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Právě otvíráte páté číslo kladrubského Zpravodaje.
V našem městě jsou v plném proudu práce na velké investiční akci s názvem
„Bezbariérové propojení kláštera Kladruby se středem města včetně revitalizace
veřejného prostranství“. Podařilo se najít konsensus s požadavky Národního
památkového ústavu a budeme doufat, že počasí bude nadále přát tak, aby se práce na
stavbě nemusely přerušit.
Součástí akce je také ozelenění přilehlého prostranství. Někteří občané Kladrub,
kteří se mnou o akci mluvili, však vyslovili názor, že je to krásné, ale jsou zvědaví, jak
dlouho to vydrží. A musím s nimi souhlasit. Nebylo by to poprvé, kdy by snaha
o zlepšení vzhledu Kladrub narazila na vandaly a zloděje. Stačí se projít po naučné
stezce, navštívit hřbitov nebo si při čekání na autobus prohlédnout autobusovou čekárnu.
Ale co s tím? Je jasné, že nelze zajistit permanentní hlídání veřejných prostranství.
Přesto bychom se měli všichni snažit případné pachatele odhalit a zajisti jejich potrestání.
A k tomu mohou dopomoci prakticky všichni.
Zastupitelstvo města Kladrub se na svých příštích zasedáních bude zabývat
plánem rozvoje a rozpočtem města na příští rok. Jako vždy bude velice obtížné zvolit
priority a z větších investičních akcí vybrat tu nejpotřebnější a nejužitečnější. Názory na
tuto problematiku se totiž mohou různit. Prioritou však nadále musí zůstat investice
do komunikací, školství a budov ve vlastnictví města. Z informací, které mám nejen
z tisku, ale i z různých setkání starostů se zástupci kraje, poslanců, senátorů i členů vlády
však jednoznačně vyplývá, že peněz bude v příštích letech stále méně. Přesto je třeba
stále vyvíjet maximální snahu při získávání dotací, i když je potvrzené, že některé dotační
tituly v příštích letech vůbec nebudou.
Podzimní počasí přímo vybízí k návštěvě nějaké kulturní akce, jako je například
klubový večer, divadelní představení nebo koncert. Letošní ročník festivalu Divadelní rok
má za sebou první úspěšné představení a nezbývá než si přát, aby i ostatní představení
a kulturní akce měly přinejmenším stejně velký úspěch. Ale to závisí také na Vás,
divácích, kteří některou z uvedených akcí navštívíte.

Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Zasedání rady města v období od 24.8. 2011 do 5.10 .2011 :
Rada města v z a l a

na

vědomí :

-Oznámení p. Marty Turkové, Kladruby 36 o uvolnění bytu č. 4 v domě čp. 36 na náměstí
Republiky v Kladrubech ke dni 31.8.2011
-Uvolnění bytu č. 4 v domě čp. 36 na náměstí Republiky v Kladrubech s tím, že komise
služeb a dopravy předloží radě města návrh na přidělení bytu dle pořadníku v seznamu
žadatelů
-Žádost p. Jakuba Kalabzy o povolení konání airsoftové akce v k. ú. Milevo s tím, že na
základě uvedených skutečností požaduje rada města od žadatele doložení souhlasu
odboru ŽP MěÚ Stříbro, majitele lesů a majitele pozemku
-Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor – stravovacího a ubytovacího zařízení
Kladruby, Revoluční 80 ke dni 30.09.2011 s tím, že je nutné řešit uvolnění bytu v KD
-Odpověď firmy InTePs s.r.o. Písek na požadavek města Kladruby na opravu obrubníku
u čp. 36 v Kladrubech v souvislosti s objízdnou trasou vedenou přes Kladruby při
uzavření ulice Plzeňské ve Stříbře a budování kanalizace uvedenou firmou
-Informaci starostky města o předání dokončené akce - Rekonstrukce kina – I.etapa Oprava krovu
-Informaci starostky města o průběhu akce „ Bezbariérové propojení kláštera se středem
města včetně revitalizace veřejného prostranství“
-Žádost Žanety Šnajdrové, Milevo o povolení pokosu trávy na pozemku č. 2013 v k.ú.
Milevo s tím, že je třeba provést místní šetření, neboť v lokalitě je biokoridor
-Žádost p. Elišky Fišarové, Vrbice 1 o povolení k pokácení stromu – břízy před domem
čp. 1 ve Vrbici, který roste na veřejném prostranství s tím, že nejdříve bude zajištěn
posudek od Agentury ochrany přírody a krajiny včetně posudku na vedlejší lípy před RD
čp. 2 ve Vrbici a teprve poté bude rozhodnuto
-Oznámení od PF ČR o zamýšleném převodu - st.p.č. 96 v k.ú. Vrbice u Stříbra (jedná se
o hráz rybníku p. Koukolíka)
-Oznámení o zahájení prací fi. DENYS – Alpine v.o.s Valašské Meziříčí na stavbě
VTL Plynovod DN 1400- HPS Brandov – Rozvadov - týká se pozemků u zás. plynu u
Benešovic
Rada města projednala a s c h v á l i l a :
-Navýšení cen obědů v ZŠ Kladruby od 1.9.2011 z důvodu průběžného nárůstu cen
surovin a energií – děti a zaměstnanci ZŠ o 1,- Kč, cizí strávníci o 5,- Kč
-Přidělení 1 místnosti v budově čp. 6 v Kladrubech za účelem zřízení klubovny
rybářského kroužku mládeže
-Zápis do kroniky města Kladruby za rok 2010
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-Výši nájmu za pronájem nebytových prostor – sál KD vždy v pondělí od 19,30 do 21,30
hodin pro konání zumby - 700,- Kč s tím, že nájemné je splatné vždy ihned po konání
akce
-Zařazení žádosti manželů Václava a Martiny Šlapákových, Milevská 256, Kladruby
o přidělení bytu do seznamu uchazečů o byt
-Zařazení žádosti manželů Mautvicových, Hřbitovní 298, Kladruby o výměnu bytu 2+1
za větší do seznamu uchazečů o byt
-Účast města Kladruby na veřejné obchodní soutěži PF ČR s tím, že bude navržena cena
(v závislosti dle účasti případných zájemců). V případě, že bude možné o předmětné
pozemky podat žádost jako o navazující pozemky dle § 6 zák.č. 95/1999 Sb., podá město
Kladruby žádost o odkoupení předmětných pozemků 1491/13 a 1491/14 v k.ú. Brod
u Stříbra - jedná se cestu (cyklotrasu) z Výrova do Borovan
-Doporučení komise služeb a dopravy ve věci obsazení bytů:
a) byt v čp. 36 - Lucie Jozová ze Zadní 356
b) byt v čp. 356 po Lucii Jozové - Jiří Liška, Brod 62
c) byt v čp. 299 po p. Liškové (3+1)- manž. Železných z čp. 404 (v případě odmítnutí p. Černá)
d) byt v čp. 404 po Železných (2+KK) - p. Černá Květoslava z čp. 403
e) byt v čp. 403 po p. Černé (1+1) - p. Rytířová Alena
f) odeslat dopis p. Ivanové, která nyní bydlí v bytě v KD- vzhledem ke vzniklé situaci
zajistit si nové bydlení
- Uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru obci Hněvnice ve výši 3.000,- Kč na
organizační zajištění turistického pochodu Kladrubská desítka + Po staré zemské stezce
-Poskytnutí finančního příspěvku Kladrubské divadelní společnosti ve výši 3.000,- Kč na
konání oslavy 25 let od založení KDS
-Provedení auditu plnění lesního hospodářského plánu a zprávy o hospodaření v lesích
Ing. Zabloudilem
-Vítěze výběrového řízení na akci „Zateplení domů čp. 298 a 299 ve Hřbitovní ulici
v Kladrubech“ firmu Zikostav s.r.o. Kladruby s cenou 725.197,- Kč vč. DPH
-Uzavření dohody se Žanetou Šnajdrovou, Milevo 4 o provádění pokosu trávy na
pozemku p.p.č. 2013 v k.ú. Milevo s podmínkou, že pozemek nebude nijak oplocován
a bude umožněno městu Kladruby provést dosázení stromů a jejich zabezpečení proti
okusu
-Zařazení žádosti manž. Marty a Antonína Kohucíkových, Milevo 39 o přidělení bytu
v DPS v Kladrubech do seznamu žadatelů o byt v DPS
-Přidělení bytu č. 2 v přízemí domu čp. 36 na náměstí v Kladrubech (byt po p. Kadlecovi
2+1) v následujícím pořadí :
- manž. Hollých, Kladruby, Hřbitovní 247
- Martina a Václav Šlapákovi, Kladruby, Milevská 256
- Veronika Ivanová – nyní KD
- Jarmila Paločková, Pozorka 45
-Užívání bytu č. 2 v patře domu čp. 36 na náměstí v Kladrubech (byt p. P. Palmy)
p. Petrem Kadlecem
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-Rekonstrukci bytu č. 6 v domě čp. 299 Hřbitovní ulici (poslední nájemce Radomíra
Lišková) - rozvody elektřiny, výměna lina, nová kuchyňská linka

Zastupitelstvo města projednalo a s c h v á l i l o :
-Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 20.4.2011
-Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení
-Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.5.2011
-Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2011
-Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Kladruby za rok 2010
v předloženém znění včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
Kladruby za rok 2010, a to bez výhrad

-Odprodej p.p.č. 2228 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 29 m2 za cenu 50,- Kč/m2
p. Martinu Čechurovi, Kladruby, Stříbrská 210
-Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV – 12-005755/VB 2 mezi městem Kladruby
a ČEZ Distribuce, p.p.č. 1953/13 a 2063/1 k.ú. Kladruby (přípojka od p. Lehečky
k p. Špringlovi). Platba za věcné břemeno 1.000,-Kč včetně DPH
-Smlouvu o zřízení věcného břemene na kabel NN VI –12-0002231 uzavřenou mezi
městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. , na p.p.č. 2066/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra – el.
přípojka pro RD Šámal na p.č. 139 Kladruby, cena za věcné břemeno 2370,-Kč + 20 %
DPH
-Pronájem pozemku části p.p.č. 131/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra a jeho oplocení p.
Martinu Trávníčkovi, Kladruby, Revoluční 79 o výměře 180 m2, nájemné 0,50 Kč /1
m2/rok, tzn. roční nájemné 90,-Kč, platnost smlouvy do 31.12.2013
-Pronájem pozemku st.p.č. 222/2 o výměře 11 m2 a části st.p.č. 222/1 o výměře cca 70
m2 v k.ú. Kladruby p. Josefovi Michalčíkovi, Kladruby, Husova 7 za cenu 0,50 Kč/m2
-Zřizovací listinu JSDH Kladruby s tím, že je nově vymezena působnost jednotky
-Uzavření smlouvy č. 03/Tdi-2011 mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem Černým, Na
Hraně 52, Plzeň na výkon technického dozoru investora na akci „Bezbariérové propojení
kláštera se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství“ za cenu 130.000,Kč bez DPH
-Uzavření smlouvy č. KOO/03/2011 mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem Černým, Na
Hraně 52, Plzeň na výkon funkce koordinátora BOZP na staveništi na akci
„Bezbariérové propojení kláštera se středem města včetně revitalizace veřejného
prostranství“ za cenu 68.000,- Kč
-Odkoupení pozemku p.p.č. 2214 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 17 m2 od PF ČR
(pozemek pod bývalou čerpačkou u Agroservisu), cena dle znaleckého posudku, který
nechá vypracovat PF ČR
-Odkoupení pozemku p.p.č. 1991/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 339 m2 od PF
ČR (pozemek u ČOV), cena dle znaleckého posudku, který nechá vypracovat PF ČR
-P. Zdeňka Lišku, Kladruby, Okružní 375 jako zástupce města Kladruby do honebního
společenstva Kladruby-Brod a nominaci na honebního starostu a p. Vojtěcha Horáka,
Kladruby, Zadní 295 jako dalšího zástupce města v HS
-Přijetí darů na hudební festival Kladrubské léto :
- Uzavření Smlouvy o reklamě mezi městem Kladruby a Kolowratovy lesy, a.s.
na částku 5.000 Kč
- Uzavření Darovací smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Kermi Stříbro na částku
10.000 Kč
- Uzavření smlouvy o obstarání propagace a reklamy mezi městem Kladruby
a Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s, částku 10.000 Kč
- Uzavření darovací smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Stafiko stav, na částku
5.000 Kč
- Uzavření darovací smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Anton Clemens
s.r.o.na částku 5.000 Kč
-Podání žádosti o dotaci na MAS Český Západ na akci – „Zpřístupnění stodol muzea
na Sulanově statku“ (rozpočet akce – 450.000,- Kč)
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Rada města d o p o r u č i l a :
-ZM schválit odprodej pozemku část 1058/1 a část 1075/2 v k.ú. Brod u Stříbra p. Marii
Urbanové, Brod 49 za cenu 35,- Kč/m2 + náklady na vyhotovení GP a na vklad práva do
KN
-ZM schválit podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod p.p.č. 237 v k.ú. Pozorka
u Kladrub dle zák.č. 569/1991 Sb. § 2 odst. 7 zák. (jedná se o komunikaci při zahradě
kláštera směrem k přírodnímu divadlu)
-ZM schválit plnění rozpočtu města Kladruby k 30.9.2011
-ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2011
-ZM schválit nabídku p. Jany Finové, Kaznějovská 11, Plzeň na odkoupení bytu č.1
v čp. 260 v Milevské ul. v Kladrubech
-ZM schválit zpracování návrhu změny č. 2 Územního plánu obce Kladruby
-ZM schválit odkoupení zařízení v KD Kladruby od p. Aleše Nekoly, původního
nájemce objektu dle přiloženého seznamu (mimo váhy)
-ZM schválit provedení opravy balkonů na budově DPS v Kladrubech
-ZM schválit uzavření Smlouvy o dílo mezi firmou Strabag a.s. a městem Kladruby na
stavbu „Kladruby - kanalizace a vodovod u kláštera“ za cenu 513.582,- Kč
-ZM schválit Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Bezbariérové propojení kláštera
Kladruby se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství“, uzavřený mezi
firmou Strabag a.s. a městem Kladruby, s prodloužením termínu stavby do 30.11.2011
Zasedání zastupitelstva města dne 22.6. a 5.10. 2011 :
Zastupitelstvo města v z a l o n a v ě d o m í :
-Informaci starostky města o vyhlášení II. kola na odprodej budovy čp. 4 v Kostelní ulici
v Kladrubech (bývalý mandl) zájemci, který provede její rekonstrukci, a to za cenu
40.000,- Kč, přihlášky do 30.6.2011
-Informaci starostky města o vypracování znaleckého posudku na budovu stavebního
dvora v Kladrubech
-Informaci ing. Černého, technického dozoru stavby o stavu rekonstrukce bývalého kina
v Kladrubech
-Informaci starostky města o jednání ohledně omezení nežádoucího provozu na
komunikaci vedoucí městem Kladruby (viz ukládací usnesení č. 2/2011 ze dne 20.4.11)

-Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Zikostav s.r.o. Horní Sekyřany na
provedení demolice domu čp. 68 v Revoluční ulici v Kladrubech za cenu 224.570,- Kč
vč. DPH
-Úhradu 25.000,-Kč ČEZu za zrušení a naspojkování kabelu, který je v současné době ve
skříni na zdi domu čp. 68 Revoluční ul. Kladruby – demolice. Požadavek na
naspojkování do země
-Mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou LC group Plzeň s.r.o.
Čerňovice, jednatel Ing. Roman Reiser, na řízení projektu „Bezbariérové propojení
kláštera se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství“ za cenu 214.200,Kč vč.DPH
-Podíl města Kladruby ve výši do 36.000,- Kč na přípravu kanal. přípojek v Husově ulici
v Kladrubech před domem čp. 191, 192 a 208
-Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 22.6.2011
-Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení
-Plnění rozpočtu města Kladruby k 30.9.2011
-Rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2011
-Odprodej budovy čp. 4 v Kladrubech p. Františku Dlhému, Kladruby, Sadová 290 za
cenu 41.000,- Kč
-Přijetí dotace z „Grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2011“
na projekt - Divadelní rok ve výši 10.000 Kč
-Prodloužení termínu kolaudace RD v Okružní ulici v Kladrubech pro p. Radana Lampla
a Bronislavu Maškovou v souvislosti s žádostí města o prodloužení termínu u SFRB prodloužení termínu do 30.3.2012
-Odkoupení p.p.č. 35 v k.ú. Milevo o výměře 399 m2 za cenu stanovenou znaleckým
posudkem, který vypracuje PF ČR (jedná se o odtok z návesního rybníku)
-Sepsání souhlasného prohlášení o vzdání se spoluvlastnického podílu 1/8 k st.p.č. 35
v k.ú. Bítov u Přehýšova , celková výměra pozemku 50 m2 s tím, že vše bude řešeno
v rámci probíhajících pozemkových úprav. Doklad zajistí obec Heřmanova Huť
-Uzavření smlouvy s firmou Promonasta s.r.o. Sytno na akci „Bezbariérový chodník
v obci Brod u Stříbra“ za cenu 1.943.376,42 Kč vč. DPH
-Odprodej pozemku část 1058/1 a část 1075/2 v k.ú. Brod u Stříbra p. Marii Urbanové,
Brod 49 za cenu 35,- Kč/m2 + náklady na vyhotovení GP a na vklad práva do KN
-Podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod p.p.č. 237 v k.ú. Pozorka u Kladrub dle §
2 odst. 7 zák.č. 569/1991 Sb. (jedná se o komunikaci při zahradě kláštera směrem
k přír.divadlu)
-Darovací smlouvu č. 04/DS/2011 uzavřenou mezi DSO Stříbrský region a městem
Kladruby na dlouhodobý hmotný majetek – zahradní techniku (motorová sekačka
v hodnotě 15.300,- Kč a zametací kartáč za traktor v hodnotě 96.842,- Kč), hrací prvek na
dětské hřiště v hodnotě 60.228,-Kč a soubor značení + soubor mobiliáře cyklotrasy
v hodnotě 287.792,63 Kč
-Odprodej bytu č. 1 v Milevské ul.čp. 260 v Kladrubech žadatelce p. Janě Finové, bytem
Kaznějovská 11, Plzeň , za cenu 450.000,- Kč
-Odkoupení zařízení v KD Kladruby od p. Aleše Nekoly, původního nájemce objektu dle
přiloženého seznamu, mimo váhy, za cenu 33.000,- Kč

-Podání žádosti o bezúplatný převod pozemků od Správy a údržby silnic PK – pozemky
dotčené stavbou chodníku v Milevské ul. – p.p.č. 2003/4, 2078/9 v k.ú. Kladruby
-Účast města Kladruby na veřejné obchodní soutěži PF ČR na odkoupení pozemků
1491/13 a 1491/14 v k.ú. Brod u Stříbra - jedná se o cestu (cyklotrasu) z Výrova do
Borovan
-Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Strabag a.s. Praha na dodávku
stavby „Kladruby – kanalizace a vodovod u kláštera“ za cenu 513.582,- Kč vč. 20%
DPH
-Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Bezbariérové propojení kláštera
Kladruby se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství“, a to prodloužení
termínu plnění o 1 měsíc, tj. dokončení stavby do 30.11.2011
-Záměr prodat stavební dvůr v Kladrubech za cenu znaleckého posudku
Irena Lıriková
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Jednání starostky a místostarosty města :
24.8.
24.8.
26.8.
30.8.
30.8.
2.9.
5.9.
7.9.
14.9.
19.9.
20.9.
20.9.
20.9.
20.9.
21.9.
22.9.
23.9.
27.9.
29.9.
29.9.
3.10.
3.10.

jednání na Katastrálním úřadu v Plzni (starostka)
zasedání rady města
přijetí cyklistické výpravy partnerských měst Tachov (starostka)
kolaudace RD Kladruby (starostka)
kontrolní den akce Bezbariérové propojení kláštera se středem města
(starostka + místostarosta)
kolaudace RD Kladruby (starostka)
jednání na NPÚ v Plzni (starostka + místostarosta)
zasedání rady města
jednání s NPÚ a projektantem ve věci úprvy projektu akce Bezbarierové
propojení kláštera Kladruby se středem města – starostka +místostarosta
seminář ke kulturním památkám ve Svojšíně (starostka + místostarosta)
kontrolní den na akci – Bezbariérové propojení kláštera se středem města
- jednání s NPÚ (starostka + místostarosta)
výběrové řízení- VSOZČ (starostka + místostarosta)
jednání na KÚ PK (starostka)
schůze předsednictva a členská schůze Stříbrský region (místostarosta)
jednání se zástupcem SÚS Stříbro (starostka + místostarosta)
jednání s vedoucí životního prostření MěÚ Stříbro (místostarosta)
jednání ve věci výstavby bezbariérového chodníku v Brodu s NPÚ (starostka +
místostarosta)
kontrolní den na akci – Bezbariérové propojení kláštera se středem města
(starostka + místostarosta)
kolaudace oprav kláštera (starostka + místostarosta)
jednání s NPÚ a projektantem ve věci úpravy projektu akce Bezbarierové
propojení kláštera Kladruby se středem města – (starostka +místostarosta)
jednání se zástupcem Chodovaru ohledně restaurace U Koruny (starostka)
jednání s firmou Promonasta ve věci stavby chodníku Brod v Brodu
(místostarosta)

4.10.
setkání starostů regionu v Plzni (starostka)
5.10.
zasedání rady města
5.10.
zasedání zastupitelstva města
7.10.
jednání se zástupci České pojišťovny ohledně Vánočního koncertu (starostka)
7.10.
jednání s ředitelem sklárny Heřmanova Huť (starostka)
10.10. školení řidičů (starostka + místostarosta)
10.10. jednání ve věci stavu studní a vody v Brodu (místostarosta)
11.10 jednání se starostkou obce Staré Sedlo (starostka)
11.10. kolaudace RD ve Vrbici (místostarosta)
13.11. jednání s firmou Českobavorská s.r.o. ve věci rekonstrukce
osvětlení tělocvičny (místostarosta)
18.10. kolaudace vodovodu na Pozorce (starostka)
18.10. kolaudace RD v Kladrubech (starostka)
18.10. jednání s firmou Inform Consult Aqua ve věci filtrace vody v obci Brod
(místostarosta)
18.10. jednání s firmou StavPro s.r.o. ve věci filtrace vody v obci Brod (místostarosta)
18.10. poradní sbor SŠ Stříbro
18.10. kontrolní den na akci – Bezbariérové propojení kláštera se středem města
(starostka + místostarosta)
19.10. jednání s firmou Univerzální čistá voda s.r.o. ve věci filtrace vody v obci
Brod (místostarosta)
19.10. jednání na odboru Kultury MěÚ Stříbro a LČR Lesní správa Stříbro ohledně
opravy sochy u kláštera
21.10. jednání se šéfredaktorem Tachovského deníku
Irena Lıriková

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola

Ekologický výukový program Tajemství lesa
V pátek 23. září se děti ze třídy Koťat zúčastnily ekologického výukového programu
s názvem Tajemství lesa, který pro ně připravila p.P.Čechurová z občanského sdružení
Ekocentrum Tymián.
Hned po svačině jsme se vydali do lesa, abychom se prostřednictvím nejrůznějších her
seznámili s lesními zvířátky. Na začátku jsme si povídali, jak se máme v lese chovat, co
v lese smíme a nesmíme dělat. Následně děti zhlédly pohádku s názvem O vystrašených
zvířátkách. Děti se v ní setkaly s různými plyšovými zvířátky a viděly, jaký strach měla
z lidí, kteří se neuměli v lese chovat. Děti pomohly zvířátkům se před lidmi ukrýt
a nakonec také pomohly nebojácné veverce uklidit nepořádek, který v lese po lidech
zůstal. Po pohádce se děti přeměnily na lesní zvířátka, každý dostal zvířecí čepičku
a zahrály si hru Na lovce potravy. Každé zvířátko si v této hře našlo jídlo, které se
objevuje v jeho jídelníčku, a společně jsme si pak o potravě lesních zvířat povídali. Také
jsme si ukázali, jaké stopy po sobě zvířata v lese zanechávají. Našli jsme okousané šišky,
rozlouskané oříšky, peříčka, vyhrabané díry a spoustu dalších zajímavých pobytových
znamení. Na závěr jsme se s lesem rozloučili sestavením lesního orchestru a za
doprovodu v lese nalezených hudebních nástrojů jsme si společně zazpívali.
Dětem se výukový program velice líbil.
Ladislava Pauchová,Petra Kertysová

Kladrubské lesy, s.r.o. Vás srdečně zvou ....
…do svého obchůdku, je zde již zahájen prodej zimního zboží (zimní pracovní obuv,
teplé pracovní rukavice, teplé mikiny, vesty, hrabla, košťata, škrabky na led, různé druhy
formiček a vykrajovátek na vánoční cukroví, vánoční ozdoby ze slámy, vánoční ubrusy,
chňapky, stojánky na stromečky), dále je v prodeji krmení pro kočky, pejsky, morčata,
rybičky, pro ptáčky, směs do krmítek, slunečnice 18,- Kč /kg /,směs pro slepice 265,-Kč
/25kg/,granule pro králíky 270,-Kč/25kg/ ....
…na mikulášské trhy do svého stánku, bude zde PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ, prodej zboží ze svého širokého sortimentu z našeho obchůdku, prodej
vánočních svícnů, košíčků, věnečků, jmelí..... vše za skvělé ceny.
NA VAŠI NÁVŠTĚVU- JAK V OBCHŮDKU, TAK VE STÁNKU SE TĚŠÍ
KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ KLADRUBSKÝCH LESŮ.
Hana Koutská
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Zahájení školního roku 2011/2012
Do nového školního roku 2011/2012 byly do 3 tříd Mateřské školy Kladruby
zapsány 62 děti. Dlužno podotknout, že mezi nimi bylo i 9 „tříleťáčků“. A od 1.1.2012 by
mělo dorazit ještě dalších pět.
Pojmenování jednotlivých tříd zůstalo stejné, proto máme nadále Sluníčka,
Koťata a Broučky. Každá třída má svůj „Třídní vzdělávací program“ podle věkových
a individuálních zvláštností dětí.
Ve třídě Sluníček a Koťat se schází celkem 27 předškoláčků,z toho 8 odkladů
školní docházky. Pro tyto děti vedeme individuální vzdělávací plán, kde se snažíme
formou grafomotorických, didaktických, smyslových i jiných her rozvíjet jejich
vědomosti,schopnosti a návyky důležité při počátečním vstupu do ZŠ.
Rekonstrukce kuchyněk
Jak jsem již v červnu informovala, obě kuchyňky u tříd (určené k celkovému
stravování dětí ) prošly během hlavních prázdnin totální rekonstrukcí. O vodu a odpady se
postarala firma ZIKOSTAV, o elektroinstalaci p.Petr Havránek, o omítky, obklady a dlažby
p.Otto Hilf a výroba skříněk do kuchyňských linek připadla p.Jiřímu Krásnému.
Obě kuchyňky jsou zhotoveny z lamina (jedna červeno-béžová, druhá béžovočervená) a podle barvy vrchních skříněk je volena barva obkladu, dlažby i kuchyňské
desky. Doufám, že budou sloužit ke spokojenosti nám všem.
Alena Medová

Základní

škola:

Časopis Romano Voďori
Letošní školní rok sice teprve nedávno začal, ale naše redakce časopisu Romano
Voďori už stihla dvakrát vyrazit do Prahy dělat rozhovor s nějakou zajímavou osobností.
Poprvé jsme tam vyjeli hned 5. září, kdy jsme se sešli se známým hercem Petrem
Vackem. Nejdřív jsme zašli do redakce, kde jsme „doladili“detaily rozhovoru a potom
jsme se přesunuli do kavárny Vesmírna, kde mimochodem obsluhují mentálně postižení
lidé. Tam za námi po chvíli dorazil i Petr Vacek. Nejdřív jsme z něj byli docela nervózní,
připadal nám odměřený, ale rychle jsme zjistili, že je to jinak. Ve skutečnosti je velmi
milý, ochotně nám odpovídal na všechny otázky (tématem rozhovoru byla ekologie) a
dokonce se dá říct, že byl dost upovídaný, protože nám vyprávěl i spoustu historek ze své
práce i z dětství. Byl to příjemný rozhovor.

Divadelní představení v MŠ
V pondělí 10. 10. 2011 zavítalo do naší mateřské školy divadlo pana Pohody
z Karlových Varů.
Pan Pohoda přijel malým předškoláčkům zahrát moc pěknou,
podzimně laděnou pohádku s názvem „ Příhody kočky Agáty“ i se svou šikovnou
hereckou kolegyní Soňou. Krásnou podzimní písní v úvodu dokázali vtáhnout děti do
děje a udržet jejich pozornost až do samého konce.
Jelikož se humorný příběh všem velmi líbil, těšíme se, kdy k nám divadélko
„ Z bedny“ opět přijede.
Marcela Jandíková
Víte,že :
-

13.10. vyfotografovala firma VISION děti na kalendář velkého formátu
19.10. se děti budou opět fotografovat s předstihem u vánočního stromku
nám od konce srpna slouží v hlavní kuchyni nový kombinovaný sporák LOTUS
chystáme na 25.10. ( podle počasí ) „Den s létajícími draky“
10.11. půjdeme do KD na představení dua Dubnička x Lahoda „Jak se dělá
písnička“
Sluníčka chtějí pozvat maminky, babičky i popř.tatínky začátkem listopadu
na podzimní „štrůdlování“.
Alena Medová
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Podruhé jsme se do Prahy vydali 11. října, tentokrát dělat rozhovor s Marií
Saudkovou, dcerou fotografa Jana Saudka. S ním jsme se mimochodem „srazili“ u vrátek
do zahrady, rozhovor totiž probíhal přímo v jejím domě. Marie Saudková má za sebou
zkušenost s drogami, vězením… ale během posledních asi deseti let si dostudovala
střední i vysokou školu, vdala se, narodily se jí tři děti a dnes se živí malováním. (Viděli
jsme u ní doma i jeden rozpracovaný obraz…) Působila velmi sympaticky a otevřeně
mluvila o svém životě.
Lenka Jandíková, Šárka Tycarová
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Nakonec jsme se přesunuli na dětské hřiště, kde jsme mohli lézt na horolezecké
stěně, nebo se jen tak bavit. Tam bylo víc času a někteří „odvážní“ se pokusili procvičit
své znalosti cizích jazyků:-)
Nikola Brzobohatá
Den cyklistiky
V pondělí 3. 10. jsme ve škole měli den cyklistiky. Kdo chtěl, mohl vyrazit na
„cyklovýlet“, ostatní plnili různé úkoly ve škole…
Den cyklistiky – stanoviště ve škole
My, kteří jsme zůstali ve škole, jsme se rozlosovali do čtyř družstev a postupně se
vystřídali na stanovištích. Například na dopravním hřišti, kde jsme jezdili na kole a
sbírali razítka; na „poznávačce“ dopravních
značek; na stanovišti práce s mapami, kde jsme
zkoušeli hledat nejkratší, nebo nejbezpečnější cestu
jednoho místa na druhé. Další byla zdravověda,
kde jsme si trénovali, jak ošetřit různá zranění, a na
posledním jsme si zkoušeli dělat dopravní testy na
počítačích.

Mini Globe Games
Ve čtvrtek 6. října se ve Stříbře konala už poněkolikáté mezinárodní soutěž Mini
Globe Games. A naše škola tam už poněkolikáté vyslala svá družstva.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích – mladší (6. + 7. třída) a starší (8. + 9.třída). Bylo
celkem třináct stanovišť, kde se plnily různé úkoly, např. na téma hornictví,
meteorologie… úkoly z angličtiny, chemie i o zvířatech... Byl to hezky prožitý den,
letošní poslední s hezkým počasím. Bohužel jsme ale museli odjet domů ještě před
vyhlášením výsledků, druhý den jsme se dozvěděli, že obě naše družstva skončila na 6.
místě.
Simona Ježková
Altenstadt
6.10. k nám do školy přijela výprava z německého Altenstadtu – žáci 3. a 8. třídy
s několika učiteli. Slavilo se 15. výročí spolupráce mezi oběma školami.
Nejprve proběhlo přivítání v tělocvičně: proslovy, ukázky fotek z různých
společných akcí... Pak žáci z německé školy zazpívali několik písniček (některé dokonce
i česky!), zatancovali… A potom jsme přišli na řadu my, pan učitel Kasal si připravil
s několika žákyněmi pár písniček.
Pak se šlo do jídelny, kde byla připravená svačina: štrůdl s čajem. A pak se konečně
šlo na dvůr, tam jsme počkali, než nás pan učitel Nový rozdělil do skupin. Byli jsme
namíchaní s německými žáky. A vyrazili jsme plnit úkoly na trasu, například jsme
poznávali stromy, hledali evropské státy na mapě, šplhali na laně, házeli kamenem…
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Cyklovýlet
Tohle pondělí jsem se do školy těšil,
protože jsme místo „odpoledky“ jeli na výlet na
kolech. Na dvoře jsme se nejprve rozdělili do dvou
skupin a vyrazili. Naše skupina jela směrem na
Milevo, kousek za dálnicí jsme odbočili do lesa.
V lese bylo bahno a velké louže, což některé lákalo
k projíždění… Když jsme projížděli osadou, tak
jsme kola tlačili, protože byla mokrá tráva. Za
osadou jsme nasedli na kola a jeli na Brod. U
hájovny jsme si odpočinuli a pak jeli zpět po silnici do Kladrub.
Jakub Kuneš, Bedřich Tausch, Tomáš Leitl
Střípky ze ZŠ
-1.9. se konalo slavnostní zahájení školního roku, tradičně před školou. Přivítali jsme 20
nových prvňáčků a je potěšitelné, že se letos opět zvýšil počet žáků školy na celkových
191 ☺
-8.9. fotografovala redaktorka Tachovského deníku naše prvňáčky...
-15.9. závodily děti z prvního stupně a 16.9. z druhého stupně v orientačním běhu ...
-18.9. se členové HK Maglajz zúčastnili Podzimního lezení na obtížnost ve Stříbře /viz.
článek/
-23.9. jeli čtvrťáci a páťáci do rezervace Kladská na přírodovědnou exkurzi...
-3.10. zazpívala děvčata s p. učitelem Kasalem v DPS Kladruby k příležitosti Dne seniorů
-3.10. se odpoledne konala akce pro žáky druhého stupně ke Dni cyklistiky ...
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-6.10. se družstva mladších a starších žáků z druhého stupně zúčastnila Mini Globe
Games ve Stříbře...
-Letos je tomu 15 let, kdy byl navázán kontakt se školami v Altenstadtu. Ve čtvrtek
6.října se setkaly třetí a osmé třídy z Kladrub a Altenstadtu v naší škole. Pozvání na
oslavu přijali i starostové měst – p. E. Schickentanz a Mgr. S. Štěrbová. Po přivítání
v tělocvičně si děti pochutnaly na skvělém „štrůdlu“, který připravily naše paní kuchařky.
Potom následovala soutěž smíšených česko-německých družstev v blízkém okolí školy
a volná zábava v areálu dětského hřiště za radnicí, včetně lezení na horolezecké stěně.
I díky pěknému počasí se akce vydařila a děti si oslavu „patnáctých narozenin“ užily...
-15.10. Minivýprava stříbrských a kladrubských lezců navštívila 3. ročník dětských
lezeckých závodů v německém Regensburgu. V nádherné budově lezeckého centra na
okraji města se naše děvčata vůbec neztratila a vybojovala medailová umístění. Ve
společné kategorii hoši-děvčata 2003 a mladší skončila P. Nová na 3. místě, v společné
kategorii 2000-2002 pak K. Matúšová ze Stříbra na 2. místě
-17.10. jela p. učitelka Dusíková s několika děvčaty z druhého stupně do Prahy, kde se
zúčastnily rozhovoru s Marií Saudkovou pro časopis Romano Voďori...

Rybářský kroužek v Kladrubech
Po několika letech začal od září 2011 opět fungovat rybářský kroužek. Jeho
vedoucími jsou Petr Havránek a Bohouš Kraus. Po oznámení, že se kroužek opět
rozběhne, byla kapacita 12 míst obsazena během chvíle, tak už nemůžeme přijímat další
děti. Je nám to líto, ale jsme omezeni kapacitou klubovny.
Touto cestou chceme poděkovat Městskému úřadu v Kladrubech, hlavně paní
starostce, díky níž máme sice menší, ale suprovou klubovnu. Další poděkování patří
Standovi Mikšíkovi, který nám vede internetové stránky, které jsou :
http://ryby.monastu.eu - nebo je najdete na stránkách města Kladruby.
Máme i e-mailovou adresu rybarskykrouzek.kladruby@seznam.cz - můžete nám psát
nebo posílat své názory.
Poděkovat chceme také firmě Kovoprodukt a dalším, kteří nám pomohli nebo
teprve pomůžou. Ještě jednou DÍKY.

Hasiči informují
V sobotu 10.9.2011 se uskutečnila soutěž
v Černošíně, kde naši mladí hasiči obsadili 1. místo.
Další sobotu 17.9.2011 jsme uspořádali sběr železa, a
to jak v Kladrubech, tak i v obcích. Tímto za hasiče
děkuji firmě Nedvěd za to, že umožnili zvážení
železného šrotu.
V sobotu 24.9.2011 se uskutečnila soutěž
v požárním útoku v Plané, kde naši mladí hasiči
obsadili 5. místo. A 8.10.2011 proběhla soutěž mladých
hasičů s názvem „Plamen“, kde se umístili na 6. místě.
V soutěži „ Tachovská liga“ se naši mladí hasiči
umístili na 7. místě.
František Ammerling

Bohumil Kraus
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Včelařské okénko

Výrovští myslivci informují

Léčba medem a mateří kašičkou –1. část
Cholesterol je životně důležitá látka, mimo jiné potřebná pro stabilizaci buněčné
membrány tělních buněk. Zvláště mozek, nadledvinky a zárodečné žlázy mají vysoké
požadavky na cholesterol. V mozku slouží cholesterol jako „elektrický izolátor“ na
výběžcích nervových buněk a je tím důležitý pro funkci nervů. V dalších orgánech je
cholesterol předstupněm pro produkci hormonů.
Cholesterol se většinou počítá k tukům, přesto přesněji řečeno se jedná
o polycyklický alkohol. Podle důležitosti si tělo samo vyrábí velký podíl cholesterolu (až
2 g denně) a jen malá část je přijímána s potravou (nanejvýš 0,05g denně). Výše hladiny
cholesterolu závisí tedy především na vlastní produkci těla a teprve ve druhé řadě na
přísunu potravy. Existují také dědičně podmíněná onemocnění, která se objevují
v souvislosti se zvýšenou hladinou cholesterolu. Cholesterol je transportován krví vázaný
na různé chemické sloučeniny z tuku a bílkovin, které se označují v závislosti na hustotě
krve.
V Německu se pohybuje průměrná hladina celkového cholesterolu ve věkové
skupině mezi 35-65 lety asi kolem 236 mg/dl (to odpovídá 6,1 mmol/l). Zvýšená hladina
cholesterolu je zodpovědná za množství onemocnění.
Cholesterol a koronární nemoci srdce
Onemocnění srdce a krevního oběhu
představuje v současnosti jednu z nejčastějších
příčin úmrtí. Zvláště arterioskleróza, hlavní
příčina srdečního infarktu, vzniká při
zvýšeném příjmu potravy bohaté na
cholesterol (maso, vejce, mléko a mléčné
produkty) a tím je tedy zodpovědná za srdeční
infarkty. Tato zatím ne nesporná hypotéza se
ve veřejném mínění dost rozšířila a představuje základ lékařského ošetření. Vede
k rozšíření výroby potravin se sníženým cholesterolem, nebo zcela bez cholesterolu,
jakož i předepisování léků na snižování hladiny cholesterolu. Odhadem 25 miliónů lidí na
světe bere pravidelně přípravky na snížení cholesterolu, jejichž užívání vede ve studiích
k poklesu rizika srdečního infarktu a prodloužení života. Ale nejen vysoká hladina
cholesterolu sama, nýbrž také další známé rizikové faktory jako věk, pohlaví, kouření,
cukrovka, vysoký krevní tlak, nadváha, nedostatek pohybu, zvyšují riziko arteriosklerózy.
Původní hypotéza, že zvýšená hladina cholesterolu je samotná zodpovědná za
onemocnění srdce, byla v pozdější době pozměněna. Dnes se vysoká hladina HDL
cholesterolu považuje za příznivou, vysoká hladina LDL naproti tomu za méně příznivou.
Tím se dostalo snižování hladiny LDL do centra zájmu.
Pokračování příště.
Z cizích překladů připravil :
František Černoch
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Vážení čtenáři, přeji Vám příjemné posezení nad stránkami kladrubského
Zpravodaje.
V minulém čísle jsem svůj článek nenapsal, za což se Vám dodatečně omlouvám.
Od posledního článku tak uběhla delší doba než obvykle. Skončilo léto a s ním čas
prázdnin a dovolených. Naopak s nastupujícím podzimem přišel pro nás myslivce čas
lovů a přikrmování zvěře. Již v létě členové našeho sdružení nasušili nať z topinamburu,
která je zvěří přímo vyhledávaná
a pomáhá jí tak lépe přečkat v době, kdy
v přírodě není přirozená nabídka potravy.
Pro zpestření jídelníčku, ale hlavně pro
dodání co možná největšího množství
živin zvěři před zimou, nasbíraly nám
opět děti z 20. základní školy v Plzni
kaštany a žaludy. I když se zdá, že letošní
rok příliš nepřál úrodě těchto plodů,
sebrali zatím asi 1,5 tuny!
Vzhledem k roční době nastává nám
také čas mysliveckých zábav. Pro všechny
z Vás, kteří mají rádi tanec a zábavu, nebo
třeba jen posezení v dobré společnosti,
mám tu nejlepší zprávu. Dne 12.11.
pořádá Myslivecké sdružení Výrov
v Brodu v místním hostinci U Sládka
Hubertskou zábavu. Stejně jako v posledních dvou letech nám zahraje již osvědčená
kapela Triangl. Srdečně Vás tímto zvu a budu se osobně těšit na setkání v Brodu. Hlavní
organizaci zábavy mají na starosti již osvědčení Béďa Tausch a Radek Zdvihal. Ani se to
nezdá, ale letos je to přesně 10 let, co jsme začali tuto zábavu opět po dlouhé pauze v
Brodu pořádat. Po prvním ročníku, kdy se počet návštěvníků pohyboval okolo 60ti a kdy
jsme tuto akci pořádali hlavně proto, že jsme to chtěli zkusit, jen ať se v Brodu něco dělá,
přišly zlaté roky, kdy se účast dostávala i přes číslo 120ti lidí.. Poslední roky se bohužel
opět zájem snížil k číslu 60. Myslím si, že prostředí na sále se za tu dobu hlavně díky
loňskému zásahu města Kladruby dost vylepšilo a je škoda toho nevyužít. Za nás
myslivce můžu slíbit bohatou tombolu a příjemné prostředí myslivecké zábavy.
V příštím čísle opět nashledanou.
Petr Hucl
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Kladrubská divadelní společnost informuje

Ohlédnutí za podzimními akcemi občanského sdružení Ekocentrum
Tymián

DĚKOVAČKA
Letos naše společnost slaví 25 let od založení, chtěla bych touto cestou
poděkovat všem bývalým a stávajícím členům za to, že se za tu dobu podíleli a ještě
podílí na udržení této krásné a život zpestřující činnosti. Nesmíme ani zapomenout na
členy, kteří již nejsou mezi námi, zakladatele divadla Karla Petrikoviče, Pepu Strnada a
vynikající režisérku Marii Brůhovou, děkujeme a nezapomeneme.
Dík patří i našim sponzorům: městu Kladruby, Kladrubským lesům, paní Haně
Zdvihalové, panu Stanislavu Eberlovi, panu Karlu Špringlovi, panu Miroslavu Mašátovi,
paní Anně Čtvrtníčkové a dalším lidem za darované věci.
POZVÁNKA

Dostaveníčko s houbami
Dne 17.9. uspořádalo občanské sdružení Ekocentrum Tymián v Kladrubech
mykologickou vycházku zaměřenou na poznávání podzimních hub. Tato vycházka již
patří mezi naše tradiční podzimní akce. Letos jsme šli na houby potřetí.
Odborným průvodcem nám byl pan Mgr. Luboš Zelený z Pedagogické fakulty
Západočeské univerzity v Plzni. Na trase dlouhé 5 km, která vedla blízkým okolím
Kladrub, se nám podařilo najít a určit zhruba 30 druhů jedlých i nejedlých hub. Pan
Zelený seznámil přítomné účastníky se základními determinačními znaky, poukázal na
možné záměny a také poradil, jakými způsoby se dají jednotlivé druhy hub zpracovávat v
kuchyni. Svým zajímavým povídáním dokázal zaujmout děti i dospělé.

Chci Vás za KDS Kladruby srdečně pozvat na naši novou pohádku, která je plná
čertů, pěkných děvčat a statných jinochů, má moderní hudbu a rychlý spád, takže
vydrží i ti nejmenší, pokud strachy neutečou.
NÁZEV : ČERTOVSKÁ POHÁDKA
KDE:
SÁL KULTURNÍHO DOMU
KDY:
17.12.2011
OD:
16. 00 HODIN

Hana Koutská
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Návštěva ekofarmy Kozodoj v Karlových Varech
V sobotu 8. října uspořádalo občanské sdružení Ekocentrum Tymián poznávací
exkurzi na ekofarmu Kozodoj v Karlových Varech. Cílem bylo porovnat běžně známé
způsoby konvenčního zemědělství s alternativními postupy šetrnými k přírodě i zvířatům
samotným, uplatňovanými pravě na ekofarmě Kozodoj. Zcela zaplněný autobus dorazil
ke krásné horské říčce Rolavě, dále jsme šli necelý kilometr pěšky a již se nás ujala
vedoucí ekofarmy paní Pavlína Štyndlová.
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Na ekofarmě nás čekala dvouhodinová komentovaná prohlídka, na které se
návštěvníci dozvěděli o každém chovaném druhu spoustu zajímavostí a ve většině
případů si mohli na zvířata i sáhnout. Takto jsme navštívili několik druhů koz, ovcí, krav,
koní, prasat - i divokých, čekala nás rozličná drůbež, ale také několik lam guanaco.
Všechna zvířata jsou zde chována maximálně přirozeně, v rozlehlých volných výbězích,
krmena jsou výhradně pícninami a obilovinami v kvalitě bio. Ekofarma obhospodařuje na
30 ha pastvin a polí a funguje při ní také ekocentrum, poskytující dětem výukové aktivity.
Na závěr se děti mohly svézt na koních. Přestože nám počasí příliš nepřálo
(drobně pršelo a byla velká zima), všem se exkurze moc líbila.
Exkurze proběhla v rámci
projektu
ENVIC
(Síť
environmentálních
informačních, vzdělávacích a poradenských center Plzeňského kraje), který byl podpořen
Státním fondem životního prostředí, Ministerstvem životního prostředí a Plzeňským
krajem.
Petra Čechurová

Kladrubská farnost informuje
Od 1. 9. 2011 vykonává v Kladrubech službu kaplana P. Maciej Goździk, který nám
také poskytl pár informací o sobě:
Maciej Goździk
Narodil jsem se v Štětíně v Polsku, je mi 36 let. Základní a střední školu jsem
absolvoval také ve Štětíně. Po maturitě jsem se rozhodl studovat politologii. Po 2 létech
jsem se rozhodl přerušit studium a vstoupit do Arcibiskupského semináře ve Štětíně,
protože jsem cítil povolání ke kněžské službě. Poté jsem pokračoval ve studiu na
Papežské Universitě ve Wroclawi, obor Teologie, kterou jsem absolvoval v r. 2004
s titulem Mgr.
V roce 2006 jsem se rozhodl odejít do České republiky a v roce 2009 jsem byl
Mons. Františkem Radkovským vysvěcen na kněze Plzeňské diecéze. Moje první
působiště jako kněze bylo v Rokycanech.
K mé službě patří, mimo jiné, péče nejen o věřící, ale také o ty, kteří hledají
Boha. Těším se na působení v Kladrubech a doufám, že mě místní věřící a nejen oni mezi
sebe přijmou.
Josef Jaša
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HISTORIE
O bohaté vdově, chytrém panu Šindlovi a časech Marsových
Peníze, peníze, peníze…
Stalo se v Kladrubech téměř před čtyřmi sty lety, na samém počátku třicetileté
války. Anna Laziusová, rodačka z Klatov, byla vdovou po významném kladrubském
měšťanu Jakubu Laziusovi. Když někdy začátkem října roku 1618 onemocněla a začala
pociťovat, že její život již nebude mít zřejmě dlouhého trvání, rozhodla se sepsat svoji
poslední vůli. Ta začínala obvyklým rčením:
„Já, Anna, pozůstalá vdova po dobré paměti Jakubovi Laziusovi, souseda (to je
sousedka, myslí tím sebe) v městě Kladrubech, jsa od Pána Boha všemohoucího nemocí
navštívena, však z milosti Boží rozumu i paměti čerstvé požívaje a nechtíc, aby po smrti
mé o statek můj mohovitej, kteréhož mi Pán Bůh z milosti své propůjčiti ráčil a ten mi se
po rodičích i manželu mém dostal, jaké (to je nějaké) nesnáze, soudy neb různice
vzniknouti měly …“
Paní Anna byla kdysi ženou Jakuba Laziuse Vlacha, tedy člověka původem z Itálie, jenž
měl v Kladrubech mimořádnou vážnost, neboť postupně zastával všechny důležité
funkce, které město užívalo. Když se oženil, zřejmě asi podruhé, s Annou, dcerou
bohatého měšťana Jakuba Klatovského, přijal z úcty ke svému tchánovi přízvisko
Klatovský. Se svou ženou žil v dnešním domě č. 36 na Velké straně, to je na rohu
náměstí a „ulice jdouc ke Stříbru“, který patříval jejímu otci. Po manželově smrti si Anna
užívala ohromného majetku, který Jakub za svého života nahospodařil, neboť spolu
neměli žádné děti. Protože těch peněz na hotovosti bylo dost a dost, mohla si dovolit
z nich i mnohým lidem půjčovat. A nebylo to jen tak leckomu! Půjčila třeba závratnou
sumu, plných 5 000 kop grošů míšeňských, majiteli horšovskotýnského panství,
urozenému panu Vilému mladšímu z Lobkovic na Horšovském Týně, Čečovicích
a Miřkově. A také její rodné Klatovy potřebovaly tehdy peníze, a tak neváhala půjčit
tamnímu magistrátu částku 1 000 kop grošů.
Uplynuly sotva dva měsíce od sepsání její poslední vůle, jejíž originál byl
v Kladrubech znám jako „Klatovščin testament“, když se 5. prosince 1618 rozezněl na
věži kladrubského kostela umíráček. Od úst k ústům se neslo: Paní Laziusová umřela!
A proto se také s napětím čekalo na otevření její nedávno sepsané poslední vůle. Brzy
poté se z kladrubského „rathauzu“ vynesly různé zprávy a podrobnosti o tom, kam
půjdou peníze z jejího dědictví a především to, jak rozdělila oněch pět tisíc kdysi
půjčených panu Lobkovicovi.
Tak první tisícovka byla určena ke kostelu sv. Jakuba na opravu zvonu, jejž kdysi
zakoupil její manžel. Druhá byla určena na „opravení všelijakých cest kolem města“
a z toho, co by zůstalo, se mělo „dáti na chudý do špitálu a dětem do školy“. Třetí
tisícovku určila pro kostel sv. Petra, jejž sama před nedávnem nechala opravit. Další měl
dostat klášterní chrám, přičemž panu opatovi navíc odpustila jeho dluh 200 kop grošů
s podmínkou, že každé „suché dny“ (to je čtyřikrát v roce, v době půstu) bude sloužit za
její duši mši svatou. A poslední tisícovku dostalo samotné město Kladruby. Protože
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kostel sv. Jakuba byl pod patronací kláštera, mělo připadnout na město celkem 3 000 kop
a na klášter 2 000 kop.
Nesvědomití konšelé
Netrvalo dlouho a
na kladrubské radnici se
objevil pan Vilém Lobkovic
s penězi půjčenými od paní
Anny Laziusové. On sám
byl v té době, jak se říká
v kurzu, neboť byl aktivním
účastníkem
nedávného
květnového
povstání
českých
protestantských
stavů
proti
císaři
Ferdinandovi. Po známé
pražské defenestraci povýšil
a stal se dokonce členem
nově ustavené „revoluční“
vlády třiceti direktorů. Také
kladrubská radnice byla v té
době „in“, jak bychom řekli
dnes, neboť na ní vládli
rovněž protestantští konšelé.
Když pan Lobkovic vysázel
na stůl všechny dlužné
peníze, nezbylo tam pomalu
ani místo na sepsání
kvitance. Urozený pán se
jakoby mimochodem obrátil
na primátora Matyáše Póla
s otázkou:
„Item,
pane
primátore, můžete mně
prozradit, cože bude vaše
město s takovou sumou
peněz dělat? Vždyť je ani
neužijete.“ „Tak to ne, vaše
milosti“, ohradil se městský
písař a radní Zikmund
Stefanides, zvaný Braxator,
nahlížeje do písemné závěti paní Laziusové, kterou držel v ruce. „Vždyť z celkové sumy
patří přece klášteru plných 2 000 kop a další …“.
„Cha, chá!“, přerušil Braxatorův výčet pan Vilém. „Je mi k smíchu, že vy, takoví
utrakvisté, strkáte peníze, které máte k dispozici, které držíte ve svých rukou, katolíkům
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do chřtánu. Já bych měl pro vás jiný nápad. Půjčte naší direktorské vládě ty dva tisíce, co
máte dát klášteru. My vám je brzy vrátíme s bohatými úroky, a potom je třeba můžete dát
panu opatovi. Jestli ovšem budete chtít!“ A tajemně dodal: „Nebudete litovat, my se vám
také budeme revanžovat, ne hotovými penězi, ale jinak. Klášterního majetku je tady
kolem dost a dost.“
Nabídka byla lákavá a chuť po rozšíření obecního majetku vykonala své. Po delším
domlouvání slovo dalo slovo a pan Lobkovic si s Kladrubskými plácl. Páni radní Matyáš
Pól, Zikmund Stefanides, Mates Sander, Šimon Brož a Jan Vrána přesvědčili ostatní
konšely, a do Prahy putovaly ony dva tisíce, co patřily klášteru. Pražská vláda tento čin
ocenila velice štědře. Město dostalo za svoji ochotu pět mlýnů, rozsáhlé lesy, ves Milevo,
velkou část řeky Úhlavky a ještě další majetek, jenž byl až dosud v držení kláštera.
Pravda, za pár let po Bílé hoře bylo všechno zase jinak. Kladrubští ostrouhali a své
peníze také neviděli. Však museli klášteru ještě hodně dlouho leccos vysvětlovat, ale to
už sem nepatří.
Šikovný pan Šindl
Chudák paní Laziusová se asi musela v hrobě obracet. Ale to ještě nebylo vše.
Hlavním dědicem svého statku učinila mladého a ctižádostivého synovce Jana Šindla.
Ve své závěti přikazovala:
„Item, Janu Šindlovi, jak jsem dala jemu svůj statek zapsati, toho při tom zůstavuji
a jemu co by koliv se od peněz hotových našlo, ty mu také odkazuji. Tak, aby on, co by
ještě za potřeby do nového kostela ode mne vyzdviženého udělati a spraviti dáti bylo, též i
věž při tomtéž kostele sv. Petra, vše vynakládal…“
Je míněn pochopitelně kostelík sv. Petra nedaleko dnešního hřbitova, který byl zbořen
v roce 1796 a který Anna Laziusová dala tehdy z větší části opravit (vyzdvihnout), ale
chyběly ještě dodělávky, včetně věže. Ve své závěti nezapomněla poměrně velkými
částkami ani na své kladrubské i mimokladrubské přátele a sousedy, ani na svou děvečku
Marianu. Také děvčeti, které jí posluhovalo, odkázala kromě 50 kop grošů ještě…
„postel šatův ložních i chodicích, aby Mates Šefl k dobrému ji vedl a v opatrování svém
měl a když by k letům právním přišla (až bude plnoletá) jí ty šaty vydal, jak se mi zakázal
(zavázal) …“
Peníze půjčené klatovskému magistrátu měly být rozděleny podle závěti mezi
příbuzné Anny Laziusové z rodných Klatov. Jenže, klatovští radní, když zjistili, že dny
jejich kladrubské věřitelky jsou sečteny, nemeškali a rychle je paní Laziusové v hotovosti
vrátili. To už se však v její závěti nestačilo opravit, a tak tyto peníze, nalezené po smrti
paní Anny v hotovosti, přijal pochopitelně pan Šindl, jak závěť ustanovovala.
Klatovští dědici se marně dožadovali svých dědických práv doma u svého
magistrátu i u Jana Šindla, který se začal od té doby psát jako Jan Daniel Šindl
z Eberhartce. Ten se odvolával na závěť, že všechny nalezené peníze patří jemu. A tak je
mezi tím stačil všechny pěkně rozkutálet, utratit nebo rozpůjčit. Došlo to tak daleko, že
rok po smrti paní Laziusové musel do Kladrub přijet klatovský měšťan, slovutný pan
Mathouš Formánek, aby u kladrubského práva (soudu) uplatnil jménem ostatních dědiců
své i jejich nároky. Kladrubští konšelé, tedy soudci, se stejně tak jako vždy, pokusili
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o smír mezi znepřátelenými stranami. Podařilo se jim dosáhnout podepsání tzv.
ubrmanské smlouvy, to je smírčí dohody.
V této smlouvě se Jan Šindl zavázal proplatit klatovským dědicům oněch 1 000
kop grošů, a sice třem po 250 kopách a zbytek rozdělit mezi další tři děti Mathouše
Formánka. Mezi dědici byla i paní Dorota, manželka klatovského primátora Mistra
Lukáše Vodňanského. Jenže nároky na dědictví si činili ještě další příbuzní, na které snad
paní Anna v závěti zapomněla. Byla to především manželka Václava Čadouše ze Sušice,
který se rovněž dostavil k jednání v zastoupení své ženy a pan Čechiel Vodňanský
z Klatov. Kladrubský soud ustanovil, aby i jim bylo vyplaceno po 250 kopách navíc, prý
„pro ušetření dobrého přátelství tak, aby z takového processu právního sjíti mohlo,
zvláště, že se to krevního přátelství dotejká…“
Jenže tolik už na hotovosti pan Šindl neměl. Požádal proto opata kláštera
v Teplé Ondřeje z Eberpachu, kterému předtím zapůjčil určitý obnos, aby mu poskytl
právní záruku na tuto částku. Navíc musel klatovským „odporníkům“ ještě 70 kop grošů
„za škody i jiné pojezdy ku právu kladrubskému často psaný ke společnému rozdělení
uhraditi“. A to ještě měl dát další peníze na opravu věže kostela sv. Petra! Podpisu této
ubrmanské dohody se zúčastnila celá řada významných osobností z měst Kladruby,
Stříbro, Klatovy, Sušice a Domažlice jako svědkové.
Jak pan Šindl udělal švindl
Pan Šindl měl také zajistit podle závěti potřebné věci do kostela sv. Petra,
především dostavět jeho věž a zavěsit zvon. On byl zřejmě dobrým obchodníkem, ale
rozhodně ne stavebním odborníkem. Proto se v únoru roku 1619 domluvil se svým
starým strýcem Matesem Jehelem z Kladrub:
„…On pak, dotčený Jan pro mladost věku tak dalece tomu stavění nerozuměje, dožádal
se jest pana Matese Jehela, aby ho v tom zastoupil. Kteréžto žádosti jeho dotčený pan
Mates Jehel oslyšeti (odmítnouti) nemoha, k tomu jest dobrovolně přistoupil a rukou
dáním se zakázal do uvedeného kostela jak appartamenta, tak jiné všecky věci, mimo již
některé sjednané, ještě spraviti…Item druhé, věž začatou až na místo na svůj náklad
dodělati, vyzdvihnouti i zvon na ni vtáhnouti dáti…
Však on se, Jan Šindl, jemu, panu Matesovi Jehelovi, svolil na hotové sumě neprodleně
500 kop míšeňských vyčísti a dáti …“
Jenže pan Šindl z Eberhartce měl sice titul, ale neměl peníze. Po vyplacení
klatovských dědiců už mu nezbývalo na opravu kostela takřka nic, takže Matesovi
Jehelovi platil jen skrovné zálohy. Ten už sice se stavbou začal, ale rychle se rozmáhající
bída za třicetileté války mu přinesla brzkou smrt.
Jenže chytrý pan Šindl se zase dokázal šikovně ze svých povinností vyvléci.
V roce 1625 napsal kladrubskému opatovi Fridrichu Viktorinovi poníženou žádost, v níž
píše:
„…Vinšujíc od Pána Boha sumou všecko dobré a prospěšné podle duše i těla pro Jeho
Milost žádati nepřestávám. Teď minulých let časové Marsovy (to je časy válečné, dnes
bychom pravopisně správně měli psát časové Marsovi nebo snad Martovi) a závadné
náležitému dostavění v nové začatého kostela a věže sv. Petra na překážku jsou byly…“.
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Pak se vymlouvá na svoji mladost a na to, že po smrti Matese Jehela se této práce nikdo
neujal a že všechno zůstává tak, jak to bylo. Ale protože prý nechce od svého slibu
ustoupiti a jelikož
„…nyní pak že nadmíru se drahota rozmohla ve všech věcech, kteráž mě zbraňuje
k všelikým potřebám se dostati a řemeslníci jiní, kteříž stavěti se domluvili, v tom čase se
rozešli a před rukami nejsou …“.
Panu opatovi, jakožto collatorovi (patronu) kostela slibuje, že…
„…šetrně se vší náležitou uctivostí v pokloně žádám, že k tomu své laskavé svolení dáti
ráčíte, aby ještě za dvě léta pořad (následující) s tímž stavěním po prodlení se mohlo. Po
vyjítí toho času já připovídám, že se tomu podaří a dokonale státi má.“
A korunu svému chytračení nasadil na konci téhož dopisu panu opatovi:
„…A poněvadž z jistých důvodů a příčin pro polepšení živnůstky své jinam se odebrati
míním, nad tím vším ruku ochrannou že držeti a míti ráčíte a budete, se důvěřuji.
K tomu, abyste lehčeji mysl a důvěrnost připustiti mocti ráčili, cokoliv na statku mém,
panu Martinu Fronkovi odprodaném, zůstává, to vše v restu a na zástavě toho
zanechávám.“
Moc toho ale v Kladrubech nezanechal, jen dluhy a zbytky z odprodaného
statku. Zda se pan Jan Daniel Šindl z Eberhartce vrátil a zda ve slíbeném termínu byla
postavena věž kostela sv. Petra, jsem se už nikde nedočetl. Ale silně pochybuji, neboť
přišly ještě horší „časy Marsovy“, tedy válečné a lidé měli zřejmě jiné starosti, tak jako
všude jinde během třicetileté války. Byly to starosti o pouhou existenci.
Jiří Čechura

KULTURA
Zveme Vás:

DIVADELNÍ ROK 2011 - 2. představení :
Duo Dubnička- Lahoda zahraje pro děti z MŠ i 1. stupně ZŠ Kladruby

pohádku :

„Jak se dělá písnička“
od 9.45 hodin ve čtvrtek 10.11.2011
v sále kulturního domu v Kladrubech
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„Martinská slavnost“

„BIT-A-NAIL, SECURITATE, NAŠROT, HOVADO“

sobota 12. listopadu 2011

aneb
Bigbeatový večer

V sobotu 12.11. se uskuteční již tradiční Martinská slavnost. Sraz všech
účastníků bude v 17 hodin na fotbalovém hřišti.
Společně se vydáme po stopách sv. Martina směrem na
klášter, kde nás čeká zajímavé setkání. S sebou si
nezapomeňte vzít teplé oblečení, něco na opékání a
lucerničku. Na klášteře bude možno zakoupit
Svatomartinská vína a také martinskou husu.
Kdo by si chtěl lucerničku na slavnost
vlastnoručně vyrobit, nechť přijde v úterý v 15:00 hodin
do společenské místnosti na faře v Kladrubech. Na
výrobu lucerniček budete potřebovat nůžky, lepidlo a
barevné voskovky. S sebou si vezměte také přezůvky a
30 Kč na další potřebný materiál. Vyrábět s námi mohou
děti, rodiče i prarodiče.
Na závěr této pozvánky, bych chtěla oslovit ty
z vás, kteří by se rádi podíleli na přípravě Martinské
slavnosti. Pokud přemýšlíte, že byste nám chtěli pomoci,
neváhejte nás kontaktovat. Můžete nám buď napsat p.bakalova@centrum.cz, zavolat 607
256 249 nebo se nahlásit na městském úřadě u paní Evy Pomyjové. Těšíme se na nové
spoluorganizátory.

pátek 18. listopadu 2011
ve 20.00 hodin
…„bigbítové“ legendy v sále kulturního domu v Kladrubech
- vstupné 80 Kč -

DIVADELNÍ ROK 2011 - 3. představení :
Světlana NÁLEPKOVÁ, Hanka ČÍŽKOVÁ, Mario KUBEC, Martin SOCHOR

Petra Čechurová

„ZÁMĚNA“

Zahrají komedii

aneb
„KDE JSI VČERA BYL A S KÝM“
neděle 20. listopadu 2011
od 19.00 hodin

„MYSLIVECKÁ ZÁBAVA“
sobota 12. listopadu 2011 od 20.00 hodin

-

v sále kulturního domu v Kladrubech
vstupné 150 Kč – předprodej na MěÚ Kladruby

v hostinci U Sládka v Brodu
hraje kapela Triangl
-myslivecká tombola –
Tento projekt finančně podpořil
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„MIKULÁŠSKÝ TRH“
sobota 3. prosince 2011
se opět můžete těšit na

DIVADELNÍ ROK 2011 - 4. představení
Kladrubská divadelní společnost zve na
premiéru

z a b i j a č k o v é hody, teplou medovinu a trh
na kladrubském náměstí. Na děti se těší kladrubští
čerti.

„ČERTOVSKÁ POHÁDKA“

Kromě klasických stánků budou žáci ZŠ Kladruby
opět prodávat své výrobky a vydělávat tak na školné
pro svou africkou holčičku Muthinu.

v 16.00 hodin

sobota 17. prosince 2011
v sále kulturního domu Kladruby

„LAMPIONOVÝ PRŮVOD“
se zpíváním koled
Pravidelnou každoroční akci pořádá
městský úřad společně se ZUŠ Kladruby a DDM Stříbro

„VÁNOČNÍ KONCERT CAVALLA“
neděle 18. prosince 2011
od 16.00 v kostele sv. Jakuba v Kladrubech – náměstí

neděle 4. prosince 2011
Průvod bude vycházet od základní školy v 17.30 hodin, na náměstí si společně
zazpíváme vánoční koledy.

„CHODĚJÍ, LUCIE, CHODĚJÍ…“
pondělí 12. prosince 2011

„VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ “
v úterý 20. prosince 2011
Město Kladruby zve na

od 18.00hodin

„VÁNOČNÍ KONCERT“
pátek 16. prosince 2011
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v klášteře
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„Oživený Betlém“
„VÁNOČNÍ BESÍDKA NA PONY FARM“

pondělí 26. prosince 2011

středa 21. prosince 2011

od 11.30 na nádvoří kláštera v Kladrubech

od 17.00 v areálu Ponyfarm Kladruby

„Betlémáři a pastejři zvěstují novinu“
kladrubským domácnostem v podvečerních hodinách
pátek 23. prosince 2011

„Hejbni kostrou“
v úterý 27. prosince 2011
od 15.00 v tělocvičně Základní školy v Kladrubech

„Slavnostní narození Páně- mše svatá“
sobota 24. prosince 2011 ve 23.00 hodin
kostel sv. Jakuba na kladrubském náměstí

MěÚ Kladruby- komise kulturní a školská pořádá tradiční sportovní odpoledne pro
všechny věkové kategorie.
Je možné využít horolezeckou stěnu, ping-pongové stoly… Nutné je sportovní oblečení
a obuv, vstup zdarma!

„Svátek sv. Štěpána - mše svatá“
pondělí 26. prosince 2011 ve 10.30 hodin
kostel Nanebevzetí Panny Marie v klášteře

33

34

Blahopřejeme
Město Kladruby pořádá zájezd do NÁRODNÍHO DIVADLA v Praze
na divadelní představení

„SLUHA DVOU PÁNŮ“

s Miroslavem Donutilem
v úterý 28. února 2012
Cena zájezdu 500 Kč/osoba.
Odjezd autobusu v 16.30 hodin.
Přihlašujte se co nejdříve na MěÚ Kladruby,
počet míst je omezen.

V měsíci listopadu a prosinci 2011 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:

Listopad:

Prosinec:

Šlapáková Růžena

Goblirschová Marie

Mrňák Václav

Koutský Petr

Toušová Václava (Láz)

Ulč Václav

Tůzová Vlasta

Pomyje Jindřich

Schőrch Miluše (Pozorka)

Křen Václav

Turek Jindřich

Rudolf Milan

Havránek Václav

Kunzová Vlasta
Kokrmentová Helena
Muknšnáblová Věra

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví, síly a tělesné

Akce připravované v měsíci lednu a únoru 2012
1. 1.2012
1. 1.2012
1. 1.2012
6. 1.2012
14.1.2012
21.1.2012
28.1.2012
4.2.2012
11.2.2012
18.2.2012
18.2.2012
24.2.2012

i duševní svěžesti.

Slavnost Matky Boží – mše svatá
Novoroční setkání v kostele sv. Jakuba
Novoroční ohňostroj
Tři králové
Hasičský ples
Myslivecký ples
Učitelský ples
Maškarní rej pro děti
Včelařský ples
Masopust
Masopustní taškařice
Klubový večer

Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti

Eva Pomyjová
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Zpěv o míru

VÍTÁNÍ OBĆÁNKŮ
V sobotu 17.9.2011 proběhlo v 15.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu
v Kladrubech již 106. vítání občánků.

Přivítáni byli:
Dominika

LEHEČKOVÁ

Kladruby

Lucie

HEJPLÍKOVÁ

Kladruby

Kristýna

KŘEVÁLKOVÁ

Kladruby

Daniel

ŽELEZNÝ

Kladruby

Ondřej

KADLEC

Kladruby

Klára

KADLECOVÁ

Kladruby

David

KREJČÍ

Kladruby

Ema

HŘEBÍKOVÁ

Kladruby

Barbara

OTCOVÁ

Kladruby

Sára

ŠTÍCHOVÁ

Pozorka

Anna

HRADSKÁ

Kladruby

Ondřej

ŠILT

Kladruby

Eliška

HAVRÁNKOVÁ

Kladruby

Simona

KOCIÁNOVÁ

Kladruby

Iva

ŘÍHOVÁ

Tuněchody

Matěj

ŠEFL

Milevo

Matyáš

KAJER

Kladruby

Ondřej

KASL

Kladruby

Tak jako plátky okvětí
chvěje se matka o děti,
by krásně rostly do světa,
v němž v míru štěstí rozkvétá.
Když narodí se človíček,
zná máma spousty písniček
ví, kdy chce mrně spát, či pít,
v něze a lásce umí žít.
Sny hlídá tomu poupěti
a žije jenom pro děti
to dítě jako květina
do krásy růsti začíná.
Až vyroste a začne číst,
pozná, že svět si není jist,
že v různých místech na zemi
není tak pevné zázemí.
Někde zem válkou rozrytá
ukrývá těla zabitá,
zní všude matek, dětí pláč
a válka těžký karabáč.
Jinde zas z hladu v očích strach
a srdce bije na poplach,
člověk se přece narodil
by v lásce, v míru život žil.
A dítě, nepopsaný list
musí ty hrozné zvěsti číst,
duše se moří otázkou
proč nejít cestou za láskou?

Městský úřad Kladruby

Zastavte války, zrušte hlad,
vyžeňte z lidských duší chlad
tátové, mámy ve světě,
pomozte přece planetě.

Sbor pro občanské záležitosti
Blanka Krýslová
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SPORT
Hezké počasí, hodně účastníků – to byla letošní Kladrubská desítka.
12. ročník turistického pochodu nazvaného „Kladrubská desítka“ sice měřil
o kilometr více, než uvádí jeho název, nicméně nikomu z 73 účastníků vycházejících
z Kladrub to nijak zvlášť nevadilo. Pochod totiž provázelo pěkné slunečné počasí a s tím
samozřejmě rostla i nálada turistů. Letošní pochody „4 v 1“ (Kladruby, Kostelec, Stříbro
a Hněvnice) končily v Hněvnicích. Pořadatel z Hněvnic zajistil trochu zábavy,
občerstvení v cíli pochodů a zároveň odvoz účastníků zpět do obcí a měst. Pohoda
a veselá nálada tedy nechyběla – takže dodejme jen trochu statistiky.
Počet účastníků – z Kladrub 73 + 4 psi, z Kostelce 33 + 3 psi, ze Stříbra 33 a z Hněvnic
31 + 3 psi. Nejstarším účastníkem byl 80ti letý turista z Hněvnic, nejmladším pak 13ti
měsíční Hanička taktéž z Hněvnic. Z 380 nohou převážně pochodujících (některé se
vezly ještě v kočárcích) bylo 54 dětských. Tolik statistika a na závěr pozvánka na příští
ročník pochodu –
28.9.2012 půjdeme do Stříbra!
Vladimír Junek

Výsledky:
H1 1. V. Pechmann / HK Maglajz Kladruby /, 2. A.Pechmann, 3. V.Pechmann /oba Břasy/
D1 1. P. Nová /HK Maglajz Kladruby/, 2. M. Boučková / DDM Cheb /, 3. A.Pospíšilová
/DDM Stříbro/
H2 1. M. Dobranský /Třebýcinka Climber Club/, 2. R.Miklas, 3. J.Niebauer /oba OsmaDDM Planá/
D2 1. K. Matúšová / HK Skoba DDM Stříbro/, 2. Š.Novotná /Osma-DDM Planá/, 3.
Z.Bunková /HK Skoba Stříbro/
H3 1. J. Šimandl / Los Pedos Plzeň / , 2. M. Niebauer /Osma- DDM Planá/, 3. V. Blažek
/HK Maglajz Kladruby/
D3 1. M. Matúšová / HK Skoba DDM Stříbro/, 2. T. Nová / Los Pedos Plzeň /, 3.
B.Rybová /Cheb/
H4 1. M. Jech /Horoklub Chomutov/, 2. K.Fafílek /Cheb/ 3. O. Novotný /Osma -DDM
Planá/

Podzimní Open Cup – lezení na obtížnost, Stříbro, 18.9.2011
Po nepříliš povedeném létu jsme doufali alespoň v to „babí“. Ale naplánovat
počasí nebo přesunout dvanáctimetrovou stěnu dovnitř budovy prostě nejde ☺ Pořadatelé
udělali všechno pro to, aby se mohlo závodit i za nepříznivých povětrnostních podmínek.
Rovná stěna byla navýšena o dva metry a přibyla nad ní tentokrát velmi důležitá stříška.
I zázemí bylo vybaveno pro diváky a doprovod několika stany.
O poznání chladnější nedělní ráno, než bylo to sobotní, přivítalo celkem 55 lezců
z blízka i z daleka. Ze špičky nechyběl téměř nikdo a mezi závodníky se objevilo
i několik nových tváří. Jako obvykle se lezly dvě kvalifikační cesty, které spolehlivě
určily finalisty a napověděly, kdo bude útočit na stupně vítězů. Už během kvalifikace
začaly padat první kapky deště, které však průběh závodu výrazným způsobem
nenarušily. I finále bylo deštivé, ale nic to neubralo na kvalitě. Finálové cesty /vždy jedna
pro každou kategorii/ byly skutečně náročné, zejména pro starší kategorie. Kluci
i děvčata si sami zakládali lano /lezli tzv. „na prvního“/ a nahoře už pořádně ubývaly síly.
O náročnosti svědčí i relativně malý počet závodníků, kteří dosáhli topu /TOP = cílový
chyt v cestě/. Odměnou pro ty nejlepší byly krásné a hodnotné ceny a také body do
celkového pořadí Hannah Překližka Cupu. Ani ostatní nepřišli zkrátka a díky sponzorům
si každý odnesl nějakou maličkost. Netradičně se vyhodnocení provedlo uvnitř
boulderklubu, protože venku už sílil déšť. Uklízení a skládání materiálu už probíhalo při
pořádném „slejváku“, ale vše se nakonec stihlo dokončit bez komplikací.
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Teď už nezbývá, než se těšit na Mikulášský Open Cup /sobota 3.12./, kterým bude
zakončen letošní ročník Hannah Překližka Cupu. Tento závod bude zároveň jubilejním
30. závodem pro děti a mládež na horolezeckých stěnách ve Stříbře a Kladrubech ☺
více info a fotogalerie na www.skoba.ddm-stribro.cz
Pavel Nový
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Fotbalisté zahájili nový ročník

Volejbalistům se podzim povedl

Fotbalisté TJ Kladruby jsou po 9. kole podzimní části ročníku III. třídy
okresního přeboru v kopané v tabulce na 9. místě, což lze po jejich úspěšném účinkování
v minulé sezóně, kdy bojovali o přední příčky, považovat za jisté zklamání. Tento stav je
ale do značné míry zapříčiněn nedostatkem hráčů.

Volejbalisté TJ Sokola Kladruby se vstup do nového ročníku krajského přeboru
II. třídy povedl. Po třech odehraných kolech a ukončení podzimní části sezóny je náš tým
na třetím místě tabulky, nicméně má stejný počet bodů jako první i druhý tým. Lze proto
očekávat, že jarní zápasy o konečné umístění budou velmi napínavé.
Výsledky našich zápasů:
TJ Sokol Mirošov - TJ Sokol Kladruby
TJ Slavoj Stod - TJ Sokol Kladruby
TJ Sokol Kladruby - TJ Sokol Plzeň - Valcha

3:0, 3:0
0:3, 2:3
3:1, 3:0.

Tabulka:
TJ Sokol Plzeň – Valcha
TJ Sokol Mirošov
TJ Sokol Kladruby
TJ Slavoj Stod

10 b., sety 14:9
10 b., sety 13:9
10 b., sety 12:9
6 b., sety 6:18.
Daniel Petráň

Termíny utkání:
TJ Kladruby - Sokol Trpísty
Baník Zadní Chodov- TJ Kladruby
TJ Kladruby - Motor Záchlumí
Jiskra Bezdružice B - TJ Kladruby
TJ Kladruby - Sokol K. Lázně B
Sparta Dl. Újezd B - TJ Kladruby
TJ Kladruby - FC Sokol Kokašice
TJ Kladruby - Statky Lesná
FK BKV Planá B - TJ Kladruby

4 : 2 (Hollý 2, Stahl, Vlach)
2 : 1 (Hollý)
0:1
2 : 1 (Hollý)
2 : 2 (Kadlec, Vlach)
4 : 3 (Havránek 2, Honzík)
4 : 1 (Král 3, Průcha)
3 : 1 (Hollý 2, Král)
1 : 0.

Informace oddílu volejbalu – ženy a mládež
Soutěžní ročník 2011/2012 zahájila v letošním září družstva mužů i žen. A nutno
říci, že se na rozdíl od minulé sezóny vstup oběma družstvům povedl. O mužích píšeme
na jiné stránce, věnovat se proto můžeme našim ženám, které se v krajském přeboru
2.třídy potkaly s pěti soupeřkami a uhrály následující výsledky :

Daniel Petráň
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Sokol Kladruby -

TJ Start Bělá nad Radbuzou
TJ Sokol Plzeň III.-Bory
VK Slavia VŠ Plzeň
TJ Vodní stavby Plzeň B
TJ Lokomotiva Plzeň B
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3:1 a 0:3
3:0 a 3:1
3:1 a 2:3
3:1 a 3:0
3:1 a 3:1

- venku
- venku
- doma
- venku
- doma

Tabulka po podzimní části KP 2, skupiny B :
1. Lokomotiva Plzeň
10 8 2 0 26:09 18 bodů
2. Sokol Kladruby
10 8 2 0 26:12 18 bodů
3. VK Slavia VŠ Plzeň
10 6 4 0 24:18 16 bodů
4. Start Bělá n/Radbuzou 10 5 5 0 18:16 15 bodů
5. Sokol Plzeň – Bory
10 3 7 0 10:24 13 bodů
6. Vodní stavby Plzeň B
10 0 10 0 05:30 10 bodů
Za družstvo žen postupně nastoupily tyto hráčky : Jana Kaslová, Aneta Škorvánková,
Tereza Lindová, Jana Medová, Kateřina Bradáčová, Jana Kunešová, Barbora Lindová,
Eva Berková, Lenka Žižková, Šárka Pomyjová, Marketa Kučerová a Pavlína Šálová.
Mládež : v krajských přeborech hrají družstva juniorek a juniorů. Jejich soutěže se hrají
pouze v zimním období a v tělocvičnách.

kilometru přišel útlum, nohy ztěžkly, špatně zvládal dýchání. Vnitřní problém mu
nedovolil se z toho dostat, a tak doběhl na 8. místě v čase horším o 1:15 min. než je
osobní rekord. Ke cti mu je, že i přes trápení závod dokončil. Nyní musí podstoupit
zdravotní testy, aby byla zjištěna příčina problémů.
Bez medailových ambicí jela na běh na 1 500 m druhý den Karolína Hrubá. Ta
naopak po překonání zdravotních problémů v předešlém roce i letos na jaře byla na
mistrovství přijata díky osobnímu rekordu v předešlých týdnech. Jejím cílem bylo podat
dobrý výkon na hranici osobního rekordu. Od začátku se držela v kontaktu s polem
závodnic. Většina však měla daleko lepší osobní rekordy a čelo se začalo vzdalovat.
Karolína však běhá jinak než loni. Držela svoje tempo i v závěru a doběhla na velmi
dobrém 10.místě. Osobní rekord si sice nevytvořila, ale čas 5:08,77 min. zůstal jen těsně
za ním. Škoda mezery mezi Karolínou a závodníci před ní. Osobní rekord mohl padnout.
K výkonu je třeba pogratulovat.
Vladislav Moravec

Junioři odehrají 4 turnaje v následujících termínech :
23.10.2011
27.11.2011
22.01 2012
25.03 2012

- v Domažlicích - TJ Jiskra
- doma v Kladrubech
- v Plzni - USK Slavia B
- v Klatovech – SK Volejbal

MX Team na konci sezóny

Juniorky odehrají taktéž 4 turnaje :
13.11.2011
18:12.2011
21.01.2012
11.03 2012

- doma v Kladrubech
- v Rokycanech - VK
- v Domažlicích – Jiskra
- v Plzni na Rapidu

V listopadu bude rozehrán také okresní přebor žen, kterého se zúčastní naše dvě družstva:
ženy B a Juniorky.
Pavel Petráň

Najednou je tu
říjen a s ním i konec
motokrosové sezóny.
Dá se říci, že dopadla
poměrně úspěšně,
i když problémů bylo
dost, zejména s technikou.
V letošním roce
startovali ve Sdruženém
přeboru SMS /Středisko
motocyklových sportů/
Nepomuk-ChomutovBenátky nad Jizerou tito
jezdci:

Mistrovství Česka atletů a atletek
Pěkný stadion v Písku se stal místem konání Mistrovství Česka atletů a atletek do 22
let. V sobotu 10. a v neděli 11. září sem zavítali i dva závodníci z oddílu atletiky TJ
Baník Stříbro vybraní na základě výkonnosti. Oba jsou mladí a budou v této kategorii
startovat ještě minimálně 2 roky.
Jako první startoval v sobotu Tomáš Jaša v běhu na 5 km. Absolvoval náročnou letní
přípravu a závod měl být jejím vyvrcholením. Zvýšené tepové hodnoty v týdnu před
závodem jak v klidu, tak při zátěži však signalizovaly, že něco není v pořádku. Rovněž
při rozběhávání se necítil příliš dobře. Start závodu probíhal tak, jak je Tomáš zvyklý.
Tempo okolo 3 minut na kilometr jindy zdolává bez problémů. V tomto závodu však po
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-

Jaroslav a Miloš Nedvědové
Václav Nedvěd
Pavel Nový

- třída HOBBY MX2 /oba KTM 250 4T/
- třída HOBBY OPEN / KTM 450 4T/
- třída VETERÁN / Honda 450 4T/

Nejlépe se dařilo V. Nedvědovi, který ve své třídě skončil na 2. místě
v absolutním pořadí a stal se vítězem v rámci SMS Chomutov (jezdec startuje za
středisko, v kterém žádá o přidělení licence a nezáleží na místě bydliště).

44

Na stupně vítězů dosáhl i J. Nedvěd. Pod SMS Nepomuk vybojoval 3. místo
(celkově 7), M. Nedvěd v SMS Chomutov 7. místo /celkově 17/.
V kategorii VETERÁN 50+ obsadil P. Nový 4. místo a současně 4. místo v SMS
Nepomuk, v absolutním pořadí pak 17. místo.

Víte, že …

Vyhlášení sezóny 2011 Sdruženého přeboru se uskuteční 5.11. v Letech u Prahy, kde
první tři jezdci z absolutního pořadí a z jednotlivých SMS obdrží ve svých třídách poháry
a ceny.
Pavel Nový

…si každý čtvrtek od 16.30 hodin můžete v tělocvičně ZŠ Kladruby zahrát rekreačně
košíkovou…

… si můžete na Městském úřadě v Kladrubech koupit kladrubský kalendář na rok 2012
za cenu 80 Kč.

…s platností od 1.1.2012 již nebude Městský úřad v Kladrubech vyřizovat podání žádosti
o občanské průkazy. Celá tato agenda přejde výhradně pod pravomoc Městského úřadu
ve Stříbře. Při žádosti o OP již nebudete potřebovat fotografii, ale úřad vás vyfotí přímo
na místě – stejně tak jako při podání žádosti o cestovní pas.

Povíte nám něco o hře zvané MARIÁŠ ?
Na to jsme se zeptali pana Zdeňka Lišky, člena družstva MK EUTIT MARIÁNSKÉ
LÁZNĚ.
Od kolika let hrajete mariáš a jak jste se k tomu dostal ?
Od 8 let jsem hrával a dědou karty, k mariáši jsem se dostal ve 14 letech.
Od kdy hrajete závodně a jaký druh mariáše ?
Závodně jsem začal hrát mariáš v roce 1998, hraji ligu míchaného licitovaného
mariáše.
Kolik turnajů v roce se hraje?
Deset turnajů do roka.
Jak se postupuje během turnajů?
Každý turnaj má tři kola, z každého kola se sbírají body za umístění a dle toho se
formují celková umístění jednotlivců a družstev.
Jaké nejlepší umístění v letošním roce jste již zaznamenal?
Přivezl jsem si 1.místo v jednotlivcích z Budislavic, 3.místo z turnaje ve Zdicích,
celkově naše družstvo letos vyhrálo již 4 turnaje z 9.
Máte nějaký sen nebo přání co se týče umístění?
Největším umístěním je vítěz národní ligy, to je ale časově náročné,
snad ty body potřebné na toto umístění v budoucnu někdy nasbírám.

…existuje Linka psychopomoci. Je určena lidem, kteří se nacházejí nejen v psychické
krizi. Poskytuje sociálně právní poradenství, pomůže zorientovat se v nepříznivé životní
situaci. Předá informace týkající se všech aspektů duševního zdraví a nemoci. Poskytne
kontakty na odborníky a zařízení poskytující pomoc v oblasti nejen duševního zdraví
z celé České republiky. Linka je určena všem, kteří potřebují poradit, vyslechnout,
podpořit. Provozovatelem linky je Česká asociace pro psychické zdraví – ČAPZ.
Organizace dále zřizuje Terapeutickou komunitu Mýto, vydává časopis Esprit. Úzce
spolupracuje s Psychoterapeutickým sanatoriem Ondřejov. Linka psychopomoci je
v provozu každý pracovní den od 9.00 do 21.00 hodiny na čísle 224 214 214
nebo 777 783146 , na e-mailu : psychopomoc@capz.cz ,
facebooku: http://cs-cz.facebook.com/pages/Linkapsychopomoci/185812598146832?v=info či chatu : www.elinka.iporadna.cz .
Volajícím jsou k dispozici plně kvalifikovaní konzultanti.

…podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.444/2009, kterým se mění
nařízení Rady (ES) č. 252/2004 o normách pro bezpečnostní a biometrické prvky
v cestovních pasech a v cestovních dokladech vydávaných členskými státy, jsou zápisy
dětí v cestovních dokladech rodičů platné do 26. června 2012. To znamená, že od tohoto
data budou muset mít děti vlastní cestovní pas! Vzhledem k nařízení Evropského
parlamentu a Rady ministerstva vnitra zpracovalo návrh novely zákona č. 329/1999 sb.,
o cestovních dokladech, podle níž se zruší zapisování dětí do cestovních dokladů dnem
1. července 2011.

Děkujeme za rozhovor a přejeme vám hodně dobře zamíchaných karet
a nasbíraných bodů.
Redakce
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Placená inzerce
…do 7. listopadu 2011 mohou soukromí řemeslníci a mikropodniky v obcích do 2.000
obyvatel žádat o finanční podporu na zakládání a rozvoj mikropodniku. Podpora je
určena na výstavbu či rekonstrukci provozovny včetně zázemí pro zaměstnance a na
nákup výrobních technologií, vybavení i výpočetní techniky. Žádat mohou řemeslníci a
mikropodniky z oblasti stavebnictví, opravy a údržby motorových vozidel, velkoobchody
i maloobchody, různé opravny počítačů i výrobků osobní potřeby a zpracovatelské
mikropodniky – např.: truhlářství, výrobny potravin, výrobny a úpravny textilií či obuvi,
zpracovatelé plastů atd. Info GARANTA CZ, Pražská 84/15, Plzeň, 725 005 891, 602
469 038, www.szif.cz.

…existuje občanské sdružení PLPDN na pomoc lidem postižených dopravní nehodou,
člen ANNOPK-Asociace nestátních neziskových organizací Plzeňského kraje. Informuje
poškozené o jejich právech a veškerých nárocích na řádné odškodnění, bezplatně posoudí
případy odškodnění. Navrhuje zlepšení situace s vědomím, že následkem dopravní
nehody došlo ke snížení kvality života a životní úrovně poškozených a jejich
rodin.Informuje o možném právním zastoupení bez vstupních poplatků. Kontakt 733 271
249, e-mail: PLPDN@seznam.cz.
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