tu
svou posádku, přitáhl král Zikmund ke Kladrubům s mnohatisícovým zástupem
žoldnéřů z různých koutů Evropy, aby klášter dobyl zpět. Mezitím rozdával klášterní
majetek, když předtím mniši prchli před husitským vojem do bavorského Řezna, a za
peníze takto získané platil žold svým bojovníkům i svoje dluhy českým šlechticům.
Táborští bojovníci, chtiví boje s tímto svým věčným nepřítelem, prý volali na
Zikmundovy stráže, hlídkující v těsné blízkosti od nich na okraji protějšího lesa za
dnešní silnicí na Pozorce: „Kde je ta liška ryšavá? Jen ať zkusí jít do šturmu a pokusí
se klášter dobýti!“ I když Zikmundovo vojsko klášter nebezpečně ostřelovalo a zničilo
údajně i východní zeď kostela, k přímému boji však nedošlo. Jakmile Zikmundovi
zvědové zjistili, že kladrubské husitské posádce se vrací na pomoc sám Žižka,
zatroubili velitelé k ústupu a celé vojsko se přesunulo do jiné části Čech.
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Další uvedení panovníci (s výjimkou Františka II.) sice Kladruby
pravděpodobně, což ovšem nelze tvrdit s určitostí, nikdy nenavštívili, ale udělili
městu
významná
privilegia
s připojenými
královskými
pečetěmi
i s vlastnoručními podpisy. Jejich originály jsou dnes uložené ve Státním
okresním archivu v Tachově, stejně jako již zmíněné listiny Vladislava III. (1197,
pravděpodobné falzum) a Václava IV. (1380).
Vladislav Jagellonský (1471 – 1516)
Tento král navrátil po stu letech Kladrubským většinu práv, které ztratili při
sporu se Stříbrem, takže opět získali právo várečné a možnost konání výročních trhů.
Stalo se tak listinou s královskou pečetí z roku 1490.
Rovněž Vladislavův syn Ludvík Jagellonský (1516 – 1526) byl
v Kladrubech velice oblíben a jeho manželka, královna Marie, osobně vzala pod svoji
ochranu kladrubský klášter. Když mladičký král Ludvík zahynul v bitvě u Moháče,
zapsal kladrubský písař do městské knihy jeho nekrolog, v němž vinil z královy smrti
spojenecké Uhry, kteří ho prý sami zabili, i když on za pomoci svých bližních předtím
vyjel z boje zcela nezraněn.
Maxmilián II. (1564 – 1576) a Rudolf II. (1576 – 1611)
Oba habsburští císaři, otec a syn, potvrdili městu Kladruby dosud udělená
privilegia pergamenovými listinami (1571 a 1584) s vlastnoručními podpisy, které
vynikají velikostí a uměleckým zpracováním pečetí obou panovníků. Matyáš II.
(1611 – 1619), bratr Rudolfa II. navíc vylepšil městský znak Kladrub (městskou
pečeť) o štítek nesený dvěma anděly s písmenem M (Matyáš), císařskou korunou nad
ním a navíc povolil městu pečetit červeným voskem.
Leopold I. (1659 – 1705)
Obnovil svou listinou (1699) pro město významný svatojakubský trh.
Marie Terezie (1740 – 1780)
Marie Terezie nastupovala jako mladá a nezkušená císařovna na habsburský
trůn, a toho využil pruský král, aby ji za pomoci vojsk bavorských a francouzských
vypověděl válku s územními nároky. Snad proto získala okamžitou náklonnost mnoha
prostých lidí, včetně obyvatel Kladrub, jak o tom svědčí zápis v kronice města:
„Přesto přece neodumřela láska kladrubských měšťanů
k domácí půdě a císařskému dvoru. Jako v jiných městech, také
v Kladrubech, sestavovaly se dobrovolnické sbory. 28. června 1742
zavázali se měšťané kladrubští vládkyni ve všech případech pomáhati
a obětovati poslední kapku krve a třeba i zanechati ženu i děti, dům
i majetek a vytáhnout proti nepříteli.
Brzy po rčení tohoto slibu ozbrojili se na vlastní útraty
a pospíchali, majíc v čele svého vojenského oddílu prapor, směrem
k hranicím Bavor, aby zabránili vniknutí francouzských vojsk.“
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Uvedený prapor měl z jedné strany vyšitý kladrubský znak a z druhé strany
obraz bojiště s utíkajícím nepřítelem a vítězícími bojovníky, nad nimiž se vznášel
kladrubský patron sv. Jakub s bílým praporcem. Na praporu byl vyšit latinský nápis ve
formě chronogramu, jehož český text zněl: Město Kladruby na rozkaz královny pod
ochranou svatého Jakuba. Chronogram z větších písmen, čtených jako římské číslice,
dával letopočet 1742. Tento prapor byl uchováván na radnici, ale při požáru v roce
1843 shořel.
Snad právě tento statečný čin Kladrubských přiměl Marii Terezii potvrdit
v roce 1744 městu všechna dosavadní privilegia. Pro jejich značný počet se tak stalo
ve velké zlacené knize, vázané v kůži a na ručně dělaném papíře, kde byly doslova
opsány podle originálů všechny dosavadní listiny od českých panovníků i klášterních
opatů, které město dostalo od nejstarších dob a na konci přidáno i osobní privilegium
samotné císařovny.
Také syn Marie Terezie Josef II. (1780 – 1790) vydal městu Kladruby v roce 1783
pergamenovou listinu, v níž rozšířil práva na konání trhů.
Rovněž císař František II. (1792 – 1835) potvrdil všechna dosavadní městská práva
formou knihy, podobné té, jež město obdrželo od Marie Terezie. Tento císař také
navštívil město Kladruby 7. června 1812 se svou dcerou Luisou. Byl na kladrubském
náměstí slavnostně uvítán starostou Josefem Stephanidesem a všemi radními i
obyvateli města. Poté se zúčastnil slavnostní mše v bývalém klášterním kostele a
údajně se mu zde velice zalíbily vzácné barokní varhany, které by byl rád nechal
přenést do Vídně. Z tohoto úmyslu však naštěstí přece jen sešlo.
Z československých a českých prezidentů navštívil Kladruby 15. ledna 2008 jen
současný prezident Václav Klaus. V roce 1946 udělilo město čestné občanství
prezidentu Edvardu Benešovi.

Poznámka:
Privilegia všech těchto panovníků i některých klášterních opatů si můžete prohlédnout
v barevném provedení na webových stránkách města (www.kladruby.cz) v části
Historie. Každou listinu je možné kliknutím zvětšit podle potřeby tak, že lze dobře číst
její text i spatřit vlastnoruční podpisy některých vydávajících panovníků, včetně jejich
pečetí.
Jiří Čechura
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KULTURA
Poděkování
V neděli 31.5.2009 na trávníku v Kostelní ulici proběhla letošní oslava
Mezinárodního dne dětí. Přišlo se pobavit rekordních 179 dětí, ty zcela jistě
nelitovaly.
Děkujeme Sboru dobrovolných hasičů, kteří přivezli nástřikové terče,
střeleckému klubu, který tradičně připravil střelbu ze vzduchovky, členům Kladrubské
divadelní společnosti za jejich pohádkové soutěže, TJ Kopané za střelbu na bránu, ZO
ČSVčelařů za zdobení perníčků, horolezeckému kroužku Maglajz za perfektní
lanovku, Ekocentru Tymián za obrázky z plsti a samozřejmě PONY FARM Kladruby
za kočárové vození. Pozvali jsme p. Balíka a děti střílely z kuše a luku, krámek Na
Rynku a všichni navlékali a vyráběli korálkové náramky. Malovaní na obličej jsme
zvádli svépomocí. Děkujeme všem organizátorům, jejich rodinným příslušníkům,
protože bez ochoty by se akce v tak velkém rozsahu nedala zorganizovat.
Pochopitelně děkujeme společnosti Ehrmann za jogurty. Navíc děti měly ještě
poukázky na párek v rohlíku a sladké koblížky, takže hlady rozhodně netrpěly. Závěr
odpoledne patřil opět našim hasičům, po vydražení májky Janem Pospíchalem ml.,
ji pokáceli a děti si stihly ještě rozebrat fáborky.

Kladrubský Slavíček – 11. ročník
Základní umělecká škola společně s Domem dětí a mládeže Stříbro
a Městským úřadem v Kladrubech pořádala již 11. ročník pěvecké soutěže v pondělí
15.6.2009. Opět bylo pro porotu těžké v jednotlivých kategoriích rozhodnout o vítězi.
kategorie I. –
1.-2. třída : 1. Taťána Štěrbová, 2. Tereza Poljaková, 3. Jaroslav Krebeš
kategorie II.3 .třída: 1. Hana Vargová, 2. – 3. místo Kristýna Toušová a Ladislav Hrachovec
kategorie III.4. - 5. třída: 1. Alice Pospíšilová, 2. Tereza Látalová, 3. Monika Pauchová
kategorie IV.6. třída a výš 1. Eva Berková
cena diváků : Eva Berková
V nejstarší kategorii ještě soutěžili Jana Hrachovcová, Simona
Křeválková a František Havránek. Všichni by si zasloužili za
svůj výkon 1. místo, ale vyhrát mohl jen jeden.
Poděkování patří p. Stanislavě Šmahelové za hudební
doprovod a organizaci, stejně tak jako Bláže Šálové a Šárce
Pomyjové, která Slavíčka moderovala.
Eva Pomyjová
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Zveme Vás:

„BENEDIKTINSKÉ DNY“
„XIII. PIVNÍ SLAVNOSTI“
sobota 4. července 2009
na fotbalovém hřišti v Kladrubech

za účasti pivovarů Gambrinus, Prazdroj, Budvar, Chodovar

pátek, sobota 10. + 11. července 2009
pátek, sobota 17. + 18. července 2009
klášter Kladruby- vždy od 20.00 hodin.
Objednávky vstupenek od 1. července 2008,
na tel.č.374 631 773, e-mail: kladruby@mybox.cz

program:
od

13.30

hraje Stavařinka –plzeňská dechovka, seniorům pro radost

16.15

hraje Sranda Band –to nejlepší z country

17.00 - 17.30

Čínský drak přijíždí- ukázky bojového umění Wushu,
velká figurína draka, dobové kostýmy

17.30– 18.15

hraje Sranda Band –to nejlepší z country

18.15 – 18-30

Pivní soutěže –dámy

„Svátek sv. Benedikta, zakladatele řádu“ – mše svatá
neděle 12. července 2009
v 10.30 v klášterní basilice v Kladrubech

18.40 – 19.15 Trawesti Crazy Ladies Praha – nový program
19.15 – 19.45 Pivní soutěže – páni
20.15 – 21.15 Medium – rock. skupina
21.45 – 23.45 Aušus – rock. skupina
24.00 – 1.30

„TURNAJ V MINIKOPANÉ“
sobota 18. července 2009
v 8.30 na fotbalovém hřišti v Kladrubech

Disco pro všechny generace

Opět velký výběr kulinářských specialit, různý stánkový prodej, dětská skluzavka,
trampolína.
Vstupné celodenní 70,- Kč, děti od 3 let 20,- Kč, po 18.00 hod. 100,- Kč.

„LUCHNASAD- oslava keltského svátku“
pátek 31. července 2009

Akce se koná i v případě nepříznivého počasí!

od 18:00 na louce nad Hospůdkou Na Tahu –Ostrov u Stříbra
Zveme všechny příznivce irské hudby a keltské kultury na oslavu jednoho ze čtyř
nejvýznamnějších keltských svátků - Lughnasadu.
Čeká vás hudba, tanec, boje keltských válečníků, ohnivé vystoupení, keltská vesnička
a ukázky řemesel, soutěže, hry a mnoho dalšího.
Občerstvení zajištěno, nocleh možný u ohně ve spacáku.
Více informací (o dopravě, vstupu apod.) viz www.corchen.cz
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Sobota 22.8. 2009

4. koncert

15 : 00 hodin

PRAŽŠTÍ KOMORNÍ SÓLISTÉ
Anna Jírovcová – housle
Bohuslav Matoušek – housle
Na programu: G. F. Händel, J. S. Bach, W. A. Mozart
Vstupné na jednotlivé koncerty je 100,- Kč, permanentka na všechny koncerty 320,- Kč. Informace o
předprodeji: MěÚ Kladruby, tel. 374 616 711, 374 616 716, kultura@kladruby.cz

Město K l a d r u b y
ve spolupráci s
Národním památkovým ústavem v Plzni pořádá

hudební

!!! UPOZORNĚNÍ !!!
Štěpán Rak složil skladbu speciálně pro Kladruby a bude uvedena
nejen v české, ale i světové premiéře v sobotu 1.8.2009.

festival

Kladrubské léto 2 0 0 9 - XXXII. ročník
Děkujeme sponzorům: Kermi, s.r.o. Stříbro,
Plzeňský kraj, Chodovar, Kolowratovy lesy

PROGRAM :
Sobota 25. 7. 2009

1. koncert

15 : 00 hodin

VARHANNÍ KONCERT
Markéta Schley Reindlová – varhany
Na programu: G. Muffat, D. Buxtehude, J. C. Kerll, J. Pachelbel
--------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 1.8. 2009

2. koncert

15 : 00 hodin

„ NEJKRÁSNĚJŠÍ OKNO, BALKON“
- vyhodnocení soutěže pondělí 3. srpna – pátek 7. srpna 2009

CONSORTIUM PRAGENSE
Štěpánka Heřmánková - sopran
Prof. Štěpán Rak - kytara
Na programu: J. Pachelbel, G. F. Händel, J. S. Bach, W. A. Mozart, Š. Rak

Komise bude složena ze zástupců zastupitelstva města a obyvatel všech věkových
kategorií. Oceněno bude jedno nejkrásnější okno v každé spádové obci
a 3 nejkrásnější okna v Kladrubech. Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne
v neděli 16. srpna 2009 odpoledne v rámci Kladrubské pouti.

--------------------------------------------------------------------------------------------------Sobota 8.8. 2009

3. koncert

15 : 00 hodin

ČESKÉ SAXOFONOVÉ KVARTETO
Roman Fojtíček – soprán saxofon
Radim Kvasnica – alt saxofon
Otakar Martinovský – tenor saxofon
Zdenko Kašpar – baryton saxofon
Na programu: J. K. Vaňhal, J. I. Linek, A. Dvořák, H. Purcell, M. Iglo, T. Hanzlík
---------------------------------------------------------------------------------------------------
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„ Pozorování noční oblohy – nebe plné hvězd“
pátek 11. srpna 2009
Akce pro děti a dospělé o hvězdách, souhvězdích, planetách, astronomii. Pozorování
noční oblohy.
Místo a čas začátku akce budou upřesněny.
Pořadatel: Ekocentrum Tymián, o.s. ve spolupráci s Hvězdárnou a planetáriem Plzeň
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„KLADRUBSKÁ POUŤ“
pátek 14. srpna 2009
sobota 15. srpna 2009

neděle 16. srpna 2009

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KABIN
soutěže a posezení na kurtech
CHOVATELSKÁ VÝSTAVA
16.00 CORCHEN hraje s rest. „U Kláštera“
20.00 POUŤOVÁ ZÁBAVA na náměstí
hraje skupina TELEFON – vstup zdarma
10.00 STAVOVANKA s Josefem Zímou
13.00 AMETYST
14.00 Vladimír Hron
15.00 AMETYST
15.30 Vyhlášení 1. ceny na chovatelské soutěži
„O nejlepší čtyřčlennou kolekci králíků“

po celý den chovatelská výstava, pouťové
atrakce, stánkový prodej, občerstvení ..

„FOLKOVÝ VEČER“
sobota 29. srpna 2009
od 19.00 na fotbalovém hřišti
hrají : WYJOU ze Stříbra
STRAŠLIVÁ PODÍVANÁ z Plzně
RANGERS - PLAVCI

Akce připravované v měsíci září a říjnu 2009
5.9.2009
12.9.2009
19.9.2009
28.9.2009
9.10.2009
9.10.2009
10.10.2009
17.10.2009
24.10.2009

VÍTÁNÍ

„Slavnost Nanebevzetí p. Marie – poutní slavnost“
neděle 16. srpna 2009
v 10.30 v klášterní basilice

„AHOJ PRÁZDNINY“
sobota 29. srpna 2009 od 14.00 na fotbalovém hřišti
ve spolupráci s Petrem Kasalem
PROGRAM : Pohádkový les, střelba ze vzduchovky, ukázky kynologie, agility,
soutěže pro děti, nástřikové terče kladrubských hasičů, Muzeum čs. opevnění opět
předvede historické zbraně a nebude chybět překvapení

Memoriál Vojty Šrámka –II. ročník
Slavnosti vína
Divadelní rok – Hana Maciuchová a Radek Brzobohatý
Kladrubská 10 – 10. ročník
Zábavné odpoledne pro seniory
Klubový večer
Hubertova jízda
Havelské posvícení
Hubertova jízda
Eva Pomyjová

OBČÁNKŮ

V sobotu 13. června 2009 proběhlo v 15. 00 hodin v obřadní síni Městského úřadu
v Kladrubech již 103. vítání občánků.
Pozváni byli:

Jindřich
Tomáš
Viktorie
Alexandra
Alžběta
Gabriela
Anežka
Nikola
Filip
Daniela

JAŠA
KOCIÁN
MAUTVICOVÁ
ANDRAŠČÍKOVÁ
PETRÁŇOVÁ
ŠMÍDOVÁ
ZDVIHALOVÁ
ŠIMKOVÁ
HEJPLÍK
JAMRIŠKOVÁ

(Pozorka)
(Kladruby)
(Kladruby)
(Kladruby)
(Kladruby)
(Kladruby)
(Kladruby)
(Kladruby)
(Kladruby)
(Kladruby)
Eva Pomyjová

HOST: Pomocné tlapky
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Blahopřejeme
V měsíci červenci a srpnu 2009 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
Červenec:

Srpen:

Tausch Antonín (92 let)

Hilfová Anna

Medová Marie

Nouza Václav (Vrbice)

Maňková Miloslava

Duspiva Josef

Lišková Zdenka (Brod)

Blábol Jindřich

Čechurová Marta

Józa Jaroslav

Kopecký Jindřich

Borisovová Jana

Kotrlíková Božena

Prantlová Vlasta

Pánek Jiří

Fáč Jan
Mrňáková Jana

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

Prázdniny
Naposled zvonek zacinká
prázdniny přišly k nám,
už zbývá chvilka malinká
jen léto vítej nám.
Zamkneme všechny starosti
na velký, zlatý klíč
užijme sobě radosti,
než bude léto pryč.
Příroda láká do lesů,
k rybníkům, do strání,
ku nebetyčným útesům
jež zvou nás ke hraní.
Užijme léta, krásných dnů,
kdy nechce se nám spát,
do našich krásných mladých snů
sílu jdem načerpat.

Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
PLACENÁ INZERCE:

Až opět zvonek zacinká
a vrátíme se zpět
tu prázdninová vzpomínka
vykvete jako květ.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

Blanka Krýslová

/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/

trasa č..5 Tachovská
• 13h Trpísty /u pošty/ • 14h Těchlovice /na návsi/
• 15h Černošín /pod kostelní zdí/ • 16h Svojšín /před OÚ-u Smíšené zboží/ •
17h Kladruby u Stříbra /na náměstí- před cukrárnou/
Prodej 18.8.2009
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč
Prodej 6.10.2009
Kuřice černé, červené
stáří: 14-18týd. cena:
130-150,-Kč
Drůbež prosím OBJEDNÁVEJTE na adrese:Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallus.extra@gmail.com
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SPORT
Hezký dárek sportovcům.
V těchto dnech se dokončuje jedna ze staveb programu rozvoje města Kladruby –
kabiny na kurtech pod školou. Do nedávné doby tam sloužila coby šatna stavební
buňka. Ta byla umístěno na základech, na kterých byl záměr postavit klasické kabiny
se sociálním zázemím. To bylo na přelomu let 1989 a 90, kdy se kurty dokončovaly
tehdy ještě v tzv. „akci Z“. Ze záměru pak sešlo a výše zmíněná buňka sloužila až do
letošního jara. Umývat se chodilo ven ke kohoutku a na nářadí sloužily malé betonové
přístřešky. Tohle je dnes minulostí. Na hotových základech vyrostly hezké kabiny se
sociálním zázemím a s odpočinkovým koutem. Dílo se podařilo za finančního přispění
firmy Alcoa Fujikura Czech Stříbro a MěÚ Kladruby. Kabiny dávají úplně novou
„fazónu“ stávajícím kurtům a budou jistě dlouho sloužit nejen sportovcům TJ Sokola
Kladruby. A protože chybí již jenom malá oprava kurtů a drobné práce kolem stavby,
rozhodl se výbor TJ Sokol ve spolupráci s MěÚ Kladruby, že po těchto dokončovacích
úpravách je potřeba kabiny společně slavnostně otevřít. A to samozřejmě s trochou
sportu i s trochou společenského posezení nad hotovým dílem. Tato významná
sportovní událost se odehraje v pátek před poutí - 14. srpna 2009 od 17 hod. Ke
krátkému a zábavnému sportování jsou zváni nejen členové tělovýchovné jednoty
Sokol, ale všichni občané Kladrub a přilehlých obcí. Legrace a malé občerstvení bude
zajištěno a dobrou náladu si musí přinést každý sám…
Vladimír Junek

Informace TJ Kopaná Kladruby
Kladruby B končí, po dvou sezónách ve 4. třídě jsme se rozhodli už dále
nepokračovat, z důvodu nedostatku hráčů. I když hned první rok jsme soutěž vyhráli.
Po letech jsme se sešli jen tak
pro
zábavu
si
zahrát
a zavzpomínat na mladé časy.
Mužstvo bylo složené z hráčů
z
Kostelce,
Nedražic
a Kladrub.
Reprezentovali nás tito hráči :

L. Hřebík, R.Kertys, D. Petráň, J.Touš, J. Jamriška, E. Janča, O. Hilf, P. Hilf, M.
Klečka, R. Michalčík, J. Havránek. J. Šrámek, L. Florián, M. Kudlík.
O dobrý chod mužstva se zasloužili St. Kostka, J. Pospíchal ml., M. Kuchár
a J. Jamriška. Také bych chtěl poděkovat MěÚ Kladruby za vzorně připravené hřiště
(sekání trávy) a našim sponzorům – Tesařství , krovy Pospíchal, Štětec a barvy laky O.
Hilf, St. firma lešení M. Kuchár. O naše žaludky se moc dobře staral Št. Perďoch (Pán
sedma) a A.Lišková. Poděkování patří i našim věrným divákům – p. Strachota a spol.
Josef Jamriška

Přehled utkání volejbalistů TJ Sokola Kladruby
Oddíl volejbalu dnes podává poslední informaci o působení našeho 6.zástupce
v krajských soutěžích ročníku 2008 – 2009.
Tímto zástupcem je družstvo mužů naší TJ, které hrálo KP 2.třídy. Po podzimní
části této soutěže vedlo svoji B skupinu, kde hrálo celkem 5 družstev. Toto postavení
si však v jarní části nedokázali naši muži udržen a z celkově druhého místa ve své
skupině postoupili do play-off.
Tabulka základní skupiny :
1. TJ Sokol Mirošov
- 27 bodů
2. 2.TJ Sokol Kladruby - 25 bodů
3. J Dynamo Plzeň
- 22 bodů
4. TJ Slavoj Stod
- 19 bodů
5. TJ Sokol Vejprnice - 15 bodů
V klíčovém utkání 1. kola play-off hráli naší muži doma
s třetím týmem skupiny A – Sokolem Šťáhlavy. Bylo to
opět dvojutkání. V prvním zápase nás soupeři jednoznačně překráli 3:0, v odvetě jsme
je naopak jednoznačně přehráli my – také 3:0 a o postupu rozhodovalo pomocné
kritérium v součtu vyhraných míčů z obou utkání a to o 9 měli lepší soupeři, kteří tak
postoupili do boje o 1.-4. místo v KP 2.
Pro družstvo našeho Sokola zbyl pak už jen souboj s Dynamem Plzeň o konečné 5.
místo. Ten se odehrál 13.června opět na našem kurtu a po úvodní prohře v 1. utkání
2:3 se v odvetě podařilo našeho soupeře přehrát 3:0 a tím si zajistit právě toto 5.
místo, soupeř skončil na místě šestém.
Družstvo mužů tvoří :
Tomáš Kasl, Stanislav Mikšík, Václav Stahl,Luboš Kurš,Vojtěch Ocelík, Jiří Kurš,
Milan Klečka,Tomáš Noha, Radek Kožnar, Daniel Petráň a Petr Krejčí.
Petráň Pavel

J. Józa, J. Pospíchal ml., J.
Hřebík, J. Bodiš, M. Barnáš,
L. Soukup, M. Kuchár,
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PRVNÍ REPREZENTAČNÍ

START TOMÁŠE JAŠI

Jak jsme již informovali, reprezentoval Tomáš Jaša, atlet oddílu atletiky Baníku
Stříbro, Česko v mezistátním utkání dorostu Slovensko – Maďarsko – Česko v Nitře.
Vedoucí družstva jej postavili na trať 1 500 m, i když silnější je Jaša v běhu na 3000
m. Ve větrném kotli, který ztěžoval dýchání, vyběhlo na trať 6 běžců, vždy dva
z každého státu. Nikomu se nechtělo jít do rychlejšího tempa, a proto Tomáš přešel po
200 m do vedení. Je veden od trenéra k závodění tak, aby podal vždy plný výkon bez
velkého schovávání za soupeře. Tempo stupňoval zejména 400 m před cílem, 200 m
před cílem nasadil k finiši, ale na vítězství to nestačilo. V cílové rovince jej
přespurtovali oba Maďaři, specialisté na 800m, kteří využili své větší rychlosti.
Tomáš Jaša doběhl na 3. místě v čase 4:12,29 min. Jistě dobrý výkon v prvním
reprezentačním startu. Celkově zvítězilo Maďarsko před Českem a Slovenskem.
Atleti Baníku Stříbro na mistrovství republiky
Dalším závodem pro dorost je mistrovství republiky v Ostravě ve dnech 20.
a 21.6.2009. I když ještě nejsou potvrzeni startující, vzhledem k dosavadní výkonnosti
je účast Tomáše Jaši jistá. Ten je přihlášen k běhu na 1.500 m v sobotu a běhu na
3.000 m v neděli. Účast by neměla uniknout ani Veronice Sládkové, která je
přihlášena k hodu oštěpem. Výkon 34,91m z pondělních přeborů Prahy ji k tomu
opravňuje. Zatím nejistá je účast Karolíny Hrubé. Ta je přihlášena k běhům na 800m
a 3 000m. Konkurence je velká, a zda ji technický delegát vybere, budeme vědět ve
středu večer.
Vladislav Moravec

… Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. upozorňují na prováděné práce v měsíci
červnu a červenci 2009, kdy dojde z důvodu častých poruch vodovodu v Husově ulici
k výměně tohoto vodovodního řadu. Jedná se o úsek od křížení s ulicí Zahradní po
křížení s ulicí Kostelní. Při výkopových pracích se zasáhne rovněž do místních
komunikací.
…s platností od 14.6.2009 byl upraven spoj číslo 7 linky 490400 - Stříbro - Kladruby
– Prostiboř, který jezdí denně - s tím, že ze Stříbra je nyní odjezd ve 12.55 (původně
byl ve 12:40)
…Turistické a environmentální informační centrum v Kladrubech má otevřeno středa
a sobota 10:30-16:30 hodin, čtvrtek a pátek 13:00-19:00 hodin…
…v Domě s pečovatelskou službou v Kladrubech stále probíhají ranní rozcvičky
denně od 9.00 hodin a účastní se jich vždy minimálně 14 obyvatelek domu, také se
obyvatelé scházejí ve společenské místnosti při oslavách svých svátků a narozenin…

…si můžete v předprodeji zakoupit lístek na divadelní představení „ Chvilková
slabost“ , které v sobotu 19.9.2009 od 19.00 v sále kulturního domu v Kladrubech
sehraje Hana Maciuchová a Radek Brzobohatý. Cena lístku je 200 Kč. Předprodej od
1.8.2009 na MěÚ Kladruby...
od 1.7.2009 si také můžete zakoupit permanentku na hudební festival Kladrubské léto
– na všechny čtyři koncerty za 320 Kč…

Víte, že …
… oslavy Mezinárodního dne dětí se v Kladrubech zúčastnilo 179 dětí….
…bylo deratizační firmou provedeno uložení nástrah proti hlodavcům v ulici Zadní,
Kostelní, Husova a náměstí Republiky. Chovatelé psů zamezte volnému pobíhání
svých svěřenců, po požití nástrahy dochází k úhynu zvířete. Nástrahy budou podávány
ještě v průběhu měsíce června a července.
…počínaje dnem 14.6.2009 došlo ke změně odjezdu autobusové linky, jedná se
o nedělní spoj z Tachova do Prahy. Odjezd autobusu v Kladrub, u školy v 17.51 hod. ,
příjezd do Plzně, odjezd z Plzně i příjezd do Prahy zůstávají nezměněny.Celý jízdní
řád k dispozici na MěÚ.

… Město Kladruby prodává byt č. 8 v domě čp.296 ve Stříbrské ulici za 540.000 Kč,
v případě více žadatelů rozhoduje nejvyšší podání. Přihlášky můžete podávat do
31.7.2009 do 13.30 hodin na MěÚ Kladruby. Na obálku napište neotvírat- nabídka
byt!…
… Město Kladruby prodává rodinný dům čp. 36 se st.p.č. 42 o výměře 233 m2 v k.ú.
a obci Milevo za cenu 300.000 Kč...
… k 30. září 2009 ukončí s konečnou platností Krašov analogové vysílání…

…na www.kladruby.cz - na úvodní stránce je odkaz: Hana Ulrichová-cesta do
Santiaga de Compostela- zde si můžete přečíst zprávy, které Hana Ulrichová posílá ze
své cesty…

Od 1.1.2009 pocítili obyvatelé spádových obcí zvýšení daně z nemovitosti. K této
změně nedošlo žádným rozhodnutím města Kladruby, ale na základě zákona
č. 261/2007 Sb, „O stabilizaci veřejných rozpočtů“. Město Kladruby uvažuje o změně
Obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti,
kterou lze daně určitým způsobem upravit. A to od 1.1.2010. Nikdy však již daně
nemohou být ve stejné výši, jako byli před účinností výše uvedeného zákona,
a to i vzhledem k navýšení ceny pozemků. O změnách budete včas informováni.
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