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Vzhledem k tomu, že začínají prázdniny, hodí se zmínit jako první
informaci dnešního Zpravodaje výsledky konkurzů v kladrubských školských
zařízeních. Jistě jste zaznamenali i v tisku, že konkurzy na ředitele škol probíhaly
a stále ještě probíhají po celé republice. Hodně se o nich hovoří, protože jejich
konání či nekonání si vynutila změna zákona. A ta byla, jak to je v naší republice
poměrně časté, dosti nejasná. Ředitelé škol jsou nyní nově jmenováni na období
šesti let.
V Kladrubech tedy proběhly konkurzy dva – na ředitele či ředitelky
základní a mateřské školy. Na základě výsledků konkurzů rada města ve funkcích
potvrdila dosavadní ředitelky těchto škol – v mateřské škole paní Alenu Medovou
a v základní škole Mgr. Ivetu Svobodovou. Ráda bych jim do dalších let popřála
mnoho sil a úspěchů pracovních i osobních.
Město Kladruby je zřizovatelem mateřské a základní školy a částka na
provoz těchto zařízení tvoří nezanedbatelnou část rozpočtu města. Naštěstí se
upustilo od připravené reformy školství, která zjednodušeně předpokládala,
že ve třídě musí být v průměru 24 žáků. Pokud by tento počet nebyl dodržen,
město jako zřizovatel by doplácelo mzdy ve školách, protože ty by škola
neobdržela od státu v plné výši právě díky nedodržení počtu žáků. Proti tomuto
kroku ministerstva se v minulých měsících zvedla obrovská nevole právě z řad
starostů menších měst. Znamenalo by to totiž prakticky likvidaci malých
venkovských škol, protože na předpokládané počty žáků by dosáhly jen školy
ve větších městech.
Vedení města Kladruby samozřejmě považuje školství za jednu ze svých
priorit. Vynakládáme prostředky nejen na provoz škol, ale snažíme se
i o modernizaci a opravy, protože se jedná o budovy ne zcela nové. Doufám,
že nám tento trend dovolí i finanční situace příštích let.
V našem městě v současné době probíhá výstavba chodníků při hlavní
silnici. Letos na podzim by tedy mělo být možné projít celé Kladruby po chodníku.
Je to jeden z kroků, které se snažíme činit pro větší bezpečnost chodců.
O problému, který našemu městu přináší přibývající kamionová doprava jsme již
hovořili několikrát. Věřte, že se snažíme činit kroky i na tomto poli, ale zatím
se nám příliš nedaří.
Přeji Vám krásné léto plné sluníčka a šťastných chvil. Ráda se s Vámi
potkám na nějaké akci pořádané naším městem či spolkem. Na následujících
stránkách Zpravodaje najdete pozvánky na všechny letní akce. Myslím, že je
z čeho vybírat.
Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 18.4. 2012 do 6.6 .2012 :
Rada města v z a l a n a v ě d o m í :
• Informaci o stavu dlužníků na nájemném z bytů města ke dni 31.3.2012
• Vysvětlení ředitelky MŠ Kladruby, že zvýšení počtu dětí v MŠ Kladruby pro
školní rok 2012/2013 nebude mít vliv na újmu kvality výchovně vzdělávací
práce školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí
• Protokol Státní energetické inspekce Plzeň o výsledku kontroly
o hospodaření energií
• Nabídku PF ČR k pronájmu pozemků
k.ú. Kladruby u Stříbra p.p.č. 1741/5 a 2169
k.ú. Láz u Kladrub 1107/17
k.ú. Milevo p.p.č. 720/1 a 946/6
k.ú. Vrbice u Stříbra p.p.č. 748/3 a 748/6
k.ú. Pozorka u Kladrub p.p.č. 188/1
k.ú. Brod u Stříbra p.p.č. 1641
s tím, že o pozemky město nemá zájem
• Informaci o stavu plateb nájemného za pronájem KD Kladruby, nájemce
p. Brestovanská, s tím, že pokud nájemkyně neuhradí dlužnou částku
v uvedeném termínu, ukládá starostce města napsat upozorňovací dopis, že
v případě neuhrazení dluhu bude ukončena nájemní smlouva
• Informaci o konání tábora JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko
Ichtys Plzeň
v době letních prázdnin na p.p.č. 628/1 Brod u Stříbra
– u bývalého Benišova mlýna
Rada města projednala a s c h v á l i l a :
• Výsledek výběrového řízení na akci "Snížení imisní zátěže z dopravy ve
městě Kladruby" - vítěz řízení firma SOME Jindřichův Hradec, s.r.o. s cenou
1.985.000,- Kč
• Zařazení žádosti p. Aleny Rytířové, Kladruby 36 o výměnu bytu do seznamu
žadatelů
• Zařazení žádosti p. Vladislava Babušky, Stříbrská 331, Kladruby do seznamu
žadatelů o přidělení bytu
• Uzavření pozemkové nájemní smlouvy s p. Antonií Liškovou, Zadní 355,
Kladruby o pronájmu části p.p.č. 202/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra, a to se

5

zpětnou platností 3 roky , výměra 400 m2, výše nájemného 0,50 Kč/1 m2/ 1
rok, tzn. 200,-Kč ročně
• Výjimku z počtu dětí v MŠ Kladruby pro školní rok 2012/2013
• Prodloužení smlouvy o nájmu bytu p. Vladislavě Kratochvílové- nájemce
bytu č. 1/359 v Milevské ulici v Kladrubech, prodloužení od 1.4.2012 do
30.6.2012
• Prodejní cenu knihy Kladrubský klášter v pověstech, legendách a
vyprávěních - 100 Kč vč. DPH
• Poskytnutí propagačního materiálu OA Stříbro na konání Majálesu - 5 ks
knih o Kladrubech (černé), 3 ks knihy zelené a 5 ks map Kladruby
• Přidělení bytu 1+1 v podkroví domu čp. 36, náměstí Republiky v
Kladrubech manž. Bebrovým, Kladruby
• Vyřazení inventáře ZŠ Kladruby :
Kabinet – ve výši 76.130,- Kč
Horolezecký kroužek – ve výši 2.395,50 Kč
• Výměnu bytu č. 3 v domě čp. 406 (nyní Jiřina Rypová a Bohuslav Polivka)
za byt č. 2 v domě čp. 403 v Revoluční ulici v Kladrubech (nyní Zdeňka
Lišková a Václav Soblahovský) ze zdravotních důvodů p. Soblahovského –
bezbariérový byt
• Ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor s p. Annou Špičkovou ke
dni 30.06.2012 (NP z boku budovy čp. 89 v Kladrubech)
• Odkoupení regálů z prodejny a skladu p. Špičkové za cenu 10.000,- Kč
• Vyplacení fin. příspěvku p. Brabcové Ingrid, Kladruby, Zadní 323 na
krmení pro dvě štěňata – od volně pobíhající feny (nalezený pes)
• Uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS
Plzeňského kraje č. 80701151 mezi SÚS a městem Kladruby - jedná se o
užívání části pozemku přilehlé ke komunikaci část Husova ul. + výjezd od
Pozorky, pro stavbu „ Kladruby, Husova ul., Pozorka – kanalizační přípojky
pro RD“ . Při přejímce bude stanovená konečná cena , min. pop. 500,-Kč +
DPH
• Užívání veřejného prostranství před cukrárnou – umístění dvou stolků
a osmi židlí na dobu od 1.05.2012 do 30.09.2012 - žadatelka p. Hana
Zdvihalová, Kladruby
• Zařazení žádosti p. Radky Kozákové, náměstí Republiky 36, Kladruby do
seznamu žadatelů o přidělení bytu (výměna bytu)
• Poskytnutí příspěvku na pořádání dětského dne v obci Brod pořádaného MS
Výrov-Brod ve výši 3.000,- Kč
• Výsledek hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2011 a použití zisku na pokrytí
ztráty z roku 2010 ve výši 101.527,63 Kč
• Výsledek hospodaření MŠ Kladruby za rok 2011 a převedení zisku ve výši
8.324,49 Kč do rezervního fondu školy
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• Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1.000,- Kč Rybářskému kroužku
Kladruby na nákup cen pro účastníky Rybářského dne konaného 2.6.2012
v Kladrubech a poskytnutí 6 ks odznaků se znakem města
• Uzavření mandátní smlouvy č. 1/4/2012 mezi městem Kladruby a Janem
Kuvíkem, Třešňová 1290, Stříbro na zajištění stavebního dozoru stavby - Bezbariérový chodník při ul. Revoluční v Kladrubech
- Bezbariérový chodník při ul. Husova v Kladrubech
za cenu 1% z konečné ceny stavby + cestovní náklady 80,- Kč za 1 návštěvu
staveniště
• Provedení prací - výměny a dodávky 6 ks nových měřičů tepla v domech čp.
403 a 404 v Revoluční ul. v Kladrubech firmou EMBRA, a.s. (dodávala
i původní měřiče) za celkovou cenu 21.266,-Kč včetně 14% DPH
• Zařazení žádosti o přidělení zahrádky p. Aleny Černé, Husova 209, Kladruby
do seznamu žadatelů
• Zařazení žádosti o přidělení zahrádky p. Dominika Hilfa, Zadní 301,
Kladruby do seznamu žadatelů
• Zařazení žádosti p. Martina Kováče, Brod u Stříbra čp. 62 do seznamu
žadatelů
o přidělení bytu
• Zařazení žádosti p. Zdeňka Kryštofa, bytem Cheb, Hrnčířská 8 do seznamu
žadatelů o přidělení bytu v DPS v Kladrubech s tím, že při přidělování bytu
v tomto zařízení budou upřednostňováni občané ze správního území města
Kladruby a přilehlého okolí
• Uzavření MŠ v Kladrubech o prázdninách od 16.7. do 10.8.2012 a uzavření
III. třídy MŠ v tomto období
• Odstranění závad v ZŠ Kladruby, zjištěných při kontrole Českou školní
inspekcí, provedených firmou Belas, JS s.r.o. Stříbro :
- Oprava betonového povrchu před kotelnou - 22.180,-Kč bez DPH
- Oprava poklopu revizní šachty v komunikaci - 1.680,- Kč bez DPH
- Oprava poklopu revizní šachty před vstupem do objektu - 4.200,- Kč bez
DPH
• Uzavření dohody s manž. Švarcovými a p. Fízikovou o náhradě škody ve výši
6.000,- Kč za rozbitý minigolf u ZŠ v Kladrubech s tím, že p. Fíziková uhradí
škodu ve 3 splátkách a Švarcovi jednou platbou
• Umístění nového hnízda veřejného rozhlasu v Zadní ulici v Kladrubech
v ceně 17.500,- Kč
• Výstavbu fotovoltaické elektrárny firmou Zikostav, s.r.o. na střeše objektu
čp. 408 v Kladrubech
• Změnu poplatků za stanování na Výrově - dospělá osoba - z 50,- Kč na 30,- Kč/ den
- dítě od 6 do 15 let - ze 30,- Kč na 20,- Kč/ den
• Uzavření dohody mezi městem Kladruby a p. Janem Horou, Stříbro,
Palackého 1178 na vybírání poplatků za stanování na Výrově
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• Poskytnutí finančního příspěvku 1.000,- Kč a propagačního materiálu (6x
mapa, 3x kniha pověstí, 6x kniha o Kladrubech černá, 6x taška) na ceny při
konání Výrovského triatlonu dne 30.6.2012
• Přesun prostředků z rozpočtu technických služeb (z nákupu a oprav strojů) na
stavbu přístřešku na technických službách
• Provedení zatrubnění potoka v rámci akce "Bezbariérový chodník při ulici
Revoluční v Kladrubech" s tím, že bude oslovena Správa a údržba silnic
Stříbro, aby se spolupodílela na této akci
• Poskytnutí příspěvku na činnost Střeleckému klubu v Kladrubech ve
výši 4.000,- Kč a zakoupení elektrocentrály městem Kladruby s tím, že na
elektrocentrálu bude střeleckému klubu vystaven zápůjční list. Tímto se
ruší usnesení RM 36/2012 č. II/10 ze dne 4.4.2012.
Rada města n e m á n á m i t e k :
• K výstavbě FVE s výkonem 30 kW, která bude instalována na střeše.
KOVOPRODUKT, s.r.o. Milevská 368, Kladruby s tím, že stanovisko
rady města nenahrazuje povolení požadovaná dle platných zákonů.
Žadatel
p. Miroslav Mašát, Husova 222, Kladruby
• K zápisu hrobových míst do Centrální evidence válečných hrobů na
hřbitově v Kladrubech – Gustav Grohmann, Franz Hornsteiner, Gino
Facco. Hrobová místa se nacházejí na místním hřbitově p.p.č. 1645 v k.ú.
Kladruby u Stříbra
• K výměně oplocení u RD čp. 39 Pozorka u Kladrub, žadatel p. Marie
Kučerová, Kyjevská 108 Plzeň (plot bez podezdívky, z ocelového
svařovaného pletiva, brána i branka ocelové, výplň z ocelových
svařovaných sítí, výška plotu 150 cm)
• S uložením potrubí na p.p.č. 2008/10 v k.ú. Láz u Kladrub – předmětem
záměru je výstavba domovní ČOV na p.p.č. 70/2 v k.ú. Láz u Kladrub –
vlastník Jaroslav Mašát, žadatel p. Jaroslav Zabloudil, Palackého 877,
Stříbro
• K předložené PD „Rodinný dům na st.p.č. 14/1 v k.ú. Brod u Stříbra“,
investor Ing. Kateřina Rytířová, Jiráskova 1078, Unhošť (jedná se
o novou výstavbu RD na původním RD čp. 32 v obci Brod)
Rada města n e s c h v á l i l a :
• Směnu pozemků p.p.č. 32/31 v k.ú. Kladruby u Stříbra (chodník ve
Stříbrské ulici před bytovkou čp. 307) za část pozemku část p.p.č. 32/15 pruh o šíři 1 m při štítu bytovky čp. 306 v Kladrubech + část st.p.č. 180/1
k.ú. Kladruby, z důvodu značných nákladů při směně (zaměření, GP)

Rada města j m e n o v a l a :
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• Předsedu konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitele
ZŠ Kladruby a MŠ Kladruby - Mgr. Svatavu Štěrbovou, starostku města
Kladruby
• Členy komise pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitele ZŠ Kladruby
- Jaroslav Pospíšil - místostarosta města Kladruby
- Mgr. Bedřiška Jelínková, Krajský úřad PK, odbor školství
- Mgr. Miroslava Vlčková, Česká školní inspekce, Plzeňský inspektorát
- Mgr. Eva Kalistová, ZŠ Bezdružice
- Mgr. Jiří Kasal, ZŠ Kladruby
- Ing. Petr Kovařík, školská rada ZŠ Kladruby
• Členy komise pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitele MŠ Kladruby :
- Jaroslav Pospíšil - místostarosta města Kladruby
- Bc. Vladimíra Soukupová, Krajský úřad PK, odbor školství
- Mgr. Miroslava Vlčková, Česká školní inspekce, Plzeňský inspektorát
- Eliška Koutecká, MŠ Černošín
- Petra Kertysová, MŠ Kladruby
Rada města p o v ě ř i l a :
• Tajemnicí konkurzní komise pro konkurzní řízení na obsazení místa ředitele
ZŠ Kladruby a MŠ Kladruby p. Hanu Floriánovou, pracovnici MěÚ Kladruby
Rada města d o p o r u č i l a :
• ZM schválit odprodej části p.p.č. 1579/1 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře cca 15
m2 (výměra bude upřesněna GP) Vladimíru a Peltratě Trnavských, Plzeň, za
cenu 225,-Kč/1 m2 + náklady na GP + náklady na vklad práva do KN 1000,-Kč
• ZM schválit směnu pozemků p.p.č. 1063 v k.ú. Láz u Kladrub, který je ve
vlastnictví ZEVYP pozemky, s.r.o. za pozemky p.p.č. 1713/11 a 1713/12 v k.ú.
Láz u Kladrub, které jsou ve vlastnictví města. P.p.č. 1063 výměra 272 m2
(navazuje na rybník v Lázu) , vlastník ZEVYP, p.p.č. 1713/11 +1713/12
výměra celkem 251 m2, vlastník město. Rozdíl ve výměře neřešit
• ZM schválit odprodej pozemku st.p.č. 41/2 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 592
m2, žadatelka p. Blanka Turková, Stříbro, za cenu 225,-Kč/1 m2 + náklady na
vklad práva do KN 1000,-Kč
• ZM schválit pronájem pozemku p.p.č. 1276/1 v k.ú. Milevo o výměře 5495 m2
za účelem pastvy dobytka p. Janu Jevčákovi, Únehle 73
• ZM schválit Závěrečný účet města Kladruby za rok 2011
• ZM schválit Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. 10112012 uzavřenou
mezi městem Kladruby a Plzeňským krajem na projekt "Víceúčelové hřiště v
Kladrubech" ve výši 450.000,- Kč
• ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IV-12-0007655/1 mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o
věcné břemeno o rozsahu 4 m2 , cena 1000,-Kč. Věcné břemeno se sjednává na
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stavbu Kladruby, Zadní, p142/1,3, - kabelové vedení NN - jedná se o el.
přípojku pro RD p. Vlasty Hradilové
• ZM schválit 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)
• ZM schválit plnění rozpočtu města Kladruby k 31.5.2012
• ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2012
• ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby (kupující)
a firmou SOME Jindřichův Hradec, s.r.o. (prodávající) na dodávku
samosběrného zametacího vozu JUNGOJET 3500 za cenu 2.382.000,- Kč vč.
DPH
• ZM schválit podání žádosti na PF ČR o odkoupení navazujícího pozemku č.
2233 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 9 m2. Cena bude stanovena PF dle
znaleckého posudku

Zasedání zastupitelstva města dne 6.6. 2012 :
Zastupitelstvo města v z a l o n a v ě d o m í :
• Odborný odhad obvyklé tržní ceny objektu čp. 353 v Kladrubech (stavební
dvůr), zpracovaný realitní kanceláří Re/MAX Premier Plzeň
Zastupitelstvo města projednalo a s c h v á l i l o :
• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 7.3.2012
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
• Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.5.2012
• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2012
• Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Kladruby za rok 2011
v předloženém znění včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření města Kladruby za rok 2011 a příloh 1-8, a to bez výhrad
• Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 :
a) Účetní závěrku Kladrubských lesů, s.r.o. za rok 2011
b) Rozdělení hospodářského výsledku KL, s.r.o. za rok 2011 – zisk
1.485.536,45 Kč :
- přeúčtování ve prospěch nerozděleného zisku minulých let 1.485.536,45 Kč
• Smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a Plzeňským krajem o
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu PK na "Víceúčelové hřiště v Kladrubech"
ve výši 450.000,- Kč
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• Odprodej vlastnického podílu ½ k p.p.č. 185/39 v k.ú. Kladruby u Stříbra
manželům Milanu a Jiřině Segíňovým, Sadová 290, Kladruby za cenu 50,-Kč/1
m2 (celkem 111 m2) + 1000,- Kč poplatek za návrh na vklad do KN
• Odprodej bytu č. 1 v domě čp. 260 za cenu 500.000,-Kč + 5 % úrok formou
splátek sl. Petře Krásné a Mikuláši Bajuszovi, Kladruby s tím, že měsíční
splátky budou ve výši 6.000,-Kč. Město Kladruby bude mít po tuto dobu
zřízené zástavní právo k bytu
• Odprodej p.p.č. 1075/2 o výměře 151 m2 za cenu 54,- Kč/m2 a p.p.č.
1058/5 o výměře 373 m2 za cenu 108,- Kč/m2 v k.ú. Brod u Stříbra p.
Marii Urbanové, Brod. Celková cena pozemků – 48.438,- Kč
• Záměr města na odprodej pozemku p.p.č. 102/5 a 102/9 v k.ú. Kladruby
u Stříbra
• Odprodej části pozemku p.p.č. 1506/10 v k.ú. Brod u Stříbra manželům
Karlu a Haně Pirnerovým, Baarova 7, Plzeň za cenu 225,-Kč/1m2,
výměra pozemku bude upřesněna geom. plánem, náklady za GP + vklad
do KN bude hradit kupující
• Uzavření nájemní smlouvy se zpětnou platností 3 roky na pozemek část
p.p.č. 1579/1 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře cca 15 m2, uživatelé Vladimír a Peltrata Trnavských, Plzeň, Vojanova 750 za cenu 4,-Kč/1
m2, tzn. roční nájemné 60,-Kč
• Odprodej části p.p.č. 1579/1 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře cca 15 m2
(výměra bude upřesněna GP) Vladimíru a Peltratě Trnavských, Plzeň, za
cenu 225,-Kč/1 m2 + náklady na GP + náklady na vklad práva do KN
1000,-Kč
• Směnu pozemků p.p.č. 1063 v k.ú. Láz u Kladrub, který je ve vlastnictví
ZEVYP pozemky s.r.o. za pozemky p.p.č. 1713/11 a 1713/12 v k.ú. Láz
u Kladrub, které jsou ve vlastnictví města. P.p.č. 1063 výměra 272 m2
(navazuje na rybních v Lázu) , vlastník ZEVYP , p.p.č. 1713/11 +1713/12
výměra celkem 251 m2, vlastník město. Rozdíl ve výměře neřešit
• Odprodej pozemku st.p.č. 41/2 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 592 m2,
žadatelka p. Blanka Turková, Stříbro, za cenu 225,-Kč/1 m2 + náklady na
vklad práva do KN 1000,-Kč
• Pronájem pozemku p.p.č. 1276/1 v k.ú. Milevo o výměře 5495 m2 za účelem
pastvy dobytka p. Janu Jevčákovi, Únehle 73
• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV12-0007655/1 mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s. Jedná se o
věcné břemeno o rozsahu 4 m2 , cena 1000,-Kč.Věcné břemeno se
sjednává na stavbu Kladruby, Zadní, p.p.č. 142/1,3, - kabelové vedení NN
- jedná se o el. přípojku pro RD manž. Hradilových
• Podání žádosti na PF ČR o odkoupení navazujícího pozemku č. 2233 v
k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 9 m2. Cena bude stanovena PF dle
znaleckého posudku
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• Uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby (kupující) a firmou
SOME Jindřichův Hradec s.r.o. (prodávající) na dodávku samosběrného
zametacího vozu JUNGOJET 3500 za cenu 2.382.000,- Kč vč. DPH
• Uzavření splátkového kalendáře s firmou MBF Czech s.r.o. Praha 8 na
částku 506.100,- Kč + soudní poplatek 20.250,- Kč. Splátky budou
hrazeny od 1.7.2012 s tím, že v červenci bude uhrazeno 20.250,- Kč
(soudní poplatek) a dále pravidelné měsíční splátky ve výši březen - říjen
- 40.000,- Kč a listopad - únor - 15.000,- Kč
• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Kladruby a firmou Solarpark Dřísy, s.r.o., Dřísy 12 na zřízení
a provozování fotovoltaické elektrárny na střeše budovy čp. 203 v
Kladrubech (II. stupeň ZŠ), na st.p.č. 391 o výměře 928 m2. Cena věcného
břemene činí 1.000,-Kč/1kW/1rok
• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Kladruby a firmou Solarpark Opočnice, s.r.o., Opočnice 80 na zřízení
a provozování fotovoltaické elektrárny na střeše budovy čp. 203
v Kladrubech (II. stupeň ZŠ), na st.p.č. 391 o výměře 928 m2. Cena věcného
břemene činí 1.000,-Kč/1kW/1rok
• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Kladruby a firmou Freitag Utility Construction, s.r.o., Podnikatelská
545, Praha na zřízení a provozování fotovoltaické elektrárny na střeše budovy
tělocvičny ZŠ v Kladrubech na st.p.č. 392 o výměře 400 m2. Cena věcného
břemene činí 1.000,-Kč/1kW/1rok
• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
městem Kladruby a firmou firmě EuropEL s.r.o., Podnikatelská 545, Praha na
zřízení a provozování fotovoltaické elektrárny na střeše budovy jídelny ZŠ v
Kladrubech na st.p.č. 393 o výměře 505 m2. Cena věcného břemene činí
1.000,-Kč/1kW/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. 359 v Kladrubech (Kladrubské lesy) na p.č. 357
o výměře 333 m2. Cena věcného břemene činí 1.000,-Kč/1kW/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. 80
v Kladrubech (kulturní dům) na p.č. 131/1 o výměře 441 m2. Cena věcného
břemene činí 1.000,-Kč/1kW/1rok
Irena Lıriková
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Jednání starostky a místostarosty města :

Táboření na Výrově

26.4 -jednání rady Sdružení obcí Černošín (starostka)
2.5. -jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka)
9.5. -zasedání rady města
10.5.-kolaudace stavby "Bezbariérové propojení kláštera se středem města"
(starostka, místostarosta)
14.5.-jednání s p.Reiserem ohledně dotací na chodníky (starostka)
17.5.-jednání na Vysoké škole ekonomické v Praze, o budoucí využití kláštera
v Kladrubech (starostka)
18.5.-zasedání rady Sdružení obcí Černošín (starostka)
18.5.-jednání se zástupcem firmy MBF Czech Praha - FTV el. (starostka)
22.5.-zasedání komise pro kulturní památky ve Stříbře (starostka)
22.5.-zasedání členské schůze Stříbrského regionu (místostarosta)
24.5.-jednání se zástupcem firmy Ekodepon Černošín (starostka)
25.5.-valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí ZČ v Chodově (starostka)
25.5.-zaměření pozemku na Výrově (starostka)
28.5.-jednání s firmou ČEZ v Plzni ohledně sport. hřiště (starostka)
30.5.-slavnostní otevření opravených částí kláštera Kladruby (starostka)
30.5.-předání staveniště firmě Promonasta - chodníky ul. Husova a Revoluční
(místostarosta)
30.5.-zasedání rady města
31.5.-jednání s pojišťovnou Kooperativa (starostka)
31.5.-zasedání konkurzních komisí na konkurzy na ředitele MŠ a ZŠ Kladruby
(starostka, místostarosta)
1.6.-jednání se Správou a údržbou silnic Stříbro (místostarosta)
4.6.-jednání se zástupcem Sdružení obcí Černošín (starostka)
4.6.-jednání se zástupcem firmy Tazata a firmou Promonasta (místostarosta)
6.6.-podpis smlouvy na PF v Plzni (starostka)
6.6.-zasedání rady města
6.6.-zasedání zastupitelstva města
7.6.-zasedání rady Sdružení obcí Černošín (starostka)
12.6.-kolaudace chodníku v Brodu (starostka)
12.6.-podpis smlouvy s pojišťovnou Kooperativa v Plzni (starostka)
13.6.-jednání s projektanty sport.hřiště (starostka, místostarosta)
13.6.-jednání se zástupcem Telefoniky O2 (starostka)
14.6.-členská schůze Sdružení obcí Černošín (starostka)
15.6.-konkurz na ředitele MŠ (starostka, místostarosta)
18.6.-jednání s Pozemkovým úřadem Tachov (starostka)
18.6.-konkurz na ředitele ZŠ (starostka, místostarosta)
20.6.-pasování předškoláků MŠ na školáky (starostka)
20.6.-zasedání rady města
21.6.-jednání se starostou městyse Stráž (starostka)

Od 1.7. bude jako každým rokem v tomto období
zahájen provoz
tábořiště na Výrově. Provoz bude opět zajišťovat obsluha, která bude přítomna
až do 31.8.2012.
Ceník poplatků za táboření :
Poplatek za 1 osobu a den - dospělá osoba ………………………… 30,- Kč
dítě od 6 do 15 let ……………………. 20,- Kč
Poplatek za automobil a den ………………………………………… 50,- Kč
Poplatek za motocykl a den …………………………………………. 30,- Kč
V ceníku je zahrnuto :
- poplatek za užívání pozemku
- užitková voda
- kontejner na odpadky
- suché WC
Pro tábořiště je zpracován provozní řád, který bude vyvěšen u obsluhy tábořiště.
Irena Löriková

Irena Löriková
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Kladrubské lesy, s.r.o. informují :
Jelikož je období častější návštěvnosti lesa, a to jak houbařů tak turistů,
chceme připomenout dodržování lesního zákona, a to především :
1. zákaz vjezdu vozidel do lesa
2. zákaz rozdělávání ohně
3. zákaz kouření
4. zákaz odhazování odpadků
5. zákaz volného pohybu psů
Dále upozorňujeme na stále trvající kalamitu v lese / polomy /, vzniká
totiž zvýšené riziko úrazu.
Doporučujeme se vyhýbat vyvráceným houštinám, ulámaným špičkám stromů,
hrozí totiž jejich pád!!!
Zdeněk Liška

Krmení též pro morčata, papoušky, andulky, králíčky, rybičky akvarijní
a jezírkové. Kapsle pro kočky a pejsky proti klíšťatům a blechám, šampony....
DROGERIE:
Prací prášky tekuté -DREFT 3l za 175,-Kč, PERVOLL 3l za 150,-, Ariel
kapsle 16 ks za 120,-Kč, sprchové šampony, pěny do koupele, vlasové
šampony, tekuté mýdlo, mycí houby, WC BREF 2+1 za 84,- Kč, masti na záda,
nohy, ruce, Jar 1 l za 41,- Kč, Ajax 1 l za 48,- Kč, ubrousky, papírové talíře
a tácky, odpakové pytle 35l,60l a 120 l.......
DOMÁCÍ POTŘEBY:
Naběračky, metly, měchačky, dózy, mísy, tácy, hrnečky, skleničky, cukřenky,
pánve, pařáčky, siliko-nový vál, válečky, formy, otvíráky, škrabky, nože,
nožíky, mašlovačky, kolíčky na prádlo, termosky, vědra, umyvadla, košťata,
smetáky, sušáky, žehlící prkna, potahy na prkna, plácačky, kartáče, hadry na
mytí, švédské utěrky, struhadla, minutovníky, chňapky, sítě do oken...
ŽELEZÁŘSTVÍ:
Hřebíky, vruty, vratové šrouby, matky, podložky, kleště, metry, kotouče řezné
a brusné, elektrody, šroubováky, zámky, dráty, pilky, sekerky, krmítka, misky
pro králíky a drůbež, montážní pěnu, zátky, háčky, špachtle, lopaty, krumpáče,
vidle, upínadla, pastičky na myši, potkany, jedy na myši a potkany, bity,
vrtáky, pletivo.....Široký sortiment zboží FISKARS.
PRO ZAHRÁDKÁŘE :
Hrábě, motyky, dětské zahradní nářadí, různé motyčky a hrabičky, lopatky,
kolíky, struny do sekačky, zakrývací plachty, květináče i závěsné, truhlíky,
držáky truhlíků, veškeré přípravky pro ochranu rostlin/postřiky na plísně, na
hmyz/, hnojiva - rohovina, cererit, trávníkové hnojivo, ledek, Kristalon - 1 kg
94,-Kč, superfosfát, ledek, hořká sůl, prostředky proti slimákům a mravencům,
Roundup na plevel 1litr 520,- Kč, sanatex na natírání stromů po ořezu,
veškeré zeminy : zahradnický substrát, zeminu pro muškáty, petunie, pokojové
květiny, rašelinu, pokojové květiny, granulovaný kravský a koňský hnůj...........

Kladrubské lesy, s.r.o. Vás srdečně opět zvou do své prodejničky
v jejich sídle, ze širokého sortimentu zboží Vám vybíráme alespoň část:
KRMENÍ PRO ZVÍŘÁTKA :
Pro PEJSKY:konzervy Bono 31,-Kč, kuře konzerva 57,-Kč, klobásky 21,-Kč,
paštika 16,-Kč Bono fit granule 10 kg za 224,-Kč, pro vlčáky 20kg za 372,Kč, pro KOČIČKY: konzerva Bono 22,-Kč, kapsičky 2 ks 20,-Kč, granule
Bono 2kg 58,-Kč, pro KRÁLÍKY: granule 25kg za 277,-Kč, KACHNY: K1 za
290,- K2 za 273,-, SLEPICE :N1, N1 granule 25kg za 272,-Kč, možno
objednat pro BROJLERY, KUŘATA.
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PRACOVNÍ ODĚVY:
Modráky, modrákové blůzy, kombinézy, dětské modráčky - lacláče 275,-Kč,
dětská kombinéza 333,-Kč, vesty, mikiny, trička, kšiltovky, pracovní pláště,
pracovní obuv kotníková, polobotky, sandále, gumovky, gumofilcové boty,
ponožky, pracovní rukavice i dětské, gumové zástěry, pracovní opasky, letní
zelené vesty a kalhoty, zahradní pantofle...
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ V PONDĚLÍ-PÁTEK OD 6,00 HOD. DO
14,30 HOD. KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ KLADRUBSKÝCH LESŮ, S.R.O.
DOTAZY NA :TELEFONU Č. 374 631 955, EMAIL : info@kladrubskelesy.cz
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Skládka Ekodepon, s.r.o. pobočka Kladruby informuje

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

Na skládce Ekodepon, s.r.o. pobočka Kladruby můžete

Mateřská

BEZPLATNĚ ULOŽIT :
- nebezpečný odpad –

oleje, barvy, plechovky od barev
(eternit je možno uložit pouze do Černošína)

- pneumatiky

Divadlo Alfa
Děti z MŠ navštívily divadlo Alfa v Plzni, kde shlédly divadelní
představení „Žabákova dobrodružství“. Byla to poučná bajka o napravení
chlubivého neposlušného žabáka.
Vystoupení pro maminky
Stalo se již tradicí, že děti ze třída Koťat z MŠ připravily pro své
maminky pásmo básniček a tanečků. Po vystoupení děti rozdaly maminkám
drobné dárečky, které samy vyrobily.
Ladislava Pauchová

- lednice
- televizory
- elektroodpad

škola

– počítače, žehličky, tiskárny, mixéry (domácí spotřebiče)

PROVOZNÍ DOBA

Poslední sobotu měsíci

Po-

7.00

-

15.30

Út

7.00

-

15.30

St

7.00

-

15.30

Út

7.00

-

15.30

St

7.00

-

15.30

8.00

-

11.00

Vystoupení dětí ze ZUŠ
Děti ze ZUŠ ve Stříbře, pod vedením p. Matějky přišly zahrát
kladrubským předškoláčkům. Seznámily je s hudebními nástroji, na které zahrály
známé dětské písničky. Společně se naučily písničku „Šmoulové“, kterou
doprovázely na rytmické hudební nástroje.
Koťata byla přivítat na svět dvě krásná hříbátka u pana Krause na Ponyfarmě
v Kladrubech.

Josef Koprna
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Ekologický výukový program Vnímej přírodu všemi smysly
Koncem května se všechny děti z naší školky zúčastnily ekologického
výukového programu s názvem Vnímej přírodu všemi smysly, který si pro nás
opět připravila Petra Čechurová.
Tentokrát byl program zaměřený na smysly. Povídali jsme si tedy
o zraku, čichu, chuti, sluchu a hmatu. Děti se dozvěděly spoustu zajímavých
informací o smyslech nejen lidských, ale především zvířecích. Například že
výborný zrak mají dravci, nejlépe slyší netopýři, naopak úplně hluší jsou hadi, že
savci k hmatání používají hmatové vousky, že mouchy dokáží ochutnávat
i nohama nebo že psi mají výborný čich.
Součástí programu byla celá řada her. Hráli jsme si na sokoly, kteří
pomocí svých výborných očí vyhledávají a loví myši. Na chvíli jsme se také stali
netopýry a můrami a vyzkoušeli si, jak netopýr loví pomocí sluchu. Hmatem jsme
pak poznávali různé přírodniny ukryté v pytlíčcích, chutí jsme poznávali dobroty
(rozinky a oříšky). Také jsme si vyzkoušeli čich a jak dovedeme pomoci tohoto
smyslu poznat například kávu, kmín, mýdlo nebo zubní pastu. Na závěr jsme
pomocí čichu vyhledávali a určovali teritoria zvířat.
Program se dětem líbil a už se těšíme na příští školní rok, kdy se určitě
opět sejdeme při dalším povídání o přírodě.
Petra Kertysová

Výlet do ZOO Plzeň
Čtvrtek 31.5.2012 –
pro někoho byl obyčejný den.
Ne však pro naše malé
předškoláčky. Pro nás to bylo
datum obzvlášť výjimečné –
den společného výletu dětí ze
všech tří oddělení – Koťat,
Sluníček i Berušek s Broučky
naší MŠ do ZOO Plzeň.
Obavy nás učitelek, že by
nevyšlo počasí, se naštěstí
nenaplnily, a tak jsme mohli
ráno téměř v plném počtu
nasednout do autobusu, který
nás dopravil až k ZOO.
Zoologická zahrada
v Plzni je nádherná, je tam toho hodně k vidění na poměrně malé ploše, ale i přesto
byla pro naše nejmenší dětičky neskutečně velká! Kdybychom ji chtěli projít
celou, asi bychom potřebovali celý den….. Přesto jsme viděli hodně zvířátek, pro
nás ta nejdůležitější a nejatraktivnější.
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Svou procházku zahradou jsme začali u lemurů, kteří mají dokonalou
volnost, a tak jsme si je mohli prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Viděli jsme
velké dravce, vlka, lamy, hrocha a pro naše „občerstvování“ jsme si vybrali
lavičky u výběhu tygrů, od kterých se dětem vůbec nechtělo. Ale čekalo nás ještě
mnoho dalšího – medvědi, žirafy, vodní ptáci, opičky, želvy, klokánci a naši
pozorovací výpravu jsme ukončili u výběhu tolik oblíbených tučňáků.
Bylo hezké vidět, jak dětem září očička štěstím, že měla možnost vidět
všechna ta oblíbená i méně známá či neznámá zvířátka.
Šťastné a některé velmi unavené děti v autobuse spokojeně usnuly a hádejte,
o čem si nechaly zdát?
Marcela Jandíková

Sportovní hry
Naše vybrané družstvo sportovců se zúčastnilo 25.5.2012 sportovních her ve
Stříbře. Pilně jsme trénovali skoky v pytli, štafetový běh, hod do dálky, pětiskok
i zdolávání překážkové dráhy. Při přípravě na tyto disciplíny jsme si užívali
samozřejmě i plno legrace, těch pádů s pytlem nebo tenisových míčků na střeše
bylo opravdu mnoho, ale velkou radost jsme měli ze štafetového běhu, ten nám
šel opravdu dobře! Všichni malí sportovci si zaslouží velkou pochvalu.
Na stadionu Baníku Stříbro jsme si svými výkony vybojovali – ZLATO
a plnou tašku drobných odměn a sladkostí.
Naši zlatí sportovci: Patrik Šedivý, David a Mirek Laznovi, Erik a Marek
Beerovi, Kubík Špaček, Terezka Vydrová, Gábinka Šmídová, Barborka
Semorádová a Terezka Burešová.
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Opravy a úpravy v hlavní kuchyni MŠ Kladruby
Od 16. července budou zahájeny rekonstrukční práce v prostorách hlavní
kuchyně naší mateřinky. Nejprve projdou likvidací staré elektroinstalační kabely,
které jsou viditelně vedeny vně po všech stěnách kuchyně, umývárny nádobí
i vstupu do kuchyně. Nové kabely budou zasekány do zdí a současně s tím se
vymění zásuvky, vypínače i jističe.
Následně přijdou na řadu práce spojené s odstraněním nefunkční
vzduchotechniky
s bouráním,
škrabáním,
štukováním,
penetrováním,
nahazováním, vyrovnáváním nerovných povrchů a pokládkou obkladů i dlažby.
Konečnou fází této akce se stane malování a úklid.
Jsme rádi, že kuchyně letos díky dostatku finančních prostředků od města
dostane „nový kabát“ (slibovali jsme jí jej delší dobu ), a že paní kuchařky budou
mít konečně na svém pracovišti účelné, příjemné a estetické prostředí.

Uzavření Mateřské školy Kladruby
V době letošních hlavních prázdnin se z důvodu rekonstrukce hlavní
kuchyně uzavře MŠ Kladruby od 16.7. do 10.8.2012. Předpokládaný prázdninový
provoz by měl probíhat od 2.7. do 13.7., pokud možno jen v jedné třídě před
rekonstrukcí. Obnovit by se měl opět od 13.8.2012.
Alena Medová

Základní

škola:

Rozhovor s Honzou Musilem
V úterý 15.května jsme se vydaly do Prahy dělat poslední rozhovor pro
časopis Romano Voďori, tentokrát to bylo s moderátorem Honzou Musilem. Byly
jsme, jako vždy, trochu nervózní, ale těšily jsme se.
Po příjezdu do Prahy jsme se vydaly do redakce, kde jsme si ještě jednou
prošly otázky, které jsme si na Honzu připravily. Poté jsme šly do cukrárny, kde
jsme se měli sejít. Chvíli po nás přišel Honza, otevřely se dveře a bylo slyšet jen
přátelské „ahoj“ a podobně. Přišel ve velmi dobré náladě a celý rozhovor proběhl
v uvolněné, přátelské atmosféře.
Téma posledního čísla je „konec – nový začátek“. Naše otázky se tedy týkaly
různých začátků a konců v jeho životě, ptaly jsme na jeho práci, rodinu,
manželství i registrované partnerství. Honza byl velmi vstřícný a na každou otázku
nám ochotně odpověděl. Rozhovor byl velice zajímavý.
Po rozhovoru jsme si udělaly příjemnou procházku Prahou. Prošly jsme se po
Staroměstském náměstí, tam tou dobou právě probíhala svatba… A aby těch
zážitků nebylo málo, cestou na nádraží těsně kolem nás prošel Zdeněk Svěrák.
Cesta domů rychle uběhla a my si odnesly plno zážitků.
Nikola Goldobinová, Lenka Jandíková

Víte, že :
- 23.5. proběhlo preventivní screeningové vyšetření zraku přihlášených dětí
(za pomoci speciální kamery, která včas odhalí u dětí skrytou oční vadu –
astigmatismus, tupozrakost, krátkozrakost,..)
- 30.5. měli rodiče možnost nechat vyfotografovat své děti na individuální
i skupinovou fotografii a předškolní děti dokonce i do „pamětního alba“
- 7.6. nás poctili svou návštěvou děti ze ZUŠ Stříbro a zahráli předškolním dětem
na tahací harmoniku, klavír a další hudební nástroje
- děkujeme p.Balíčkovi za sponzorský dar - 5 sklenic medu
Alena Medová
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MDD, aneb první Kladrubské olympijské hry

Základní umělecká škola v Kladrubech

V pondělí 11. června se v ZŠ Kladruby konal den dětí. Tento rok byly
tématem dne olympijské hry.
Žáci byli rozděleni do 12 družstev, ráno si každé družstvo vylosovalo
stát, za který pak celý den soutěžilo. Nejprve si družstva vyrobila vlajky,
vymyslela pozdrav či vítězný pokřik. A v 9:00 hodin se všichni sešli na
hřišti. Tam bylo 12 stanovišť, některá se na první pohled zdála trochu
zvláštní, ale vše bylo nakonec zajímavé a zábavné. Soutěžilo se ve vrhu
kladivem, jezdectví, plážovém volejbale, hodu pytlem, lukostřelbě, střelbě ze
vzduchovky, skoku dalekém pozadu, běhu v gumovkách, plavání, jízdě na
kole v opačném směru, moderní gymnastice a Cimrmanově golfu.
Po sečtení výsledků bylo vyhlášeno vítězné družstvo. Na prvním místě se
umístilo družstvo s číslem 9, které zastupovalo Seychely.
Šárka Tycarová

Pobočka Základní umělecké školy v Kladrubech má dlouholetou tradici
a díky učitelce Mgr. Stanislavě Šmahelové jsou její aktivity víc než bohaté.
Ve školním roce 2011/2012 uspořádala pobočka skoro 20 koncertů a vystoupení
a reprezentovala město Kladruby po celém Plzeňském kraji. Koncem léta pořádá
dva zájezdy do SRN.
O vystoupení Cavally, Kladruby Bandu nebo koncertů všech žáků pobočky
je vždy velký zájem. Přínosná a plodná je spolupráce Cavally s pěveckým sborem
Cantus a skvělý počin je vždy Velikonoční koncert, kdy si vždy Cavalla zve
do kladrubské katedrály nějakého významného hosta. Letos jím byl Violoncellový
soubor Základní umělecké školy Český Krumlov. Vysoce je třeba ohodnotit práci
učitelky Stanislavy Šmahelové na repertoáru jak pro soubory, tak i pro jednotlivé
žáky.
Téměř po 20 letech se v Kladrubech obnovila výuka hry na žesťové
nástroje. Je potěšující, že za necelý rok už má pobočka jednoho hráče
na trubku a jednoho na tenor. Ve výuce hry na žesťové nástroje
v Kladrubech bude ZUŠ pokračovat i v příštím roce a, bude-li zájem,
plánujeme ještě otevřít sólový zpěv. Kromě toho bude pokračovat výuka
na stávající hudební nástroje: klavír, flétna, kytara, elektrické klávesy.
Též bude pokračovat výuka ve výtvarném oboru.
Na závěr je třeba poděkovat starostce města Kladruby Mgr. Svatavě
Štěrbové za velmi dobrou spolupráci mezi ZUŠ Stříbro a městem Kladruby
a ředitelce Základní školy Kladruby Mgr. Ivetě Svobodové za stejně dobrou
spolupráci se Základní školou.
Všem žákům, rodičům i občanům města Kladruby přeji krásné léto.
Bc.František Kratochvíl
Ředitel ZUŠ Stříbro

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KLADRUBY
OTVÍRÁ NOVĚ OD ZÁŘÍ 2012
VÝUKU SÓLOVÉHO ZPĚVU PRO DĚTI OD 7 LET.
Vyučovat bude v Kladrubech mladá učitelka,
zpěvačka Divadla J.K.Tyla v Plzni. Přihlášku najdete
na www.zusstribro.cz v dokumentech. Můžete ji poslat
mailem, nebo dát paní učitelce Šmahelové. Přihlásit se
můžete také přímo v ZUŠ Stříbro.
Informace na telefonu: 776 323 971.
Počet vyučovaných žáků je omezen.
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Včelařské okénko- medové koupele při neurózách

Hasiči informují
Dne 2.6.2012 se uskutečnil dětský den v Kladrubech. Na tuto akci jsme
dětem připravili překážky a stříkání na terč. Odměnou jim byli sladkosti.
Po skončení této akce v 18.00 se konala dražba májky, potom následovalo
kácení májky. Májka byla vydražena za 1.000 Kč. Majitelem májky se stal pan
Václav Šlapák z Pozorky.
Dne 9.6.2012 jsme pořádali soutěž hasičů a mladých hasičů s názvem
„Kladrubská studna“, která se konala na fotbalovém hřišti v Kladrubech. Počasí
hasičům přálo. Na soutěži se sešlo 5 družstev hasičů a 9 družstev mladých hasičů.
Naši hasiči obsadili 4. Místo a mladí hasiči 6. Místo. Také jsme získali nového
člena pro mladé hasiče, je jím Richard Palma, pro něj to byla první soutěž.
Děkujeme MěÚ Kladruby za příspěvek na zakoupení pohárů na soutěž.
A já osobně chci poděkovat hasičům za milé překvapení a dárek k mým kulatým
narozeninám.
František Ammerling

Dle odborných studií lze využít medové koupele při léčbě pacientů
s neurastenií a somatogenními syndromy. Ale medová koupel neuškodí snad
nikomu, a proto je možné ji připravit takto : teplota vody 37º, doba trvání
minimálně 15-30 minut. Po naplnění vany vodou se do ní přidá 60 g medu
(2 polévkové lžíce). Při léčbě se provádí 12 až 15-koupelí, a to každý den nebo
nebo obden. Léčebnou kúru z medových koupelí lze opakovat po 4 až 5 měsících.
Medové koupele lze spojit s jehličnatými nebo šalvějovými.
Pozorováno bylo 65 pacientů (29 mužů a 36 žen), a také 24 dětí
s neurotickými pohybovými poruchami. Věk pacientů se pohyboval od 17 do 59
let. Pacienti si stěžovali na zvýšenou podrážděnost, poruchy spánku, sníženou
práceschopnost, nepříjemné pocity v oblasti srdce, břicha a snížení sexuální
aktivity. Průměrná délka onemocnění přesahovala 3 – 4 roky. U 62 pacientů byl
zaznamenán pozitivní terapeutický účinek již v průběhu kúry, u 3 pacientů se
dostavil 2-3 týdny po ukončení léčby. Příbuzní si po léčebné kúře u pacientů
všimli uklidnění, dobré nálady, trpělivosti, zatímco před započetím kúry se častěji
setkávali s alergií na cizí výroky, jízlivostí, neohrabaností či projevy psychické
nesnášenlivosti. Podobné obraty udivovaly jak pacienty, tak i jejich příbuzné. Je
možné, že med rozpuštěný ve vodě, a zvláště v pěně, proniká celým povrchem
pokožky a míjí tak žaludek i trávicí trakt střev. Proto med jako biologicky aktivní
látka proniká do jater v zachovalejším, původnějším stavu a lépe působí na jejich
základní funkce. Je známé, že mnohé charakterové vlastnosti osobnosti jsou
chápány jako dysfunkce jater a celého trávicího traktu. Je možné, že zlepšení
funkce jater na základě působení základních zachovaných ingrediencí medu v tom
hraje hlavní roli.
Z odborných překladů vybral:
František Černoch

Klášter Kladruby – občanské sdružení informuje
Milí Kladrubáci, blíží se prázdniny, vrchol turistické sezóny a tedy i hlavní
akce pořádaná naším občanským sdružením. Mám na mysli oživené noční
prohlídky - Benediktinské dny. Pokud nemáte nabitý večerní program v pátek
6. a v sobotu 7. července, anebo v pátek 13. a v sobotu 14. července, dovolujeme
si Vás pozvat do kláštera na netradiční prohlídku. Bude ve svém pátrání úspěšný
mladý profesor historie a překoná nástrahy ukryté uvnitř temných tmavých zdí
kláštera? Přijďte si zapátrat s ním.... vždy od 20. hodiny do půlnoci, každou celou
hodinu bude pro Vás připravena prohlídka. Vzhledem ke každoročnímu velkému
zájmu si prosím rezervujte lístky na telefonním čísle 374631773, nebo e-mailem
na adrese: kladruby@mybox.cz (mailem už není možné rezervovat v den
prohlídky). Pokud byste raději za kulturou do kláštera během dne, určitě Vás
přilákají srpnové koncerty letošního ročníku Kladrubského léta, anebo se jen tak
přijďte posadit na nádvoří a vychutnat si vyhlídku na Kladruby.
Krásné léto Vám všem jménem KKOS přeje
Linda Hejlová
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Co je nového v kostele sv. Jakuba
Myslivci informují
Dobrý den, milí čtenáři kladrubského Zpravodaje. Jsem rád, že jste si našli
chvilku a budete tak moci nahlédnout do dění našeho mysliveckého sdružení.
V posledních letech se stalo tradicí, že pořádáme na přelomu května
a června Dětský den. Ani letos tomu nebylo jinak. Termín jsme určili již na
výroční schůzi v březnu a to hlavně s ohledem na stejnou akci pořádanou
v Kladrubech. Abychom si vzájemně nekonkurovali a děti si mohly užít dvakrát,
zvolili jsme si tedy sobotu 26.5.2012. Hlavním pořadatelem nemohl být nikdo jiný,
než Béďa Tausch. Opět domluvil návštěvu dětí z družiny plzeňské 20. základní
školy a dal dohromady celý program dne. Pro letošek si po dohodě s družinářkami
vybral za téma OLYMPIJSKÉ HRY. Ztvárnění olympijských her pak pojal
z historického pohledu. Aby přiblížil antiku dnešním malým dětem, objevily se v
Brodu za hospodou postavičky ze známého filmu Asterix a Obelix. Kdo si
nenechal ujít tento den, mohl se setkat také skoro s celým řeckým božstvem v čele
s vládcem bohů Diem. Toho pak obklopovaly řecké bohyně, což zase dokázala
ocenit mužské část návštěvníků. Děti pak měly možnost zahájit olympiádu se
vším, co k tomu patří. Zapaloval se olympijský oheň, věšela se olympijská vlajka
a při slavnostním zahájení vypustily děti dokonce holubice míru. Zkrátka zahájení
jaké možná nebude ani letos v Londýně. Počasí nám přálo, a tak čtyři hodiny
vyhrazené dětem utekly jako voda. Je na místě, abych poděkoval sponzorům, kteří
nám pomohli, a také spolupořadatelům. Jsou to město Kladruby, pekařství Kuric
a Kovoprodukt, s.r.o. na straně sponzorů a jako pořadatelé nám pomohli Jana
Tauschová, Vlasta Mašková, Míla Koptišová, Markéta Lišková, Renata Zíková,
Zdeněk Zdvořan a Jirka Kouřil.
Přeji všem čtenářům v nadcházejícím létě spoustu pěkných zážitků na
dovolených a v příštím čísle se budu těšit na shledanou.
Petr Hucl

Pravidelní návštěvníci kostela jistě zaznamenali některé změny v jeho interiéru,
ke kterým došlo za posledních pár let.
Předně to byla výměna staré elektroinstalace za novou. Dle posudku odborné
firmy byla stará el. instalace životu nebezpečná. Riziko úrazu zde bylo
bezprostřední. Také zde bylo více než reálné riziko vzniku požáru. Důvodem
nebyly pouze slabé dvoulinkové kabely, které byly probity hřebíky k dřevěným
rámům obrazů a částem oltářů, ale i zpuchřelé vodiče apod. Vše bylo pod napětím
230V. Tato rizika bylo nutné odstranit ihned... Proto byly rozvody el. instalace
prozatím pouze vyměněny za nové a to v trasách původního rozvodu. Tyto trasy
vedou po povrchu omítek. Nebylo možné sekat do omítek či dokonce do zdiva z
hlediska čs. legislativy. V další plánované etapě opravy kostela bude jistě možné
některé tyto rozvody umístit pod omítku. Vše bude záviset na vyjádření
památkářů.
Další novou věcí v kostele jsou čtyři nové ozdobné lustry, na které se složili
někteří farníci. Kostel byl nějaký čas osvětlen pouze jedním velkým lustrem. Ten
v padesátých letech spadl a rozbil se. V šedesátých letech byla loď kostela
osvětlena jednou žárovkou ve skleněné kouli. Asi tak tři roky na to bylo přidáno
ještě několik dalších takových koulí. Nyní bylo tedy vše nahrazeno novými lustry.
Z kostela byla také odstraněna dodatečně vestavěná zimní kaple, přístavek
u vchodu z Husovy ulice a pódium před kněžištěm. Tyto vestavby ze dřeva
a překližek se běžně stavěly v kostelech v sedmdesátých letech. Dnešní všeobecný
trend je tyto vestavby odstraňovat a vracet kostelům původní podobu. Nutnost
demontáže naší zimní kaple umocňoval i výskyt agresivní plísně, která vznikla pod
její dřevěnou podlahou. V prostoru zdemontované kaple byl opět obnoven původní
„Boží hrob“ a staví se zde opět Betlém.
Ke vstupu do kostela z Husovy ulice se na původní místo vrátily zvojené
prosklené dveře. Ve vstupu do věže kostela z náměstí byly odstraněny jedny
dodatečně vestavěné dveře a příčka. Mříž, která byla u hl.vchodu, byla posunuta
blíže k lodi kostela. Také byly opraveny štukové omítky a malba. Do výklenku
tohoto prostoru se vrátila i socha, která byla dočasně umístěna v průjezdu farní
budovy.
Varhanům byla vylepšena pohonná jednotka k zajištění dodávky vzduchu.
Zařízení je spolehlivější, výkonnější a tišší. Tyto varhany jsou unikátním
nástrojem. Ovšem jsou ve špatném stavu a oprava by byla skutečně finančně
náročná. Zde je výzva pro budoucnost.
V sakristii byly odstraněny jedny dodatečně instalované dveře. Také byly
poopraveny štukové omítky a bylo vybíleno.
Celý kostel byl v minulosti zvenku krásně opraven. Ovšem interiér kostela,
včetně vnitřku věže, na celkovou zásadní opravu teprve čeká. Problémem jsou jako
vždy peníze. Že by si ale tato skvostná dominanta města, takovou opravu
zasloužila ,není jistě pochyb. A to je další výzva pro budoucnost.
Josef Jaša
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Noc kostelů v Kladrubech potřetí

Den koní na Ponyfarm v Kladrubech

Již potřetí se ve večerních hodinách otevřel pro veřejnost kostel sv. Jakuba
v Kladrubech na náměstí. V pátek 1. června mohli návštěvníci v přednášce pana
Čechury nahlédnout do bohaté historie kostela sv. Jakuba a v přednášce pátera
Matěje se seznámit s církevními rouchy a jejich užití během liturgického roku.
Nechyběl hudební doprovod, kde zazněly skladby z období baroka ve varhanní
i sborové úpravě a romantické housle s varhanním doprovodem.
ŘKF Kladruby by velmi ráda poděkovala všem zúčastněným, kteří se na této akci
podíleli. Velký dík patří samozřejmě i návštěvníkům, kteří dorazili i přes menší
nepřízeň počasí.
Silvie Strachotová

Den koní na Ponyfarmě v Kladrubech proběhl v neděli 27.5.2012
po patnácté. Průvodu městem Kladruby se zúčastnilo 21 koní a samotného
programu v areálu Ponyfarmy 28 koní. Tříhodinový program shlédlo velké
množství dle ohlasů spokojených diváků. Program byl zahájen znělkou Ponyfarm,
kterou speciálně pro Ponyfarm před lety složil pan dirigent a skladatel Bulka , poté
následovala modlitba koně. Na konci předvádění všech koní ustájených na
Ponyfarmě jsme požádali paní starostku o pokřtění naší letošní klisničky Loramee.
V druhé části programu členové jezdeckého oddílu předvedli, jakých pokroků
za celý rok s koňmi dosáhli: voltiž na poníkovi, voltiž na velkém koni, drezúrní
ukázka, ukázka zrcadlové drezúry v anglickém stylu, dále vystoupili ve vtipném
vystoupení „malý bělouš a velký vraník“ ve skoku přes překážky. Během
programu jezdci předvedli velmi hezkou ukázku čtverylky, netypicky se šesti
koňmi, na hudbu Radeckého Marš. Závěr programu patřil handicap parkur pod
vedením trenéra ponyfarm Jaroslava Nedbala, kterého se zúčastnilo 12 koní. Pro
potěšení malých návštěvníků jsme jako poslední bod programu zařadili jízdu na
ponících zdarma. Celý program hudebně doprovázel Jiří Schimmer a program
uváděla Kateřina Pospíšilová, členka jezdeckého klubu. A o spokojenost diváků se
také zasloužila Lucie Černochová se svým občerstvením. Vedení Ponyfarm si
pochvaluje dobrou spolupráci s Městským úřadem v Kladrubech.
Emil Kraus
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HISTORIE
Kde byl Přemysl, když císař vydal zlatou bulu pro něho?
Jak se Kladruby zasloužily o České království
(K 800. výročí vydání Zlaté buly sicilské)
Krátce o Zlaté bule sicilské
Dějepis prý nebývá ve škole kvůli častému biflování letopočtů oblíbeným
předmětem. Ale jeden z mála letopočtů si asi většina z nás přece jen zapsala do své
paměti. Je to rok 1212, vydání Zlaté buly sicilské. Ono se to koneckonců i dobře
pamatuje, dvě dvanáctky vedle sebe. Ale co vůbec bylo tak významné na oné
slavné bule? Abychom si to přiblížili, musíme se od jejího vydání vrátit o pár
desítek let v naší historii zpátky.
Český panovník Vladislav II., syn zakladatele kladrubského kláštera, získal
sice královský titul, ale další panovníci po něm se rychle střídali a nikdo z nich na
královský titul už nedosáhl. Důvodem byly jejich stálé rozbroje o český trůn, což
se stalo nakonec záminkou pro římského císaře, aby si vyhradil právo jmenovat
české panovníky sám. A tak teprve jeden z Vladislavových synů, Přemysl Otakar
I., dosáhl opět královského titulu, i když ani ten nebyl ještě dědičný na jeho
dalšího následníka.
Přemysl pochopitelně hledal všechny příležitosti, aby tento nedostatek nějak
napravil a dědičný titul pro sebe získal. Příležitost se naskytla, když byl v roce
1212 zvolen novým římským císařem mladý Fridrich II., dosavadní král „obojí
Sicílie“, tedy spojeného království Sicílie a jihoitalské Apulie. Přemysl byl jedním
z prvních, kteří jeho volbu podporovali, a tak po jeho zvolení od něho očekával
splnění svého přání.
Fridrich po svém ustanovení císařem pospíchal z jižní Itálie po moři i přes
Alpy do sídelního města říše Regensburgu. Jenže už u hranic, na březích
Bodamského jezera, na něho čekalo vojsko jeho protivníka, dosavadního císaře
Oty. Nakonec tedy Fridrich zvolil úhybnou cestu a zamířil do Basileje. Tam vydal
26. září 1212 také onu zmíněnou bulu. Ta sestávala ze tří listin, z nichž dvě patřily
Přemyslovi a jedna jeho bratru Vladislavu Jindřichovi, v té době markraběti
moravskému. Mimo různých práv i povinností českého krále bylo snad
nejdůležitější pro České království nově získané právo dědičného titulu krále.
Bulou byla původně nazývána jen pečeť na listině, vyrobená z kovu, na rozdíl od
jiných z vosku. Byla-li dokonce ze zlata, pak se mluvilo o zlaté bule. Později se
tak nazývala celá taková listina, přičemž naše Zlatá bula sicilská, nejdůležitější
z oněch tří, se tak začala označovat až začátkem 20. století. Protože nový císař
ještě neměl svoji císařskou pečeť, nechal na listinu přitisknout pečeť svého
dosavadního království sicilského, proto tedy bula sicilská. Pro zajímavost, letos
od 27. do 30. září proběhne k 800. výročí této buly výstava všech tří zmíněných
listin přímo v Národním archivu v Praze 4 - v Archivní ulici č. 4.
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Některé prameny uvádějí, že jakmile se Přemysl dozvěděl, že císař směřuje do
Regensburgu, okamžitě se vypravil uvítat ho a přednést mu svou žádost o dědičný
královský titul. Když však do Regensburgu dorazil, císaře se nedočkal, neboť ten
se svými věrnými a vojenským doprovodem dlouhou dobu čekal před Bodamským
jezerem na to, co udělá jeho protivník. Protože Přemysl měl prý strach, aby
nedošlo v Praze k nějakému činu odbojné a jemu nepřátelské šlechty, nemohl dále
otálet a vrátil se zpátky z Regensburgu domů. Do Basileje poslal své zmocněnce,
kteří císaře navštívili a listinu od něho převzali. K osobnímu setkání s císařem
došlo teprve na říšském sněmu v únoru 1213 ve Frankfurtu nad Mohanem, kde mu
císař oficiálně potvrdil dědičnou královskou korunu. Jiná verze říká, že vůbec
Fridrichovi vstříc nevyjel (historik J. Žemlička). Zdá se to ale málo
pravděpodobné, když se mu naskytla taková příležitost k vzájemnému setkání a
pro něho tak významné události, a bylo to navíc v letním období. Prý byl celý
podzim doma a teprve ve Frankfurtu příštího roku listinu převzal. Co je pravda?
Těžko dnes můžeme potvrdit. Přesto však první verzi je nakloněn text jedné dosud
málo publikované listiny, o níž se dříve mluvilo jako o falzu, ale v současné době
se už většina odborníků přiklání k názoru, že je pravá. Bude ještě zmíněna dále.
Přemysl na cestě do Regensburgu se zastavil v Kladrubech
Kladruby nebyly pro Přemysla neznámé. Byl tu třeba pokřtěn prvorozený syn
jeho druhé manželky, královny Konstancie. V klášteře nejednou navštívil hrob
svého děda Vladislava I., který je
tam pochován. V roce 1219 svolal do
tohoto
kláštera
velký
sněm
význačných osobností světských i
církevních k řešení otázek mezi
státem a církví. Od bohatého kláštera
si často vypůjčoval značné sumy
peněz a oplácel je většinou
darováním některých vesnic do
klášterního majetku. I při své cestě
do Regensburgu v roce 1212, pokud
je pravda, že se opravdu uskutečnila,
jistě očekával od opata Silvestra
určitou částku hotových peněz.
Nevíme, zda opat, vzhledem
k probíhající výstavbě románské baziliky, nemohl snad králi vyhovět, či zda mu
poskytl jen nějakou menší část z toho, co Přemysl potřeboval na cestu i na dary
pro nového císaře. Nepopiratelným faktem však je, že král tehdy obdržel od
bohatých kupců, žijících ve Starých Kladrubech, částku 50 hřiven (to je asi 12,5 kg
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) čistého stříbra. Tito kladrubští obyvatelé se tak vlastně zasloužili o to, že Přemysl
mohl cestovat bez problémů naproti císaři pro slavnou sicilskou bulu, i když se
nakonec ve skutečnosti spolu nesetkali. Takový čin svých obyčejných poddaných
král jistě v žádném případě neočekával. Kladrubští kupci byli bohatí, místní
příhraniční tržiště dobře prosperovalo a navíc se zdárně rozvíjela těžba stříbra
v okolních dolech. Zda tuto „půjčku“ zprostředkoval klášterní opat, nebo zda to
byla jen souhra náhod, dnes už jen těžko zjistíme. Jisté je, a listinnou formou je to i
doloženo, že král se skutečně „královsky“ obyvatelům Starých Kladrub odměnil.
Odpustil jim od té doby placení všech daní královské komoře a místo toho přikázal
odevzdávat místnímu klášteru dvojité liščí kožešiny (páry kožešin), které pak
mohly být klášterem prodávány a získaný obnos mohl posloužil opatovi k úhradě
stavebních nákladů na novou
baziliku.
Přemyslova listina pro
Kladruby
Listina o tom se skutečně
zachovala a je uložena
v Národním
archivu
v Praze. Pravda, někdy
před
sto
lety
ji
považovali za spornou –
tzv. spuria (Friedrich,
Codex
diplomaticus
Regni Bohemiae II),
později však již mnozí
historikové (V. Novotný
1932, V. V. Kremer 1935
a další) se domnívali, že
je pravá. Není totiž
datována
a
podle
přivěšené pečeti by snad
mohla být o několik let
mladší, než se uvažuje,
ale to je rozhodné jen pro
její vznik, nikoli pro její
faktický
obsah
(J.
Žemlička ji datuje o rok
později, do roku 1213).
Ještě jeden zajímavý
postřeh – historik a
spisovatel
František
Pubička, jezuitský kněz
z konce 18. století, se

k této listině vyjadřuje ve svých Dějinách velice ironicky – ne snad k její
pravosti, ale píše „jaké prý to asi bylo království, když si jeho král musel
půjčovat od nějakých vesničanů“. Volně přeložený latinský text listiny, jejíž
fotokopie je přiložena, má tento obsah:
Dávám na vědomí všem, jak současným, tak budoucím, že já, Přemysl, král
český, směřujíc do Regensburku vstříc Fridrichovi, císaři římskému,
přicházejícímu z Apulie, obdržel jsem padesát hřiven stříbra od kupců
z Kladrub.
Toto osvobození od placení státních povinností, ovšem též dvojité liščí
kožešiny, které podle mého ustanovení jako plat budou odevzdávány napříště
k potřebě klášteru kladrubskému, je učiněno ke spáse duše mé a mých předků i
potomků.
Prospěšnost této svobody dané tomuto místu, jemuž jsem zavázán, jsem učinil
nejen k využívání jeho výhod, ale i k jeho prospěchu.
Svědkové této věci jsou: Andreas, kancléř a předák pražský, Zlauco –
komorník, Bohuzlaus, jeho syn, Jaros – jeho zeť, Ubizlaus ze Zulizlau, Ulricus
z Lutic, Heinricus z Setscowitz, Hirdebor ze Userob.
Vysvětlení: Andreas – Ondřej, Zlauco – Slávko nebo Slávek, Bohuzlaus –
Bohuslav, Jaros – Jaroš, Zulizlau – Sulislav, Heinricus z Setscowitz – Jindřich
z Čečkovic, Ulricus – Oldřich, z Userob – ze Všerub.
Na voskové pečeti je zbytek nápisu: PAX REGIS OTACAR…SGI
WENCESLA…a porušená postava sedícího krále.
Jiří Čechura

Kladrubští obyvatelé a domy v 1. polovině 20. století – 2. část
Některé údaje z období před 1. světovou válkou (1912)
Údaje byly čerpány z publikace: Adress-Buch und Führer für polit. Bezirk
Mies, Hlawaty,Karl, Verlag Rudolf Grosse, Plzeň 1912
Městský magistrát
Starosta: Franz Stelzer (č.79)
Rada: Alois Gotschy, Franz Uchatius (č.81), Karl Steffanides, Franz Stelzer
(č.158)
Dále bylo součástí městské správy 13členné zastupitelstvo, rada starších, různí
referenti a odborníci pro výstavbu silnic, pro cihelnu a vodovod, pro chudinské
věci, stálý tajemník úřadu
Městská spořitelna:
Franz Müller, Karl Pimper, Franz Stefanides
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Městští strážníci
Poštovní úřad
Poštmistr: Alois Gotschy, pošt. úřednice, 2 doručovatelé, c.a k. strážní poštovní
komando, 4x doprava na nádraží Stříbro / Kladruby

Školství:
5třídní obecná škola: vedoucí učitel Josef Wonaschek, 4 další učitelé (mimo jiné
Johann Tuma, kladrubský historik a autor kladrubských pověstí) a 2 učitelky
ručních prací
3třídní měšťanská škola chlapecká: ředitel (i pro obecnou školu): Josef
Grohmann, 3 odborní učitelé
Školní rada: 9členná (členové mimo jiné: starosta, kladrubský i zámecký farář,
ředitel a důchodní ze zámku, radní a kominík ze zámku)
Farář: páter Franz Hlavsa (fara Kladruby), kaplan Václav Remiger, páter Čeněk
Kopecký (fara na zámku)
Veřejné spolky
Frohsin (tělocvičný spolek Veselá mysl)
Dobrovolní hasiči
Červený kříž
Místní skupina Svazu Němců v Čechách
Německý kulturně vzdělávací spolek
Windischgrätzův spolek veteránů
Katolický spolek
Ovocnářský spolek
Okrašlovací spolek
Zemědělský spolek
Spolek pro nucené porážky dobytka
Spolek pro rovnost („Rovnostáři“)
Služby, řemesla, obchody (v závorce popisné číslo)
Lékárna: Franz Egerer 46
Lékař: Dr. Julius Kübl 31
Pekaři: Josef Dobner 30, Eduard Gotschy 42, Wenzel Süß 75, Franz
Waldhütter 72
Pivovar: Kladrubské právovárečné městské společenstvo
Čepování piva: Anna Grünhut 3, Barbara Häring 25, Johanna Heinl 36,
Johann Heinzmann 176, Franz Martschin 85, Margarete Menz l91, Margarete
Uchatius 52
Bednáři: Andreas Dobner 130, August Egert 59, Karl Kohn l22
Obchodníci s vepřovým dobytkem: Franz Novatius 87, Johan Philipp 96
Obchodník s pálenkou (Branntwein): Josef Klier 97
Knihvazač: Johann Stelzer 33
Pokrývač: Josef Dworžak 95
Dámský krejčí: Anna Bauer, Teresia Glast, Maria Löffelmann
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Holič a kadeřník: Karl Hetzler 89
Řezník a uzenář: Karl Grünhut 3, Josef Honal 80, Johann Steffanides 113,
Karl Steffanides 78
Hostince: Franz Auer 185, Rosalia Honal 80, Karl Steffanides 78,
Sklenáři: Anton Bielohuby 67, Josef Floßmann 166
Hrnčíř: Jakob Truka 111
Porodní asistentky: Theresia Brunner, Magdalena Pimper
Podkovář: Franz Frank 127, Josef Frank 89
Kloboučník: Josef Preinl 131
Obchod s jižním ovocem, drogerie: Margareta Distler 98, Maria Ebenhöh 8,
Johann Spaček, Laura Wolfram
Kramáři: Julius Bloch 36 Ignaz Eckstein, Fanny Hofmann 83, Emma
Grünhut, Franz Turtenwald 32, Katharina Zeidler
Obchodníci: Franz Stelzer 79, Franz Kokoschka 43, Johann Pimper 18
Sladovny: Anton Wonaschek 63, Andreas Stangl (zedník?) 204
Mlynář: Johann Heinzmann 176 Obecní mlýn
Obchodník s mlékem Anton Martschin 194
Ovoce a zelenina – obchod: Johann Philipp, Barbara Halasch 74
Poštovní doprava: Alois Gotschy 99
Sedlář: Johann Dobner 134, Johan Richter 73, Josef Richter 141
Zámečník: Franz Menzl, Anton Pimper163
Střižní zboží: Anna Beck 180
Provazník: Josef Ruschek 24
Krejčí: Franz Egerer
Obuvníci: Johann Bauer 103, Hans Bauer 190, Franz Boschek 128, Anton
Kettner 167, Johann Kripner 132, Josef Mayer 68, Josef Preinl 94, Franz
Stelzer 158, Johann Stelzer 158, Anton Wach 165 Josef Woratschka 55,
Adalbert Wurzauf 168
Klempíř: Franz Schmied 52
Obchod s hračkami: Elisabet Wurzauf 168
Truhláři: Josef Brosch 56, Georg Brunner 66, Ferdinand Pimper 57,
Johann Schönecker 19
Hodinář: Franz Floßmann 51
Obchodník s dobytkem: Karl Grünhut 3, Anton Martschin 194, Josef Rott
120
Koláři: Anton Brosch 64, Andreas Rohr 209, Franz Seitz 188 Karl Walenta 44
Cukráři: Josef Frank 41, Karl Lang 29, Anton Suck 149, Heinrich Zeidler
132/3
Cihelna: městská obecní Horšovskotýnská ulice
Franz Auer 185 hostinec, Franz Bauer 121 zedník, Georg Bäuml 21 tesař,
Josef Beschta 102 cestář, Anton Brader 13 zedník, Josef Büchl 210 tesař,
Florian Christl 189 a Josef Gotschy 121 drážní hlídači, Ernst Deinl c.k.
nadporučík-zákopník 8, Josef Dörfler pomocník holiče 25, Franz Egerer
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kameník 69, Johann Fischer tesař 122, Rudolf Fischer 45 účetní v pivovaru,
Gustav Forscht 138 horník, Hans Floßmann Kraus 33 učitel, Josef Günter 70
tesař, Adalbert Gutwirth 207 a Gotlieb Haschek 207 a Johann Müller 205
strážmistr policie, Hlavsa František 27 farář, Anton Klier 97 kořalna, Franz
Leibl 101 zedník, Leopold Löfelmann 186 a Wiktor Mell 47 oba: pivovarský
mistr, Josef Meitner 93 cestář, Josef Morawek 206 vrchní sládek, Johan
Mrasek 162 zedník, Karl Pietsch dílovedoucí 197, Franz Pimper policista 85,
Wenzl Prokopetz 144 cihlářský mistr, Wenzl Remiger kaplan 127, Karl
Scharnagl 15 tesař, Josef Schmidt 87 poštovní kočí, Johann Schwann cestář
182, Karl Steffanides 78 hostinský a řezník, Wenzl Straka hornický úředník
216, Franz Stelzer 79 obchodník, Konrad Treflak hajný 116, Franz Turtenwald
obchodník 32, Josef Zieglarsch 12 topič, Josef Zieglarsch zaměstnanec dráhy
38
Domy
Celkem evidováno 216 popisných čísel
Farní: 3 4 25 179 26 27
Schepplova: 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 201 19 20 218 21 22 23 24
178 185 175 190 191 192 193 194 196 197 198 199 200 208 209
Stříbrská: 212 37 38 39 40 41 210
Říšská: 42 až 49 213 50 až 55 214 56 až 67 187 68 až 78 174 79 až 82
Kostelní: 92 114 93 až 107 109 186 110 111 112 113 115 205 206 207 216
Truhlářská: 116 117 118 202 119 170 120 až 130 215 131 132/3 134 až 145
182 146 149 50 151 152 153 183 154 164 155 až 159 195 160 191 162 163 165
166 167 184 168 169 171 172 173
Horšovskotýnská ulice: 76 188 147 148 (myslivna)
Obecní mlýn: 176 217

Důležité domy:
Kostel – Náměstí č. 1,
Městský špitál – Schepplova 6,
Fara – Schepplova 27,
Radnice – Náměstí 85,
Obecná škola – Náměstí 90,
Cihelna – Horšovskotýnská ulice,
Obecní býk – Horšovskotýnská 148, Jakobi Zeche,
budova dolů – č. 177 (pod školou, u první štoly),
Měšťanská škola – Městský park 181 (dnes 203),
Hospoda Zum Luft (Na vzduchu) – Schepplova 185,
Mateřská škola – Schepplova 222,
Charita – Horšovskotýnská 257,
Obecní lesy – bez udání ulice a čísla,
Železniční strážní domek (u trati pod vrbickou silnicí) 189
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Brod
52 domů, 287 obyvatel, starosta Wenzel Singer, rada obce: Josef
Sittauer, Josef Hügl, Johann Floßmann, Karl Distler, Stefan Paul,
Wenzel Dobner, Anton Krippner, Georg Rott. Patřila osada Výrov.
Hasiči: Josef Sittauer. Podniky: Brodský mlýn Josefa Gartnera a Benišův
mlýn Johanna Floßmanna.
Hostinec Josefa Sittauera, obchodník s lahvovým pivem Josef Berdan,
kovář Josef Gabriel. Policista: Josef Schwarz
Škola: Brod, 1třídní, Josef Frank, ruč. práce Anna Frank
Pozorka
37 domů, 464 obyatel, farář Vincenc (Čeněk) Kopecký, starosta: Andreas
Randa, radní obce: MUDr Wilhelm Mucha, Otto Anderlík, Adalbert
Opálecký, Anton Gesrtner, Peter Bubak, Theodor Jerie, Franz Zeis, Rudolf
Walters. Patří : Střížkův a Peterský mlýn, Žďár. Hasiči: Anton Soukup.
Pivovar a sladovna.
Ředitel: dr. W. Mucha, důchodní Adalbert Opálecký, šafář Stefan Sedláček,
lesní Konrad Treflak, lesní adjunkt Georg Erhardt.
Josef Kohn č. 14, Anton Wartha 29 a 32, Emilie Wach 4 a 24, Heinrich
Steiner 11 a 12, Ludvig Kohn 14, 15 a 31, Josef Kohn 33.
Rudolf Walters, obuvník, Franz Zeis, truhlář, Georg Bauer, truhlář, Martin
Nowak, kovář, Wenzel Kralitschek, hostinský. Poštovní doručovatel: Georg
Bauer.
Výrov
pachtýř Adam Bellmann od knížete Windischgrätze
Wenzel Götz, hostinský, Josef Fröhlich, tesař
Vrbice
29domů, 178 obyvatel, starosta: Wenzel Krellowetz, obecní rada: Wenzel
Mandlik, Josef Erhardt č. 14, Josef Erhardt č. 16, Georg Wilfert, Wenzel
Hohmann, Veit Baumgartl, Wenzel Weschta. Škola 1třídní Georg Wilfert,
ruční práce Perpetua Heinl, učitel náboženství Wenzel Remiger
Svaz Němců v Čechách, místní skupina:: Josef Erhardt č. 16 Hasiči:
Wenzel Manlik
Mlýn Všech svatých Franz Harzer, mlynář
Josef Bielohuby, kovář, Josef Schindler a Karl Uhl, hostinští, Franz Harzer,
mlynář, Wenzel Weschta, těžař a dodavatel štěrku
Milevo
31 domů, 160 obyvatel, starosta Josef Wolf, rada: Michael Bier, Josef Bier,
Wenzel Maier, Wenzel Steiner, Thomas Beschta.
Žulový lom. Škola 1třídní, Emil Stromek, ruční práce Perpetua Heinl
Johann Schwab, hostinský, Johann Simon, kovář
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Tuněchody
30 domů, 164 obyvatel, starosta Josef Wilhelm, obecní rada Johann
Sittauer, Johann Korbl, Wenzel Flachs, Wenzel Mayer, Wenzel Kurzeck,
Josef Kotschi, Josef Ruschka, Johan Kroy. Hasiči: velitel Josef Wilhelm
Mlýn Franze Böhma
Johann Sittauer, hostinský a obchodník s dobytkem, Johann Jung,
hostinský, Josef Bloß, kovář, Wenzel Flachs, kovář. Policista: Wenzel
Felber
Láz
25 domů, 159 obyvatel, starosta Johann Manlik, rada: Johann Kotschi,
Anton Irjing, Johann Beschta, Wenzel Hügl, Johann Beranek č.1, Josef
Remiger, Johann Beranek č. 9.
Hasiči: Wenzel Hügl, Johann Friedl
Anna Hügl, hostinská, Johann Haala, podkovář
Děkuji za překlad z německého jazyka do českého v obou částech článku
panu učiteli Karlu Toušovi , za zajímavé materiály panu Václavu Balíkovi,
za doplnění informací panu Jiřímu Čechurovi.
Blanka Krýslová

Na další stránce otiskujeme plánek Kladrub z roku 1938 k článku
p. Blanky Krýslové z minulého čísla Zpravodaje.
Plánek získal p. Jiří PELÁNEK ml. z Kladrub od autora plánku
p. Ernsta BERDANA ze SRN.
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Pozvánky:

KULTURA
Poděkování

„BENEDIKTINSKÉ DNY“

V sobotu 2.6.2012 na trávníku v Kostelní ulici proběhla letošní oslava
Mezinárodního dne dětí. Přišlo se pobavit 164 dětí. Není jednoduché připravit
program na celé odpoledne tak, aby se pobavily děti všech věkových kategorií.
Máme v Kladrubech velké štěstí, že je tu stále dost ochotných lidí, kteří s tímto
programem pomohou. A to je v současné době velká vzácnost.
Proto MOC DĚKUJEME :
Sboru dobrovolných hasičů za překážky s nástřikovými terči
Střeleckému klubu, který tradičně připravil střelbu ze vzduchovky
Kladrubské divadelní společnosti za jejich pravěké soutěže
ZO ČSV za zdobení perníčků
Horolezeckému kroužku Maglajz za perfektní lanovku
Panu Emilu Krausovi, majiteli PONY FARM, Kladruby za kočárové vození
Fotbalistům z TJ Kopaná za soutěže v dovednosti s míčem
Rybářskému kroužku Kladruby za chytání s prutem
Ekocentru Tymián za tvořivou dílničku – výrobu papíru
Dobrovolnicím za malování na obličej
A všem organizátorům a jejich rodinným příslušníkům, protože bez jejich
ochoty a času by se akce v tak velkém rozsahu nedala zorganizovat. Děti ještě
měly poukázky a každý si mohl domů odnést vlastnoručně namalovaný hrníček,
odnést si „zvířecí“ balónek, skákat na trampolíně i hradu a smlsnout si na párku
v rohlíku.
Závěr odpoledne patřil opět našim hasičům, po vydražení májky ji pokáceli
a děti si stihly ještě rozebrat fáborky.
Eva Pomyjová

6. +7. července 2012
13. + 14. července 2012
klášter Kladruby
vždy od 20.00 hodin.
Objednávky vstupenek od 25. června 2012,
na tel. č. 374 631 773, e-mail:
kladruby@plzen.npu.cz
vstupné 120 Kč, děti 100 Kč

„Biřmování v kostele sv. Jakuba v Kladrubech
21. července 2012
Dne 21.7.2012 od 10:00 proběhne v kostele sv. Jakuba v Kladrubech
biřmování našich farníků, kterého se zúčastní i otec biskup František
Radkovský. Všichni jste srdečně zváni.

„Luchnasad- oslava keltského svátku“ – 4. ročník
sobota 28. července 2012
v 15.00 – areál hospůdky Na Tahu, Ostrov u Stříbra
Program : - hudba, tanec, divadlo, šerm, oheň, hry a soutěže pro děti i dospělé -občerstvení zajištěno-možnost přespat na louce u ohně-vstupné 85 Kč, děti zdarmaPro každého v keltském kostýmu pivo zdarma!
KAPELA CORCHEN, hudební sdružení vyhlašuje

VÝTVARNOU SOUTĚŽ
u příležitosti křtu svého CD
Výtvarné práce na téma : „OVEČKA“
(podle stejnojmenného CD kapely)
Budou vystaveny na oslavě keltského svátku LUGHNASAD dne 28.7.2012
v Ostrově u Stříbra, kde proběhne i vyhlášení vítězů.
Soutěž je určena všem věkovým kategoriím, práce mohou být zhotoveny
libovolnou technikou. Práce odevzdejte do učebny ZUŠ Kladruby nebo na MěÚ
Kladruby do 25.7.2012, podepsané na zadní straně (jméno, adresa, věk).
Info na tel.: 732 941 436 - p. Šmahelová
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Město Kladruby

hudební festival
Kladrubské léto 2012 - XXXV. ročník

společně
s Národním
památkovým ústavem
v Plzni
pořádají

podpořili:

PROGRAM :

Sobota 28. 7. 2012

1. koncert

15 : 00 hodin

VARHANNÍ KONCERT
Aleš BÁRTA – varhany
Roman FOJTÍČEK - saxofon
Sobota 4. 8. 2012

2. koncert

15 : 00 hodin

Lubomír BRABEC - kytara
CONSORTIUM PRAGENSE -komorní soubor
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 11. 8. 2012

3. koncert

15 : 00 hodin

Gabriela DEMETEROVÁ
světová houslová virtuózka a violistka
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Sobota 18. 8. 2012

4. koncert

15 : 00 hodin

ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
Martin PESCHÍK – dirigent

Vstupné na jednotlivé koncerty je 130,- Kč, permanentka
na všechny koncerty 400,- Kč.
Informace o předprodeji: MěÚ Kladruby,
tel. 374 616 711, 374 616 716,
kultura@kladruby.cz.
Veškeré informace na www.kladruby.cz
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Mediální partneři jsou :
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„AHOJ PRÁZDNINY“
1. září 2012 od 14.00 na fotbalovém hřišti
Pohádkový les, střelba ze vzduchovky, ukázky líčení druhů poranění, ukázka
vyproštění osob při autonehodě, ukázky kynologie, soutěže pro děti…

Akce připravované v měsíci září a říjnu 2012
7.9.2012
8.9.2012
15.9.2012
22.-23.9.2012
28.9.2012
5.10.2012
6.10.2012
6.10.2012
13.10.2012
19.10.2012

„KLADRUBSKÁ POUŤ 2012“
pátek 17. srpna 2012

Vernisáž výstavy Kladrubského fotoklubu
na „Staré poště“

sobota 18. srpna 2012

4. koncert Kladrubského léta
-15.00 klášter

„Sulanův statek“
„Sulanův statek“
„Stará pošta“
náměstí

Chovatelská výstava
Výstava zemědělské techniky
Fotografická výstava
17.00 – skupina SKAVARE – hraje SKA
18.30 – PUNK´N´ ROLL
20.00 –24.00 skupina BRUTUS

Div. rok 2012- Jenda Brůček + Vojta Vrtek
Memoriál Vojty Šrámka
Slavnosti vína a medu
Zájezd na Moravu
Kladrubská 10
Zábavný den pro seniory
Div. rok 2012-Divoch Stříbro – „Lucerna“
Hubertova jízda
Hubertova jízda
Klubový večer
Eva Pomyjová

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V sobotu 26.5.2012 proběhlo v 16.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu
v Kladrubech již 107. vítání občánků.
Přivítáni byli:

neděle 19. srpna 2012

10.00 NÝŘAŇANKA
10.30 MŠE SVATÁ - klášterní basilika

Natálie

MAUTVICOVÁ

Kladruby

Nanebevzetí Panny Marie –poutní slavnost

Veronika

VARGOVÁ

Brod

14.00 ŽELEZNÝ ZEKON
15.00 Vyhlášení soutěže „Nej. okno“
15.10 ŠVEJK - BAND
15.30 Vyhlášení 1. ceny-chov. soutěž

Marek

STRÁNSKÝ

Kladruby

Adéla

KUDLÍKOVÁ

Kladruby

Klára

ŠIMKOVÁ

Kladruby

David

HROCH

Kladruby

Filip

KUNZ

Kladruby

Dominik

HOLLÝ

Kladruby

Josef

KŘEN

Kladruby

Matouš

MIKŠÍK

Kladruby

po celý den

chovatelská výstava,
„Sulanův statek“ výstava zemědělské techniky
fotografická výstava

Městský úřad Kladruby
pouťové atrakce, stánkový prodej, občerstvení …
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Sbor pro občanské záležitosti
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Blahopřejeme
V měsíci červenci a srpnu 2012 se dožijí významného životního jubilea
tito naši občané:
Červenec :

Srpen:

Krejčová Marie
Říha Václav
(Tuněchody)
Vachta Václav
Koprna Josef
Rytířová Věra
Mikešová Marie
Cajthaml Bohumil
Fránová Františka
Kaněrová Miloslava
Pilíková Milena
Oláh Dušan
(Tuněchody)
Naruševičová Jaroslava

Jozová Dana
Paleček Alois
(Tuněchody)
Kohnová Milada (Milevo)
Sláma Jan
Vyroubalová Darina
Levá vlasta
Lörik Josef
Kinštová Anna
Krebeš Jaroslav
Janoušek František (Láz)
Valenová Anna

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

Čas prázdnin
Voňavá rána, sluneční čas
večery teplé a svěží
tak každé léto zračí se v nás
o závod s časem běží.
Čas prázdninový rozkvétá
zvonky už ve škole zvoní
čas lásek, štěstí do léta
kde sluncem všechno voní.
Čas her a krásných batolat
jež na písku si hrají
stačí jen na ně zavolat
na co se asi ptají?
Jak chutná sladká jahoda
jak voní krásné růže
to prázdninová pohoda
všem dětem přinést může.
Prázdniny, to je pohoda
prožitá v slunci zlatém
jak velká lesní jahoda
ve džbánku boubelatém.
Blanka Krýslová
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SPORT
Fotbalový klub mladších žáků informuje
Klub ml. žáků TJ Kladruby pod vedením trenérů p. Žižky a p. Bubeníčka
se v okresním přeboru umístil na 3. místě. Hráči dostali od O.F.S Tachov
p. Kohůta medaile a pohár.
Jsou to tito hráči: Václav Kučera, Jakub Syrový, Václav Havránek,
Roman Bubeníček, Lukáš Bubeníček, Lubomír Žižka, Emil Samko, Karel Blažek,
Pavel Pauch, Alexandr Štěrba, Pavel Ryp, Marek Vyšín, Patrik Šedivý, Richard
Palma.
Zimní příprava probíhala v tělocvičně jednou týdně, jarní příprava už na
hřišti dvakrát týdně. Bohužel pro malou účast hráčů, jak na trénincích, tak na
zápasech jsme se rozhodli na příští rok nepřihlašovat do soutěže.
V případě zájmu nových hráčů lze uvažovat o znovuzaložení klubu.
Dosavadní hráči mohou v případě zájmu dojíždět do blízkého Stříbra, kde působí
p. Pospíchal, který stál při založení žáků při TJ Kladruby. Příští rok napoví víc.
Na závěr sezony se tradičně uspořádá dokopná s opékáním buřtů
a posezením u ohně s občerstvením.
Lubomír Žižka

Fotbalová sezóna 2011-2012
Tady je zbytek zápasů jarní části soutěže III. třídy
Konst. Lázně – Kladruby 2:0

-9 kladrubských hráčů po hrubých chybách
zbytečně prohrálo.

Kladruby – Dl. Újezd

3:0

- pěkná kontumační výhra.

Kokašice – Kladruby

4:1

-9 kladrubských hráčů zbytečně bojovalo.
1 poločas1:1 a poté přišlo zbytečné vyloučení
a bylo rozhodnuto, jedinou naši branku vstřelil
A.Hollý.

Trpísty -

Kladruby

3:1

-opět v deseti jsme statečně bojovali a v závěru
jsme inkasovali, branku vstřelil T. Kasl.

Kladruby – Z.Chodov

3:1

-kladrubská armáda nastoupila v plné síle,
a bylo to hned znát, branky Kasl, Havránek,
Hollý.

Záchlumí – Kladruby

4:0

– jasná záležitost favorita.
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Lesná – Kladruby 4:0

- marná snaha s deseti hráči.

Kladruby – Kšice 0:0

-na penalty 2
nejlepší zápas jara, Kladruby byli kompletní.

Stráž – Kladruby 4:1

-v kompletní sestavě jsme vedli 1:0 až do
dvacáté
minuty
druhého
poločasu,
a poté, po hrubých chybách jsme
prohráli. Branku vstřelil Verchiere.

Ještě zbývá sehrát 1 zápas, ale to už není podstatné, protože tímto
zápasem končí kladrubský fotbal. Možná budeme pokračovat za rok, pokud
se sežene dostatek hráčů.
V Kladrubech se bude hrát fotbal nadále, po dohodě tady bude hrát
Stříbro B doplněno zbylými hráči Kladrub. Aktivní činnost ukončil
P. Kadlec a J. Vlach. Do Kostelce odchází hráči, kteří zde byli na
hostování, jsou to: P. Jamriška, R. Průcha. Tak zbyde v Kladrubech hráčů
tak akorát na malou kopanou. Je to velká škoda pro Kladruby ! Kladrubský
fotbal zde má velkou tradici. Kde hledat příčiny : zkušení hráči, kteří x let
táhli kladrubský fotbal pomalu končí svou kariéru, ale žádní mladí
nepřicházejí. Ne že by tady fotbalisté nebyli, ale není zájem. Už to nejsou ta
70. léta, kdy se každý hráč těšil na sobotu, aby se pěkně odreagoval, sešel
s kamarády a poté hru rozebral v místní občerstvovně.
Byli jsme tady se St. Kostkou na 1,5 sezóny na výpomoc, ale také
končíme. „Stenli“ DÍK, děkuji všem hráčům a vedení TJ Kladruby, MěÚ za
vzornou přípravu hřiště, všem našim věrným fanouškům a také Antonii
Liškové a Štefanu Perďochovi za vzornou obsluhu, ať pivem, nebo
klobásami.
„Sportu zdar a fotbalu zvlášť“, tak snad někdy zase na viděnou.
Josef Jamriška

50

Informace oddílu volejbalu TJ Sokola Kladruby

Kladrubský expres – Velká cena Surmed, s.r.o., 9.6. 2012

Vážení čtenáři,
skončila další volejbalová sezóna – tentokrát roku 2011 – 2012. O její
zhodnocení se nyní pokusíme s určitým nadhledem kontextu několika minulých
let. Z žaček a žáků se stali dorostenecké kategorie. Ve kterých se nejlépe vedlo
kadetkám v loňské sezóně , kdy skončily na druhém místě. Letos už hrála naše
děvčata juniorskou soutěž a konečné umístnění na 4.místě bylo spíše smolné,
neboť soupeřky z Rokycan nebyly o nic lepší než my. Na juniorské chlapecké
umístnění jsme si již zvykli. Pozitivní je situace u nové generace žákyň hrající
svoji prvou soutěž – OP trojic a nakonec i jejich nečekané 2. místo. Co
kladrubskému volejbalu chybí – jsou žáci a bez nich bude budoucnost asi
neradostná. A nejde o to, že by se o ně neměl kdo starat – jen jaksi ze strany kluků
není zájem a to je docela velká škoda.
V OP žen – zvítězilo naše B družstvo před VK HP Tachov, třetí místo
obsadily naše juniorky a na 4.místě skončilo družstvo SKP Planá.
V nemistrovských soutěžích na našem okrese skončila naše družstva mužů
i žen v turnajích o Pohár předsedy OVS vždy na prvních místech. Také tradiční
turnaj 4+2 na konci dubna letošního roku byl více než zdařilý.

Každý závod je něčím charakteristický a letošní 8. ročník Kladrubského
expresu nebyl výjimkou. Tou příjemnější zprávou byla velmi slušná účast /47
závodníků/, vynikající výkony a skvělá atmosféra. Méně příjemnou se stala
skutečnost, že až do odvolání zrušila stříbrská mlékárna Ehrmann sponzorování,
a tak závodníkům chyběla oblíbená a zdravá jogurtová pochoutka, na kterou byli
léta zvyklí.
Ale pojďme k samotnému závodu. Lezení na rychlost je méně obvyklou
disciplínou, která však pomáhá naplňovat záměr Rock Point Překližka Cupu –
soutěžit v lezecké všestrannosti. Zatímco v boulderingu a lezení na obtížnost se
kromě pružnosti a síly uplatní zejména technika, rozvaha a zkušenost, v lezení na
rychlost je třeba zapojit i dynamiku a výbušnost. Když se k tomu přidá
povzbuzování a fandění diváků, jsou k vidění opravdu kvalitní výkony. A právě
v letošním ročníku byly překonány už letité rekordy v kategorii chlapců i děvčat.
Sedmimetrovou převislou stěnu zdolal Filip Švarc za 7,29s a Míša Matúšová za
10,91s.

KP II.třídy mužů a žen 2011-2012 :
Ženy – vzhledem k tomu, že o jeden prohraný set skončily v základní skupině na
třetím místě – mohly bojovat pouze o konečné 5.-6. místo ve své kategorii – opět
jako vloni s plzeňskou Košutkou a odveta se jim podařila, takže máme 5. místo
v KP ze 12 ti družstev.
Muži – vyhráli základní část KP II.tř. a bez ohledu na závěrečný turnaj, který se
bude konat na konci června v Kladrubech na zrekonstruovaných kurtech v parku–
si zajistili postup do KP I.třídy – k čemuž jim blahopřejeme.
A jak s volejbalem dál ?
Od 9. do 14. července proběhne na našich kurtech volejbalové soustředění mládeže
pod vedením trenérů Hanuše Petráně a Anety Škorvánkové – ta získala trenérskou
licenci v letošním roce – a po prázdninách v KP II.tř. budou hrát naše ženy a také
B družstvo mužů. V zimní části sezóny pak proběhne KP juniorek a KP I.tř.mužů.
Pavel Petráň
A jak takový závod na rychlost probíhá? V kvalifikaci lezou společně dva
závodníci vedle sebe, jeden na cestě „A“, druhý na cestě „B“. Kromě nejmladší
kategorie /potřeba odpočinku/ se ihned po odlezení vymění a soupeří na opačných
cestách. Toto si po vystřídání všech kategorií zopakují ještě jednou /dohromady
tedy 4 cesty/. Lepší časy z obou cest se sčítají a výsledný čas určí finalisty
/nejčastěji dvě finálové dvojice/. Stejným způsobem pak ve finále bojují kluci
a děvčata o medailová umístění.
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Zde jsou výsledky, které opět přinesly nadílku bodů do celkového pořadí
„Překližky“. Zatímco v některých kategoriích se jasně rýsují favorité, někde je
situace před zbývajícími dvěma závody nadále otevřená ☺
Kladrubský expres 2012 – výsledky:
H1:
1. V.Čechura /Maglajz Kladruby/, 2. M.Matúš/Skoba Stříbro/,
3. V. Pechmann
D1
1. P.Nová /Maglajz Kladruby/, 2.M.Boučková, 3. N.Demeterová
/Maglajz Kl./
H2
1. M.Honsig, 2. A.Kopřiva, 3. J.Lorenc
D2
1.T.Kubátová, 2. K.Matúšová/Skoba Stříbro/, 3. P.Vránová
H3
1. A.Študlar, 2. J.Lorenc, 3. L.Zezula /Skoba Stříbro/
D3
1. L.Kepková/HK Skoba Stříbro/, 2. K.Boučková, 3. L.Kohoutová
H4
1. F.Švarc /Maglajz Kladruby/, 2. A.Cibulka, 3. V. Blažek /Maglajz Kl./
D4
1. M.Matúšová /Stříbro/, 2. V.Hálová, 3. A.Poláčková
Pavel Nový

Krajský přebor v Bělé nad Radbuzou byl úspěšný
Titulek se týká krajského přeboru v přespolním běhu pořádaného v rámci
Bělské pětky. V sobotu 14. dubna se do Bělé nad Radbuzou sjelo velké množství
běžců z Plzeňského kraje, kteří se utkali v bojích o medaile z přeboru, ale také
běžci z jiných částí republiky. Ti bojovali o ceny v Bělské pětce, což znamená
délku hlavního závodu, 5 km. Je potěšitelné, že se mezi nimi neztratili ani
závodníci z oddílu atletiky TJ Baník Stříbro.
Mladší závodníci mimo medailí bojovali také o body v Běžeckém poháru
Plzeňského kraje. A vedli si velmi dobře, jak ukazují výsledky. V kategorii dívek
nar. 2003 – 2005 se o dobré umístění doslova rvala Daniela Fürstová a po
statečném výkonu obsadila 2. místo a získala stříbrnou medaili. Další 2 děvčata
sice medaili nezískala, přesto podala dobrý výkon. Sedmá byla Eva Suchánková a
osmá Nikola Poláková. Ve stejné kategorii chlapců podal vynikající výkon
Matyáš Krejčí. Stylem start - cíl zvítězil s nezvykle velkým náskokem. Jak
poznamenal trenér Alexandr Matulka: „Jemu řekneš, napal to od startu, on to
napálí a přitom to vydrží“. Zlatá medaile mu slušela.
V nejmladších žákyních nar. 2001 – 2002 se do 10. místa umístila jen Adéla
Krabcová. Ve velké konkurenci obsadila 10. místo. Početné zastoupení měl Baník
Stříbro v této věkové kategorii chlapců. Do 10. místa byli hned 4 závodníci.
Markovi Vyšínovi unikla medaile jen o vlásek, byl 4. Jeho tradiční soupeř Ondřej
Kertis běžel také dobře, byl 5. Dobrý výkon závodníků Baníku podtrhl sedmým
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místem Jakub Davidík a devátým
Radek Andrle. Medaile těsně unikla
také staršímu žákovi Martinovi Geslovi
na 4.místě.
V kategorii dospělých měl Baník 2
zástupce. Jako první startovala juniorka
Karolína Hrubá. Běžela společně
s ženami. I když neběžela v optimální
formě, zaběhla na 3 km čas 12:45 min.
Vyhrála kategorii juniorek a byla 3.
v ženách. Tomáš Jaša běžel svůj první
závod v přespolním běhu v kategorii
dospělých a s trenérem zkoušeli novou
taktiku. Po problémech s rychlým
začátkem na mistrovství Česka běžel
Tomáš začátek společně s ostatními
závodníky a zrychloval až v dalších
kolech. Tato taktika byla úspěšná a
vedla k zisku zlaté medaile v krajském
přeboru, ale také vítězství v Bělské
pětce se značným náskokem.
Vladislav Moravec

Tomáš Jaša v kvalitním osobním rekordu
Tomáš Jaša se připravuje na svůj první mistrovský závod na dráze v kategorii
dospělých, kde poběží 5 000 m. Po dvou závodech na 1500 m běžených v soutěži
družstev v 1.lize za Domažlice (1 vyhrál, v jednom byl 2.) hledal trenér závod na
3 000 m. Jako velmi vhodný se nabídl termín 5.6.2012 na veřejných závodech
Praga academica. Tyto závody se konaly také jako součást extraligy a kvalita
závodníků na 3 000 m byla proto velmi dobrá. Tomáš na základě tréninku věděl,
že má na čas okolo 8:25 min. a očekával s trenérem první km za 2:47 min. Zvlášť
proto, že se závodu účastnil i náš nejlepší běžec Milan Kocourek. Ten také udával
od počátku tempo, sledován Lukášem Kourkem. Tomáš se držel na 6. místě
v tempu, které si určili. Stáhl náskok vedoucí pětice a posunul se na 4. místo. 3
kola před koncem po zvolnění tempa Kocourka se dostal na první pozici, aby
tempo závodu zrychlil. Ve finiši sice na nejlepší nestačil, přesto mu dobrý závěr
přinesl 3.místo v kvalitním osobním rekordu 8:24,35 min. Dostal se také na
3.místo průběžných republikových tabulek v této disciplíně. Osobní rekord zlepšil
o 11 vteřin.
Vladislav Moravec
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Také v Domažlicích byl Tomáš Jaša úspěšný

Víte, že …

V sobotu 9.června 2012 se v Domažlicích konalo společné mistrovství
Plzeňského a Karlovarského kraje jednotlivců v atletice. Závodilo se v kategoriích
dorostu, juniorských a dospělých. Pochopitelně atleti TJ Baník Stříbro nemohli
chybět a vedli si úspěšně.
Jako tradičně byl nejlepší Tomáš Jaša. I když závody absolvoval v rámci
tréninku v plném zatížení, startoval na 800 i 1 500 m. Jako první absolvoval 800 m
a doběhl jako první muž v čase 1:59,16 min. O 2 hodiny později startoval v běhu
na 1 500 m. Také tam nenechal nikoho na pochybách a doběhl si pro druhé
vítězství, vezl si domů 2 zlaté medaile.

…oslavy Mezinárodního dne dětí v Kladrubech se zúčastnilo 164 dětí…

Vladislav Moravec

… Kladrubské lesy, s.r.o. budou v době od 13.8.2012 do 26.8.2012 čerpat
řádnou dovolenou, tudíž dochází k uzavření celého provozu…
… Mateřská škola v Kladrubech je zavřená od 16.7. do 10.8.2012…
… kladrubská knihovna bude přes léto uzavřena od 31.7.2012 do 4.9.2012…
…v pátek 27.7.2012 přijede do Kladrub TROFEO NIKÉ BOHEMIA 2012historická vozidla i za účasti závodního speciálu TATRA a osobní účasti
Karla Lopraise, v Kladrubech od 15.50 do 16.40 na nádvoří kláštera. Více na
www.trofeonike.cz.
…nedělní mše v kostele sv. Jakuba v Kladrubech jsou vždy od 11.00 hodin…
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