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právě se Vám dostává do rukou první číslo letošního kladrubského
Zpravodaje. V zimních měsících se často potkáváme na kulturních akcích.
Nabídka je široká a já doufám, že Vás oslovila a potěšila. Klubové večery i plesy
byly v letošním roce hojně navštěvované a většinou jsem se setkala s kladnými
reakcemi.
V loňském roce jsem Vás informovala, že město Kladruby očekávalo
přebodování žádostí z regionálního operačního programu Jihozápad. Jednalo se
o dva projekty – chodníky ke klášteru včetně revitalizace přilehlého prostranství
a dále kompletní rekonstrukce kina. V prvním případě byla naše žádost úspěšná
a ještě v letošním roce se můžeme těšit na nově vybudované a částečně
zrekonstruované chodníky směrem ke klášteru. Tak jako všechny větší stavební
akce i tato přinese jistá omezení. O konkrétní podobě těchto omezení budete včas
informováni. Doufám, že jste na ně připraveni a budete je snášet bez větších
obtíží.
Ve druhém případě – s žádostí o rekonstrukci bývalého kina – jsme
bohužel v regionálním operačním programu neuspěli. Velice nás to mrzí, protože
kino je kulturní památkou, je v současné době v havarijním stavu a s jistými
výdaji na rekonstrukci je třeba tak jako tak počítat. Naší snahou je získat
prostředky z jiných programů, ale je jasné, že peníze se nám nepodaří získat
najednou. Oprava budovy tedy bude probíhat etapově. V letošním roce nás čeká
oprava krovu a střechy. I to je poměrně nákladné. Jsem velmi ráda,
že zastupitelstvo města se k problému rekonstrukce kina postavilo čelem
a v letošním roce je počítáno s částkou právě na první etapu rekonstrukce.
O všech investičních akcích budete samozřejmě informováni, stejně jako
o akcích kulturních.

Počet výtisků : 350 ks
Cena : 5,- Kč

Vaše Svatava Štěrbová

Registrace MK ČR E 13336 10.12.2001
Zpravodaj č. 1/2011 vychází 28.2.2011, č. 2/2011 vychází 29.4.2011
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

•

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

•
•

Zasedání rady města v období od 8.12. 2010 do 19.1.2011 :
Rada města v z a l a n a v ě d o m í :
• Dohodu o ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy mezi městem Kladruby
a p. Vítězslavem Bělovem, část p.p.č. 202/36 v k.ú. Kladruby u Stříbra
• Žádost fy ARBOLES servis, s.r.o. o zřízení věcného břemene k pozemkům
v k.ú. Milevo – bude blíže prověřeno i z hlediska přístupu města
• Žádost o zakoupení skladovacího areálu nebo pozemku pro výstavbu areálu
– Ing. Milan Franc, Zadní 352
• Žádost o pronájem skladových prostor – minimálně 20 m2, Dalibor Franc,
AMFORA marketing, s.r.o.
• Termín konání zápisu dětí do 1. třídy ZŠ v Kladrubech dne 9.2.2011
Rada města projednala a s c h v á l i l a :
• Rozpočtové opatření ZŠ Kladruby
• Vyplacení odměny z rozpočtu ZŠ ředitelce ZŠ Mgr. Svobodové
• Vyplacení odměny z rozpočtu MŠ ředitelce MŠ p. Medové
• Přesun finančních prostředků v rozpočtu ŠJ ZŠ Kladruby z položky služeb
do položky materiál v celkové výši 59.928,- Kč
• Vyřazení materiálu ze ŠJ ZŠ Kladruby ve výši 15.080,84 Kč a kabinetu ZŠ
ve výši 916,- Kč
• Přidělení zahrádky část p.p.č. 202/36 v k.ú. Kladruby u Stříbra (po p. Bělovovi)
jako náhradu p. Josefu Jamriškovi za p.p.č. 158 v k.ú. Kladruby u Stříbra. P.p.č.
158 v k.ú. Kladruby u Stříbra podána žádost o odprodej vlastníku navazujícího
pozemku (Prokešová, Besta)
• Umístění informačních tabulí firmy PK-služby, s.r.o. Kladruby 408, umístění
tabulí u pošty, školy a před firmou ve Stříbrské ul. 408, Kladruby
• Zařazení žádosti p. Josefa Daňka, Kladruby, Husova 6 do seznamu žadatelů
o přidělení bytu v DPS v Kladrubech
• Prodloužení platnosti nájemních smluv o nájmu nebytových prostor
– viz. příloha, vždy o 2 roky bez navýšení nájemného
• Prodloužení platnosti pozemkových nájemních smluv – viz. příloha, vždy
do 31.12.2013 bez navýšení nájemného
• Přidělení volného bytu č. 19 v DPS v Kladrubech p. Františku Jamborovi
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Snížení nájemného v bytě p. Kozákové v domě čp. 36 na náměstí v Kladrubech
za měsíc listopad 2010 z důvodu nedostatečného vytápění bytu, snížení o 200Kč
Zařazení žádosti p. Martina Maňka, bytem Vrbice u Stříbra 30 do seznamu
žadatelů o přidělení bytu
Zařazení žádosti p. Jakuba Hřebíka, bytem Kladruby, Stříbrská 308 do seznamu
žadatelů o přidělení bytu
Převod nájemní smlouvy na část p.p.č. 2008/1 v k.ú. Láz u Kladrub
z dosavadního nájemce p. Stanislav Šrůt na nového nájemce p. Hana Honzíková
za stejných podmínek
Dodatek č. 1/2011 ke smlouvě č. 24 mezi městem Kladruby a firmou EKOSEPAR, s.r.o. Nýřany ve věci stanovení cen za služby – zůstávají ve stejné výši
jako v roce 2010
Termíny svateb na rok 2011
Provedení rekonstrukce bytu č. 5 v domě čp. 298 ve Hřbitovní ulici
v Kladrubech – byt po p. Cafourkové, (nová elektroinstalace, vana, WC,
kuchyňská linka, sporák, lina)
Přidělení bytu č. 5 v domě čp. 298 v Kladrubech (po jeho rekonstrukci)
p. Slávce Mrňákové, Kladruby
Poskytnutí propagačního materiálu na výstavu Regiontour Brno 2011 – 20 ks
černých knih o Kladrubech, zelené skládačky v češtině, brožura Kladruby – 20
ks, trhačka – mapa – 2 bloky, mapa – plán města – 20 ks, pohlednice města –
100 ks, tašky – 30 ks
Poskytnutí propagačního materiálu města do tomboly na konané plesy
v Kladrubech – ples SDH, Myslivecký, Učitelský, Včelařský – 5 ks černých
knih o Kladrubech, 5 ks mapy – plánu města, 3 kalendáře
Poskytnutí propagačního materiálu Veteran Car Clubu Plzeň na XXII. ročník
jízdy historických vozidel okolím Plzně (zastávka – klášter Kladruby), a to 10 ks
různých propagačních materiálů s tím, že finanční prostředky na tyto akce jsou
již v letošním roce vyčerpány
Poskytnutí propagačního materiálu Horolezeckému klubu Skoba, o.s. Stříbro, na
5. ročník závodů v lezení na umělých stěnách Překližka cup 2011 – 10 ks
černých knih o Kladrubech

Rada města n e s c h v á l i l a :
• Nabídku na vytvoření a servisu www.stránek v rámci webového portálu
www.cyklotoulky.cz
• Nabídku na natočení pořadu pro televizi Zak v hodnotě 18.500,- Kč
• Poskytnutí příspěvku p. Robertu Kaiserovi, Husova 211, Kladruby na oplocení
mezi jeho RD a čp. 209 (vlastník město)
Rada města d o p o r u č i l a :
• ZM schválit měsíční odměny poskytované členům ZM Kladruby dle nař. vlády
ČR č. 37/2003 Sb. ve znění nař. vlády č. 20/2009 Sb. ze dne 5.1.2009
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ZM schválit dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 022/2010 uzavřený mezi městem
Kladruby a firmou Promonasta, s.r.o. Plzeň na akci Výstavba chodníku
Milevská ulice Kladruby – změna termínu dokončení stavby do 30.4.2011
ZM schválit uzavření smlouvy o věcném břemenu chůze a jízdy k p.p.č. 667/5
a 1925/8 v k.ú. Milevo společnosti ARBOLES servis, s.r.o. Stříbro s tím,
že žadatel uhradí veškeré náklady související s tímto právním úkonem
ZM schválit Plán činnosti a kontrol finančního výboru města Kladruby na rok
2011
ZM schválit odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových
prostředků roku 2010 do sociálního fondu roku 2011 ve výši 137.281,- Kč,
a to do 31.3.2011
ZM schválit smlouvu o sdružení prostředků uzavřenou mezi obcí Benešovice
a městem Kladruby na zajištění požární ochrany jednotkou SDH Kladruby pro
obce Benešovice, Lom u Stříbra a osadu Pražka
ZM schválit Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad uzavíranou mezi městem Kladruby
a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad se sídlem v Českých
Budějovicích na projekt „Bezbariérové propojení kláštera se středem města
včetně revitalizace veřejného prostranství“
ZM schválit podání žádosti o grant Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok
2011 na projekty:
- Divadelník rok – požadovaná částka 50.000,- Kč
- Kladrubské léto – požadovaná částka 120.000,- Kč
ZM schválit podání žádosti o grant Plzeňského kraje z Programu stabilizace
a obnovy venkova na projekty:
- Vybudování chodníku v Brodu – požadovaná částka 500.000,- Kč
- Změna č. 2 územního plánu obce Kladruby – požadovaná částka 62.400,- Kč
ZM schválit podání žádosti o grant Plzeňského kraje z Programu zachování
a obnova kulturních památek na projekt:
- Kladruby – Rekonstrukce bývalého kina – I. etapa – Oprava krovu –
požadovaná částka 400.000,- Kč
ZM schválit zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky Kladruby –
Rekonstrukce bývalého kina – I. etapa – Oprava krovu, do havarijního programu
Ministerstva kultury v roce 2011
Finančnímu výboru zařadit do plánu činnosti posouzení cen energií
spotřebovávaných městem
ZM schválit uzavření mandátní smlouvy mezi městem Kladruby a společností
MAZEPPA, s.r.o. Plzeň na výkon práv a povinností souvisejících se zadávacím
řízením při zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „Bezbariérové
propojení kláštera Kladruby se středem města včetně revitalizace veřejného
prostranství“ za cenu 38.400,- Kč včetně DPH
ZM schválit podání žádosti na Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí
podpory z XXIV. výzvy v rámci Operačního programu ŽP, prioritní osa 2 –
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Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí – oblast podpory 2.1.3. – Snížení
imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů – projekt zaměřený na
pořízení strojů na úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem
snížení prašnosti
ZM schválit uzavření smlouvy na zpracování žádosti o poskytnutí podpory
z XXIV. výzvy v rámci Operačního programu ŽP na zakoupení čistícího vozu,
uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Markétou Hoškovou, Zlín za cenu
30.000,- Kč bez DPH

Zasedání zastupitelstva města dne 26.1.2011 :
Zastupitelstvo města v z a l o n a
vědomí :
• Prezentaci firmy Aufwind Engineering, s.r.o. Plzeň k záměru větrného parku
Kladruby
Zastupitelstvo města projednalo a s c h v á l i l o :
• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 15.12.2010
• Jednací řád zastupitelstva města Kladruby
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení
• Plán činnosti a kontrol finančního výboru města Kladruby na rok 2011
• Plán činnosti a kontrol kontrolního výboru města Kladruby na rok 2011
• Odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků
roku 2010 do sociálního fondu roku 2011 ve výši 137.281,- Kč, a to do
31.3.2011
• Podání žádosti o grant Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2011 na
projekty:
- Divadelník rok – požadovaná částka 50.000,- Kč
- Kladrubské léto – požadovaná částka 120.000,- Kč
• Podání žádosti o grant Plzeňského kraje z Programu stabilizace a obnovy
venkova na projekty:
- Vybudování chodníku v Brodu k dětskému hřišti – požadovaná částka
500.000,- Kč
- Změna č. 2 územního plánu obce Kladruby – požadovaná částka 62.400,- Kč
• Podání žádosti o grant Plzeňského kraje z Programu zachování a obnova
kulturních památek na projekt – Kladruby – Rekonstrukce bývalého kina
– I. etapa – Oprava krovu – požadovaná částka 400.000,- Kč
• Zařazení akce obnovy nemovité kulturní památky Kladruby – Rekonstrukce
bývalého kina – I. etapa – Oprava krovu, do havarijního programu Ministerstva
kultury v roce 2011
• Uzavření mandátní smlouvy mezi městem Kladruby a společností MAZEPPA,
s.r.o. Plzeň na výkon práv a povinností souvisejících se zadávacím řízením při
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zadání veřejné zakázky na stavební práce na akci „Bezbariérové propojení
kláštera Kladruby se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství“
za cenu 38.400,- Kč včetně DPH
Podání žádosti na Ministerstvo životního prostředí o poskytnutí podpory
z XXIV. výzvy v rámci Operačního programu ŽP, prioritní osa 2 – Zlepšování
kvality ovzduší a snižování emisí – oblast podpory 2.1.3. – Snížení imisní zátěže
omezením prašnosti z plošných zdrojů – projekt zaměřený na pořízení strojů na
úklid zpevněných cest nebo silničních komunikací za účelem snížení prašnosti
Smlouvu na zpracování žádosti o poskytnutí podpory z XXIV. výzvy v rámci
Operačního programu ŽP na zakoupení čistícího vozu, uzavřenou mezi městem
Kladruby a Ing. Markétou Hoškovou, Zlín za cenu 30.000,- Kč bez DPH
Uzavření smlouvy o věcném břemenu chůze a jízdy k p.p.č. 667/5 a 1925/8
v k.ú. Milevo společnosti ARBOLES servis, s.r.o. Stříbro s tím, že žadatel
uhradí veškeré náklady související s tímto právním úkonem
Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu
NUTS II Jihozápad uzavíranou mezi městem Kladruby a Regionální radou
regionu soudržnosti Jihozápad se sídlem v Českých Budějovicích na projekt
„Bezbariérové propojení kláštera se středem města včetně revitalizace veřejného
prostranství“
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 022/2010 uzavřený mezi městem Kladruby
a firmou Promonasta, s.r.o. Plzeň na akci Výstavba chodníku Milevská ulice
Kladruby – změna termínu dokončení stavby do 30.4.2011
Smlouvu o sdružení prostředků uzavřenou mezi obcí Benešovice a městem
Kladruby na zajištění požární ochrany jednotkou SDH Kladruby pro obce
Benešovice, Lom u Stříbra a osadu Pražka
Změnu kupujícího bytu č. 1 v domě čp. 260 v Milevské ulici v Kladrubech
z Jaroslava Feifera na Růženu Feiferovou, Nýřany, Slunečná 948 za cenu
500.000,- Kč
Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a firmou Stafiko stav, s.r.o.
Domažlice na provedení akce Kladruby – Rekonstrukce bývalého kina – I.etapa
– Oprava krovu za cenu 4.417.052,- Kč včetně DPH

Zastupitelstvo města s o u h l a s i l o :
• Se zakládací listinou a stanovami Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
• S vybudováním chodníku v Milevské ulici od domu čp. 318 k bytovému domu
čp. 260, a to v rámci akce „Výstavba chodníku Milevská ulice Kladruby“ firmou
Promonasta, s.r.o. Plzeň

Jednání starostky a místostarosty města :
5. 1.
5.1.
6. 1.
11.1.
19.1.
19.1.
21.1.
26.1.
27.1.
3.2.
8.2.
8.2.
9.2.
9.2.
10.2.
16.2.
17.2.
18.2.

-

jednání s projektanty ohledně rekonstrukce kina (starostka, místostarosta)
jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka)
jednání s projektantem – chodníky (starostka, místostarosta)
jednání se zástupcem firmy Silnice Klatovy (starostka)
porada starostů regionu Stříbrska (starostka)
zasedání rady města
jednání se zástupcem firmy I.R.S. Plzeň ing. Bartošem (starostka)
zasedání zastupitelstva města
zasedání Sdružení obcí Černošín (skládka) – starostka
prezentace firmy – čistící vozy, Zbůch (starostka)
podpis smlouvy na PF ČR v Plzni (starostka)
jednání se statikem – kino Kladruby (místostarosta)
prohlídka bytů v čp. 209 v Kladrubech (starostka, místostarosta)
zasedání rady města
školení Červeného kříže v Tachově (starostka, místostarosta)
jednání s projektantem – revitalizace rybníka Láz (starostka, místostarosta)
exkurze Sdružení obcí Černošín (skládka) – starostka
beseda se seniory v DPS (starostka, místostarosta)
Irena Lıriková

Možnosti CZECH POINTU
Na Městském úřadu v Kladrubech a ostatních pracovištích Czech POINTU je možné
požadovat tyto zpoplatněné informace:
-

výpis z rejstříku trestů
výpis z katastru nemovitostí
výpis z bodového hodnocení řidiče
výpis z obchodního rejstříku
výpis ze živnostenského rejstříku
veškeré dokumenty související s provozem datových stránek

Hana Floriánová

Irena Lıriková
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Příjmová část rozpočtu na rok 2011
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Výdajová část rozpočtu na rok 2011

Miroslava Škorvánková

13

14

Oznámení a vývěsky budou zveřejněny na úředních deskách obecních úřadů

Počet obyvatel k 31.12.2010

a rovněž ve vývěsních skříňkách obcí umístěných na dalších veřejných prostranstvích.
Žádoucí je rovněž zveřejnit základní informace na webových stránkách obce či v relacích
Kladruby
Pozorka
Tuněchody
Vrbice
Milevo
Láz
Brod u Stříbra

1216
48
36
52
44
54
64

Celkem
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obecního rozhlasu nebo prostřednictvím jiných vhodných komunikačních prostředků.
V období před sčítáním by obce měly také upozornit vlastníky domů na povinnost
označit budovy číslem určeným obcí (viz zákon č. 128/2000 Sb.)
Za každou osobu musí být vyplněn sčítací list osoby, za každou domácnost
jeden bytový list a za každý dům určený k bydlení jeden domovní list.
Hana Floriánová

Sčítacími komisaři budou asi v 95 % případů pracovníci České pošty.
Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje
vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou
žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí.
Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina
možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.
Nově bude možné vyplňovat elektronické sčítací formuláře na internetu a odesílat je

Sčítání lidu, domů a bytů 2011

on-line nebo prostřednictvím datových schránek. Tento způsob předávání informací patří

Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice uskuteční na jaře 2011.

v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec. Podrobné pokyny na www.scitani.cz.

Sčítání se koná jednotně v roce 2011 ve všech členských státech Evropské unie podle

Formuláře budou dostupné i z adresy ČSÚ www.czso.cz. Elektronické sčítací formuláře

nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 763/2008. Rozhodným okamžikem,

jsou realizovány jako inteligentní dokumenty v technologii Adobe PDF. K jejich

ke kterému sčítání proběhne, bude půlnoc z 25. na 26. března 2011.

úspěšnému vyplnění a odeslání musí být použita aplikace Adobe Reader popřípadě
Adobe Acrobat, obě ve verzi 9.0 a vyšší. Minimální systémové požadavky na vyplnění

Obce informují o sčítání způsobem v místě obvyklým. Český statistický úřad
předá obcím text Oznámení o SLDB 2011 a oznámí obcím vymezení sčítacích obvodů na
jejich území a jména, čísla služebních průkazů a spojení na příslušné sčítací komisaře tak,

a odeslání elektronických formulářů jsou tak dány požadavky aplikace Adobe Acrobat.
Konfigurace počítačů, které neumožňují instalaci produktu Adobe Acrobat ve zmíněné
verzi, nemohou být použity pro elektronické vyplnění sčítacích formulářů.

aby je obce mohly zveřejnit podle zákona nejpozději 14 dnů před rozhodným okamžikem
sčítání, tj. do 11. března 2011.

Nesplnění povinnosti podrobit se sčítání je přestupkem, který na základě
oznámení sčítacího komisaře, pracoviště České pošty nebo ČSÚ projednají příslušné
přestupkové komise v souladu se zákonem o přestupcích a správním řádem. Odmítnutí
sdělení zákonem stanovených údajů, popřípadě úmyslné uvedení nepravdivých údajů
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může být v přestupkovém řízení sankciováno pokutou do 10 tis. Kč v závislosti na
rozsahu a závažnosti přestupku. ČSÚ však bude vždy preferovat smírný
a nekonfliktní způsob řešení a pouze v závažných případech by mělo docházet ke
správnímu řízení. Vedle nesplnění povinnosti ze strany sčítaných osob nebo majitelů
nemovitostí se mohou vyskytnout i další případy přestupků, jako například hrubé
slovní nebo dokonce fyzické napadení sčítacího komisaře, zcizení nebo zničení
vyplněných sčítacích formulářů, pokusy o zjištění důvěrných údajů o jiných osobách
apod.
Vzhledem k možnosti zneužití sčítání lidu kriminálními živly, přijal ČSÚ
opatření k eliminaci tohoto nebezpečí. Jedná se o následující:
- Každá domácnost obdrží předem do své poštovní schránky letáček o sčítání a lístek
s informací o jméně a příjmení sčítacího komisaře s jeho služebním číslem a termín
první návštěvy k předání sčítacích formulářů.
- Sčítací komisaři budou plnit svoji funkci většinou uniformě České pošty (poštovní
doručovatelé) a všichni budou mít velkou speciální brašnu tmavomodré barvy
s výrazně žlutým nápisem „Česká pošta“.
- Sčítací komisař musí být označen služebním průkazem sčítacího komisaře
s fotografií, jménem a příjmením a služebním číslem a současně předloží svůj osobní
průkaz.
- Jméno a příjmení sčítacího komisaře bude uvedeno v seznamu na úřední desce
obecního či městského úřadu.
-Správnost jména a příjmení sčítacího komisaře si lze ověřit na call centru telefonicky.
-Občan může požádat o návštěvu sčítacího komisaře v termínu, kdy s ním bude v bytě
další osoba.
- Občan není povinen vpouštět sčítacího komisaře do svého bytu či domu.
První předběžné výsledky sčítání budou publikovány koncem roku 2011
a většina definitivních výsledků v podrobném třídění, včetně údajů za obce a města
a jejich části, ve druhém pololetí roku 2012. Naprostá většina výsledků bude
k dispozici na webových stránkách ČSÚ (www.czso.cz).

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola

Zimní ekologické programy
V lednu a v únoru jsme pro děti z tříd Koťátek a Broučků připravily dva
ekologické programy. První z nich nesl název Ptačí kamarádi v zimě, druhý pak Co dělají
lesní zvířátka v zimě.
Tématem prvního programu byli ptáčkové a jejich život v zimním období.
Společně jsme se naučili poznat, kteří ptáčkové k nám v zimě přilétají na krmítko, kam se
ptáčkové v zimě schovávají, jak jim můžeme pomoci zimu přečkat, čím je můžeme
a nemůžeme krmit. Naše povídání bylo spojeno s prohlížením obrázků, zařazeny byly
tématicky zaměřené pohybové hry a soutěže. Na závěr jsme pro ptáčky připravili hostinu
a vyrobili z různých semínek ptačí dort, který jsme pak dali sezobat ptáčkům na zahradě
naší školky.
Druhý program byl zaměřen na zimní život lesních zvířátek. Na úvod si děti
vyslechly pohádku o srnce Brnce a jejích zvířecích kamarádech. Z tohoto příběhu se
dozvěděly, která zvířátka v zimě spí a která ne. Na toto téma jsme si pak zahráli několik
her. V další části mezi děti zavítala holčička Anička, která se rozhodla odnést zvířátkům
do lesa různé dobroty. Do košíku však přibalila také jídlo, které by zvířátkům nechutnalo
nebo by jim způsobilo bolesti bříška. Proto jsme s dětmi museli vybrat jen to, co zvířátka
opravdu mohou jíst. Společně jsme si pak povídali, kdo si na jednotlivých dobrotách
pochutná. V poslední části se pak děti seznámily se stopami zvířat. Ukázali jsme si, které
stopy patří jednotlivým zvířátkům a zvířátka jsme si vyzkoušeli také stopovat. Za
odměnu si každý odnesl obrázek zvířátka s jeho stopou.
Cílem obou programů bylo zopakovat s dětmi a dále rozvinout jejich poznatky
o zimní přírodě. Jednotlivé aktivity byly dětmi přijaty s kladným ohlasem. Věříme, že
tímto způsobem přispíváme k rozvoji kladného vztahu dětí k přírodě.
Petra Čechurová
Zápis do MŠ

Veškeré informace naleznete na www.scitani.cz.
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Ředitelství MŠ Kladruby ve spolupráci s městem Kladruby vyhlašuje podle
zákona 561/2004 o předškolním a jiném vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky
č.14/2004 o předškolním vzdělávání ZÁPIS dětí do Mateřské školy Kladruby, který se
koná dne 16.3.2011 od 10.15 hodin. Zápis bude proveden v ředitelně MŠ a týká se těch
rodičů, jejichž děti do MŠ nedocházejí.
Děti budou zapsány do docházky na školní rok 2011/2012. Přednost dostanou
děti předškolního věku a děti zaměstnaných rodičů. Pokud kapacita dovolí, lze sem
zařadit i děti matek nezaměstnaných či na mateřské dovolené.
O přijetí a zařazení dětí do tříd rozhodne ředitelka MŠ a písemnou formou bude
rodiče informovat.
Alena Medová
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Návštěva základní školy
Před zápisem do ZŠ se byly předškolní děti seznámit se školním prostředím. Navštívily
své kamarády v I.třídě. Školáci předvedli,co už se ve škole naučili, děti z MŠ si
vyzkoušely, jak se sedí v lavicích. Společně si pak zazpívaly a navzájem si vyměnily
dárky. Paní učitelka Jašová nás také pozvala na hodinu tělesné výchovy do tělocvičny.
Poté si také prohlédly školní jídelnu, družinu, obdivovaly výzdobu chodeb.
Dětem se ve škole moc líbilo a už se do ní těší.

Sluníčka v truhlárně
V rámci programu „Seznamujeme se s řemesly“ jsme s dětmi navštívili truhlárnu pana
Krásného. Děti měly možnost si prohlédnout všechny důležité stroje a nástroje, kterými
je dílna vybavená. Díky truhláři Lukášovi děti viděly některé přístroje v činnosti – pilu,
vrtačku, brusku, protahovačku a svou šikovnost nám dokázal i s dlátem. Každý si mohl
svými prstíky ověřit, jak lehce bychom si mohli zapíchnout třísku na neopracovaném
prkénku a jak hladké je dřevo, po kterém přejede hoblík.
S velkou radostí děti v dílně objevily opravené zahradní hračky, které jsme na podzim
svěřili panu Krásnému do péče a už se těšíme na jaro, kdy je budeme moci na naší
zahradě používat.

Zuzana Křížová

Petra Kertysová

Divadlo „O skřítkovi“
V pátek 4.2.2011 dorazilo do naší mateřinky „Divadlo z bedny“. Tentokrát si
pro nás připravilo pohádku „O skřítkovi“. Nechyběl v ní boj s přírodními živly ani
ekologické aktivity. Totiž několik dětí převlečených za lesní zvířátka třídilo odhozené
odpadky v lese (plasty, papír a sklo) do barevných popelnic. Celou pohádku doplňovala
písnička o zvířátkách za doprovodu kytary.

Víte,že :
- děti ze všech tříd chystají na konec února rej masek na třídním karnevalu
- děti od Sluníček půjdou přát babičkám do DPS k MDŽ s dárkem, přáníčkem,
programem plným jarních veršů a pohybu
- děti ze všech tříd vystoupí v programu dne 4.3.2011 v KD pořádaném pro
všechny ženy z Kladrub a spádových obcí
Alena Medová

Alena Medová
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Základní

Akce redakce Romano voďori

škola:

Lyžařský výcvikový kurz 2011
Uskutečnit lyžařský výcvikový kurz žáků sedmých tříd na horách je v posledních
letech čím dál tím obtížnější. Šestidenní pobyt v horském středisku, doprava, vleky
a lyžařské vybavení jsou poměrně značnou finanční zátěží pro rodiče a navíc ne každé
dítě se na lyže těší. Bohužel dnešní doba nahrává spíše „počítačovým a televizním
příznivcům“ než sportovním nadšencům. A možná se někteří rodiče nerozpakují koupit
své ratolesti nový mobil, který stojí víc, než téměř týdenní pobyt na horách/letos cca
3200,-Kč/. Zatímco dříve měla většina dětí s lyžemi už nějakou zkušenost za sebou, dnes
většina na lyžích nikdy nestála. Přesto po skončení kurzu všichni ovládali svoje
„prkénka“ či „prkno“ v rámci možností celkem dobře a bez problémů si užívali dobré
sněhové podmínky, které se v posledních dnech kurzu změnily na přímo ideální.
Začátkem výcviku se stal odjezd do Železné Rudy 16.1. vlakem ze Stříbra. Všichni
se dostavili včas a ani po cestě nenastaly žádné problémy. Velkou pomocí, kterou jsme
ocenili hlavně při přesedání v Plzni, bylo odvezení lyží a snowboardů autem až do
penzionu Alpský dům. Tento rodinný penzion jsme opět zvolili po dobrých zkušenostech
z minulých výcviků a nelitovali jsme /příjemné ubytování, výborná strava a nevelká
vzdálenost od sjezdovky Samoty, která je pro výcvik začátečníků téměř ideální/. I po
několika dnech velké oblevy byly sněhové podmínky dostačující a první dva dny byly
nádherně slunečné. Třetí den odpoledne jsme naplánovali výlet vlakem na Špičák a pěší
návrat přes Železnou Rudu. Středeční ráno začalo mírným deštíkem, který po snídani
přešel ve sněžení. A sněžilo a sněžilo – konečně ty pravé zimní podmínky ☺ Bylo to znát
i na sjezdovce, kde už všichni jezdili nahoru i dolů bez problémů a jízdu si konečně
užívali. Ve čtvrtek byly na pořadu dne závody ve slalomu, kterých se zúčastnili i naši
snowboarďáci a nevedli si vůbec špatně. Večer jsme si pak v penzionu promítali snímky
a videa ze závodů, což chvílemi vzbuzovalo nefalšované veselí. Páteční dopoledne už
bylo věnováno pouze volnému ježdění v ideálních sněhových podmínkách. Po obědě
jsme urychleně sbalili výstroj a výzbroj a v půl čtvrté jsme odjeli vlakem domů. Do
Stříbra jsme dorazili v půl sedmé v plném počtu, kde už se na své ratolesti těšili jejich
blízcí, aby je rozvezli do svých domovů ☺
Pavel Nový

V neděli 9. ledna jsme se opět mohli zúčastnit natáčení v České televizi. Tentokrát se
jednalo o krátký vstup v novém odpoledním pořadu pro náctileté „Planeta Jo“, ve kterém
dva redaktoři představili časopis Romano voďori. Z naší školy se v pořadu objevila
Kristýna Zezulová, jako divák a psychická podpora jel do Prahy i František Kaňok.
Už podruhé jsme nahlédli, jak se říká, pod pokličku natáčení a bylo to stejně zajímavé
jako poprvé. Tentokrát celé natáčení proběhlo velice rychle, pan režisér byl totiž
spokojený na první pokus:-)
Na další výlet do Prahy spojený s rozhovorem vyrazili 14. února Ladislava Šeflová,
Romana Bartošová, Kristýna Zezulová a František Kaňok. Sešli se s nevidomým
romským hudebníkem Máriem Bihárim. Setkání to bylo rozhodně zajímavé a poučné,
málokdo si dokáže představit, že i člověk, který nevidí, může žít život aktivněji než
mnozí „zdraví“ – může pracovat, po večerech koncertovat a k tomu sportovat…
Kristýna Zezulová, Ladislava Šeflová, Romana Bartošová, IX.

Dravci v naší škole
Ve středu 26. ledna přijel k nám do školy pan Záleš, sokolník ze Zoologické zahrady
v Plzni. Jezdí k nám do školy pravidelně, tentokrát přivezl tři sovy a jednoho raroha.
Dozvěděli jsme se o nich spoustu zajímavostí, předvedl nám, co všechno dokážou…
uspořádal také znalostní soutěž mezi chlapci a dívkami. Nakonec přišel okamžik, na který
jsme se těšili – nechal jednu sovu létat po tělocvičně, někteří žáci i někteří učitelé si
dokonce mohli zkusit, jaké to je, když jim sova „přistane“ na ruce.
Václav Blažek, IV.
Lyžaři a snowboardisté na Železné Rudě
V neděli 16. ledna v půl osmé ráno to všechno začalo! Nasedali jsme totiž právě do
vlaku na Stříbrském nádraží a vyráželi na lyžařský výcvik. Po několika měsících
opravdové zimy se začalo těsně před naším odjezdem oteplovat a sníh tál a tál… a tak
jsme se cestou v kupé hádali, zda na Rudě sníh bude nebo ne. Cesta celkem rychle
utíkala, sledovali jsme z okna krajinu a najednou to začalo, z ničeho nic byly všude
hromady sněhu. Tak už jsme se nemuseli bát!
Konečně jsme dorazili na místo, vlak odjel a my se vydali k penzionu Alpský dům.
Po obědě a rychlém vybalení věcí jsme vyrazili na sjezdovku Samoty. Byla to celkem
legrace, někdo se sotva držel na nohou. Ale po pár dnech jsme celkem „slušně“ lyžovali
či snowboardovali, dokonce jsme dokázali jezdit na vleku…
Škoda že to v pátek všechno skončilo!
Nikola Goldobinová, VII.
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Učitelský ples 2011
Družinová křížovka
Letošní šestý Učitelský ples se nesl v duchu Orientu. Cestou do sálu jste na chodbě
mohli potkat velblouda, při úvodní scénce dorazil šejk Ahmed, který se pokoušel
uprostřed sálu provést ropný vrt… (Naštěstí se mu to nepodařilo, jak bychom také potom
tancovali?!) A hned poté dorazily malé orientální tanečnice z kroužku Bezva těla. Přes
počáteční nervozitu proběhlo jejich předtančení bez sebemenší chybičky.
Pak už se rozjela zábava, ke které nám již počtvrté a (dá se říci) tradičně vyhrával
Taneční orchestr Miroslava Novotného z Plzně. Proběhla koláčková volenka, šťastlivci
si vyzvedli své výhry v tombole. A ve 23:00 přišlo na řadu hlavní překvapení večera –
zpěvák a lékař Ali Amiri. Při jeho první písničce všichni „spořádaně“ seděli, dívali se
a tleskali… při těch dalších se ale zaplnil taneční parket a návštěvníci plesu si dokonce
vytleskali přídavek. O půlnoci přišlo další překvapení, výborně zatančila šestice břišních
tanečnic ze Stříbra.
Zbývá jen poděkovat sponzorům za jejich štědrost a návštěvníkům plesu za to, že si
na náš ples udělali čas a dorazili tentokrát v opravdu hojném počtu. (Vždyť byl až na pár
místeček plný sál.) Už se těšíme, až se za rok opět společně setkáme!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Bohuslava Dusíková

Střípky ze ZŠ
-

-

-

1.1. vyrazila dospělá část HK Maglajz na novoroční pochod na běžkách.
Tentokrát na tradiční slaňování skal opravdu nebyly ty nejlepší podmínky :)
12.1. shlédli žáci 3. a 4.třídy představení „Standa a dům hrůzy“ v plzeňském
divadle Alfa
16. – 21.1. se v Železné Rudě uskutečnil lyžařský výcvikový kurz ZŠ Kladruby
/více v článku/
18.1. se osmáci a deváťáci zúčastnili akce „Plasty“ v Plzni
26.1. opět navštívil naši školu pan Záleš se svými dravci. Děti si vyslechly
spoustu zajímavého povídání a mohly pozorovat cvičené dravé ptáky
z bezprostřední blízkosti
v pondělí 14.2. vyrazila do Prahy čtyřčlenná výprava osmáků a deváťáků dělat
další rozhovor, tentokrát s nevidomým romským hudebníkem Máriem Bihárim
(hrál např. se Zuzanou Navarovou)
v sobotu 19. února se konal již šestý Učitelský ples
Pavel Nový

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Manželka dědečka
Plave ve vodě
Ozdoba na čepici
Drží kalhoty
Město v Čechách
Nebezpečí v horách
Svítilna (jinak)
Studená pochoutka
Učí řidiče řídit
Patří k šípu
Druh sýra
Hudební nástroj
IX (slovem)

Když mrzne, můžeme …. (viz tajenka)

Děti z družiny ZŠ
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Hasiči informují

Kladrubští chovatelé bilancovali

Tak, jako v loňském roce i letos vás budeme pravidelně informovat o činnosti
sboru. V lednu jsme přijali tři členy do sboru mladých hasičů. Jmenovitě: Nikolu
Goldobinovou, Karolínu Budínovou a Michala Havránka. Také jsme odhlásili jednoho
člena mladých hasičů za neplnění svých povinností. Do zásahové jednotky jsme přijali
jednoho člena.
V sobotu 15. ledna 2011 jsme
pořádali Hasičský ples.
Děkujeme těmto sponzorům, kteří přispěli do
tomboly: MěÚ Kladruby, Agroservis
Kladruby, Hostinec U Kláštera,
Kamenolom Kladruby, Květinářství
p.Šlapáková, Truhlářství krásný a syn,
Kladrubské lesy,
Benzina Kladruby-p.Hájek,
Pony farm –p. Kraus, Truhlářství p.Stahl, Hostinec U Šéfů, Tesařství Pospíchal,
Restaurace U Koruny, Zelenina p. Říhová, Stánek p. Sloup, Autodoprava p. Naruševič,
Taxi Alika-p. Klásová Stříbro, Autodoprava-firma Nedvěd, Taxi Avant-Yuli Dreyko.
Další informace v příštím Zpravodaji.
František Ammerling

Vážení spoluobčané,
je konec února a my včelaři jsme týden po Včelařském
plese. Myslím si, že se nám ples – i podle ohlasu návštěvníků –
vyvedl. Místa, až na výjimky pro nemoc, byla vyprodána. Hudba
malé Hradní stráže se také líbila. Hrála to, co návštěvníci žádali.
Tombola byla také na úrovni a obsahovala hlavně perník, včetně
chaloupek a sklenic medu. Ani obilím výherci nepohrdli.
Včeličky se v této době připravují na příchod jara, které
přichází v měsíci březnu, kdy začínají častější prolety a začíná
rozvoj včelstev. Už v této době včelstva plodují a nastupuje
mladá včelí generace. Včelaři odevzdali měl ze včelstev
k vyšetření roztoče varoa destruktor. Předpokládáme, že výskyt
roztoče bude minimální a nebude třeba výrazných zásahů do včelstev. Podzimní léčení
proběhlo v měsíci říjnu a listopadu, takže se nemusí nikdo obávat, že léčivo přichází do
styku s medem.
Přeji všem, abyste se ve zdraví dočkali jara s pomocí medu od včeliček a aby vás
chřipka a rýma moc nepotrápila.
František Černoch

12.2. se v hostinci U Kláštera sešli členové ZO ČSCH v Kladrubech,
aby zhodnotili předešlý chovatelský rok 2010.
Počátkem roku nás bylo 21. Pro nečinnost bylo členskou schůzí ukončeno členství př.
Fouskovi. Na vlastní žádost odešla z organizace př. Malá. V průběhu roku k nám
z Tachova přešel př. Kopecký a na podzim naše řady rozšířil př. Mandák.
Loňský rok jsme jako tradičně začali výroční členskou schůzí. Domluvili jsme se, že
poprvé uděláme bodovací výstavu holubů , klece nám přislíbila zapůjčit ZO ČSCH
Stříbro. Dalším plánem bylo zbudování přístřešků pro holuby, tj. zhotovení stojanů
a zakoupení plachet a střešních latí. Poslední investicí bylo objednání králičích klecí pro
střední plemena a to 10 modulů na 40 ks.
V červenci na členské schůzi jsme si rozdělili práci na výstavě a doufali, že na pouť bude
hezky. Trošku jsem měl obavy z toho, kolik se nám sejde holubů. Díky př. Kaňkovi,
který si to vzal za své, obvolal a přesvědčil některé tachovské chovatele, byla na světě
expozice holubů. Navážení klecí a stavění jsme si díky holubům již rozdělili na dva dny.
Zdárně jsme vše postavili a ve čtvrtek večer začali s příjmem zvířat. V pátek šlo
posuzování jako po másle a až ke konci - kolem 15 hodiny - nás překvapil déšť.
V sobotu nastal “den D“. Ráno každému z nás zaplesalo srdíčko nad velikostí naší
výstavy, co do počtu druhů exponátů. Krom zmíněných králíků, kterých bylo 93 ks 15
plemen, drůbeže v 36 voliérách 19 plemen a 74 ks holubů 16 plemen bylo na výsatvě
možné spatřit ovečky a koně od p. Krause, ovečky od našeho člena př. Šefla, poprvé
stádečko koz bývalého člena př. Z. Budína. Stříbrští chovatelé nám obohatili výstavu
exotickým ptactvem a p. Přemysl Budín nabídl k prodeji svou sbírku kaktusů. Novinkou
byla též jízda na koních, o kterou se staraly holky Kozlů. Kladrubští včelaři, jmenovitě
př. Černoch, splnili slib a obohatili výstavu včelařskou maringotkou s příslušenstvím a p.
Zíka z Brodu přivezl skleněný úl s včelami. Trofeje myslivců z Brodu byly také
příjemným zpestřením naší výstavy. Kolem 9 hodiny se začali trousit první návštěvníci,
kteří většinou přišli za účelem nákupu chovných zvířat, to trvalo asi 2 hodiny a pak to
vypadalo, jako kdyby ani pouť nebyla. Na náměstí nikdo a nebýt vietnamských trhovců,
tak bychom zde byli jen my. Trošku nás přepadly obavy o návštěvnost, neboť z peněz za
vstup a za tombolu žijeme pak celý rok a podle nich také řídíme nákup nového
výstavního fundusu. Po obědě to nebylo o moc lepší a sobota tím pádem končila s našimi
smíšenými pocity. Neděle již byla o něčem jiném . Od rána začali pomalu chodit
návštěvníci a po obědě se již valily davy a my věděli, že máme vyhráno. Kolem druhé již
začali přicházet i chovatelé , kteří si přijeli pro svá zvířata. A z jejich slov bylo patrno,
že to asi děláme dobře. Jako balzám na duši zněla slova v rozhovoru tachovských
chovatelů, kdy jeden říká druhému, když viděli, jak se k nám hrnou lidi: „Tolik lidí, co
zde přišlo za hodinu, to my nemáme ani za celý den.“ Nebo když se dívali na naše poháry
a říkali: „No vidíš, oni maj pořádný poháry a my takový obyčejný a malý.“
Proč se nám tak daří ? Stručně to shrnu asi ve třech bodech. Jsme parta, která v žádné
organizaci na okrese není, výstava se koná u příležitosti pouti a kdy jindy by lidi měli
přijít a za třetí máme MěÚ, který nám fandí a pomáhá.
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Včelařské okénko

V půl 4 začalo předávání cen a to za účasti mnoha chovatelů i návštěvníků. Jako už
tradičně se mnou ceny předávala starostka města p. Štěrbová. Jako každý rok , tak i vloni
věnovala pohár, a to „Na nejlépe oceněný kus drůbeže“, který získal mladý chovatel
z Trpíst Kuba Šedivý na zakrslou kočinku. S návštěvností jsme byli docela spokojeni,
bylo asi o 200 lidí méně než o předešlé výstavě, ale skoro 1000 platících návštěvníků je
dobré číslo.
Teď trošku k výstavní
činnosti. Bohužel nám ubyli
dva králíkáři. Př. Malá odešla
z organizace a př. Šantora již
nemá možnost králíky chovat.
Zbyl př. Janoušek se svými
belgičáky, se kterými jsou si
věrni již 26 rok. Dále králíky
chová př. Mandáková, a to
aljašky, př. Kaňka chová skoro
již exotické anglické strakáče
madagaskarové a nově př.
Kopecký
vídeňské
šedé.
V okresní soutěži, která se
koná u příležitosti Okresní
výstavy v Tachově jsme díky př. Mandákové a př. Kaňkovi z 9 organizaci skončili na
třetím místě.
Holubáře máme dva. Př. Kaňka chová německé výstavní a př. Brichta české staváky bílé
a polské rysy. V soutěži holubářů jsme skončili také na třetím místě.
Bohužel drůbež nikdo nechová. I přes tento hendikep jsme obsadili celkové čtvrté místo.
Všichni tito chovatelé obesílají pravidelně výstavy na okrese Tachov a úspěšně
reprezentují naší základní organizaci.
Co nás čeká letos? Chtěli bychom dokončit obnovu klecí pro králíky. To je
nakoupit klece pro střední a malá plemena. Pak nás čeká tradiční výstava. A to
nejdůležitější se odehraje na podzim, kdy naše organizace oslaví 35 . výročí založení.
Nesmím zapomenout na naše oslavence. Př. Matějková oslaví krásné 20, př. Brichta 60.
př. Kaňkovi bude 65 a př. Vebrové 70 let.
Závěrem bych chtěl poděkovat představitelům města Kladruby za to, jak se
o nás starají a přispívají finančně na činnost, neb jinak bychom tak veliké nákupy
výstavního fundusu nemohli uskutečnit. Hlavně bych chtěl poděkovat všem členům za
práci, kterou pro náš spolek dělají.
S chovatelským pozdravem
František Janoušek
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Výrovští myslivci informují
Dobrý den, vítám Vás při čtení našeho článku. Dnes se pokusím informovat zde
o tom, co je u nás myslivců nového a jak jsme zahájili letošní rok.
Hned první sobotu v novém roce - 8.ledna, jsme se sešli v naší
klubovně k naháňce. Možná si někteří z Vás povšimli slovního
spojení „první sobota“ a data 8.ledna. Máte pravdu, že se jedná o 2.
letošní sobotu, ale 1.ledna bychom se ráno asi nesešli. Ten den začal
pro naháňku skoro tragicky. Celý prosinec a přelom roku vytrvale
mrzlo a padal sníh, ale to ráno venku pršelo jako z konve. Scházeli
jsme se dost rozpačitě a nebýt pozvaných hostů, z nichž někteří
přijeli i stovky kilometrů, asi bychom nikam nešli. Obavy jsme měli
hlavně o honce, ale i o starší členy z řad střelců. Všichni se však vyznamenali na
výbornou. Počasí se nad námi během dne také slitovalo a odměnou pak pro všechny bylo
krásné zakončení naháňky v lese pod vyjasněnou oblohou. Atmosféru výřadu dodalo jak
11 prasat a 3 kusy siky, tak i záře ohňů a troubení Bédi Tausche. V lese jsme zakončili
pouze loveckou část dne, protože na večer jsme měli pozvané duo zpěváků ze skupiny
Triangl. Večer proběhl v příjemném duchu a někteří z nás měli i po náročném dni ještě
dost sil na taneční kreace. Ty jsme si mohli vyzkoušet zanedlouho znovu na
6. Mysliveckém plese v Kladrubech, který se konal 22. ledna. Ten, kdo přišel na ples,
určitě nelitoval. Měli jsme pro všechny připravenou bohatou tombolu a pro hraní
k poslechu i tanci pozvanou kapelu Union z Heřmanovy Hutě. Zájem o ples je z Vaší
strany opravdu velký, což nás samozřejmě těší, a budeme se i v budoucnu snažit, aby
jeho úroveň vydržela, nebo se, pokud to půjde, ještě o něco zlepšila.
Jinak krom těchto, dá se říci, kulturních akcí nezahálíme ani v lese. Zima sice bude
pomalu předávat pomyslnou štafetu jaru, ale právě v této době potřebuje zvěř zvýšenou
péči ze strany myslivců. Zásoby tuku a tedy energie má již z velké části spotřebované,
a proto je třeba řádně o zvěř pečovat. Na začátek jara také připadá většina našich
společných brigád. Ať už jsou to brigády pro lesy, nebo zemědělce. V lese se sází
stromky, nebo se paseky k sázení připravují a i na polích se musí většina prací udělat
v jarních měsících. Zkrátka toho máme na práci stále dost.
Přeji Vám všem krásný začátek jara a budu se těšit v příštím čísle.
Petr Hucl

Pozvánka na 6. V E L I K O N O Č N Í

JARMARK

Kláštera Kladruby – občanské sdružení, Národopisný spolek Kladruby, Dudácká kapela
Kladruby a NPÚ Plzeň - Klášter Kladruby pořádají
6. V E L I K O N O Č N Í J A R M A R K
v neděli dne 24. dubna 2011 na nádvoří kláštera od 10.00 hodin.
Zakoupit si můžete velikonoční výzdobu, kraslice, keramiku dřevěné hračky
a další lákavé zboží. Nebude chybět ani občerstvení. Odpoledne od 13.00 hodin pak
Národopisný spolek předvede velikonoční zvyky a k poslechu zahraje Dudácká kapela.
Helena Šrámková
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KLADRUBSKÉ LESY VÁS ZVOU DO SVÉ ,,PRODEJNIČKY“
OTEVÍRACÍ DOBA PO - PÁ 6,00-14,30 HODIN, TEL.:374631955
PŘEHLED NĚKTERÉHO ZBOŽÍ Z NAŠEHO SORTIMENTU:
PRACOVNÍ ODĚVY :
modráková bunda 300,- Kč, modrákové kalhoty 260,- Kč, pracovní kombinéza dětská 333,Kč, pracovní lacláče dětské 275,- Kč, vesta flis 304,-Kč, vesta teplá /zelená,modrá,černá/
314,- Kč, pracovní kombinéza 484,- Kč, pracovní trička 74,- Kč, gumové holinky zelené
179,- Kč, gumové holinky černé 304,- Kč, gumofilcové boty 630,- Kč, filcové boty 563,Kč, farmářky 730,- Kč, dále nabízíme: rukavice, zástěry, opasky, ručníky, utěrky, kšiltovky.
DROGERIE:
Ariel gel.polštářky 119,-Kč, Domestos 43,- Kč, Ajax na podlahu 40,-Kč, Nivea mýdlo
13,-Kč, Koňská mast 115,-Kč, Sprchové šampony 44,-Kč, Schauma šampony 39,Kč,sáčky do košů 32,- Kč,sáčky do mrazniček 23,-Kč.
ŽELEZÁŘSTVÍ:
Hřebíky od 35,- Kč za 1kg, vruty, vratové šrouby, kleště, nůžky, nože /rybička/, dráty,
řezné a brusné kotouče, metry, pilky, sekyrky, struny do křovinořezů, pilníky a řetězy pro
motorové pily, visací zámky, vložky do zámků, kladívka, paličky, zátky do umyvadel
a van,bity, klínky, kosy, veškeré druhy násad, košťata, hrábě, motyčky, lopaty, dětské
ruční nářadí na zahradu, konve, vědra, postřikovače, široký sortiment zboží za příznivé
ceny značky FISKARS !!!!
DOMÁCÍ POTŘEBY:
Tácy, mísy, pařáčky, chlebníky, termosky, prkénka, cedníky, síta, minutovníky,
měchačky, chňapky, škrabky, teploměry, lžičky, smetáky, kartáče, hadry, švédské
utěrky...
ZAHRADA:
Veškeré postřiky proti škůdcům a chorobám, Roudup /likvidátor plevele/ l l za 520,- Kč,
Sanatex na ošetření stromů po ořezu, hnojiva - Kristanol bílý 90,- Kč/1kg.
Veškeré nářadí a potřeby pro zahrádkáře a zemědělce.
PRO ZVÍŘÁTKA:
Krmení pro pejsky / granule, salámy, klobásky, piškoty, paštiky, konzervy/,
krmení pro kočky / kapsičky, paštiky, granule, konzervy, salámy/, stelivo,
krmení pro ptáčky, malé hlodavce, rybičky, repelentí kapsle proti blechám, vším
a klíšťatům pro kočky a malé psy.
Směs pro NOSNICE /šrot,granule/ 265,- Kč /25kg/, granule pro králíky 270,-Kč / 25kg /,
v sezóně směs i pro KACHNY, BROJLERY, SLUNEČNICE 1KG 16,- Kč.......
ELEKTRO:
Svítilny, žárovky, prodlužovačky, zástrčky ,zásuvky, baterie, roztrojky, elektr.čokolády...
TO, CO NEMÁME, S E Ž E N E M E.

NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ
KLADRUBSKÝCH LESŮ.
Hana Koutská

29

30

HISTORIE
Vzpomínky sudetoněmeckých myslivců na dobu existence
Československé republiky
Zásadním historickým mezníkem ve 20. století bylo přijetí Mnichovské dohody.
Úmluva nařizovala Československé republice odstoupit Třetí říši pohraniční území
osídlené německou většinou. V době od 1. do 10. října 1938 došlo k připojení Sudet do
Velkoněmecké říše. Sudetští Němci, až na výjimky, uvítali anexi a při této příležitosti se
zpětně ohlédli na dobu své existence v Československé republice. V souvislosti s ní
hovořili o neustálém pronásledování, utrpení bez konce, krvavém teroru a dvacetiletém
otroctví, ze kterého byli po dlouhých letech díky Adolfu Hitlerovi a Hermannu Göringovi
osvobozeni.
Kritická mínění sudetoněmeckých myslivců na tehdejší dobu jsou zajímavým
argumentem a varovným příkladem zároveň. Jedná se o směsici nepřátelské propagandy,
vyhroceného nacionalismu, demagogie a osobních, vesměs negativních životních postojů.
Hned po vzniku Československa prý došlo k první křivdě na německém národu, v podobě
pozemkové reformy. Změna vlastnických a uživatelských práv k půdě a lesům se ostatně
dotkla i majitelů kladrubského panství, knížat z Windischgrätzu. Dle názoru
sudetoněmeckých myslivců, měla tato reforma zapříčinit nespravedlivé vyvlastňování
velkých loveckých revírů v pohraničí. Nejlepší honitby přešly do rukou Čechů, většinou
zbohatlíků, ministrů, vysokých vládních úředníků a představitelů nejrůznějších
politických stran, kteří se o tyto revíry neuměli řádně postarat. Republika měla také
znemožňovat sudetoněmeckým myslivcům zúčastňovat se svými trofejemi
mezinárodních loveckých výstav, málo dbala na zvelebení lovu a stavu zvěře
a nadržovala lovcům československé národnosti.
Z hlediska sudetských Němců měly tuzemské myslivecké zákony mnoho
nedostatků, které se nejvíce projevily v letech 1935-1938. Tedy v době, kdy se díky
k rostoucímu nacionalismu a hrozbě útoku ze strany nacistického Německa začaly na
našem území stavět jednotlivé druhy opevnění. Také v okolí Kladrub vyrostla linie
železobetonových pevností a zákopů, umístěných v lesích a na polích (viz obr.) Odpůrci
uváděli, že při jejich stavbě byla zvěř zneklidněna čilým stavebním ruchem a v místech
vedení palby vznikly úmyslně velké lesní průseky. Opevnění doplňovaly protipěchotní
a protitankové překážky z ostnatého drátu, na kterém se mělo mnoho srnčí zvěře těžce
zranit a následně uhynout.
Četné německé myslivecké listy líčily situaci roku 1938 v pohraničí ve
strašlivých scénářích. Revíry v Sudetech plundrovala „loupeživá soldateska“
tj. československá armáda a ozbrojená „rudá sebranka“ (rozuměj sociální demokraté,
tedy příslušníci strany, věrné demokratické ČSR). Objevovala se dokonce tvrzení, že
osádky pevností byly velmi špatně zásobovány a vybudovaná opevnění nabízela nejlepší
příležitost k pytlačení. Českoslovenští vojáci se svými kulomety, puškami a dokonce
pistolemi tak mohli z úkrytu pořádat hony na zajíce a srnčí. Četné protesty a stížnosti
majitelů revírů a sudetoněmeckých lesníků byly zamítány, neboť „moc a právo ležely
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v rukou Čechů, našich nesmiřitelných protivníků“. Předvedení domnělých pachatelů bylo
prakticky nemožné, čímž prý docházelo k bránění spravedlnosti a výkonu loveckého
práva. Sudetští Němci si rovněž stěžovali na zdejší policejní úřady, které jim během
květnových a zářijových dnů roku 1938 (mobilizace) odebíraly lovecké zbraně.
Němečtí myslivci kritizovali neustálé znepokojování zvěře rozsáhlými pátracími
akcemi, při kterých byli po lesích chytáni vojáci německé národnosti, odmítající
uposlechnout povolávací rozkaz do československé armády. Tato situace se změnila až
po obsazení pohraničí nacistickým wehrmachtem.
A tak „…lovec, který ve svém revíru ještě nalézá postavené zákopy a opevnění,
ze kterých se mělo střílet na jeho bratry a ochránce, se nyní těší, že již zítra je může
srovnat se zemí s pyšným pocitem: Zde již nikdy nebude stát nepřítel Německa“!
Podobná mínění se v letech 1938-1939 často objevovala na stránkách řady
mysliveckých a lesnických časopisů, vycházejících v Německu. Hrubým způsobem zde
docházelo k překrucování historických faktů a šíření paniky. Všechny měly jeden
společný cíl, co nejvíce očernit Československou republiku a ospravedlnit nacistickou
okupaci pohraničí.

Unikátní snímek z podzimu 1938. Na fotografii je zachyceno lehké opevnění vzor 37
č. 41 v blízkosti kladrubského kláštera ve směru na Skapce. Dnes tuto stavbu známe
především s poválečným maskováním imitujícím domek. Podobné stavby byly v době
svého vzniku pomyslným „trnem v oku“ zdejším sudetoněmeckým myslivcům
a majitelům revírů.
Kamil Petráň
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Klášterní opat Ondřej Stein, kladrubský rodák
V roce 1583 byl nucen odejít z funkce klášterního opata prostopášný Josef Wron
z Dorndorfu a Biskupowa, který si mimo jiných neřestí tajně vydržoval v Kladrubech
svou milenku a měl s ní dokonce i děti. To vše na něho prozradil ve svých Pamětech
i známý český literát Mikuláš Dačický z Heslova, který za tohoto opata studoval na
kladrubské klášterní škole. Po vynucené abdikaci se Wron uchýlil na faru do Damnova,
kde žil až do své smrti v roce 1600, ale odtud působil klášteru stále samé problémy.
Vymínil si, že musí dostávat tučnou roční provizi ve výši 80 kop grošů míšeňských, ale
i pak si neustále stěžoval arcibiskupovi do Prahy, že mu ji klášter zanedbává posílat.
Naopak, nový opat Ondřej ho musel mnohokráte upomínat, aby vrátil do kláštera stříbrné
opatské pečetidlo, které si s sebou odnesl s mnoha dlužními úpisy.
Opat Ondřej Stein, jenž nastoupil po Wronovi v roce 1583, byl rodákem
z Kladrub. Přišel do velice tíživé hospodářské situace, kterou mu zanechal jeho
předchůdce. Navíc chtěl, pochopitelně, vycházet dobře se svými poddanými v městečku,
mezi nimiž jako chlapec vyrůstal. Své staré matce, které kladrubští sousedé říkali stále
podomácku „paní matie Elena Štanová“, zakoupil na Prostřední straně dům od Jana
Rektorovic, ve kterém potom žila až do své smrti v roce 1591. (Znění kupní smlouvy
mezi nimi je uvedeno na konci tohoto článku.) Kladrubským měšťanům vydal celou řadu
privilegií, která jim potvrdil současně i císař Rudolf II.
Kladrubský purkmistr a primátor požádali na jaře roku 1584 spolu s dalšími
dvěma konšely opata Ondřeje Steina o přijetí. Ten jejich přání vyhověl a své rodáky
velice srdečně přijal. Tušil, že čtveřice kladrubských radních nepřichází jen na
zdvořilostní návštěvu, a tak se hned zeptal, jaké starosti je trápí ve městě.
Slova se ujal nejprve nejstarší z nich, primátor Ambrož Sladovník, dávný
Steinův soused a kamarád z dětských let. Stěžoval si na vysoké desátky, které musí
kladrubští poddaní odevzdávat klášteru v naturáliích. Ti, co nemají koně nebo jiný tažný
dobytek, musí do klášterních stodol snášet snopy obilí dokonce na svých vlastních
bedrech. Nejhorší to bývá, když se některý rok neurodí, když přijdou kroupy nebo obilí
polehne. To pak nemohou měšťané odevzdat tolik, co jim klášter předepsal, a musí místo
toho trpět další robotní práce.
Po něm se ozval purkmistr Valentin Strakonický. Ten vyprávěl opatovi, jaké
starosti jim ve městě působí škola:
„Což o to, zařízení je to dobré a potřebné. Je arciť pravda, že poskytuje našim
dětem vzdělání v umění literním k zvelebení cti a chvály Boží, ale tíží nás stále veliké
problémy s vychováním (myšleno vydržováním) rektora a kantora. Kladruby leží na
hlavní silnici a mnohé vojenské průtahy a škody jimi způsobené nás nutí často sáhnout
hluboko do obecní pokladny, a tak mnohdy na školu už se peněz nedostává.“
Opat své krajany bedlivě vyslechl a přislíbil, že brzy zjedná nápravu.
A skutečně. Zanedlouho je sám k sobě znova povolal a předal jim pergamenovou listinu
s opatskou a konventskou pečetí, jíž se mnohé problémy Kladrubských vyřešily. Místo
naturálních dávek jim vyměřil peněžní roční plat ve výši 86 kop grošů míšeňských,
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ale tak, že samotnému klášteru z něho přišlo jen 50 kop, dalších 22 kop dostával
kladrubský farář, jenž převzal od té doby povinnost stravovat dvakrát denně rektora
a kantora městské školy (až dosud se oba stravovali v klášteře) a navíc bylo nařízeno
platit z obecní pokladny rektorovi dalších 8 kop ročně, kantorovi 4 kopy a prunaři, tomu
jenž do města vodu přiváděl, 2 kopy.
Kladrubští byli s opatovým rozhodnutím spokojeni, ale jen do té doby, než opa
svůj původní výměr zrušil a nařídil, aby odevzdávali klášteru místo oněch 50 kop částk
o 30 kop vyšší. Tato suma byla určena k důchodu pro bývalého opata Wrona, jenž ži
v Damnově a Kladrubští na něj skutečně museli platit až do jeho smrti. Wron měl, věru
tuhý kořínek, neboť tu byl ještě plných šestnáct let! Teprve potom se jim poplatek opě
snížil na 50 kop, jenže toho už se opat Ondřej Stein nedožil.
Opat Stein byl šikovný politik. Když potřeboval něco prosadit, třeb
u arcibiskupské konzistoře, věděl si rady. Nikdy tam neposílal své vyjednavač
s prázdnou. Tu přidal sud dobrého rýnského vína, jindy osm křepelek a když jednou žáda
o vysvěcení dvou kladrubských mnichů na kněze, „přibalil“ k žádosti 5 zajíců a 6 koroptv
„v nově lapených“. Pak že se dříve nedávaly úplatky, všimné či „dyško“, nebo že už tenkrá
nebujela korupce, však si tomu říkejte sami, jak chcete.
Kupní smlouva na dům pro opatovu matku (Radní manuál města Kladruby vedený od
roku 1526, zápis na straně 58)
Jeho milosti, důstojného kněze Ondřeje, pana opata kláštera kladrubského pany matie
s Janem Rektorových
Léta 1586 ve čtvrtek po sv. Václavě, Elena, Jeho Milosti důstojnéh
a ctihodného kněze Ondřeje, pana opata klášterského paní matie, předstoupivší před plnos
rady, oznámila, že jest podle trhu s Janem Rektorovic učiněného, koupila od něho dům n
Prostřední straně podle zahrady Tomáše Nejedlého z jedné a domem Kryštofa Tesař
z druhé strany, též i s tou zahradou, která při témž domě jest v té vší částce, jakž toh
obého, domu i zahrady, týž Jan i předkové jeho v držení a užívání byli, a to jmenovitě z
sumu hotově 70 kop grošů míšeňských, tři kbelce žita a jeden kbelec pšenice, kterýžto Ja
jmenovaný při zápisu tomto zouplna přijal a dále žádné spravedlnosti na témž domě
zahradě nepožadujíc kvituje…a tímto zápisem se toho vzdal a vzdává.
Však toto mezi stranami vymíněno, že nadepsaný Jan byt volný a svobodn
s manželkou a dítkami svými v témž domě do času sv. Jiří prv příštího v něm, na ničem
škody činiti nedopouštějíc, má míti. A ovoce ze zahrady, a toho všeho toliko dva kbelc
kupující vydada, sobě sebrati, též i jiné osetí v též zahradě k užitku svému obrátiti má.
Jestliby pak již dotčená paní Elena bytu jemu, Janovi, v témž domě přijíti chtěla
povinen bude a jest o to se s ní umlouvati a podle smlouvy práv býti.
Stalo se v plnosti rady za ouřadu Řehoře Čapka, léta a dne svrchupsaného.
Jak tedy vyplývá ze smlouvy, zaplatila paní Elena, matka opatova, za dům
a zahradu 70 kop grošů míšeňských a přidala ještě tři kbelce žita a jeden kbelec pšenic
(kbelec, nádoba či pytel asi na 70 litrů). Prodávající Jan Rektorovic si vymínil, že v domě
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zůstane bydlet s rodinou ještě do nejbližšího dne sv. Jiří, že bude užívat zahradu, ale paní
Eleně z ní přenechá dva kbelce ovoce. Pokud by chtěl i nadále v domě bydlet, a paní Elena
by s tím souhlasila, musel by s ní uzavřít novou smlouvu.
Stará paní Elena Steinová přežila svého syna (ten zemřel v r. 1589), a když sama
na smrtelné posteli sepisovala svou poslední vůli (závěť), odkázala svůj dům a „stateček“
matce nového opata Víta Hiftla. A tak ….
„…léta Páně 1593 pan opat Vít Hiftl za přítomnosti pánů radních Hendryka
Toužimského, Matěje Jindrovic a Valentina Strakonického učinil ústní přiznání, že dům
od nebožky Eleny Steinové, matky opata Ondřeje, odevzdává Kateřině, vlastní matce své,
aby mohla toho domu beze všeho ostýchání užívati…“

„MASOPUSTNÍ TAŠKAŘICE“
v sobotu 5. března 2011
od 19.00 hodin v sále kulturního domu Kladruby.
Pořádá Kladrubská divadelní společnost.
O zábavu nebude nouze!!!!
(Soutěž o nejlepší masku, volenka, půlnoční překvapení…)
Hudba (stejná jako vloni) bude hrát dokud to vydržíme….!

Jiří Čechura

KULTURA

„Oslava Mezinárodního dne žen“

Masopust 2011

v pátek 4. března 2011
od 17.00 v sále kulturního domu v Kladrubech

Zvemež všechny maškary do jubilejního dvacátého
pátého masopustu, ježto koná se letos v sobotu 5.3.léta Páně
2011 tradičně ve 13.00 hodin. Čtvrtstoletí není mnoho ani
málo, ale v životě našeho masopustu jest to již dosti! Protož
dostavte seš masky staré i mladé na naše oslavy.
Na náměstí před radnicí bude se konati oslava
nutná k tomuto výročí.

V programu vystoupí děti z mateřské, základní i umělecké školy
v Kladrubech. Malé občerstvení připraveno.

Pronobus

Pozvánky:
„MASOPUST“

„2. Klubový večer
– Václav Vydra“

v sobotu 5.března 2011

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-sraz maškar ve 12.30 na náměstíOslava ve 13.00 hodin na náměstí.
Program oslav 25. let :
Příjezd ctěné paní starostky
Fanfára, či dvě fanfáry
Předání klíče od města (možná)
Salva = dvacet pět ran
Ohňostroj (bez ohně) z oken radnice
Mažoretky z Baletní školy Dolní Počernice
Masopustní guláš (zdarma)

35

v pátek 25. března 2011 v 19.00
hodin
…povídání nejen o koních….
v sále kulturního domu v Kladrubech.
Vstupné 50 Kč.
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„Velikonoční koulo-boulení“
„Květná neděle- mše svatá“
v neděli 17. dubna 2011 v 10.30 hodin
v kostele sv. Jakuba na náměstí

„Velký pátek- mše svatá“
v pátek 22. dubna 2011 v 17.00 hodin
v kostele sv. Jakuba na náměstí

ve čtvrtek 21. dubna 2011
pořádá MěÚ - komise kultury a školství pro všechny kladrubské děti
a děti z Brodu, Mileva, Tuněchod, Lázu a Vrbice
Jen pro nás je zamluven areál TJ Baníku Stříbro
od 9.00 do 12.00 hodin.
KUŽELKY – BOWLING- SQUASH
Cena 50Kč + peníze na občerstvení. Přihlášky u p. Nového v ZŠ.
Odjezd v 7.30 linkovým autobusem z Kladrub, návrat do 13.00 hod.

„Bílá sobota - mše svatá“
v sobotu 23.dubna 2011 v 18.30 hodin

„6. Velikonoční jarmark“

v kostele sv. Jakuba na náměstí

v neděli 24. dubna 2011
od 10.00 hodin stánky
od 13.00 hodin velikonoční
zvyky + Dudácká kapela

„Pondělí velikonoční- mše svatá“
v pondělí 25. dubna 2011 v 11.00 hodin
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v klášteře

na nádvoří kladrubského kláštera

„Prodej velikonočních výrobků žáků ZŠ“
ve čtvrtek 21. dubna od 8:00 - 13:00 hod.
na kladrubském náměstí
+
v neděli 24.dubna od 13:00
v rámci Velikonočních trhů na
kladrubském klášteře
Přijďte si nakoupit velikonoční dekorace a podpořit
tak naši „adoptovanou“
Muthinu Munywoki z Keni!
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„Velikonoční koncert“
v neděli 24. dubna 2011 od 15.00 hodin
V programu vystoupí
- soubor staré hudby CAVALLA Kladruby
- pěveckého sboru Cantus Stříbro
- dua : Jan Vitinger a Jan Doležel - trubka a varhany
Vstupné 50,- Kč.
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Blahopřejeme
V měsíci březnu a dubnu 2011 se dožijí významného životního jubilea tito naši občané:

„Slavnostní stavění máje“
sobota 30. dubna 2011
tradiční setkání pod májkou
v Kostelní ulici v Kladrubech

Březen :

Duben:

Vilím Václav

Rypová Ludmila (Láz)

Poljak Josef

Ulrichová Hana

Demeter Vladislav

Šálová Blažena

Kratochvílová Lidmila

Hradová Růžena

Kovba Vladimír

Balíčková Hana

Koprnová Anna

Kuneš Jiří
Schaffer Rudolf

Akce připravované v měsíci květnu a červnu 2011
1 5.2011
9. 5.2011
21. 5.2011
22. 5.2011
27. 5.2011
28. 5.2011
29. 5.2011
4. 6.2011
10. 6.2011
11. 6.2011
18. 6.2011
18. 6.2011
21. 6.2011
26. 6.2011

Májová veselice
Koncert k svátku matek
Historický jarmark
Historický jarmark
Noc kostelů
22.ročník jízdy historických vozidel okolím Plzně
Den koní
Den dětí
Spanilá jízda-jízda se vším co má kola a vlastní pohon
Kladrubský expres – závody v lezení na rychlost
Kladrubská studna –soutěž v požárním sportu
Letní slavnost- Slunovrat
Závěrečný koncert ZUŠ
Mše svatá– Slavnost Těla a Krve Páně- klášterní bazilika

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

Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti

Eva Pomyjová
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SPORT
Předjaří
Do ulic vtrhl Masupost
každému zahřál duši
když sám Pronobus
předváděl
jak už to jaru sluší.

Veselí vládne v ulicích
maškary, ty se činí
a v nazdobených čepicích
kdekoho z lásky viní.

Zima už prchá před jarem
nesměle zvedá paty
to při veselí bujarém
kdy přišlápli jí šaty.

Nic platno, musí z kola ven
i když se ještě vzpíná
to Masopust je vítězem
ne smutná paní Zima.

Základní škola Kladruby a horolezecký kroužek Maglajz a Horolezecký
klub Skoba Stříbro pořádají
5. ročník závodů boulderingu pro děti a mládež

„Maglajz Boulder Cup“
Závod se uskuteční 5. 3. 2011 na umělé horolezecké stěně v tělocvičně
ZŠ Kladruby
Prezentace:
8,45 – 9,15 hod.
Zahájení:
9,30 hod. /kvalifikace/, 12,30 hod. /finále/
Přihlášky:
do 3.3. 2011 na www.skoba,ddm-stribro.cz
15 startujících v každé kategorii, při neobsazení kategorie možnost přihlášení na místě
Startovné:
pro on line přihlášené 30,- Kč / na místě 60,- Kč
Kategorie:
H1, D1 - ročník 2002 a mladší
H2, D2 - ročník 2001 - 2000
H3, D3 - ročník 1999 - 1998
H4, D4 - ročník 1997 - 1996
Závodníkům budou započítány body do celkového hodnocení 5. ročníku Překližka Cupu
2011. Všichni závodníci obdrží drobný dárek a občerstvení.
Pavel Nový

„Volejbalový turnaj smíšených družstev“
v sobotu 2. dubna 2011

Blanka Krýslová

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

Helena Kunešová
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Fotbalové jaro začíná v březnu

Placená inzerce

Fotbalisté TJ Kladruby jsou po podzimní části sezóny v tabulce III. třídy
okresního přeboru na výborném čtvrtém místě, a to pouhé tři body za vedoucím celkem z
Černošína. Lze jen doufat, že se jim na jaře povede lépe než před rokem, kdy také
přezimovali na čtvrtém místě, ale nakonec skončili v tabulce osmí. Níže uvádíme termíny
jednotlivých utkání jarní části soutěže a těšíme se na Vaši návštěvu.

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa č.5 Tachovská

Termíny utkání:
TJ Kladruby - Baník Zadní Chodov
TJ Kladruby - Čechie Halže
Sokol Černošín - TJ Kladruby
TJ Kladruby - Statky Lesná
Jiskra Bezdružice - TJ Kladruby
Dynamo Studánka A - TJ Kladruby
TJ Kladruby - Jiskra Třemešné
Jiskra Erpužice A - TJ Kladruby
TJ Kladruby - Hraničář Částkov B
Sokol Kšice B - TJ Kladruby
TJ Kladruby - Sokol Stráž u Tachova A
FK BKV Planá B - TJ Kladruby
TJ Kladruby - Sparta Dl. Újezd B

27. 3 v 15.00 hod.
3. 4 v 16.00 hod.
9. 4 v 16.30 hod.
17. 4 v 16.00 hod.
24. 4 v 15.00 hod.
30. 4 v 15.00 hod.
8. 5 v 16.00 hod.
14. 5 v 17.00 hod.
22. 5 v 16.00 hod. (hraje se v M. Chodech)
29. 5 v 15.00 hod.
5. 6 v 16.00 hod.
12.6 v 14.00 hod.
19.6 v 16.00 hod.
Daniel Petráň

 13h Trpísty /u pošty/  14h Těchlovice /na návsi/
 15h Černošín /pod kostelní zdí/  16h Svojšín /před OÚ-u Smíšeného zboží/
 17h Kladruby u Stříbra /na náměstí- před cukrárnou/
Prodej 7.4.2011 při objednání 10ks kuřic – kbelík ZDARMA!!!
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří: 14-18týd.

cena: 130-150,-Kč

Prodej 23.5.2011
Kuřice černé, červené
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
Kačeny barbarie /husokačeny/
Husy /bílé/
Husy /landeské/
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/

cena:130-150,-Kč
60-80,-Kč
90-110,-Kč
130-150,-Kč
130-150,-Kč
250-290,-Kč

stáří: 14-18týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
1-3týd.
6-8týd.

Víte, že …

Prodej 15.8.2011

…9.2. probíhal ve škole zápis dětí do první třídy. Fyzicky se dostavilo celkem 31
budoucích prvňáčků se svými rodiči, tři se omluvili z důvodu nemoci. Vzhledem
k možným odkladům školní docházky nebo z důvodu přestěhování může mít budoucí
první třída kolem dvaceti žáků...
…v pátek 18.2.2011 obyvatelky domu s pečovatelskou službou oslavily třetí výročí
svého ranního cvičení…
… termíny svateb na rok 2011 najdete na www.kladruby.cz pod „město“…
… na vstupném dobrovolném se na Vánočním koncertě v prospěch kláštera vybralo
15.683 Kč..
…dle obecně závazné vyhlášky města Kladruby 1/2010 o místních poplatcích upozorňujeme občany na termín zaplacení poplatků za psy, pozemky. Termín zaplacení
je 31. května 2011. K tomuto datu můžete poplatky platit na Městském úřadě
v Kladrubech v hotovosti.
U poplatků za psy poplatková povinnost vzniká
v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil tří měsíců. Poplatek se platí za každý
i započatý kalendářní měsíc.

Kuřice černé, červené
Modré, kropenaté, sussex

stáří: 14-18týd. cena:130-150,-Kč
stáří: 14-18týd. cena:130-150,-Kč

Prodej 13.9.2011
Kuřice černé, červené

stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč
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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!
gallusextra@centrum.cz
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