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SLOVO ÚVODEM

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané,
v parném srpnovém dni Vás zdravím na stránkách čtvrtého letošního Zpravodaje.
V Kladrubech se říkává, že po pouti už vlastně končí léto i prázdniny. Letos to
platí pouze u prázdnin, které se opravdu chýlí ke konci. Ale u léta je to spíše naopak.
Vedra, která panují, letos ještě nebyla. A tak jsem slyšela na pouti i takové názory, jestli
vlastně není lepší drobný déšť než úmorné parno…Většina ohlasů na pouť však byla
kladná. Atrakcí i stánků bylo dostatek, i když to není věc, kterou můžeme až tak
ovlivnit, protože prodejci a jejich návštěva zda se odvíjí od toho, jak koupěchtiví jsou
návštěvníci pouti.
Kulturní program ovlivňujeme, protože jej objednáváme a platíme. Spousta lidí
se na mne obrací a dává tipy na to, koho máme příště pozvat. Měli bychom si tedy
uvědomit, že některé hudební skupiny a někteří umělci, jsou pro nás opravdu drazí
a nemůžeme si je dovolit. Letošní zábava s Brutusem se těšila velké návštěvě rockových
fanoušků a vystoupení Železného Zekona bylo úspěšné a těšilo se přízni diváků i přes
to, že v té době bylo určitě příjemnější být někde u vody.
V průběhu let se ukázalo, že nákup budovy Sulanova statku byl dobrým krokem.
Tradiční chovatelskou výstavu si již nedokáži představit nikde jinde a výstava staré
zemědělské techniky se také stává pomalu pojmem. Letošní kulturní program v budově
Staré pošty obstaral Kladrubský fotoklub.
Investiční akce v našem městě probíhají podle plánu. Chodníky jsou jakousi
první vizitkou města, které si každý všimne, a již jsem zaznamenala kladné ohlasy na to,
že průchod městem Kladruby již máme celkem přijatelný. Je však jasné, že další místní
komunikace čekají na své opravy, rekonstrukce či novou výstavbu. V letošním roce nás
ještě čeká oprava části Kostelní ulice, kde provedeme také kanalizační a dešťové
přípojky.
V nejbližší době nás čeká také rekonstrukce vodovodních řadů v obci Tuněchody
a rekonstrukce místní komunikace ve Vrbici. V Lázu probíhá stavba letního
odpočinkového altánu, u níž je třeba zmínit, že se na ní podílí přímo občané obce.

Přeji Vám krásný zbytek léta.
Vaše Svatava Štěrbová
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 20.6. 2012 do 25.7 .2012 :
Rada města v z a l a n a v ě d o m í :
• Zápis č. 2/2012 z jednání kontrolního výboru města Kladruby ze dne 22.5.2012

Rada města projednala a s c h v á l i l a :
• Vedení a vyznačení jezdecké stezky dle standardů KČT – v rámci realizace
projektu „Na koni po západě Čech“ - jedná se o pozemky: 1643/5, 1771/1,
1772/1, 1772/2, 1772/3, 1967/2, 1999/8, 2051, 2055/1, 2058/1, 2060/1, 2060/4
v k.ú. Kladruby u Stříbra, 1572/1, 1983, 1990/2, 1990/5, 1990/6 v k.ú. Láz
u Kladrub , p.p.č. 797/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra, p.p.č. 1990, 1909/1, 1925/1
v k.ú. Milevo
• Zařazení žádosti p. Klavdiji Sokolové, Nedražice 37 o přidělení bytu v DPS
v Kladrubech do seznamu žadatelů
• Žádost sl. Mariky Špringlové, Milevská 321, Kladruby o bezúplatné využívání
pozemků za účelem sekání trávy (pozemky okolo bývalé úpravny vody,
od úpravny směrem k fotbalovému hřišti a pozemky bývalého sadu pod Zahradní
ulicí) s tím, že posekání trávy a celkové sklizení pozemků proběhne nejpozději
do 30.06.2012
• Přidání reproduktoru na veřejný rozhlas na Pozorce za cenu 2.333,04 Kč
• Kontrolu drátového rozvodu veřejného rozhlasu firmou HL Trade Tatiná
v termínu 26.6.-27.6.2012 za cenu 5.892,- Kč
• Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem bytu
- Jiří Jaša, Kladruby, Revoluční 403 - od 1.7.2012 do 30.9.2012
- Vladislava Kratochvílová Kladruby 359 - od 1.7.2012 do 30.9.2012
• Nabídku firmy Kácení rizikových stromů Skviřín na provedení ošetření zeleně
v Kladrubech - zdravotní řez dubu u kostela, akátové aleje pod restaurací
„U Kláštera“, lípy a akátů rostoucích kolem hřbitova a lípy na návsi obce
Vrbice
• Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správně SÚS Plzeňského kraje
č. 80701151 – překopy silnice na Pozorce z důvodu výstavby kanalizace, cena
jednoho překopu 10.000,-Kč, celkem asi 4 překopy
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Zatrubnění příkopu v rámci akce Výstavba chodníku při ulici Revoluční
v Kladrubech za cenu 319.516,- Kč
Poskytnutí propagačního materiálu :
- na slavnostní setkání obcí Vrbice - 1 mince, 10x černé knihy, 10x tašky, 10x
mapy, 30x pohledy Vrbice
- na slavnostní předávání vysvědčení vycházejícím žákům ZŠ - 17x mince,
17x černá kniha
Dodatek smlouvy uzavřený mezi městem Kladruby a firmou Promonasta, s.r.o.
na vícepráce při akci Kladruby - Bezbariérový chodník při ul. Husově ve výši
212.656,92 Kč
Členství města Kladruby v honebním společenstvu Holostřevy
Zařazení žádosti p. Ladislavy Sirové, Lšelín 35 do seznamu žadatelů o byt s tím,
že při přidělování bytů budou upřednostňováni občané ze správního území
města Kladruby
Zařazení žádosti o byt p. Jany Hanzlíkové, nyní Kladruby, Zadní 356 do
seznamu žadatelů o přidělení bytu
Uzavření dohody mezi městem Kladruby a p. Jaroslavem Šimkem, pohostinství
Brod o úhradě za spotřebovanou el. energii při čerpání vody ze sklepa. Jedná se
o období leden – duben 2012, cena za 1kwh 5,40 Kč, cena celkem 2.575,-Kč
vč. DPH
Uzavření mandátní smlouvy č. 5/7/2012 mezi městem Kladruby a Janem
Kuvíkem, Třešňová 1290, Stříbro na vykonávání stavebního dozoru při
realizaci stavby - Oprava povrchu komunikací v MŠ Kladruby za cenu 1%
z konečné ceny stavby + cestovní náklady - 80,- Kč za jednu návštěvu staveniště
Poskytnutí propagačního materiálu na akci- Trofeo Niké Bohemia 2012 dne
27.7.2012 : 25x taška, černá kniha, propisovačka, mapa města, odznak, pohledy
a další materiály poskytované zdarma
Prodejní cenu propisovačky - Město Kladruby - 10,- Kč
Výpůjčku pozemku u nemovitosti čp. 99 v Kladrubech ZO ČSCH Kladruby
k pořádání výstavy drobného zvířectva v době kladrubské pouti včetně přípravy
a následného vyklizení prostor.
Informaci ředitelky MŠ Kladruby o stanovení stravného v MŠ Kladruby od
3.9.2012, cena 34 Kč pro strávníky do 6 let a od 6 let cena 37 Kč.
Určení odměny ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové za I.pololetí 2012
Nabídku firmy Belas JS, s.r.o. Stříbro na vybudování autobusové zastávky před
budovou čp. 19 v obci Vrbice za cenu 45.045,- Kč bez DPH
Nabídku firmy Elektro MB, s.r.o. Stříbro na rekonstrukci VO Milevo za cenu
78.716,- Kč

Rada města s o u h l a s i l a :
• S umístěním pamětní tabule na hřbitově v Kladrubech se vzpomínkou na
německé obyvatele z Kladrub dle návrhu jejich potomků
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Rada města n e s o u h l a s i l a :
• S oddělením části pozemku p.p.č. 241/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub s tím, že tento
pozemek přímo navazuje na p.p.č. 241/3, která je v územním plánu navržena
jako plocha pro parkoviště. Pokud bude skutečně stavba parkoviště realizována,
je možné, že tato bude zasahovat i do p.p.č. 241/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub.
Vlastnictvím pozemku 241/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub předejdeme případným
možným problémům. Tento pozemek bude zahrnut do územního plánu. Vše viz.
dopis ze dne 23.03.2012 (žádost PF ČR o stanovisko k oddělení části p.p.č.
241/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub na základě žádosti manželů Emila a Heleny
Jančových – převod části pozemku mimo nabídku dle zák.č. 229/1991 Sb. )
• S nabídkou k natočení pořadu Cyklotoulky s Vilémem Dubničkou z důvodu,
že tento pořad byl již natočen s Michalem Jančaříkem
• S žádostí Ing. Martina Junka, Plzeň U Ježíška 11 o umístění pojízdného včelína
s cca čtyřmi úly na pozemek p.p.č. 185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že
umístění včelína by ohrožovalo občany procházející pěšinou vedenou tímto
pozemkem a umístění by bylo příliš blízko oplocení zahrad
Rada města n e m á n á m i t e k :
• K návrhu revize č. 2 provozního řádu SDO - rozšíření seznamu přebíraných
odpadů na SDO
• Ke konání výstavy drobného zvířectva pořádané ZO ČSCH Kladruby ve dnech
18. –19. 8. 2012 v areálu čp. 99 v Kladrubech
Rada města j m e n o v a l a :
• Na základě výsledků výběrového řízení do funkce ředitelky MŠ Kladruby
p. Alenu Medovou od 1.8. 2012
•
Na základě výsledků výběrového řízení do funkce ředitelky ZŠ Kladruby
Mgr. Ivetu Svobodovou od 1.8. 2012
Rada města p ř e d l o ž i l a :
• ZM ke zvážení dotaz realitní kanceláře, která prodává nemovitost čp. 62
v Brodu u Stříbra za jakou cenu by město bytovku odkoupilo
Rada města d o p o r u č i l a :
• ZM schválit přijetí dotace od KÚ PK na projekt Divadelní rok 2012 v částce
30.000 Kč
• ZM schválit přijetí dotace od KÚ PK na projekt Kladrubské léto 2012 v částce
30.000 Kč
• ZM schválit změnu stanov Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky
Černošín
• ZM schválit přihlášku města Kladruby do projektu - Tisíc stromků pro
Plzeňský kraj
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•

ZM schválit uzavření smlouvy s firmou Promonasta, s.r.o. na akci : „Oprava
povrchu komunikací v MŠ Kladruby ve výši 547.671,91 Kč
• ZM schválit změnu usnesení č.10/2012 - II/12 - odprodej bytu č. 1 v domě čp.
260 v Milevské ulici v Kladrubech s tím, že kupujícím je Petra Krásná,
Kostelní 94, Kladruby (výlučné vlastnictví)
• ZM schválit umístění fotovoltaických elektráren dle předloženého návrhu
místostarostou města
• ZM schválit podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje - Správa a údržba
silnic o bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města – jedná se
o pozemky, které byly dotčeny stavbou chodníku v Brodu u Stříbra
- P.p.č. 1606/2 o výměře 71 m2
- P.p.č. 1606/3 o výměře 24 m2
- P.p.č. 1665/1 o výměře 278 m2
- P.p.č. 1666/3 o výměře 92 m2 vše v k.ú. Brod u Stříbra
• ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene a o právu stavby č. IV-12007992/VB/001 Kladruby, Husova 393, OZE, kNN , p.p.č. 1999/1 v k.ú.
Kladruby u Stříbra mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. - jedná se
o novou skříň SR622 u transformátoru v parku pod základní školou – z důvodu
FVE. Náhrada za věcné břemeno - 1000,-Kč
• ZM schválit podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje - Správa a údržba
silnic o bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města – jedná se
o pozemky, které byly dotčeny stavbou chodníku Kladruby u Stříbra
a Pozorka u Kladrub – stavby bezbariérové propojení kláštera se středem
města.
Jedná se o pozemky:
- p.p.č. 2071/4 o výměře 100m2
- p.p.č. 2236 o výměře 393 m2
- p.p.č. 2237 o výměře 704 m2
- p.p.č. 2238 o výměře 90 m2
- p.p.č. 2239/2 o výměře 103 m2
- p.p.č. 2240 o výměře 87 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra
- p.p.č. 231/12 o výměře 1869 m2
- p.p.č. 300 o výměře 546 m2
- p.p.č. 301/1 o výměře 333 m2
- p.p.č. 231/4 o výměře 60 m2
- p.p.č. 231/5 o výměře 61 m2
- p.p.č. 231/11 o výměře 599 m2
- p.p.č. 299 o výměře 296 m2 vše v k.ú. Pozorka u Kladrub

Zasedání zastupitelstva města dne 27.6. 2012 :
Zastupitelstvo města v z a l o n a v ě d o m í :
• Zápis č. 2/2012 z jednání kontrolního výboru města Kladruby konaného
dne 22.5.2012
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• Informaci o dotazu realitní kanceláře, která prodává nemovitost čp. 62 v Brodu
u Stříbra za jakou cenu by město nemovitost odkoupilo
Zastupitelstvo města projednalo a s c h v á l i l o :
• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 6.6.2012
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
• Změnu stanov Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín
(SOČ) a udělilo souhlas Mgr. Svatavě Štěrbové, starostce města, k hlasování
o této změně stanov na jednání členské schůze SOČ
• Odkoupení pozemku p.p.č. 102/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra městem Kladruby od
p. Jana Beneše, a to za cenu 50,-Kč (97 m2, cena celkem 4.850,-Kč) a zároveň
odprodej části p.p.č. 2002/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře dle geom. plánu za
cenu 50,-Kč/1 m2 + náklady na GP + náklady na vklad práva do KN (tento postup
se navrhuje z důvodu velkého rozdílu ve výměře pozemků požadovaných
p. Benešem ke směně)
• Přijetí dotace od KÚ PK na projekt Kladrubské léto 2012 v částce 30.000 Kč
• Přijetí dotace od KÚ PK na projekt Divadelní rok 2012 v částce 30.000 Kč
• Přihlášku města Kladruby do projektu - Tisíc stromků pro Plzeňský kraj
• Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Promonasta s.r.o. na akci
Oprava povrchu komunikací v MŠ Kladruby ve výši 547.671,91 Kč
• Změnu usnesení č.10/2012 - II/12 - odprodej bytu č. 1 v domě čp. 260 v Milevské
ulici v Kladrubech s tím, že kupujícím je Petra Krásná, Kostelní 94, Kladruby
(výlučné vlastnictví)
• Kupní smlouvu č. 44/950/12 uzavřenou mezi St.statkem Jeneč a městem Kladruby
o odprodej p.p.č. 2078/4 v k.ú. Kladruby o výměře 483 m2 za cenu 7.730,- Kč +
náklady na vklad do KN 1000,-Kč
• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem
Kladruby a firmou Freitag Utility Construction, s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na
zřízení a provozování fotovoltaické elektrárny na střeše budovy čp. 297
v Kladrubech (mateřská škola) na p.č. 398/1. Cena věcného břemene činí 1.000,Kč/instalovaný kW/1rok
• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem
Kladruby a firmou Freitag Project Development, s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na
zřízení a provozování fotovoltaické elektrárny na střeše budovy čp. 297
v Kladrubech (mateřská škola) na p.č. 398/1. Cena věcného břemene činí 1.000,Kč/instalovaný kW/1rok
• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem
Kladruby a firmou Europecon, s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na zřízení
a provozování fotovoltaické elektrárny na střeše budovy čp. 297 v Kladrubech
(mateřská škola) na p.č. 398/1. Cena věcného břemene činí 1.000, -Kč/instalovaný
kW/1rok
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• Uzavření smlouvy s firmou Sollaris, s.r.o., Mírové náměstí 80, Kadaň na dodání
fotovoltaické elektrárny 12,42 kWp na budovu MěÚ Kladruby čp. 89 za cenu
557.533,- Kč bez DPH
• Uzavření smlouvy s firmou NWT, a.s., nám. Míru 1217, Hulín na dodání
fotovoltaické elektrárny do 30 kWp na budovu ZŠ Kladruby čp. 203 za cenu cca
600.000,- Kč bez DPH (cena bude upřesněna)
• Nákup 15 ks informačních tabulí na stávající naučnou stezku v ceně do 200.000,Kč včetně tisku
• Podání žádosti o koupi pozemků ve správě PF ČR dle § 17 odst. 3 písm. c)
zákona č. 229/1991 Sb. – p.p.č. 1740/21 a p.p.č. 1740/22 v k.ú. Kladruby u Stříbra
(výměra 2558 m2 a 122 m2) – pozemky pod kompostárnu
Zastupitelstvo města r e v o k o v a l o :
• Usnesení ZM ze dne 6.6.2012 č. 10/2012/II/28 (smlouva o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene na provozování FVE na budově ZŠ od firmy EuropEL
s.r.o. Praha)
Irena Lıriková

KLADRUBSKÉ LESY VÁS ZVOU DO SVÉ ,,PRODEJNIČKY“.
OTVÍRACÍ DOBA PO - PÁ 6,00-14,30 HODIN, TEL.:374631955
PŘEHLED NĚKTERÉHO ZBOŽÍ Z NAŠEHO SORTIMENTU:

PRACOVNÍ ODĚVY :
modráková bunda, modrákové kalhoty od260,- Kč,
pracovní kombinéza dětská 333,- , pracovní lacláče dětské 275,-,dětské prac.
rukavice, vesta flis 304,-Kč, vesta teplá /zelená,modrá, černá/ 314,- Kč, pracovní
kombinéza 484,- Kč, pracovní trička od 74,- Kč,rybářské vesty 280,-Kč, kalhoty
361,-Kč, flanelové košile od 142,- Kč, bavlněné ponožky 28,- 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.
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DROGERIE:
Ariel gel. polštářky 120,-Kč,Jar 1 litr 41,-,- Kč, Dreft 3 litry 175,-Kč, Nivea mýdlo 13,Kč,Koňská mast 94,-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,
víčka na zavařování šroubovací 10 ks 20,- Kč, normální 20 ks 30,- Kč……
ZAHRADA:
Veškeré postřiky proti škůdcům a chorobám, Roundup /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, repelentní kapsle proti blechám, vším
a klíšťatům pro kočky a malé psy.
Směs pro NOSNICE /šrot,granule/ 272,- Kč /25kg/ , granule pro králíky 277,-Kč / 25kg /
,v sezóně směs i pro KACHNY, BROJLERY........
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.
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Naše město recyklací starých spotřebičů výrazně přispělo k ochraně
životního prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 57 televizí, 23 monitorů a 421 kg drobného
elektra
Občané našeho města již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně
vyčíslit, kolik elektrické energie, ropy, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci
ušetřili životnímu prostředí. Víme také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů
nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti
ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozařízení. Letos
poprvé jsme získali certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí
a počítačových monitorů, ale také o významu sběru drobných spotřebičů.
Studie posoudila systém zpětného odběru televizorů, počítačových monitorů
a nově také drobných spotřebičů, jako jsou např. mobily, notebooky nebo tiskárny.
Hodnotila dopady jejich sběru, dopravy a ekologického zpracování či likvidace.
Výsledky studie byly prezentovány formou spotřeby energie, surovin, emisí do ovzduší,
vody a produkce odpadu.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch
nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr
a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří tolik energie, kolik spotřebuje
moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho
notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100
kilometrů, nebo dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například
spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že občané našeho města v loňském roce vytřídili 57 televizí, 23 monitorů a 421 kg
drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 22,33 MWh elektřiny, 960,14 litrů ropy, 101,65
m3 vody a 0,98 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o
5,13 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 19,94 tun“.
Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny
skleníkových plynů a jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh
elektrické energie, jsou to impozantní čísla. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí
a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.
Díky zpětnému odběru:
Jednoho kusu televize (resp. monitoru) dojde k úspoře elektrické energie ve výši 162,39
kWh (125,04 kWh u monitoru). Stejné množství energie spotřebuje například 60 W
žárovka svítící nepřetržitě 4 měsíce (3 měsíce u monitoru).
Jednoho kusu notebooku dojde k úspoře energetických surovin, například se nemusí
vytěžit 6,8 litru ropy. Stejné množství ropy se například spotřebuje k ujetí 100 km
v osobním automobilu s běžnou spotřebou, nebo k úspoře 392 litrů pitné vody, čímž
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nevznikne stejné množství znečištěných odpadních vod. Stejné množství vody je
například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.
Sta kusů mobilních telefonů dojde ke snížení produkce skleníkových plynů, protože není
vyprodukováno 122 kilogramů CO2 . Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil, který
ujede čtyři jízdy mezi Prahou a Brnem.
Ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 563 kilogramů, stejné množství
nebezpečného odpadu vyprodukuje za rok 140 domácností.
Dle informací Asekolu

Včelařské okénko
Ostropestřec mariánský – významná léčivka pro včely
Před řadou let se diskutovalo o významu této
bodlákovité léčivky pro včely. Názory byly různé,
dokonce se uvádělo, že tato rostlina může poskytovat až
80 kg medu z jednoho hektaru. Dnes už medonosnost
zmíněného bodláku není tak podstatná v porovnání s jeho
účinky na lidský organismus. V různých novinách
najdeme
zprávy
o objevech českých a moravských vědců, které
o ostropestřci vytváří představu zázračné rostliny. Objev
těchto vědců bude mít za následek už tak dost rozšířené
pěstování této nejen bylinkáři oblíbené rostliny.
Ostropestřec je opravdu krásný bodlák, včelař s úly poblíž tohoto pole zajásá.
František Černoch

Myslivecké sdružení Výrov informuje
INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Hasiči informují
Naši mladí hasiči se 16.6.2012 zúčastnili soutěže
v Chodové Plané, kde obsadili pěkné 2. místo. Dne
23.6.2012 se naši hasiči zúčastnili soutěže v Brodu
nad Tichou, kde získali 3. místo, v Černošíně dne
30.6.2012 také obsadili 3. místo. V Kokašicích se
konala hasičská soutěž 14.7.2012 a tam opět získali
3. místo.
V sobotu 1.9.2012 se uskuteční akce pro děti
s názvem „Ahoj prázdniny“. Na této akci si mohou
děti zastříkat na terče a prohlédnout si hasičskou
techniku. Akce proběhne od 14.00 na fotbalovém
hřišti v Kladrubech.
Po této akce se mladí hasiči začnou připravovat
na soutěž s názvem „Plamen“, která se uskuteční
17.9.2012.
O další činnosti v příštím Zpravodaji.
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František Ammerling

Dobrý den, milý čtenáři kladrubského Zpravodaje.
Jsem rád, že jste si našli chvilku čas a přečtete si náš článek.
Léto, prázdniny a dovolené jsou již pomalu za námi,
ale to neznamená, že by v lesích ubylo lidí. Přes léto bylo
dost sucho a houby proto moc nerostly, dá se tedy očekávat
bohatá úroda podzimních hub. Chtěl bych tak poprosit
všechny milovníky sběru hub k ohleduplnosti ke zvěři, ale i k nám myslivcům.
Podzimem totiž začíná hlavní myslivecká sezona, spojená se společnými lovy. U nás
v honitbě od září půjdeme akorát tak na kachny, přičemž si asi s houbaři překážet
nebudeme, ale pokud se sběr hub protáhne do konce října a počátku listopadu tak, jak se
občas stane, může se přihodit, že se v lesích budeme společně potkávat. Pak, pokud
taková situace nastane, budeme jen rádi, když se s námi lidé normálně domluví a počkají
chvíli, dokud budeme v dané leči lovit. V žádném případě nechceme vyvolávat nesváry,
ale naháňku máme plánovanou dlouho dopředu a přijedou k nám kolikrát i lovci z větší
vzdálenosti. Z toho vyplývá, že výběr lečí v lesích není náhodný a potřebujeme dodržet
předem stanovený postup.
S hony bývá spojená i myslivecká zábava. Na jednu takovou bych Vás rád pozval
do Brodského hostince U Sládka. Na 17.11.2012 tam totiž máme naplánovanou v pořadí
již 12.Hubertskou zábavu. Kdo z Vás tam již v minulosti byl, tuší co od této akce může
čekat. Bude tam zvěřinová tombola, živá hudba, při které se většina z návštěvníků dobře
pobaví a hlavně pohodová atmosféra. Všem zábavu vřele doporučuji a budu se těšit na
vysokou návštěvu.
V příštím čísle na shledanou Petr Hucl
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Mons. Radkovský v Kladrubech

Klášter Kladruby- občanské sdružení informuje

V rámci příprav na připravované 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu, které se uskuteční v příštím roce, byl rok 2012 vyhlášen římskokatolickou
církví za Rok biřmování. Do Roku biřmování se zapojily i farnosti Kladruby a Stříbro.
V Kladrubech ve dne 21. července 2012 přijalo 14 věřících z Kladrub, Stříbra
a Tachova svátost biřmování z rukou plzeňského biskupa Mons. Františka
Radkovského. Po skončení obřadu bylo pro všechny zúčastněné připraveno malé
pohoštění v prostorách fary.

Vážení a milí,
než jsme se stačili otočit, léto je téměř na konci. Užili jsme si ho s Vámi výborně,
zejména při pátrání po původu prastarého kování s profesorem Jonášem v rámci
Benediktinských dnů. Za hojnou účast Vám děkujeme a slibujeme, že v příštím ročníku
se opět zasnažíme, abychom Vás pobavili a překvapili. Nicméně s koncem prázdnin
nekončí ještě ani zdaleka návštěvnická sezóna v klášteře a ani náš program. Společně
s městem Kladruby Vás všechny zveme 15. září na nádvoří kláštera na Slavnosti vína
a medu. Od 14 hodin Vás po celé odpoledne bude bavit Konrádyho dudácká muzika
a samozřejmě přijďte ochutnat burčák a vínka z Moravy a zaplnit bříško nějakou mlskou.
Připravená bude rovněž výstava včelařského vybavení. Těšíme se, že se spolu s Vámi
rozloučíme s létem, a doufejme, že počasí nám bude přát a užijeme si pohodové
odpoledne.
Za celé KKOS Vám přeji pohodový konec léta a úspěšný start do nového školního roku.

ŘKF Kladruby by tímto ráda poděkovala všem, kteří se podíleli na úklidu
a výzdobě kostela a organizaci celé akce.
Silvie Strachotová

Linda Hejlová

HISTORIE
Z nejstarších dob obce Vrbice
Co psal o vrbické historii Adolf Vešta
Pan Adolf Vešta byl známý a velice agilní rostlinolékař ze Stříbra, kterého znali
všichni zahrádkáři široko daleko po celém Stříbrsku jako odborníka přes choroby rostlin i
jejich pěstování. Pan Vešta se však zajímal také o dějiny stříbrského regionu a navíc byl i
jejich nadšeným propagátorem. Protože byl předválečným starousedlíkem, pocházel totiž
z Těchlovic, uměl i dobře německy. Měl přístup ke starým rukopisům a knihám,
spolupracoval se stříbrským muzeem a sám se pokoušel i o některé archeologické
výzkumy mohyl, hradišť a historických míst v okolí. Nikdy také nezapomněl
připomenout spor Kladrub se Stříbrem o městské hradby a k tomu dodat, že „… od té
doby započalo nepřátelství mezi Stříbrem a Kladruby, které přetrvalo až do dnešních
časů“. Pan Vešta ovšem někdy rád trochu přeháněl, k číslům či rozměrům něco přidal
a letopočty často posouval až o několik stovek let. Možná to dělal z dobrého úmyslu,
možná se sám domníval, že tomu tak skutečně bylo. Zemřel v roce 1988 a přiznám se, že
byl jedním z prvních, od něhož jsem mohl načerpat mnohé vědomosti z dějin Kladrub.
Pojďme ale k jeho údajům o Vrbici. V jednom informačním letáku ke krajskému
turistickému srazu u vrbického slovanského hradiště v 70. letech minulého století pan
Vešta napsal tento text:
„Vrbice u Stříbra se připomínají již kolem roku 900, kde se hovoří o Vrbičanech. Obec je
kruhová, slovanského původu. Má pěknou náves s kaplí, která se připomíná z 15. století.
Jméno Vrbice nacházíme již v zakládací listině kladrubského kláštera. Na polní cestě
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mezi Vrbicemi a Kladruby se nachází opuštěná obec Vrbičky (jinde ji sám nazývá
Vrbičánky), která se připomíná ještě kolem roku 1400. O jejím zániku nám není nic
známo.Severozápadně od Vrbice se nachází slovanské hradiště, jeho osa prochází od
západu k východu, je okrouhlého tvaru o délce 150 m a šířce 110 m. Pochází z 8.-9.
století. Kolem roku 1850 byly zčásti odstraněny jeho valy. (Na jiném místě uvádí, že mělo
dokonce 3 valy, vnější val měl průměr 900 m a ty byly zbořeny v roce 1902). Nachází se
zde hodně slovanské keramiky. Jižně od tohoto hradiště ve smrkovém lese se nachází
slovanské mohylové pohřebiště, kde bylo napočítáno přes 69 dobře znatelných
a zachovalých mohylových hrobů o průměru 5-10 m, výšky 1- 2,5 m. Halštatsko-laténské
mohylové pohřebiště se nachází 600 m jihovýchodně od slovanského. Je tam 15 mohyl
o průměru 8 -10 m a výšky do 0,9 m.“
V tomto Veštově popisu je, bohužel, celá řada nepřesností a chyb. Tak
především u názvu obce použil množné číslo - ty Vrbice, správně má být jednotné číslo ta Vrbice. Obec není však v žádném historickém zápisu zmíněna k roku 900, i když
vůbec není vyloučeno, že opravdu už v 10. století mohla existovat. Směrodatná pro
uváděné stáří je vždy první písemná zmínka, a ta je, stejně jako u Kladrub a některých
klášterních obcí, podle falza zakládací listiny kláštera k roku 1115. Tam je Vrbice psána
jako Werbichane (čti Verbičané), ale žádné Vrbičky či Vrbičánky se tam neobjevují, ba
ani v pozdějších dokumentech. Tento omyl vznikl z názvů kladrubských polností, které
se nacházely při cestě k Vrbici a nazývaly se „jdouc k Vrbici“, jinde také „K Vrbičanům“
nebo „Nad Vrbickem“. Vrbice je skutečně vesnice velice stará, zřejmě nejstarší z celého
Kladrubska, jak ještě bude dále vysvětleno. Snad proto i ta pěkná kruhová, typicky
slovanská náves, v tom měl Adolf Vešta pravdu. O vrbické kapli mnoho zpráv není,
dokonce není zařazena ani mezi chráněné nemovité památky okresu Tachov, ale při
uvedeném stáří z 15. století by to bylo nutné. Je možné, že na jejím místě stávala jiná
kaple už dříve, což lze předpokládat ze stáří samotné obce. Snad by více prokázal
archeologický průzkum.
Pokud se týká slovanského hradiště u Vrbice, i tady má zřejmě pan Vešta
pravdu, i když nikdy nebylo žádným odborníkem podrobněji popsáno, ani zkoumáno.
V seznamu památek se o něm oficiálně mluví jako o výšinném hradišti z 8. - 9. století
s příkopy a valy částečně zachovanými na jižní straně a kdysi s opevněnou akropolí na
severozápadě. Občané z Vrbice jistě o něm dobře vědí, nachází se na svahu pod kótou
478 Na Mohylách (lidově nazývanou „Na Pupku“), s dobrým výhledem do údolí Mže.
Také mohylové pohřebiště se skutečně nachází v lese západně od obce, známého pod
jménem V Klukách, je zařazeno mezi nemovité památky okresu Tachov, ale bez
podrobnějšího popisu, jen s poznámkou, že jde o „archeologickou stopu“. Jméno lokality
není odvozeno od nějakých nezbedných kluků, ale původně se zřejmě nazývalo
K Lukám, pak v němčině Am Klug a znova pak přeloženo zpět jako V Klukách. Zda
počet mohyl je přesně těch 69, nebo více, či spíše méně, lze dneska již těžko spočítat.
Vešta v jiném článku uvádí číslo 86, z nichž 48 je prý dobře znatelných. Spolu se svoji
ženou a L. Dostálem z Karlových Varů zde našli slovanskou keramiku s okrajovou
křivkou. Druhé popisované mohylové pohřebiště by se mělo nacházet v lese někde mezi
Vrbicí a Lázem. To by mělo být mnohem starší, z doby 7. století před naším letopočtem,
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kdy v naší zemi žili Keltové a začínala se ujímat výroba železných předmětů. Jeho
existenci nelze vyloučit, ale je to méně pravděpodobné. Já jsem se ho pokoušel najít, ale
nenašel jsem ho.
Patřila obec Vrbice k území Lučanů?
Kosmas ve své nejstarší české kronice popisuje slovanský kmen Lučanů, jehož
hrad se nacházel na místě dnešního Žatce. Podle současné teorie významného, dnes již
nežijícího historika Dušana Třeštíka, přísluší sice název kmen jedině všemu tehdejšímu
slovanskému obyvatelstvu Čech společně, ale v tomto případě nazývejme Lučany rovněž
kmenem, jak bylo zvykem dříve. V době, kdy psal Kosmas svoji kroniku, tedy několik
málo let před založením kladrubského kláštera, už byl tento kmen stejně pohlcen
pražskými Přemyslovci a obýval jen malé území kolem Žatce pod názvem Žatčané.
Vraťme se však do let kolem roku 900, o němž se zmiňoval i pan Vešta. Tehdy
vlastnili Lučané značné území, které se podle zmíněné Kosmovy kroniky dělilo na pět
krajů. Pro tyto kraje se užívaly názvy podle menších říček, potoků či bystřin, jako Hutná,
Uzka či Březnice. Nás zajímá ten nejjižnější z nich, nazývaný Silvia Regia, neboli Lesní
kraj. Ten dosahoval až do podkrají Mže, jak doslova píše Kosmas a oním Lesním
potokem, jenž mu dal jméno, byl míněn pravděpodobně dnešní Kosový čili Kosí potok.V
atlase českých dějin jsou hranice tohoto kmene znázorněny zhruba od Žatce podél
širokého a neobydleného hraničního hvozdu až téměř k řece Mži. Tu dokonce i mírně
překračuje, ale jen v okolí současného Stříbra, jinde ne. Tedy pravděpodobně právě
v místech dnešního Milíkova a Vrbice. To by potvrzovalo, že obě tyto vesnice se
nacházely na území tehdejších Lučanů, i když někdy začátkem 11. století byly již zcela
pohlceny vznikajícím státním útvarem Čechů ovládaným Přemyslovci a mohly být proto
věnovány přemyslovským panovníkem Vladislavem I. kladrubskému klášteru. Proto také
ta typicky slovanská náves ve Vrbici, proto i domněnka, že by vrbická kaple mohla mít
ještě staršího předchůdce.
Proč ale překračovalo osídlení Lučanů sice těsně, ale přece jen řeku Mži? Dalo
by se pochopit, že do jejich území mohl patřit i malý strážní hrádek, který stával nedaleko
Milíkova, na ostrohu při vtoku Otročínského potoka do Mže z levé strany jejího toku,
nazývaný Otročínský hrádek. Ale proč také zmíněné, mnohem větší vrbické hradiště na
opačné straně řeky? Zdá se to nelogické. Nepatřilo snad jinému kmenu a nebylo
namířeno právě proti Lučanům? Námět na odpověď jsem našel u historika Jiřího Slámy,
který uvádí, že ke stavbě přemyslovských (ale jistě i jiných) pohraničních hradů byla
vybírána místa po obvodu jejich území, ležící vždy těsně u řeky, ale na břehu
vzdálenějším od jejich mocenského centra. A to právě platí o Vrbici. Berme v úvahu, že
v době, kdy byly obě vesnice na území Lučanů, neexistovaly ani Kladruby nebo Stříbro,
ani Láz či Benešovice, ani kladrubský klášter. Území mezi Úhlavkou a Mží bylo pokryto
tzv. Velkým lesem (Kosmas ho nazývá jen Les), širokým a neprostupným, neobydleným
pohraničním hvozdem, v těchto místech zvláště hluboko zasahujícím do vnitrozemí
k východu, který tvořil hranici mezi Lučany a jiným slovanským kmenem sídlícím na jih
od tohoto lesa. Tento Velký les, jako hraniční pás mezi dvěma slovanskými kmeny,
nepodléhal kolonizaci, tedy osídlování, až do doby založení kladrubského kláštera.
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Vrbice na důležité cestě
Pro období raného středověku platilo: tam, kde se nacházela nějaká vesnice, tam
vedla s největší pravděpodobností i cesta a také opačně - když někudy vedla významná
cesta, musely být určitě podél ní rozmístěné vesnice. To platilo pochopitelně i pro ves
Vrbici. Vše nasvědčuje tomu, že taková stará zemská cesta přicházela z německých měst
Aachen a Bamberk k Chebu, i když Chebsko od r. 972 již nepatřilo k českému území.
Tehdy široký a vůbec neobydlený pohraniční hvozd podél budoucí hranice s Německem
se musel obcházet až za dnešní Mariánské Lázně podél Kosového potoka, v uctivé
vzdálenosti od jeho hluboce zaříznutého koryta. U Třebele, poblíž dnešního Černošína, se
přecházelo na jeho druhý břeh. Cesta pak směřovala do míst nynějšího Svojšína a odtud
právě k Milíkovu a Vrbici. To byla poslední obydlená vesnice na tehdejším území
Lučanů. Přestože ještě tenkrát Kladruby neexistovaly, směřovala cesta od Vrbice jakoby
k nim, k místu, kterému se říká dnes U Akátu (tam předpokládal A. Vešta vesnici
Vrbičany, je to východně od Lázu, kousek od tzv. letiště). Pak míjela tato cesta zcela
území pozdějších Kladrub a stočila se někde mezi kladrubským fotbalovým hřištěm a
Petrovým mlýnem přes Úhlavku k místům, kde je dnešní klášter. Tam stál tehdy s velkou
pravděpodobností v pustině při cestě, nedaleko od okraje hraničního pralesa, malý
dřevěný kostelík, později přestavěný na kamenný, jehož základy objevil v posledních
letech archeolog Nováček vedle dnešního klášterního kostela.
Další směřování této cesty jen pro zajímavost: Kostelecko, Hradišťany (odtud
vedla odbočka do vnitrozemí Čech ke Starému Plzenci a Praze), Čečovice, Horšovský
Týn (ten však také ještě neexistoval), Meclov, Valtířov u Poběžovic a nedaleko odtud
přešla myšlenou, tenkrát ještě nevyznačenou hranici opět na jiné německé území
k Nabburgu, s odbočkou k Regensburgu.

kladrubského kláštera. Mimochodem, i koncovka v původním názvu –ané (Vrbičané,
to je obyvatelé Vrbice) samo o sobě dokazuje, že jde o jednu z nejstarších obcí regionu.
Jiří Čechura

Takový průběh cesty potvrzují mnozí odborníci. Tak třeba Karel Nováček
zmiňuje ve své odborně zaměřené práci o Kladrubech, že taková cesta přicházela
hlubokými úvozy, až teprve později zničenými, do ještě neosídleného Kladrubska od
Svojšína, Milíkova a Vrbice. Severně od Černošína se k přechodu Kosového potoka
používal ještě v 15. a 16. století zbytek této cesty, označovaný pro svůj starý a špatný
stav posměšným názvem Drhla. Použila ji dokonce ve třicetileté válce švédská vojska,
která tudy přitáhla od Plané k hradu Třebel. Dnes je tam vybudována za tím účelem
i krátká naučná stezka od Svahů ke Zlivi. Pozůstatky této cesty se našly u Kynžvartu,
mezi Kladruby a Kostelcem (např. úvoz v alfrédovské lipové aleji i jinde). Dokladem je
i existence významného slovanského hradiště mezi Krtínem a Hradišťany s odbočkou
přes Honezovice a Hradec u Stoda do vnitrozemí Čech, zbytky velice starého dřevěného
kostelíka, který stával, stejně jako ten kladrubský, v Čečovicích, staré hluboké úvozy
u Valtířova (potvrzuje je i německá geografka V. Hofingerová) atd.
Vrbice tedy nebyla v nejstarších dobách nějakou zapadlou vesničkou, ale měla
důležitý úkol při obraně území Lučanů na jejich jižní hranici (k tomu sloužilo vrbické
hradiště) a jistě i význam celní při vstupu obchodníků a pocestných na výsostné území
tohoto kmene. Teprve poté, když vznikly Staré Kladruby a byla k nim vybudována
nová cesta od Staré Plzně (Plzence), přestaly být na hlavní cestě a staly se majetkem
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KULTURA
12. ročník Benediktinských dnů se povedl
Už dvanáctý ročník oblíbených Benediktinských dnů, oživených nočních
prohlídek v kladrubském klášteře, mohli letos zhlédnout jejich pravidelní návštěvníci.
A ti, co sem zavítali letos poprvé, ať ze zvědavosti, či na doporučení jiných, se určitě
budou do Kladrub rádi vracet na příští ročníky této zajímavé kulturní podívané. Však
není divu. Rok co rok roste kvalita tohoto nádherného festivalu umění a historie, oslavy
a propagace kladrubského kláštera.
Zatímco dřívější ročníky byly koncipovány jako jednotlivé scénky z klášterní
historie, bez vzájemné vazby, v posledních letech můžeme sledovat, díky autorům
scénářů Evě Šaušové a Milanu Zoubkovi, ucelenou koncepci historického příběhu,
troufám si říci – divadelní představení. V Českém Krumlově mají jako raritu otočné
hlediště, tady jde o hlediště „pochodující“, kdy divák s průvodkyní navštíví několik
výstupů na nádvoří i v interiéru kláštera, spojených do jednoho tématického celku.
A pokud se domníváte, že ta průvodkyně jen doprovází skupinu diváků po trase celého
představení, tak se určitě mýlíte. Ona totiž sama také hraje, zasahuje do děje, promlouvá
s herci i diváky, dává jim různé záludné otázky k právě probíhající scéně. Zkrátka
spolupracuje, je interaktivní, jak se dnes moderně říká. A kdo letošní Benediktinské dny
navštívil, může potvrdit, že se tohoto náročného úkolu všechny tři průvodkyně zhostily
znamenitě.
Letošní scénář byl koncipován tak, aby připomněl významnou událost, k níž
skutečně došlo v kladrubském klášteře v roce 1219, jíž historikové říkají „kladrubské
ujednání“ nebo „kladrubské narovnání“. Setkali se tu tehdy nejvyšší představitelé
katolické církve v zemi s králem, aby vyřešili vzájemné, ne zcela dobré vztahy, které
mezi nimi panovaly již dlouhou dobu. V kladrubském klášteře během tohoto sněmu
pobýval jak pražský biskup Ondřej, tak i samotný král Přemysl Otakar I. Konečně,
o vztahu tohoto významného českého panovníka ke Kladrubům, o jeho cestě pro Zlatou
bulu sicilskou i o daru, který dostal při této příležitosti od kladrubských kupců, jsme si
mohli přečíst v minulém čísle Zpravodaje. V letošním scénáři Benediktinských dnů mu
jeho autoři „dovolili“ vzít do Kladrub s sebou královnu Konstancii Uherskou a jejich děti
– malého syna Václava, budoucího českého krále, Anežku, pozdější abatyši pražského
kláštera klaristek a v roce 1989 papežem svatořečenou, i méně známou dceru Vilemínu,
která žila později údajně v Itálii. Ač král na tomto setkání ustoupil biskupovi v některých
jeho požadavcích, ten jednání uražen opustil a odjel z Kladrub do Říma stěžovat
si k papeži. Mohli jsme se tu setkat s papežským legátem i dalšími církevními hodnostáři,
pochopitelně i s příslušníky místní mnišské komunity v čele s opatem i převorem
kláštera. Také královský doprovod měl své zastoupení, v němž diváka pobavily dvě
dvorní dámy, které na chvilku zapomněly dohlížet na potomky královského páru
a oddávaly se různým drbům i pití opojné medoviny.
Celý děj probíhal na pozadí události, v jejímž centru stojí mladý profesor,
nadšený historik ze současnosti, který hledá v Kladrubech starou knihu, o níž ví, že
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časově souvisí s uvedeným jednáním v roce 1219. Začne, kde jinak, než v místní
krčmě, kde se dozvídá různé údaje, které ho pomyslně, ve snu dovedou do 13. století
a on „spadne“ do víru historického děje. Knihu skutečně najde, pak ale opět ztratí,
ba dokonce se v klášterním chrámu nakonec ocitne ve víru tance nebeských andělů při
tónech varhan, na které už tradičně zahrál plzeňský varhaník Petr Kosina. Unavený
profesor pak procitá ze snu, ale v ruce drží jen zbytek kovaného hřbetu knihy, který
našel na začátku příběhu mezi smetím, vyváženým při úklidu kláštera.
Jak už bylo řečeno – kdo přišel, nelitoval. A zájemců se sešlo tolik, že padl
i návštěvnický rekord. Vždyť každou hodinu se sešlo nejméně 60 lidí, a mnohdy se
počet blížil dokonce stovce. Letos navíc přijela i televize a odvysílala hezké záběry
v Toulavé kameře.
Díky za krásnou podívanou. Můžeme se těšit na příští ročník Benediktinských
dnů a v duchu domýšlet, do které historické klášterní epochy nás zase zavede.
Jiří Čechura

Výsledky výtvarné soutěže na téma Ovečka
Při příležitosti oslav keltského svátku Lughnasad se konal křest CD kapely Corchen.
Zároveň byly vyhlášeny výsledky výtvarné soutěže na téma Ovečka podle
stejnojmenného CD kapely. Předsedkyní poroty byla známá pražská výtvarnice Jane
Maffet.
Výherci:
Předškolní věk: MŠ Kladruby, třída Sluníček (kol. práce)
Školní věk: Hana Duspivová, Kladruby
Prostorové práce: Klub Uličník, Kostelec (velká ovečka - kolektivní práce)
Všem účastníkům děkujeme, práce byly moc hezké a všichni dostanou sladkou odměnu.
St. Šmahelová, kapela Corchen

22

Vyhodnocení 6. ročníku soutěže „O nejkrásnější okno 2012“
Dne 19.8.2012 byla na kladrubské pouti vyhodnocena soutěž „O nejkrásnější
okno, balkon, terasu. Není jednoduché vybrat z takového počtu rozkvetlých domů vítěze,
rok od roku je to těžší, nicméně komise se rozhodnout musela a nakonec určila tyto
vítěze:
Kladruby –
Jitka a František MARKOVI, Revoluční 54, Kladruby
Bohuslava a Jan LIPOVSKÝCH, Stříbrská 409, Kladruby
Pavla a Petr KOVAŘÍKOVI, Zadní 138, Kladruby
Pozorka –Milena a František PILÍKOVI, Pozorka 3, Kladruby
Milevo – Olivie a František VACHULKOVI, Milevo 11
Brod –

Olga a Jiří HOFMANOVI, Brod 19

Láz –

Ludmila a Josef RYPOVI, Láz 30

Poděkování městu Kladruby
Děkujeme za krásná sobotní odpoledne v rámci festivalu Kladrubské
léto. Jako každým rokem i letos byly všechny koncerty krásné s vysokou
uměleckou úrovní vybraných interpretů. Poslech hudby byl umocněn
prostředím kostela Nanebevzetí Panny Marie, jeho nevšední atmosféra
a akustika jsou k poslechu hudby snad předurčeny.
Poslední koncert v podání Západočeského symfonického orchestru
Mariánské Lázně byl však snad díky velikosti tělesa a i panu dirigentovi
Martinovi Peschíkovi,
který v Kladrubech absolvoval základní školu,
výjimečný. Potlesk nebral konce a tleskalo se i ve stoje, to že lidé provolávali
bravo svědčilo o kvalitě vybraných skladeb. V tomto případě se jednalo
o hudbu českého skladatele Antonína Dvořáka.
Za tím vším je však mnoho starostí, povinností a práce lidí, kteří každým
rokem program Kladrubského léta tvoří.
Děkujeme
manželé Štollovi - Stříbro.

Vrbice – Jaroslava HUSÁKOVÁ, Vrbice 34
Tuněchody – Jaroslav HAMBALÍK, Tuněchody E 10
Ještě jednou děkujeme všem občanům, kteří zdobí své domy, balkony, terasy, okna
či předzahrádky a zlepšují tím nejen životní prostředí sobě i ostatním.
Redakce
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DIVADELNÍ ROK 2012 – 8. ročník přehlídky divadelních souborů
1. představení :

Zveme Vás:

VOJTA VRTEK & JENDA BRŮČEK

„AHOJ PRÁZDNINY“
1. září 2012 od 14.00 na fotbalovém hřišti
Pohádkový les, střelba ze vzduchovky,
ukázky kynologie, agility OSA Plzeň
Doubravka, soutěže pro děti, ukázky zásahu
hasičů SDH Bolevec- vyproštění, ošetření
raněného, nástřikové terče, ukázky vojenské
techniky, prezentace Pomocné tlapky,
tombola…

-

dopoledne pro děti - „AŤ ŽIJE KOCOURKOV“
od 19.00 pro všechny – „DON QUIJOTE Z DOUDLEB“
( scénář a režie Víťa Marčík )
7. září 2012

V areálu Sulanova statku, v případě nepříznivého počasí akce přesunuta do kulturního
domu.
Jen pro zajímavost- Vojta Vrtek je oblíbený kejklíř, kterého řada z vás viděla v letošním
roce na historickém jarmarku.

„DIDGERIDOO v klášteře“
Ondřej SMEYKAL – didgeridoo
Bear LOVE - gongy, zvony, tibetské mísy
6. září 2012 od 19.00
v kladrubském klášteře
Poprvé v Čechách největší filharmonický
gong na světě.
Vstupné pro 120 Kč dospělí
(90 Kč studenti a senioři).
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„MEMORIÁL VOJTY ŠRÁMKA- 5.ročník“
8. září 2012
Střelecký klub Kladruby pořádá již
5. ročník.
Prezentace : 9.00 hodin, zahájení 10:00 hodin.
Kategorie : mladší děti, starší děti, ženy, muži.
Startovné: děti zdarma, dospělí 50,- Kč
Občerstvení zajištěno!!
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Město Kladruby, ZO Českého svazu včelařů Kladruby a NPÚ Plzeň Klášter Kladruby
Vás zvou na

„ 12. SLAVNOSTI VÍNA a MEDU“

„KLADRUBSKÁ 10“
28. září 2012

15. září 2012

tradiční turistický pochod do okolí
Kladrub se setkáním s turisty
z Hněvnic, Kostelce
a Stříbra.

od 14.00 na nádvoří kláštera v Kladrubech
…prodej burčáku, vín, medoviny, medu, výrobků z medu, perníků, ukázky
zdobení perníčků,
vytlačovaného perníku,
včelařská výstava…

Celé odpoledne
hraje
KONRÁDYHO
DUDÁKÁ
MUZIKA.
Příjemné odpoledne
s muzikou a programem.

„ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE
PRO SENIORY“
5. října 2012

„108. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“
v sobotu 22. září 2012
v 16.00 hodin

„HUBERTOVA
JÍZDA“

v obřadní síni Městského úřadu
v Kladrubech

(pro děti)
6. října 2012 od 13.30
areál Pony farm Kladruby
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DIVADELNÍ ROK 2012 – 8. ročník přehlídky divadelních souborů
2. představení :

DIVOCH STŘÍBRO - „LUCERNA“
…komediální pokračování v úpravě dle Pavla Fialy a Josefa Dvořáka na
motivy klasické divadelní hry Aloise Jiráska…
6. října 2012 v 19.00 hodin.
V sále kulturního domu v Kladrubech.

„HUBERTOVA JÍZDA“
(pro dospělé)
13. října 2012 od 13.30
areál Pony farm Kladruby

22.– 23. září 2012
Součástí zájezdu je :
…procházka

vinohradem…
…návštěva vinného sklepa Nikodéma Míši
v Polešovicích (9km od Uherského Hradiště)…
…cestou zpět Uherské Hradiště…

CENA ZÁJEZDU : 1.200 Kč
V ceně zájezdu je ubytování, večeře, degustace 12 druhů vín,
nápoje a vystoupení mužského sboru Tupešáci ve sklípku.
Odjezd v sobotu 22.9.2012 v 7.00 hodin z Kladrub náměstí
Návrat v neděli 23.9.2012 ve večerních hodinách do Kladrub.

Akce připravované v měsíci listopadu a prosinci 2012
10.11.2012
17.11.2012
17.11.2012
22.11.2012
23.11.2012
1.12.2012
2.12.2012
12.12.2012
16.12.2012
18.12.2012
21.12.2012
22.12.2011
24.12.2012
26.12.2012
26.12.2012
27.12.2012

Martinská slavnost
Myslivecká zábava Brod
BigBeatový večer (HENTAI CORPORATION,BIT-A-NAIL,
ATARI TERROR,
BESÍDKA DIVADLA SKLEP PRAHA – div. rok
Klubový večer
Mikulášský trh
Lampionový průvod se zpěvem koled u vánočního stromku
Chodějí Lucie, chodějí…
Vánoční koncert Cavalla
Vánoční koncert ZUŠ
Vánoční koncert
Vánoční besídka na Pony farm
Mše svatá
Mše svatá
Oživený betlém
Hejbni kostrou
Eva Pomyjová
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Informace a rezervace na Městském úřadě v Kladrubech
374 616 711, 374 616 716,obec@kladruby.cz,
kultura@kladruby.cz

Přihlášky pouze do 10.9.2012.
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Blahopřejeme
Letní píseň
V měsíci září a říjnu 2012 se dožijí významného životního jubilea tito naši občané:

Září :

Říjen:

Prantl Josef

Hermanová Zdeňka

Michalčík Josef

Hampl Jiří

Vachulková Olivie

Horák Vojtěch

Täuberová Ema

Blažek Václav

Pouť zmizela zas někam na rok v dáli
utichlo veselí a mládí jas
i letos jsme se vtipům rádi smáli
a loučili se s přáním – příště zas.
Byť slunce ještě krásně hřeje
na poli zlátne obtěžkaný klas
nebeské ptactvo svoje písně pěje
však pomalu se podzim hlásí zas.

Kadlec Petr
Franc Milan

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví, síly a tělesné
i duševní svěžesti.
Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti

A je tu září, krásný měsíc léta
dozrává ovoce a víno v zahradě
sluneční paprsek se ráno s mlhou splétá
a pokropí tě rosou na bradě.
Ve škole zvonek ráno cinká
malí i velcí pospíchají k ní
i když se jistě ještě krásně spinká
o prázdninách a láskách tajně sní.
Buď pozdravený krásný čase
laskavé léto, podzime
v srdci ať dlouho ozývá se
co o tobě si povíme…
.
Blanka Krýslová
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SPORT

Informace z atletiky

Volejbalisté reprezentovali v Česticích

Červen byl měsícem, ve kterém proběhla řada mistrovství jednotlivců v atletice.
Nejlepší borci z Česka se sešli na různých místech, aby bojovali o mistrovské medaile.
Nechyběli mezi nimi atleti Baníku Stříbro. Ve Vyškově se sešla elita, která ještě měla
šanci splnit limity na Olympijské hry. Tomáš Jaša absolvoval svůj první start mezi
dospělými. 14 soupeřů se mu postavilo na startovní čáru v běhu na 5 000 m. Povzbuzen
dobrým výsledkem na závodech Praga Academica chtěl zaběhnout dobrý čas i na těchto
závodech. I když se běželo k večeru, bylo úmorné vedro nad 30 stupňů Celsia. První
kilometr zaběhl Tomáš za 2:56 min., také druhý byl slušný, ale potom se začalo
projevovat vedro a Tomáš na plánovaný čas ztrácel. Značně vyčerpán doběhl v čase
15:06,82 min., ale na dobrém 7. místě, které je jistě úspěchem.
Vladislav Moravec

Již třetím rokem jsme jeli reprezentovat Plzeňský kraj a především Kladruby do
300 km vzdálených Čestic v Královéhradeckém kraji na 46. ročník národního finále
vesnických a zemědělských družstev. Turnaj se konal o víkendu 18. a 19. srpna. I letos se
za Kladruby zúčastnilo jak družstvo mužů, tak i družstvo žen. Startovalo 7 družstev mužů
a 4 družstva žen, hrálo se každý s každým na dva vítězné sety a ženy hrály navíc
dvoukolově. Po sobotních pěti zápasech pořadatelé uspořádali společenský večírek, na
kterém hrál, pro nás již známý, Čendy Kopecký. V neděli pak zbývaly dohrát jen dva
zápasy. Ženy celým turnajem prošly se ztrátou pouhých dvou zápasů a nakonec obsadily
krásné druhé místo za družstvem Křenovice A, které obhájilo loňské vítězství.
Muži v silné konkurenci hráli vyrovnaně, ale bohužel neměli mnoho štěstí v koncovkách
setů. Se dvěma vyhranými zápasy se umístili na 6. místě. Vítězství obhájilo družstvo
Nivnice. V neděli do Čestic přijel předseda Českého volejbalového svazu pan Zdeněk
Haník, který všem zúčastněným poděkoval a vítězům předal ceny.
Každé družstvo získalo pohár, diplom a věcné ceny. Prvá tři družstva navíc
medaile. Dále se oceňovali ještě nejlepší smečaři, nahrávači a nejvšestrannější hráči
v obou kategoriích. Za Kladruby se nejvšestrannější hráčkou stala Světlana Vachtová.
Ženské družstvo jelo v této sestavě: Jana Kaslová, Aneta Škorvánková, Světlana
Vachtová, Jana Medová, Barbora Lindová, Kateřina Bradáčová, Magdaléna Novotná
a Lenka Korbelová.
Muži se zúčastnili v sestavě následující: Tomáš Kasl, Vojtěch Ocelík, Jiří Kurš,
Luboš Kurš, Milan Škorvánek, Milan Klečka, Petr Krejčí a Matěj Havránek.
Jsme pozváni i na příští ročník tohoto turnaje a za obě dvě družstva můžu říci,
že rozhodně nebudeme v Česticích chybět.
Aneta Škorvánková

Pozvánka na „Kladrubskou desítku“.
TJ
Sokol
Kladruby
ve
spolupráci s městským úřadem pořádá
již 13. ročník tradičního pochodu
„Kladrubská 10“. Kdo již alespoň jeden
ročník pochodu absolvoval, ten jistě ví,
co číslo v názvu pochodu znamená. Ale
pořadatel si vyhrazuje právo byť
i na malé úpravy. A letos v rámci pochodů 4 v 1 (hvězdicové pochody z Kostelce,
Hněvnic a Stříbra) půjdeme do Stříbra. Doufejme, že pořadatelé jako vždy zařídí malé
občerstvení a trochu zábavy, dobrou náladu si ale každý musí vzít do batohu sám.
A zbývá jediné - dobré počasí. A ještě to nejdůležitější – start je v pátek 28. září
v 11.00 hodin od základní školy. Maminky, manželky (nebo tatínkové a manželé),
přichvátněte s obědem, ať stihnete start. A hurá na desítku! Nebo snad na dvanáctku?
Vladimír Junek
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Placená inzerce:

Víte, že …
… si můžete na Městském úřadě v Kladrubech koupit kladrubský kalendář na rok 2013
za cenu 120 Kč. Kalendář je stolní a byly na něj využity historické fotografie.
…Kladrubskou poutí prošlo za celý víkend cca 2.800 návštěvníků…
…hudební festival Kladrubské léto letos proběhl s velkým úspěchem a spokojenost
s jednotlivými koncerty vyjádřilo na 1.200 posluchačů …
… v Mateřské škole v Kladrubech byla provedena rekonstrukce chodníků…
…máte možnost docházet na výuku angličtiny. Kurzy jsou pro zájemce libovolného věku.
Kontaktujte přímo lektorku Mgr. Alenu Kadlecovou , Kruhová 1248, Stříbro
- tel. 604827732…
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Belas JS s.r.o. 

Dvořákova 518 , 349 01 Stříbro
Provozovna: Plzeňská 1492 , 349 01 Stříbro (bývalé Stavo, proti hotelu Branka)
Tel. 602 652 785, 602 339 695

PRODEJNA - KLEMPÍŘSKÉHO MATERIÁLU
- STŘEŠNÍCH KRYTIN
Otevřeno : Po – Pá 7,00 – 15,30 hod
NABÍZÍME

- Ohýbání plechů do délky 4m
- Skružování plechů
- Pronájem přívěsné plošiny 25m
PROVÁDÍME ZEMNÍ PRÁCE
- hloubení septiků, bazénů, základů a rýh různé šířky
a délky i ve špatně dostupných místech, terénní úpravy,
odbahnění rybníků, pokládka zámkové dlažby
- oprava komunikací, chodníkových těles a schodišť
- péče o zeleň, realizace zahrad a rizikové kácení stromů
belasjssro@seznam.cz
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