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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
právě otevíráte první letošní číslo kladrubského Zpravodaje. Sotva jsme
si dobilancovali rok loňský, letošní je již v plném proudu.
Zimní měsíce jsou pro naše město z hlediska investic obdobím příprav
a plánování. Plán rozvoje města a rozpočet byly schváleny na posledním zasedání
zastupitelstva v loňském roce a měli jste možnost seznámit se s nimi na stránkách
minulého Zpravodaje (samozřejmě jsou stále k dispozici na našich webových stránkách).
Plán rozvoje města i rozpočet se však v průběhu roku přizpůsobují aktuálnímu
vývoji a také v případě, že zaznamenáme úspěch v případě dotací. V letošním roce se
budeme pokoušet získat dotace z mnoha zdrojů. Dotace již vypsal Plzeňský kraj – zde se
pokoušíme získat dotaci na vybudování chodníku v Husově ulici (proti škole), na
vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem, na pokračování rekonstrukce kina
a dále na naše kulturní akce.
Z ministerstva pro místní rozvoj se pokoušíme získat dotaci na opravu kaple
ve Vrbici. V nejbližší době by také měl být spuštěn dotační titul Zelená úsporám na
veřejné budovy, s jehož pomocí bychom rádi zateplili budovu mateřské školy. Podmínky
tohoto dotačního titulu jsou velice tvrdé, takže zateplení základní školy z něj asi možné
nebude.
K závěru se chýlí výstavba chodníků směrem ke klášteru. V závislosti na počasí
budou dokončeny terénní a sadové úpravy a dojde k instalaci informačních tabulí a altánu
se zázemím pro cyklisty a turisty.
Po výstavbě však bude následovat administrace žádosti, což je v případě
evropských dotací fáze neméně náročná. Avšak teprve po velkém „papírování“ jsou
podle pravidel evropských dotací peníze zaslány na účet příjemce dotace, takže doufáme,
že to vše letos zvládneme.
Při přípravě investičních akcí se snažíme informovat a zapojit veřejnost. Nejenže
se občané mohou přijít zeptat na všechny plánované záležitosti a nahlédnout
do dokumentace, ale většinou svoláváme jednání, na která přímo zveme dotčené občany
a případně odborníky.
V průběhu ledna a února se uskutečnilo všech šest tradičních plesů či zábav.
O jejich úspěchu, návštěvnosti a zábavě by jistě mohli hovořit jejich pořadatelé. Město
je pořadatelem maškarního reje pro děti. Děti jako každoročně zaplnily sál kulturního
domu beze zbytku a myslím, že se dobře bavily. Pořádat akce pro děti je sice náročné,
ale o to větší je pak radost, když se povedou.
Vaše Svatava Štěrbová

Zpravodaj č. 1/2012 vychází 29.2.2012, č. 2/2012 vychází 30.4.2012
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 4.1. 2012 do 1. 2 .2012 :
Rada města v z a l a

na

vědomí :

-Porovnání ceny vodného a stočného v roce 2011 u VaK Karlovy Vary
se sousedícími společnostmi
-Oznámení ředitelky ZŠ Kladruby o přijetí opatření k odstranění zjištěných nedostatků
při kontrole České školní inspekce ze dne 7.11.2011
-Žádost p. Kateřiny Pospíchalové – byt č. 7 v domě čp.356 v Zadní ulici v Kladrubech
o snížení nájmu z důvodu opakovaného zatékání s tím, že situace je v současné době
v řešení
-Posouzení stavu dřevin Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – Vrbice – 2 lípy
a 1 bříza
-Návrh zadání územního plánu města Stříbra (viz. grafická příloha zadání) a nemá
k zadání žádné připomínky
-Informace o novém nájemci KD Kladruby - nájemkyně složila dne 16.01.2012 na
účet města Kladruby kauci ve výši 24.000,-Kč, smlouva o nájmu bude uzavřena
s platností od 1.2.2012 dle již sdělených podmínek
-Nabídku pozemků PF ČR k náhradním restitucím – jedná se o pozemky 2186/104,
2186/193, 2186/205,2186/206 v k.ú. Kladruby u Stříbra – pozemky západně
od kamenolomu pod dálnicí, celková výměra pozemků 718 m2, cena celkem 2347,Kč s tím, že město o tyto pozemky nemá zájem
- Technickou zprávu firmy Gemos CZ Čelákovice k dopravnímu měření v Kladrubech
- Nové normativy stravného dětí v MŠ platné od 1.1.2012 s tím, že zvýšení nebude
od 1.1.2012, ale až od září 2012

Rada města projednala a

schválila :

-Uzavření smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb mezi Městským
kulturním střediskem ve Stříbře a městem Kladruby
-Poskytnutí propagačního materiálu na výstavu Regiontour Brno 2012 - 100 ks map
Kladruby, 20 ks černých knih, 50 ks pohledů + další materiály poskytované zdarma
-Prodloužení platnosti smluv o pronájmu nebytových prostor dle přiloženého seznamu
s platností do 31.12.2013
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-Pokácení javoru v Zadní ulici v Kladrubech (u demolice domu čp. 68)
-Na základě posouzení stavu dřevin ve Vrbici Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR,
pokácení břízy a lípy se špatným zdravotním stavem
-Pronájem KD a restaurace U Koruny žadatelce p. Aleně Brestovanské od 1.2.2012
s tím, že bude uhrazena kauce ve výši 3 měsíčních nájmů, platba energií bude
prováděna zálohově pronajimateli
-Zakoupení osobního vozidla Kladrubským lesům, s.r.o. do ceny 80.000,- Kč
-Cenu vstupenky a předplatného na hudební festival Kladrubské léto - vstupenka
130,- Kč a předplatné 400,- Kč
-Vstupné na Klubové večery v Kladrubech v roce 2012 na částku 80,- Kč a koncert
J.S.Lenka 100,- Kč
-Řešení parkování autovraků na parkovišti u řadových domů v Zadní
ul. a v Revoluční ul. v Kladrubech tak, že majitelům os. aut bude zaslána výzva s tím,
že pokud auto bez SPZ neodstraní z parkoviště do 15.02.2012, bude město účtovat
s platností od 16.02.2012 poplatek za užívání veřejného prostranství a to ve výši 0,50
Kč za každý i započatý m2 a za každý i započatý den (tzn. za 1 den částka 2,-Kč)
-Zařazení žádosti o byt p Václava Šlapáka, Kladruby, nám.Republiky 36
do seznamu žadatelů o byt
-Návrh p. Kratochvílové, Kladruby, Milevská 259 na splácení dlužné částky
nájemného – měsíčně nájem + 1.400,- Kč dluhu
-Nové platové výměry ředitelky MŠ Kladruby p. Aleny Medové a ředitelky ZŠ
Kladruby Mgr. Ivety Svobodové dle nařízení vlády č. 448/2011 Sb.
-Zařazení žádosti p. Marianny Tancošové, Revoluční 403, Kladruby do seznamu
žadatelů o byt (výměna bytu za větší)
-Smlouvu o dílo č. 6/2011 na zhotovení PD na Stavební úpravy MK ul. Kostelní
v Kladrubech uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Jiřím Pangrácem, Plzeň
-Uzavření III. třídy MŠ Kladruby v době jarních prázdnin od 6.2. do 10.2.2012
-Úhradu poplatku za vzdělávání v MŠ Kladruby pro děti s odkladem školní docházky
(dříve bezúplatný) s platností od září 2012
-Zaslání nové výzvy manž. Bokrovým, Plzeň s tím, že při provádění geodetických
prací v k.ú. Brod – zaměřování skutečných hranic a hranic oplocení bylo zjištěno, že
část jejich oplocení na západní straně pozemku je postaveno jinak než je jejich
skutečné vlastnictví. Jde o p.p.č. 1476/18 o výměře 8 m2. Zároveň zaslat návrh kupní
smlouvy na cenu 200,-Kč za 1 m2
-Záměr výstavby fotovoltaické elektrárny :
- firmě Solarpark Dřísy s.r.o., Dřísy 12 – na střeše budovy II. stupně ZŠ
Kladruby, na st.p.č. 391 o výměře 928 m2
- firmě Solarpark Opočnice s.r.o., Opočnice 80 – na střeše budovy
II. stupně ZŠ Kladruby, na st.p.č. 391 o výměře 928 m2
- firmě Freitag Utility Construction s.r.o., Podnikatelská 545, Praha na
střeše budovy tělocvičny ZŠ Kladruby, st.p.č. 392 o výměře 400 m2
- firmě EuropEL s.r.o., Podnikatelská 545, Praha na střeše budovy jídelny
ZŠ Kladruby, st.p.č. 393 o výměře 505 m2
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Rada města n e m á

námitek :

-Ke stavbě 2 garážových stání u RD a na vlastním pozemku – žadatel p. František
Černoch, Kladruby, Kostelní 91 s tím, že p. Černoch nebude parkovat na ulici
a hlavně na chodníku před nemovitostí čp. 91 v Kostelní ul. v Kladrubech
-K předloženému záměru výstavby chaty na p.p.č. 1476/15 v k.ú. Brod u Stříbra,
žadatel p. Richard Burian, Stříbro, Západní předměstí 884 (nejsou dodrženy zákonné
odstupy od hranic sousedních pozemků)
-K úpravě části pozemku p.p.č. 185/98 v k.ú. Kladruby u Stříbra, který je ve vlastnictví
města, za účelem zřízení krytého parkovacího stání - žadatel Mgr. Andrej Diky,
Sadová 288, Kladruby s tím, že s umístěním parkovacího stání vyjádří souhlas i
druhý uživatel pozemku (p. Helena Kokrmentová) a vlastníci sousedního pozemku.
Zároveň upozorňujeme, že stanovisko města k tomuto záměru nenahrazuje povolení
pokud je dle platných předpisů k této stavbě vyžadováno
-K provedení rekonstrukce oplocení mezi p.p.č. 185/98 v k.ú. Kladruby u Stříbra
a MK v Sadové ulici v Kladrubech s tím, že tento souhlas nenahrazuje povolení
pokud je požadováno dle platných předpisů – žadatelé Mgr. Andrej Diky a Helena
Kokrmentová, Sadová 288, Kladruby
Rada města

neschválila :

-Žádost p. Aleše Nekoly, Losiná 253, bývalého nájemce objektu KD Kladruby,
o zpětné proplacení částky 20.303,-Kč za spotřebu plynu v bytě v KD, kde byl jiný
nájemce
-Nabídku firmy Bekr Břeclav o zmapování cyklotras a turistických tras (cena
inzertních ploch dle velikosti od 7.500,- Kč do 30.000,- Kč + DPH a cena publikace
s vlastním přebalem – 130,-Kč/1 ks)
-Nabídku firmy Infokanál, s.r.o. Praha se zajištěním SMS zpráv občanům přes SMS
InfoKanál
-Pronájem pozemku č. 2007 v k.ú. Milevo za účelem pastvy pro koně Občanskému
sdružení Ostrov naděje, Milevo 25. Tento pozemek je porostlý vrbami a dalšími
křovinami
-Nákup nové myčky do restaurace U Koruny v Kladrubech
Rada města d o p o r u č i l a :
-ZM schválit Zásady pro oceňování pozemků
-ZM schválit Plán činnosti a kontrol finančního výboru města Kladruby na rok 2012
-ZM schválit odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových
prostředků roku 2011 do sociálního fondu roku 2012 ve výši 140.6461,- Kč,
a to do 31.3.2012
-ZM schválit rozpočet Sociálního fondu na rok 2012
-ZM schválit závodní stravování zaměstnanců města a uvolněných zastupitelů města
v roce 2012
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-ZM schválit nájemní smlouvu o provozování vodovodů v obcích Brod, Tuněchody
uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Jaroslav Slepička, provozování
vodovodů a kanalizací Kostelec 81
-ZM schválit podání žádosti na PF ČR o zpracování privatizačního projektu
na převod pozemků do vlastnictví města Kladruby:
- p.p.č. 241/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub
- p.p.č. 1444 v k.ú. Tuněchody u Stříbra (původně st.p.č. 44 – bývalá váha, nyní
stání pro kontejnery na tříděný odpad)
- p.p.č. 2231 v k.ú. Kladruby u Stříbra (původně st.p.č. 16 – zpevněná plocha
u čp. 266 v Milevské ul a část MK Jílové ul.)
- p.p.č. 2232 v k.ú. Kladruby u Stříbra (původně st.p.č. 399/4 – zpevněná plocha
u čp. 296 Stříbrská ul.)
-ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0004300/1 mezi
ČEZ Distribuce a.s. (zastoupena JH projekt s.r.o.) a městem Kladruby el. vedení st.p.č. 21, 73, p.p.č. 1578/6 a 1602 v k.ú. Brod u Stříbra. Náhrada
za věcné břemeno – jednorázově 1000,-Kč včetně DPH
-ZM schválit seznam sponzorů Učitelského plesu konaného dne 28.1.2012
-ZM schválit podání žádosti o dotaci z dotačního programu odboru školství, mládeže
a sportu KÚ Plzeňského kraje na Hřiště s umělým povrchem v Husově ulici
v Kladrubech
-ZM schválit podání žádosti do Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2012 na
akci „Bezbariérový chodník v Husově ulici“
-ZM schválit podání žádosti o dotaci z dotačního programu odboru školství, mládeže
a sportu KÚ Plzeňského kraje „Bezpečné branky“ na nákup fotbalových branek pro
potřeby města
-ZM schválit podání žádosti o dotaci z programu Ministerstvo pro místní rozvoj
na opravu kaple ve Vrbici
Rada města

nedoporučila :

-ZM schválit směnu pozemku p.p.č. 1530 v k.ú. Kladruby u Stříbra s VUSS Plzeň
z důvodu, že pozemek města je lesní pozemek a pozemek VUSS je travnatý porost
Rada města u l o ž i l a :
-Starostce města
zadat zpracování znaleckého posudku na pozemek p.p.č. 102/5 o výměře 1672 m2
a 102/9 o výměře 1010 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra

Jednání starostky a místostarosty města :
3. 1. - jednání s firmou DYBS Plzeň ohledně výstavby víceúčelového hřiště
v Kladrubech (starostka)
4. 1 - jednání s firmou Basf – kondenzace vlhkosti v čp. 355, 356, 209
(místostostarosta)
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4. 1.
4. 1.
5. 1.
11. 1.
16. 1.

-

16. 1.
18. 1.
18. 1.
18. 1.
19. 1.
19. 1.
23. 1.
25. 1.
25. 1.

-

27. 1.
31. 1.
1. 2.
1. 2.
3. 2.

-

3. 2.
4. 2.
6. 2.
9. 2.

-

14. 2. 14. 2. 15. 2. 15. 2. 16 .2. 16. 2. 17. 2. 21. 2. 23. 2. 28. 2. -

jednání s firmou Agriimport (místostarosta)
zasedání rady města
jednání s firmou InfoKanál zřizující SMS systém měst (starostka)
Jednání s firmou Strabag
místní šetření MÚ Stříbro, odboru výstavby – soukr.garáž v Kladrubech
(starostka)
jednání s firmou Arbo Klatovy (místostarosta)
jednání s firmou Bekr Břeclav ohledně zmapování cyklotras (starostka)
jednání se zástupcem Úřadu práce TC (místostarosta)
zasedání rady města
kolaudace soukr.kolny v Kladrubech (starostka)
kolaudace veřejného osvětlení v Zadní ul. (starostka)
jednání s ředitelem sklárny Heřmanova Huť (starostka)
jednání s ředitelkou MŠ Kladruby (starostka)
seznámení občanů s projektovou dokumentací rekonstrukce Kostelní
ulice v Kladrubech (starostka+místostarosta)
jednání se zástupcem firmy MBF Czech Praha (fotovolt.el.) – starostka
návštěva zástupce německého města Altenstadt (starostka)
prohlídka kaple ve Vrbici – zjištění stavu oprav (starostka)
zasedání rady města
jednání s firmou DYBS Plzeň ohledně výstavby víceúčelového hřiště
v Kladrubech (starostka)
jednání s firmou Pegoly Kučera (místostarosta)
účast na zasedání valné hromady SDH Kladruby (starostka)
jednání se správcem objektu kláštera Kladruby (starostka)
účast na zasedání valné hromady Českého svazu chovatelů v Kladrubech
(starostka)
jednání se zástupci MěÚ Stříbro, odboru ŽP a VaK Stříbro ohledně
výstavby kanalizace u kláštera (starostka+místostarosta)
pracovní schůzka s NPÚ a odbor životního přostředí při MěÚ Stříbro
- probírky porostů v areálu kláštera v Kladrubech (místostarosta)
jednání na MěÚ Stříbro ohledně zalesňování pozemků v k.ú. Benešovice
(místostarosta)
společné zasedání rady města Kladruby s radou města Černošín
jednání u Obv.soudu v Praze – spor s firmou MBF Czech Praha
(starostka)
valná hromada-Honební společenstvo Vrbice (místostarosta)
beseda v DPS v Kladrubech (starostka)
závěrečná kontrolní prohlídka –„Revitalizace návesního rybníky Láz“
(místostarosta)
schůzka s projektantem VaK KV –přípojky Kostelní ulice (místostarosta)
členská schůze Stříbrský region (místostarosta)

Počet obyvatel k 31.12.2011

Kladruby
Pozorka
Tuněchody
Vrbice
Milevo
Láz
Brod u Stříbra

Celkem

celkem
1228
53
34
51
44
51
59

ženy
602
26
16
26
20
27
25

muži
626
27
18
25
24
24
34

1514

742

778

Změny evidence obyvatel v roce 2011
Celé Kladruby včetně obcí
celkem
narození
27
přistěhovaní
53
zemřelí
21
odhlášení
53

ženy
15
33
16
30

Termíny svateb v roce 2012
-

31. března 2012
21. dubna 2012
26. května 2012
2. června 2012
30. června 2012
21. července 2012
25. srpna 2012
22. září 2012
20. října 2012
10. listopadu 2012
12. prosince 2012 (středa)
25. prosince 2012
Hana Floriánová

Irena Lıriková

9

muži
12
20
5
23
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Výsledky monitoringu
Na
základě
připomínek
občanů,
ohledně
zvýšeného
provozu
a nedodržování rychlosti při průjezdu městem, objednalo město Kladruby monitorování
dopravy u firmy GEMOS CZ, s.r.o. Čelákovice. Měření proběhlo ve dnech 23.11.29.11.2011 a zde jsou výsledky:

redakce
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola

Návštěva u prvňáčků
Předškoláci z MŠ navštívili své starší kamarády v ZŠ. Prvňáci předvedli
předškolákům, co už se ve škole naučili, a společně si zazpívali a vyměnili dárečky.
Potom si děti prohlédly výzdobu chodeb ve škole, navštívily školní družinu a jídelnu.
Nakonec se proběhly v tělocvičně a zahrály si pohybové hry. Dětem se ve škole moc
líbilo a už se těšily na zápis.
Ladislava Pauchová

Vstup do MŠ nebyl pro některé dětičky jednoduchý. Na začátku docházky bylo několik
tvářiček uslzených. Ale brzy téměř všechny pochopily, že být v přátelském prostředí, kde
„všichni
jsme
kamarádi“,
je
pro
ně
nová
zkušenost.
S básničkou
„Já jsem malý Brouček“, kterou jsme se naučili velmi rychle, se chodilo dětem do školky
veseleji. „Broučci i Berušky“ si oblíbili cvičení s plyšovými zvířátky, rádi se učí nové
písničky a básničky a hlavně mají rádi nejrůznější jednoduché kolektivní hry. V prosinc
nás nezapomněl navštívit Ježíšek. S nadílkou krásných nových hraček a také pěkné dětské
sedací soupravy a relaxačního bazénku s míčky jsme se ještě tentýž den mohli pochlubi
rodičům při naší „velké“ slavnosti – předvánoční besídce, na níž jsme, mimo jiné
předvedli naši nejoblíbenější písničku „O Mrazíkovi“. Zima nás i se svým „Mrazíkem“
zatím neopouští. Proto se těšíme, že se tento týden „zahřejeme“ při naší masopustn
taškařici ve školce.
Marcela Jandíková
Staráme se o ptáčky
Děti ze třídy Koťat z MŠ ani letošní zimu nezapomněly na hladové ptáčky. Průběžně
doplňují
krmítko
na
zahradě
MŠ.
Seznámily
se
s
tím,co
patří
a nepatří do krmítek, kteří ptáčci u nás přezimují. Děti se naučily básničku
a písničku o ptáčcích, hrály pohybové hry. Z konstruktivních stavebnic sestavovaly
krmítka, malovaly a modelovaly ptáčky. Děti se těší na jaro, až jim ptáčci za jejich péči
zazpívají.
Petra Kertysová

„Broučci a Berušky“
Třetím oddělením v MŠ Kladruby je oddělení „Broučků a Berušek“.
Do naší třídy je zapsáno celkem 18 dětí. Prozatím denně dochází 15 Broučků
a Berušek s tím, že na zbylé 3 kamarády se těšíme v průběhu 2. pololetí školního roku
2011/2012.
Třída je složena ze tří až čtyřletých dětí a většina z nich v letošním školním roce
navštěvuje mateřskou školu prvním rokem. Zvykají si na to, jaké je to být v prostředí svých
stejně „starých“ vrstevníků odloučeni od svých rodin maminek, tatínků
i mladších či starších sourozenců.

13

14

Zápis do MŠ
Příklad stravného nyní:
Dne 21.3.2012 od 10.15 do 13.00 hodin se uskuteční v ředitelně MŠ
„ Zápis“ dětí do Mateřské školy Kladruby pro školní rok 2012/2013.
Týká se těch rodičů, jejichž děti do MŠ prozatím nedocházejí. Přednost zde
dostanou hlavně děti předškolního věku a děti zaměstnaných rodičů. Pokud kapacita
MŠ dovolí, lze sem zařadit i děti matek nezaměstnaných a na mateřské dovolené.
O přijetí a zařazení dětí rozhodne ředitelka MŠ.

Děti do 6 let
Děti od 7 let

Dopol. svačina
5,5,-

Oběd
14,16,-

Odpol. svačina
5,5,-

Pitný režim
2,2,-

Odpol. svačina
6,6,-

Pitný režim
3,3,-

Nejlevnější varianta dle vyhlášky:
Naši předškoláci
Ve dvou třídách má naše mateřinka zapsáno celkem 27 předškolních dětí :
u Sluníček 12 a u Koťat 15.
15. února nastal jejich důležitý den – šli si prověřit své znalosti
a schopnosti při „Zápisu“ do ZŠ v Kladrubech. My učitelky jsme se snažily připravit je
na tento pro ně významný krok co nejlépe. Různými motivačními hrami si procvičovaly
uvolňování ruky, snažily se poznat hlásku na začátku slova , počítat až do 10 . Společně
jsme rozkládali slova na slabiky , zkoušeli jsme chápat takové záludnosti, jako jsou
synonyma, homonyma i antonyma. A toto je jen malý zlomek toho, s čím se naši školní
čekatelé stále setkávají.
Nyní nám v individuální práci pomáhají tabulky a programy LOGICO
a PRIMO. Díky vkusným ilustracím na výukových kartách si děti otestují
své nové vědomosti – geometrické tvary, barvy, počet, logické myšlení. Sledují cesty,
řeší labyrinty, hledají rozdíly na zdánlivě stejných obrázcích a mnoho dalších
zajímavých „úkolů“.

Děti do 6 let
Děti od 7 let

Dopol. svačina
6,7,-

Oběd
14,16,-

Navýšení stravného nastane až od 1.9.2012.
Alena Medová

Novelizace v zákonech
Novinkou od 1.9.2012 bude podle novely školského zákona poplatek
za mateřskou školu pro děti s odkladem školní docházky.
Pokud předškolní dítě není ještě zralé pro vstup do ZŠ,zůstává nadále
na doporučení dětského pediatra a pedagogicko psychologické poradny v MŠ. Pro
rodiče tak vzniká povinnost platit poplatek za tzv. „vzdělávání“ – v našem případě
zatím 450,-/měsíčně.
Změna nastala i ve vyhlášce o školním stravování. Zde byly (díky vyšším
sazbám za DPH od 1.1.2012) nastaveny nové normativy na nákup potravin, a tím
i cenové rozpětí pro jednotlivé položky ve stravném.
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Základní

škola:

Učitelský ples 2012
Letošní Učitelský ples byl v pořadí již
sedmý. A díky tomuto šťastnému číslu nemohl
dopadnout jinak než dobře! Téma jsme pro letošek
zvolili námořnické (a také trochu cestovatelskoturistické…). V tomto duchu se nesla výzdoba sálu i program plesu.
Hned na začátku dorazila na sál turistická expedice děvčat z kroužku Bezva těla.
V podkolenkách, tříčtvrťácích a s batůžky na zádech „zatančila“ své předtančení
na písničku Pochod Praha-Prčice. Pak přišla na řadu úvodní scénka, při které mohli
návštěvníci na živo vidět pravou a nefalšovanou mořskou pannu. (Přítomné pány
kupodivu příliš nezaujala, že by to bylo tím, že byla fousatá?!) Poté už mohla začít
ta pravá plesová zábava… K tanci nám opět hrál Taneční orchestr Miroslava Novotného.
Dámská volenka byla tradiční koláčková. Návštěvníci mohli zkusit vyhrát některou
z bezmála tří stovek cen z pirátského pokladu (dříve se tomu říkalo tombola). A o půlnoci
přišlo na řadu půlnoční překvapení. Tentokrát nás při něm „překvapila“ talentovaná
mladá stepařka Kateřina Marešová (bronzová na loňském Mistrovství republiky
ve stepu). Její vystoupení trvalo asi jen čtyři minuty, což bylo dobře, vzhledem k tomu,
že někteří celou dobu téměř nedýchali:-)
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem sponzorům, kteří nás podpořili. Doufáme,
že téměř zaplněnému sálu se na plese líbilo a že se na příštím plese opět setkáme.
Tímto bychom Vás na ten příští osmý Učitelský ples rádi pozvali, bude se konat
2. února 2013.

Střípky ze ZŠ
-ve dnech 20. – 28.12. 2011 byla ve školní tělocvičně provedena rekonstrukce osvětlení.
Zlepšily se světelné podmínky a po odstranění starých svítidel také světlá výška ...
-19.1. se D. Eret zúčastnil okresního kola Pythagoriády, kde se zařadil mezi úspěšné
řešitele ☺
-28.1. učitelé ZŠ pořádali Učitelský ples /viz. článek/
-15.2. se konal zápis žáků do 1. třídy
-10.3. se uskuteční v tělocvičně školy již 6. ročník Maglajz Boulder Cupu – 1. závod
pětidílného seriálu Hannah Překližka Cup 2012
Pavel Nový

Hasiči informují
Jako v loňském roce, tak i letos Vás budeme informovat o činnosti kladrubského
sboru dobrovolných hasičů.
V sobotu 14.1.2012 jsme pořádali Hasičský ples, který byl už
60. v pořadí. Tímto bych chtěl poděkovat sponzorům, kteří přispěli do naší tomboly,
jmenovitě: městu Kladruby, Agroservis Kladruby, Hostinec U Kláštera,
Kamenolom Kladruby, Květinářství p.Šlapáková, Kladrubské lesy,
Benzina Kladruby-p.Hájek, Pony farm –p. Kraus, Truhlářství p.Stahl, Hostinec
U Šéfů, Tesařství Pospíchal, Zelenina p. Říhová, Autodoprava firma Nedvěd, Taxi Alikap. Klásová Stříbro, Taxi Avant-Yuli Dreyko, Zikostav-p.Kotrlík a p. Alois Paleček. Také
chci poděkovat p. Heřmánkové za věcný dar do tomboly.
Zároveň patří poděkování panu Pauchovi za přípravu večeře pro kapelu.
František Ammerling

Bohuslava Dusíková
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Včelařské okénko

Rybářský kroužek informuje
Ve středu 21.12.2011 se mladí rybáři sešli naposledy v klubovně, kde pro ně
vedoucí kroužku připravili malé pohoštění. I k malým rybářům byl Ježíšek velice
štědrý. Kluci
dostali
kšiltovky
s
logem
kroužku,
háčky,
krabičky
a další věci vhodné k rybaření. Tímto bychom chtěli poděkovat MÚ za sponzorský
dar: igelitky, pohledy a samolepky.
Další akcí rybářského kroužku byla výstava ,, MODERNÍ RYBÁŘ 2012"
v Praze.
Dne 28.1.2012 vyrazili kluci v ranních hodinách na rybářskou výstavu do Prahy.
Cestovali vlakem, všichni nadšeni, co nového objeví a poznají. A tohle byly jejich
největší úlovky z celé výstavy. Nadšeně se s kluky vyfotila naše rybářská esa: Jakub
Vágner, Pavel Tomi a Tomáš Rozsypal. Všichni včetně vedoucích kroužku si nechaly
rybáře podepsat na kšiltovky Rybářského kroužku Kladruby.
Po hlédnutí výstavy ještě navštívili podmořský svět v Praze- Holešovicích.
Tímto bychom rádi poděkovali rodičům, kteří s námi jeli. Na více zajímavých
fotek z rybářského kroužku a jeho akcí se můžete podívat na internetových stránkách
rybářského kroužku :http://ryby.monastus.eu/

Petrův zdar!

Vážení spoluobčané, mám možnost Vás pozdravit koncem února
a seznámit Vás krátce s činností základní organizace českého svazu včelařů
v Kladrubech.
Nejdříve chci poděkovat těm, kteří přišli podpořit včelaře na Včelařský ples,
který byl zcela vyprodán a podle mne byl úspěšný. Tombola se také všem líbila, neboť
většinu cen tvořil med (59kg) a výrobky z perníku (20 kg mouky). Mám takový dojem,
že včelařská tombola má být z velké většiny medová.
Chtěl bych také poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě plesu
a hlavně ženám, které pekly a zdobily velké množství perníkových výrobků.
Teď Vás krátce seznámím s pracemi, které nás včelaře brzy čekají. Léčení
včelstev, jak už jsem se zmínil koncem roku, skončilo a čekáme na výsledky ze spadu
měli (odvíčkované zásoby), jak léčení bylo úspěšné. Pokud bude více jak
2 roztoče Varoa destruktor na jedno včelstvo, tak včelaři musí přistoupit k nátěru
samotného plodu (kterého od půlky do konce března bývá jako 2-4 dlaně), kde se roztoči
většinou nacházejí, a proto musí být zlikvidováni. V této době se žádný med ve včelstvu
nevyskytuje, a tak nemějte žádné obavy z kontaminování medu. Věřím, že výsledky
budou
z velké
části
negativní
a
včelař,
který
léčil,
jak
mu
je nařízeno, bude mít vše v pořádku.
Včeličky se již od začátku února starají o novou generaci, aby až vše rozkvete,
byly v plné síle a splnily povinnost, kterou jim příroda ukládá. I samotní včelaři se na tuto
dobu těší a toužebně očekávají, kdy při teplých dnech včelstva vyrazí na první prolety,
aby se po dlouhé zimní době vyprášily.
Vážení spoluobčané, přeji Vám všem, jak včelařům, tak příznivcům přírody
hodně zdraví do jarních dnů a celého letošního roku.
František Černoch

Petr Havránek
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Novoroční setkání 2012

Výrovští myslivci informují
Vážení čtenáři, vítám Vás v novém roce u naší rubriky na stránkách kladrubského
Zpravodaje.
V tomto roce jsme prozatím uspořádali dvě akce, které stojí za zaznamenání. První
byla naháňka a následná Poslední leč, uspořádaná v hostinci u Sládka v Brodu u Stříbra.
Sešli jsme se zde první sobotu v tomto roce a podle většiny zúčastněných to byl velice
vydařený večer. O občerstvení se postarala paní hostinská a o muziku Béďa Tausch.
Druhou společenskou událostí našeho sdružení v tomto kalendářním roce byl
Myslivecký bál v Kladrubech.
Jeho pořádání a starosti s tím spojené měl na svých bedrech hlavní organizátor Vašek
Havránek. Jemu a také jeho pomocníkům z řad sdružení patří z naší strany dík za zdařilý
průběh celého večera.
Nejen k poslechu, ale hlavně k tanci nám zahrála kapela Triangl. S hudbou jsme
myslím nejen my organizátoři, ale i ostatní účastníci byli navýsost spokojeni.
K mysliveckému bálu a zpestření zábavy docela určitě patří bohatá zvěřinová
tombola. U té bych se chtěl dnes trochu zastavit. Jako každý rok jsme měli 3 hlavní ceny
v podobě celých divočáků. Tyto kusy byly uloveny 7.1.2012 na mnou již zmiňované
naháňce. Od tohoto dne byli divočáci v chladícím zařízení, které je přímo určené ke
krátkodobému přechovávání zvěřiny a podle provozovatele 14 dnů spadá do tohoto
časového horizontu. Bohužel se stalo, že kusy při následném zpracovávání výherci
nebyly poživatelné. Tuto chybu jsme již napravili a díky loveckému umu Vašků
Havránka a Loukotky vyrovnali. Abychom mohli nabídnout široké spektrum různých
cen, oslovili jsme několik sponzorů, kterým na tomto místě chci poděkovat za jejich
nezištné dary. Jmenovitě to jsou Agroservis Kladruby, cukrárna p. Zdvihalová, Eurookna
Stahl, Kladrubské lesy s.r.o., Městský úřad Kladruby, obuv p. Dejlová, Pony Farm Kraus,
potraviny Pauch, Soda shop p. Franc, Zevyp p. Eberl a železářství p. Zdvihal. Doufám,
že jsem na nikoho nezapomněl, a pokud se tak stalo, tak se moc omlouvám.
Zatím se s Vámi loučím a v příštím čísle na shledanou.

S pozdravem

V předvečer prvního dne nového roku 2012 proběhlo již
podruhé Novoroční setkání v kostele sv. Jakuba. Letošní
ročník se nesl především ve vánočním duchu, což
se projevilo ve výběru a tématice jednotlivých skladeb. Farní
sbor za doprovodu houslí (p. Touš), trumpety (p.Zdvihal)
a varhan zazpíval pásmo známých českých koled, které bylo
prokládáno instrumentálními skladbami v úpravě pro housle
a varhany, případně jen pro samotné varhany (sl. Strachotová).
Celé setkání zakončilo společné provedení účinkujících
i posluchačů nejznámější české koledy Narodil se Kristus Pán.
Velký
dík
patří
všem
členům
farního
sboru
a jednotlivým hudebníkům za instrumentální doprovod.
Děkujeme všem poslouchačům za přízeň a těšíme
se na další setkání, které se koná ku příležitosti Noci kostelů
1.6.2012.
Ivana Strachotová

Pozvánka na 7. V E L I K O N O Č N Í

JARMARK

Klášter Kladruby – občanské sdružení, Národopisný spolek Kladruby, Dudácká muzika
Kladruby a NPÚ Plzeň - Klášter Kladruby pořádají
7. V E L I K O N O Č N Í

JARMARK
V neděli dne 8. dubna 2012 na
nádvoří kláštera od 10.00 hodin
koná
prodejní
velikonoční
jarmark. 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 kladrubská
Dudácká muzika.

Petr Hucl

Helena Šrámková
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HISTORIE
Když Kladruby ještě v Kladrubech nebyly…
Zdá se vám to snad jako nesmysl? Nebo něco, co si protiřečí? Ale přece jen to
kdysi dávno byla pravda. Dnes už víme, že Staré Kladruby, tedy ty původní, se
nacházely v místech téměř kilometr vzdálených od těch dnešních. A proč je zvykem
psát Staré Kladruby s velkým začátečním písmenem a nové Kladruby s malým „n“?
Když později vznikly Kladruby na dnešním místě, původní ves i nadále přetrvávala
až do 14. století a oficiálně se pak v tehdejších knihách a listinách nazývala Staré
Kladruby.

projevenou ochotu, už nemuseli panovníkovi platit daně. Místo nich odevzdávali
nedalekému klášteru liščí kožešiny, za něž klášterní opat získával peněžní prostředky
na stavbu velké románské baziliky.
Název Kladruby asi nevznikl od slova „kladerub“, tedy dřevorubec, jak
se často uvádí, ale spíše proto, že jejich bohatí obyvatelé si stavěli svá obydlí už z
„klád rúbených“, tedy sruby, zatímco jinde stále ještě přežívaly staré zahloubené
zemnice s kůly vypletenými proutím. Současně se Starými Kladruby vznikly
pravděpodobně i blízké vesnice Milevo a Ponebuzláz, pozdější Láz, jakožto jakési
jejich předpolí, zatímco Vrbice a Milíkov byly určitě starší, ale o tom bude
pojednáno jindy.
Nejstarší cesty ke Starým Kladrubům

Co víme o Starých Kladrubech

Už dávno předtím, když ještě neexistovaly ani Staré Kladruby, ani klášter,
vedla naší krajinou významná stará cesta, kterou můžeme zatím jen víceméně
předpokládat (na mapce vyznačena tečkovaně). Na české území přicházela
z německých hospodářsky vyspělých sídel (Bamberk, Fulda, Cáchy) někde v okolí
Chebu a pokračovala k jihu podél neosídleného, širokého pruhu neprostupného
pohraničního hvozdu, jehož společná šířka na českém i německém území
se odhaduje dokonce v některých místech na 40 až 50 kilometrů. Cesta procházela
podél Kosího potoka kamsi ke Svojšínu, a pak přes Milíkov a Vrbici do krajiny
Kladrubska, tehdy však ještě vůbec neosídlené. Lze jenom předpokládat, že na místě
dnešního kláštera stál už tehdy maličký kostelík, jehož základy byly v posledních
letech archeologicky odkryty. Právě tady obcházela cesta zmíněný „velký les“,
zvláště hluboko vybíhající do českého vnitrozemí. Její další trasa vedla přes
Kostelecko, Hradišťansko a Čečovicko do míst tehdy ještě neexistujícího
Horšovského Týna a odtud přes Meclov k jihozápadu na Poběžovicko. Tam znova
přecházela pomyslnou hranici na území Falce do povodí řek Naaby a Dunaje, kde
se nacházela velká tržiště, na nichž se mimo jiné obchodovalo i se solí.
Uvedl jsem, že tato cesta se dá jen předpokládat, ale v poslední době se už
prokazují její pozůstatky jako hluboké úvozy, třeba kolem Kynžvartu, Třebele
u Černošína, Beraního Dvora u Kostelce nebo poblíž Hradišťan. Tam navíc stálo
slovanské hradiště a odpojovala se tu nedaleko od něho odbočka přes Hradec
u Stoda a Starou Plzeň do vnitrozemí Čech. Existenci popsané cesty potvrzují
i odborníci, mimo jiné archeolog Nováček ji třeba prokazuje již pro předklášterní
období v úseku mezi Svojšínem a budoucími Kladruby, německá geografka českého
původu Veronika Hofinger z Univerzity v Regensburgu prozkoumala její trasu na
německém i českém území až k Čečovicím. Také v místech jejího přechodu Kosího
potoka u Třebele vznikla na toto téma nedávno nová naučná stezka.

Není toho zase až tak málo, jak by se mohlo zdát. Určitě mnohem více, než
se o nich vědělo před padesáti lety. Víme, že Kladruby už existovaly v roce 1115,
když byl kladrubský klášter založen. Jeho zakladatel Vladislav I. je klášteru daroval
spolu s mnoha dalšími vesnicemi a uvedl je v tzv. zakládací listině jako první mezi
ostatními. Jejich založením byla zahájena kolonizace dosud neobydleného „velkého
lesa“. Ten se nacházel zhruba mezi řekami Mží a Úhlavkou a tvořil jakousi
přirozenou hranici mezi dvěma tehdy již osídlenými územními celky tak, jak bývalo
v té době zvykem. Staré Kladruby vznikly nedaleko staré cesty, vedoucí od Vrbice
k jihu, už někdy koncem 11. století. Nejspíše to bylo za vlády krále Vratislava II.
v době, kdy už obě osídlená území na sever i na jih od onoho „velkého lesa“ se stala
součástí českého přemyslovského státu, stejně tak jako samotná někdejší lesní
hranice mezi nimi.
Od Starých Kladrub měla být navíc proražena neprostupným pralesem nová,
přímá cesta přes Český les, zvláště poté, co kníže Vladislav I. pokořil posádku
malého hradu, neprávem postaveného nějakými Němci na našem území v tomto
„velkém lese“, nejspíše na místě pozdější Přimdy. Kladruby se pak staly zemskou
bránou, posledním místem před vstupem do tohoto neobydleného lesa.
To předpokládalo, že tu musela být i knížecí celnice a především také rozsáhlé
pohraniční tržiště. Tato, na svoji dobu velká vesnice byla domovem mnoha kupců,
řemeslníků a také krčmářů, poskytujících služby pocestným i formanům. Její
obyvatelé proto rychle bohatli, mimo jiné také díky těžbě stříbra v okolí, ale značnou
část svých výnosů museli odevzdávat panovníkovi jako daň. To však změnil v roce
1212, tedy právě před 800 lety, sám král Přemysl Otakar I., když jel naproti nově
zvolenému císaři, vracejícímu se z Itálie a předpokládal, že mu konečně udělí titul
dědičného českého krále. Kladrubští kupci mu při té příležitosti darovali na cestu
a na dary pro nového císaře 50 hřiven (to je 12,5 kg) stříbra. Jenže císař volil
z bezpečnostních důvodů jinou trasu, než Přemysl čekal, a tak známou Zlatou bulu
sicilskou museli králi přivézt jeho poslové, a udělení očekávaného titulu od císaře se
dočkal až v dalším roce. Od té doby však obyvatelé Starých Kladrub, jistě za svoji

Ve 12. století už z výše popsané staré cesty zůstaly jen její úseky jako méně
důležité vnitrozemské spojnice. Zato po vzniku Starých Kladrub (když ještě klášter
neexistoval) už sem byla přivedena významná cesta od Prahy a Staré Plzně (Plzence)
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přes Líně, Tlučnou, pak „zadem“, tedy kolem dnešního Rochlova a Kbelan
(vyhýbala se bažinám kolem dnešní Blatnice), přes Hněvnice, Vlkýš a Sekyřany, pak
podél Žďárského potoka, jak ukazuje mapka (čárkovaně), až do Starých Kladrub.
Ty byly vybudovány nad hlubokým úvozem (v mapce je označen pod č. 20),
používaným jako zemská cesta. Jejich polohu, několik set metrů západně od dnešní
silnice Kladruby – Stříbro, někde na úrovni tzv. velké zatáčky, odhaluje letecká
fotografie polí této lokality jako dobře znatelné kontury obdélníků a kruhů. Není
jasné, zda právě tam se nacházelo jejich jádro, ale zmiňované tržiště se určitě táhlo
podél zmíněného úvozu přes tehdy neexistující silnici až k dnešnímu hřbitovu,
možná i dále podél cesty.
I Staré Kladruby měly svůj kostel sv. Petra, o jehož poloze se vedou rovněž
dlouholeté spory. Kladrubský historik z konce 19. století Schöft ho popisuje západně
od hřbitovní zdi (tenkrát ještě byl hřbitov menší o horní polovinu). Na mapě tzv. 1.
josefského mapování (viz příloha), které se uskutečnilo ve druhé polovině 18. století,
tedy ještě v době, kdy kostel stál, je dokonce zakreslen (na mapce pod číslem 2), ale
pozor – tato mapa má ještě mnohé nedostatky a nesprávné proporce vzdáleností!
To se značně projevuje právě i v okolí kladrubského hřbitova. U původního kostela
sv. Petra býval druhý kladrubský hřbitov, kam pohřbívali své mrtvé obyvatelé
okolních vesnic a byli sem ukládány i ostatky lidí, kteří v Kladrubech zemřeli, ale
neměli zde své bydliště. Teprve po dekretu Josefa II. musely být odstraněny hřbitovy
z vnitřku obcí, v Kladrubech tedy od kostela sv. Jakuba, a tak byl vybudován poblíž
původního hřbitova ten nynější. Kostel sv. Petra byl v devadesátých letech 18. století
zbourán a z jeho zdiva byl postaven, či spíše přestavěn pivovar na náměstí. Dnešní
hřbitovní kostel stejného zasvěcení je až z konce 19. století.
Cesta, později nazývaná Norimberskou cestou, přicházející do Starých Kladrub
vnitrozemí, se malý kousek za tehdejší vesnicí rozdvojila (dnes je toto místo
označována jako U Akátu, i když akát byl poražen). Jedna větev, pozdější tachovská,
vedla přes Láz, Benešovice, Lom, Lobzy, Plezom, Damnov, přešla Mži k severu
a pokračovala nadále k Chebu (tedy ne ještě přes Tachov) a pak do německé Horní
Falce. Druhá větev, pozdější přimdská, si udržela nejprve jižní směr, jak je vidět
z nákresu v mapce, a směřovala přes les Dušníky, pozdější Benišův mlýn (tzv.
Stránských mlýn) k Milevu, Prostiboři, Darmyšlu a přes Sedmihoří k Bělé nad
Radbuzou a pomyslnou hranici do Německa. Později, když úzké cesty v Sedmihoří
již nevyhovovaly začínajícím koňským potahům, odbočila již na severozápadním
cípu Dušníků na západ k Brodu, pak na Staré Sedlo a ještě po určitou dobu vedla
přes Racov stále do Bělé. Ale pak už se, po uvedeném incidentu s Němci
postaveným hradem na Přimdě, stočila plně na Bonětice, Stráž a Přimdu, trvale
k Norimberku.
Pozdější trasa (na mapce není z důvodu přehlednosti již uvedena) využívala
potom už i přechod přes Úhlavku u Střížkova mlýna (č. 6) a potom vedla do vršku
za domem pana Jaši (č. 18, úvoz po ní je už zasypán domovním odpadem). V dalším
pokračování navázala na jiný úvoz (za Okružní ulicí – č. 9) k bývalé kapličce
a šikmo odtud (č. 10) se napojila na původní cestu. Ještě později, když existovaly již
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nové Kladruby, přicházela od brodu (dnes mostu) na Pozorce ulicí Klášterní (dnes
Kostelní) a u domu č. 114 (dům p. Kučery) pod dnešní školou (na mapce č. 19)
se rozdvojila jednak do Hřbitovní ulice a jednak směřovala k Milevské ulici.
Jiří Čechura
Legenda k mapě
pravděpodobná trasa cesty před založením kláštera
cesta v době založení kláštera a nějakou dobu poté
(12. století)
1

malý kostelík na místě pozdějšího kláštera

2

kostel sv. Petra s původním hřbitovem

3

poloha dnešního hřbitova

4

cesta z Kladrub do Stříbra kolem hřbitova

5

bývalý Střížkův mlýn

6

soutok Žďárského potoka s Úhlavkou

7

bývalý Pekelský mlýn (Čerťák)

8

soutok Žďárského potoka s přítokem od Lhoty

9

úvozová cesta pod Okružní ulicí

10

cesta od bývalé kapličky k lokalitě U Akátu

11

dnešní silnice Kladruby – Milevo

12

dnešní silnice Kladruby – Brod

13

kladrubské fotbalové hřiště

14

most přes Úhlavku na Pozorce pod klášterem

15

Obecní mlýn

16

střelnice u Skalky

17

náměstí v Kladrubech

18

Hřbitovní ulice

19

Klášterní ulice (Klostergaße), dnes Kostelní

20

úvozová cesta západně od silnice na Stříbro
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KULTURA
Masopust 2012
Zhusta chlapci, zhusta, konec Masopusta…
I tak se to dá povědít. Nu – užili jsme si dost. Pozpívali,
poskákali, popili a pojedli. Sousedy pobavili. A dobrou
vůli měli. A tak milé maškary, uložte své dušičky
k spánku na dobré místečko, abyste je zas do roka našli
a mohli je s radostí provětrati. Vlahý nástup jara a hezkyj
další čas vám vinšuje
Pronobus +++

Masopustní taškařice 2012
V sobotu 18. února se konala již 4. Masopustní taškařice. Zdá se (statistiku si
bohužel nevedeme), že chodí čím dál víc lidí, a co je důležité, čím dál víc masek!
Rok od roku jsou masky dokonalejší, propracovanější a snad i odvážnější. Pro nás jako
pořadatele je příjemné sledovat, jak se na tuto akci chodí lidé pobavit v příjemné
atmosféře a nebojí se udělat si legraci sami ze sebe.
Takže všechny masky chválíme za snahu a odvahu, obdivujeme za výdrž (vždyť vydržet
na parketu od 19:00 do 3:00 není legrace, zvlášť když část masek má za sebou cca
šestihodinový masopustní průvod) a zároveň zveme na příští Masopustní taškařici, která
se bude konat 9.2. 2013!
banda pistolníků a „dámy“ z báááru, kde houstne dým:-)

27

28

„Květná neděle“

Pozvánky:

1. dubna 2012 v 10.30 hodin
farní kostel sv. Jakuba v Kladrubech

„Oslava Mezinárodního dne žen“
9. března 2012
od 17.00 v sále kulturního domu v Kladrubech

„Zelený čtvrtek“
5. dubna 2012 v 18.00 hodin

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

farní kostel sv. Jakuba v Kladrubech

„Velký pátek-křížová cesta“
6. dubna 2012 v 15.00 hodin
farní kostel sv. Jakuba v Kladrubech

„Liturgie Velkého pátku“
6. dubna 2012 v 18.00 hodin
farní kostel sv. Jakuba v Kladrubech

„2. Klubový večer – povídání i zpívání s Alešem Hámou“
30. března 2012 v 19.00 hodin
…večerem provází Pavel Plánka…
v sále kulturního domu v Kladrubech.
Vstupné 80 Kč.

„Bílá sobota – Velikonoční vigilie“
7.dubna 2012 v 19.00 hodin
farní kostel sv. Jakuba v Kladrubech

„Slavnost Zmrtvýchvstání Páně“
9. dubna 2012 v 10.30 hodin
farní kostel sv. Jakuba v Kladrubech

„Pondělí v Oktavu Velikonočním“
9. dubna 2012 v 10.30 hodin
klášterní kostel
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„Velikonoční koncert“
„Prodej velikonočních výrobků žáků ZŠ“
8. dubna 2012 od 15.00 hodin

5.dubna 2012
8:00 - 13:00 hod.
na kladrubském náměstí
+
8.dubna 2012
od 13:00
v rámci Velikonočních trhů na
kladrubském klášteře

V programu vystoupí
- soubor staré hudby CAVALLA Kladruby
- pěvecký sbor Cantus Stříbro
- Violoncellový soubor Český Krumlov
Vstupné 60,- Kč.

Přijďte si nakoupit velikonoční dekorace a podpořit
tak naši „adoptovanou“
Muthinu Munywoki z Keni!

„Slavnostní stavění máje“
30. dubna 2012
od 18.00 v Kostelní ulici
tradiční setkání pod májkou

„Velikonoční koulo-boulení“
5. dubna 2012
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 8.30 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.

Akce připravované v měsíci květnu a červnu 2012
19. 5.2012
20. 5.2012
25. 5.2012
26. 5.2012

27. 5.2012
1. 6.2012
2. 6.2012
2. 6. 2012
8. 6. 2012
9. 6. 2012
9. 6. 2012
23. 6.2012
26. 6.2012
29. 6.2012

„7. Velikonoční jarmark“
8. dubna 2012
od 10.00 stánkový prodej
od 13.00 program na nádvoří
kláštera

Historický jarmark
Historický jarmark
Koncert DIDGERIDOO v klášteře – hraje Ondřej Smeykal
KladRockFest –hrají: Inborned Lycanthropy, Fatty Lumpkin, Tortharry,
Coward, Martyrium Christy, Last Crackers, Elysium, Securitate, Chlejf,
Bit a Nail, Fata Morgana
Den koní
Noc kostelů
Den dětí
Slavnostní kácení máje
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
Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy ZŠ Kladruby

…Dudácká muzika z Kladrub…
Eva Pomyjová
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Blahopřejeme
V měsíci březnu a dubnu 2012 se dožijí významného životního jubilea tito naši občané:

Blouznění
Až rozezní se jaro mocným hlasem
až bude slunce modř z oblohy pít
a ptáci začnou zpívat s konipasem
a lidská radost bude opět žít,

Březen :

Duben:

Nedvědová Jaroslava

Jančová Helena

Hrachovec Petr

Timurová Marta

Francová Marie

Stahl Jaroslav

Mikšíková Jana

Šustr Antonín (Vrbice)

Duspivová Miloslava

Vachulka František (Milevo)

Mrňák Josef

Hofmistr Zdeněk

Krýsl Josef (Vrbice)

Frána Milan

Palma Jan

Kohucíková Marta (Milevo)

Kurš Jiří

Brabec Jan
Hofmanová Olga (Brod)

tak potom spatříš všechny krásy
i blankyt moří rozechvělý list,
všem darům jara lidský cit se koří
a začíná si v nádheře té číst.
Jak roztodivnou píseň jaro pěje
proniká osrdím a čistí duší žal,
však když se na tě slunce pousměje
jak by ses v zlaté lázni vykoupal.
Živote krásný, tak blouzní moje duše,
ať pookřeje nové století,
člověk se nesmí tvářit hluše
vždyť život není prokletí.

Hınig Jiří
Větrovec Josef
Blanka Krýslová

Winkler Jaroslav

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

Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
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MX Team Kladruby – závody v r. 2012

SPORT
„Volejbalový turnaj smíšených družstev“ – SRANDA MAČ

-

v sobotu 31.března 2012

-

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.

JEZDCI:
Jaroslav Nedvěd – třída 125 2T /dvojtakty do 125ccm/
Václav Nedvěd – třída OPEN /dvojtakty a čtyřtakty do 500ccm/
Miloš Nedvěd – třída MX2 /dvojtakty do 144ccm, čtyřtakty do 250ccm/
Blue Smoke Plzeň – závody v r. 2012
- Sdružený přebor západních, středních a severních Čech – BUELL CUP 2012
pod AČR
- Pohár Sv. Petra 2011 - Stříbro, terén Sv. Petra

-

Helena Kunešová

-

Informace oddílu volejbalu
1.
Dnešní informace bude opravdu krátká. Vedle tréninkového procesu mládeže,
mužů a žen jsou hrány v tomto období pouze krajské přebory juniorů a juniorek a také
okresní přebor žen. Vše v soutěžním ročníku 2011 - 2012.
V OP žen je v průběžném pořadí na 1. místě družstvo Sokola Kladruby B,
druhé jsou naše juniorky před Planou a Tachovem.
Junioři v KP jsou podle našich předpokladů po třetím soutěžním turnaji
na místě 4. za družstvy Klatov, Plzně a Domažlic.
V KP juniorek je situace poněkud komplikovaná. V tuto chvíli jsou naše
juniorky na výborném 2. místě před čtvrtým a závěrečným turnajem, ale protože
družstvu z Domažlic chybí dohrát tři utkání, je pravděpodobné, že o druhé místo
přijdeme a
budeme
s družstvem
Rokycan usilovat o třetí příčku v tomto
přeboru. Suverénem soutěže je družstvo
Rapidu Plzeň
Potěšující
informací
pro
začínající žačky našeho oddílu je to, že
od března bude rozehrán okresní přebor
žaček - trojice. V družstvu jsou tyto
hráčky : Dominika Ivanová, Nikola
Goldobinová, Alice Pospíšilová, Lucie
Šavlová a Kateřina Syrová.
Pavel Petráň
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Sdružený přebor západních, středních a severních Čech – BUELL CUP 2012
pod AČR
Pohár Sv. Petra 2011 - Stříbro, terén Sv. Petra

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

JEZDEC:
Pavel Nový – třída VETERÁN /dvojtakty a čtyřtakty do 500ccm/
Datum
Pořadatel
125 2T
MX2
OPEN
VETERÁN
x
M.Nedvěd
V.Nedvěd
P.Nový
8.4.
Kříše
Ne
J.Nedvěd
M.Nedvěd
V.Nedvěd
P.Nový
21.4.
Sedlčany
So
J.Nedvěd
x
V.Nedvěd
P.Nový
8.5.
Krásná Lípa
Út
17.6.
x
M.Nedvěd
V.Nedvěd
P.Nový
Horšovský
Ne
Týn
x
M.Nedvěd
V.Nedvěd
P.Nový
24.6.
Stříbro
Ne
x
M.Nedvěd
V.Nedvěd
P.Nový
28.7.
Třebíz
So
J.Nedvěd
x
x
P.Nový
19.8.
Merklín
So
J.Nedvěd
M.Nedvěd
x
P.Nový
8.9.
Vysoká Pec
So
x
x
V.Nedvěd
P.Nový
22.9.
Loket n. Ohří
So
x
M.Nedvěd
x
P.Nový
28.9.
Krásná Lípa
Pá
J.Nedvěd
M.Nedvěd
V.Nedvěd
x
20.10.
Třebíz
So
Celkem závodů
5
8
8
10
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Dosud nebyl vydán kalendář ČSMS /další subjekt, který se uchází o pořádání
motocyklových závodů/. Rozhodne se zřejmě až po 20. únoru, kdy ČR navštíví expertní
skupina pověřená FIM /mezinárodní motocyklová federace/ a rozhodne o přidělení
autority buď AČR nebo ČSMS. Na vyřešení této kauzy čeká i stříbrský AMK, aby mohl
stanovit termíny Poháru sv. Petra.
V současné době motokrosaři pilují fyzičku každou sobotu v tělocvičně ZŠ pod
vedením M. Rajwy a samozřejmě ještě každý individuálně podle svých možností.
Jaro a s ním i začátek sezóny se blíží ...
Pavel Nový

poslední start v této kategorii (20:47 min.). Petr Bukovjan na třetím místě měl čas 21:06
min.
Velmi početná byla kategorie žen. Na start se jich postavilo 11. Po rychlém začátku
těsně zvítězila Karolína Hrubá v čase 22:32 min. před Soňou Müllerovou ( 22:36 min.).
Obě těsně následovala třetí Deredimosová Pavla (22:44 min.).
Vladislav Moravec

Atletický únor

Silvestrovský běh, jeho 39. ročník, odstartoval v 11,00 hodin senátor
Mgr. Miroslav Nenutil. Na obtížnou trať za nezvykle teplého počasí se vydali 33 běžci.
Na trati se vyskytuje mnoho kopců i prudké seběhy. Se záludností trati se nejlépe
vyrovnal Tomáš Jaša z pořádajícího oddílu. Jeho čas 16:35 min. je kvalitní, na překonání
traťového rekordu však nestačil. Se ztrátou přes 3 minuty doběhl Jan Flaks (19:38 min.).
To však nesnižuje jeho výkon, protože je veterán a s přehledem vyhrál svoji kategorii.
V cíli čekal, jak zaběhne jeho velký soupeř v souboji o nejlepšího běžce Tachovska,
Václav Šůcha. Pokud by jejich odstup byl pod 3 minuty, stal by se vítězem Šůcha. Ten se
však vidinou možného vítězství nechal strhnout k rychlému začátku, „přepálil tempo“, na
což doplatil v závěru. Jeho ztráta činila téměř 4 minuty (23:37 min.) a sen o vítězství se
rozplynul. Vyhrál však kategorii veteránů nad 60 let. V ní byl na 2. místě Jiří Lacina
(27:14 min.) před Jiřím Čečkem( 28:20 min.). V kategorii veteránů do 50 let doběhl
druhý Milan Málek ( 21:00 min.) před třetím Milanem Šrámkem (21:48 min.). Z veteránů
do 60 let byl druhý Josef Němec (24:29 min.), třetí byl Vladimír Sýkora ( 25:40 min.).
Vítězem této kategorie se stal po delší době Josef Zíka v dobrém čase 20:53 min.
V kategorii mužů do 40 let doběhl na druhém místě Jiří Trávníček, pro kterého to byl

V sobotu 4.2.2012 se utkali v boji o krajské medaile Severozápadní atletiky (kraje
Karlovarský a Plzeňský společně) atleti v kategoriích dorosteneckých, juniorských
a dospělých. Poměrně malé zastoupení měl oddíl atletiky Baník Stříbro. A byl poměrně
úspěšný. Přes silné mrazy se pořadatelům podařilo nafukovací halu v Praze na Strahově
dobře vytopit, a tak závody mohly proběhnout regulérně.
Nejúspěšnější byla dorostenka Veronika Matulková. Přivezla 2 zlaté medaile,
překvapivá byla zejména ze skoku dalekého. Z 6 pokusů byly 2 velmi zdařilé a skok
dlouhý 507 cm znamenal 1. místo. Očekávala sice lepší výkon, ale také soupeřky podaly
slabší výkony, než jsou zvyklé. V poslední době absolvovala Veronika několik závodů
v trojskoku. I když její technika je ve stadiu učení, předvedla poměrně dobrý výkon.
10,27 m jí přineslo 2.zlatou medaili.
První zlatou medaili získal v kategorii dospělých Tomáš Jaša. Běžel 3000 m
a v závodě start- cíl zvítězil v kvalitním čase 8:43,43 min.
3 000 m běžela také Karolína Hrubá v kategorii juniorek. Proti loňskému roku
mají její výkony solidní kvalitu a
kvalitní byl také její čas 11:13,77
min. Doběhla si jím pro vítězství
ve své kategorii. V závodě s ní, ale
v kategorii žen startovala Soňa
Müllerová sice ještě za Marathon
Plzeň, přestupuje však do Baníku
Stříbro. Také podala dobrý výkon
a s časem 11:43,92 min. byla
spokojena.
Z dalších výsledků atletů
Baníku bylo úspěšné vystoupení
dorostenky Terezy Slabé ve vrhu
koulí, která hodem
dlouhým
10,17 m obsadila 5. místo. Stejné
místo ve vrhu koulí, ale mužů,
obsadil Martin Nedbal výkonem
10,68
m.
Jeho
svěřenec,
dorostenec Václav Dedek byl 7.
(10,47 m).
Vladislav Moravec
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Silvestrovský běh

U poplatků za psy poplatková povinnost vzniká
v Kladrubech v hotovosti.
v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil tří měsíců. Poplatek se platí za každý
i započatý kalendářní měsíc.

Víte, že …
…v pátek 17.2.20121 obyvatelky domu s pečovatelskou službou oslavily čtvrté výročí
svého ranního cvičení…
… termíny svateb na rok 2012 najdete v tomto čísle Zpravodaje nebo na
www.kladruby.cz pod „město“…
… na vstupném dobrovolném se na Vánočním koncertě v prospěch kláštera vybralo
6.101 Kč..

…pokud rádi hrajete rekreačně volejbal, přijďte každé pondělí od 19.30 do tělocvičny ZŠ
Kladruby…
…silná firma z Domažlic nabízí stabilní zázemí perspektivní společnosti novým
zaměstnancům na pozice: zámečník-svářeč, tiskař-obsluha strojů a zařízení, operátor
CNC strojů. Nástup možný ihned na všechny nabízené pozice, volejte tel.: 379 724 046,
nebo posílejte nabídky společně se životopisem na email: info@dotiko.cz

…v prostoru před areálem Technických služeb v Kladrubech, je po dohodě, možné
ukládat občany města Kladruby větve z jarního prořezávání stromů…
… je znovu otevřena restaurace U Koruny v Kladrubech, pronájem sálu, salonku, či
dovoz pizzy si můžete objednat na tel. číslech : 773 969 291, 721 466 337, 775 485
074…

Placená inzerce:
…na základě stížností občanů našeho města upozorňujeme majitele a průvodce psů, že
jsou povinni při venčení psa jeho exkrementy okamžitě odstranit. Toto je jedno
z ustanovení Obecně závazné vyhlášky města Kladruby …

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou
užitkovost
JIŽ přijímáme objednávky na:

kuřice černé, červené, bílé, modré, kropenaté, sussexové a slepice
½ roku ve snášce
kačeny pekingské, barbarie, rouvenské, moularden
 husy bílé, landenské, perličky,krůty, brojlery

! DRŮBEŽ ROZVÁŽÍME únor-říjen!
Informace a objednávky:
GALLUS EXTRA, s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava tel.567 212 754, 567
214 502, mob.731 701 331, gallusextra@centrum.cz, po-pá 8-15h!!!

…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 2012. K tomuto datu můžete poplatky platit na Městském úřadě
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