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zaslané příspěvky.

3

Vážení spoluobčané,
s nastávajícím teplým počasím nás v Kladrubech čeká spousta akcí. Většinou
se jedná o již tradiční akce jako je stavění a kácení máje, dětský den, historický jarmark,
den koní, noc kostelů či letní slavnost slunovrat. V letošním roce však tuto širokou
nabídku ještě obohatí dvě významné akce, které se u nás budou konat poprvé.
Jedná se o 23. Ročník CONVOY OF REMEMBER, který naším městem projede
dne 4. května a připomene osvobození části naší vlasti americkou armádou. Myslím,
že tato událost jistě stojí za povšimnutí, protože se jedná o jednu z mnoha věcí, které byly
v naší republice za minulého režimu nejen opomíjené, ale přímo hrubě zkreslované.
U příležitosti průjezdu konvoje historických vozidel bude uctěna památka padlých
u pomníku pod školou a dále budou vozidla vystavena na nádvoří kláštera.
Druhou významnou událostí je konání Diecézní poutě, která se koná 8. května
v kladrubském klášteře. Tato událost je významná především pro věřící z celé plzeňské
diecéze (ta zahrnuje nejen náš kraj ale i kraj karlovarský), ale i pro naše město.
V minulosti tyto poutě totiž probíhaly v klášteře Teplá, který je přímo církevním
majetkem a jako klášter opravdu funguje. Konání poutě v Kladrubech nám tedy
připomene nejen dávnou historii našeho kláštera, ale především jeho původní význam
a účel.
Asi většina občanů Kladrub ví, že se na našem katastrálním území nachází
skládka komunálního odpadu. Leckdo tuší, jaká je provozní doba na této skládce a co
všechno tam mohou naši občané ukládat. O těchto skutečnostech jste na stránkách
Zpravodaje pravidelně informování - i když leckdy se člověk diví, že někdo je schopen
do přírody odložit třeba celou ledničku, když ji zdarma může uložit na naší skládce, která
zároveň funguje jako sběrný dvůr….
Málokdo však již ví, jak je to v současné době s vlastnictvím skládky
v Kladrubech a o tom, že Kladruby jsou v oblasti odpadového hospodářství členy
Sdružení obcí Černošín pro vybudování a provozování skládky. Ano, není to překlep,
opravdu je v názvu sdružení Černošín a nikoliv Kladruby. Sdružení obcí Černošín právě
slaví dvacet let svého vzniku. Bylo založeno za účasti většiny obcí okresu Tachov
a vybudovalo skládku v Černošíně. Naše město v té době vlastnilo obchodní podíl
ve společnosti, která sama skládku postavila a provozovala právě v Kladrubech, takže se
tehdejšího jednání a konání ostatních obcí nezúčastnilo. Skládka v Kladrubech však
v průběhu let přestala splňovat kritéria a normy pro skládkování, což by vedlo k jejímu
zavření, takže bylo nutno tuto situaci řešit. Byla tedy zahájena jednání se Sdružením obcí
Černošín, která vyústila v současný stav. Kladruby vložily svůj obchodní podíl
do sdružení, staly se jeho právoplatnými členy a sdružení zajistilo a zafinancovalo skrze
svoji obchodní firmu Ekodepon rozšíření skládky v Kladrubech (vybudování nové
kazety), uzavření staré části skládky a její rekultivaci.
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Mít na svém území skládku komunálního odpadu pro obec pochopitelně
znamená jistou zátěž, především znehodnocení části krajiny a zvýšenou dopravu.
Pro úplnost je však třeba dodat, že obec, na jejímž území se skládka nachází, má za to
poměrně slušnou finanční kompenzaci, která se pohybuje ročně v řádech milionů korun.
To potvrzuje, že každá věc má svůj rub a líc a když už skládka byla v minulosti
vybudována, je třeba dívat se na věc z té správně strany a spočítat si, co vše bylo díky
skládce vybudováno…
Vaše Svatava Štěrbová

Vážení spoluobčané,
v poslední době se v Kladrubech bohužel opět začínáme setkávat ve větší míře
s vandalismem a krádežemi. Smutné je na tom to, že původci těchto činů nejsou děti,
ale dospělí. Bohužel k indiciím, kdo za provedenými skutky stojí, se dostáváme pozdě
a vždy jen tou formou, že to svědek činu nikomu oficiálně neřekne, protože se bojí.
A přitom všichni chceme, aby byl ve městě pořádek, abychom neměli starost o majetek
- jak společný, tak majetek každého z nás. Přitom nejjednodušší věcí je, v situaci, kdy
vidíte nějakou nepravost, vzít telefon a zavolat na linku 158 či telefonní číslo 374 62
2231, které je přímo na služebnu Policie ve Stříbře a věc oznámit. To lze i anonymně.
Volat můžete v jakoukoliv denní i noční hodinu. Policie je zde od toho, aby vaše
oznámení prověřila. Je jedno, jestli voláte proto, že někdo rozbíjí vývěsku nebo krade
květiny či měď z elektrospotřebičů připravených na centrální odvoz. Pokud budeme
nadále lhostejní, nebo se budeme bát udělat přítrž jednání pachatelů, může se stát,
že jejich agresivita a pocit neporazitelnosti poroste a potom již nepůjde o majetek
společný, ale o majetek váš a možná vaše zdraví.
Město samo dělá kroky k monitorování těchto skutků, zanedlouho bude na
několika místech v provozu kamerový systém, který bude také přispívat k odhalení
a doufejme, že i následnému potrestání pachatelů činů, kteří znepříjemňují život nám
všem.
Pěkný den
Jaroslav Pospíšil
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 20.2.2013 do 10.4.2013 :
Rada města v z a l a n a v ě d o m í :
• Vyhlášení zápisu dětí do Mateřské školy v Kladrubech pro školní rok 2013-2014, který
se bude konat dne 20.3.2013
• Vyjádření zástupců ZŠ Kladruby ke spotřebě energií v budově ZŠ
• Informaci starostky města z jednání VSOZČ a p o v ě ř u j e ji k napsání žádosti
o urychlené řešení vodovodního a kanalizačního řadu do části Pozorka
• Žádost p. Kateřiny Pospíchalové, Kladruby, Zadní 356 o snížení nájemného z důvodu
neustálé plísně v bytě s tím, že žádost bude řešena až po vyúčtování topné sezóny
• Zprávu KÚ PK, ekonomického odboru o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC
Kladruby za rok 2012 - nebyly zjištěny chyby a nedostatky
• Souhrnnou zprávu o průběhu a výsledku inventarizace provedené ke dni 31.12.2012,
která bude součástí závěrečného účtu města Kladruby za rok 2012
• Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 :
- Zprávu jednatele o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2012
• Jednání s nově zvoleným starostou SDH Kladruby p. Martinem Větrovcem
• Informaci o jednání s p. Milanem Naruševičem ohledně pozemku 102/5, 102/9
a 2002/7 v k.ú. Kladruby
• Roční výkaz o knihovně za rok 2012 - Místní knihovna Kladruby
• Informaci k dodávce a instalaci odvlhčovacího systému AQUAPOL do domu čp. 209
v Husově ulici v Kladrubech
Rada města projednala a s c h v á l i l a :
• Objednání GP pro rozdělení p.p.č. 202/7 v k.ú. Kladruby u Stříbra (pole mezi truhlárnou
a kravínem, vlastník ZEVYP pozemky, s.r.o.),a následné jednání o výměně pozemku
• Dodatek č. 1/2003 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji
na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou
dopravou – příspěvek města 93.180,- Kč
• Poskytnutí propagačních materiálů města na konání lezeckého závodu mládeže Maglajz
Boulder Cup pořádaného dne 9.3.2013 v Kladrubech - 60x tašky, pohlednice,
propisovačky a další volně přístupné propagační materiály
• Výroční zprávu za rok 2012 o podaných žádostech o informaci dle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím
• Pokácení 1 ks akátu v k.ú. Láz na p.p.č. 2008/10 (před čp. 22)
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• Výsledek výběrového řízení na akci - Kladruby, oprava místní komunikace mezi
Zadní a Revoluční ulicí, vítězem se stala firma Promonasta, s.r.o. Plzeň a uzavření
smlouvy o dílo
• Výsledek výběrového řízení na akci - Kladruby, oprava místní komunikace - Zadní
ulice, úsek od čp. 322 k čp. 373, vítězem se stala firma Promonasta, s.r.o. Plzeň
a uzavření smlouvy o dílo
• Výsledek výběrového řízení na akci - Kladruby, rekonstrukce chodníku při Husově
ulici v úseku od MŠ k ZŠ, vítězem se stala firma DYBS Plzeň, s.r.o. a uzavření
smlouvy o dílo
• Zakoupení plaket u firmy Adverta CZ, s.r.o., Břeclav jako ocenění - " Za přínos pro
město Kladruby" - 5 ks a "Za obětavou práci v hasičském sboru" - 1 ks, vše v ceně
7.950,- Kč
• Podání podnětu města Kladruby k omezení jízdy kamionů přes město Kladruby
• Zařazení žádosti p. Kateřiny Pospíchalové, Kladruby 356 do seznamu o přidělení bytu
• Podání žádosti na SPÚ ČR o zpracování privatizačního projektu na p.p.č. 2213/2 v k.ú.
Kladruby u Stříbra – přístup k bývalému vodojemu
• Zařazení žádosti p. Věry Křížové, Konstantinovy Lázně, Plzeňská 189 do seznamu
žadatelů o přidělení bytu v DPS v Kladrubech
• Zařazení žádosti p. Jaroslavy Dvořákové, Kladruby, náměstí Republiky 35 do
seznamu žadatelů o přidělení bytu v Kladrubech
• Zařazení žádosti p. Heleny Vlčkové a Jana Vlčka, bytem Trutnov, do seznamu
žadatelů o přidělení bytu v Kladrubech
• Zařazení žádosti p. Jiřího Šlapáka, Zahradní 246, Kladruby do seznamu žadatelů
o přidělení bytu v Kladrubech a do seznamu žadatelů o byt v DPS s tím, že budou
upřednostňováni žadatelé, kteří mají naléhavější potřebu bydlení a nejsou vlastníky
nemovitosti
• Prodloužení nájemních smluv na byt od 1.4.2013 do 30.6.2013 :
- Oláhová Viera, byt č. 2 v domě čp. 36
- Liška Roman, byt č. 3 v domě čp. 209
- Svoboda Rudolf, byt č. 3 v domě čp. 403
- Mikešová Marie, byt č. 2 v domě čp. 209
• Nabídku firmy Aquapol spol. s r.o. Tábor na vlhkostní průzkum a návrh sanace domu
čp. 209 v Husově ulici v Kladrubech dle přílohy za cenu 68.885,- Kč vč. 15% DPH
• Poskytnutí finančních příspěvků zájmovým spolkům a organizacím na činnost v roce
2013
• Nákup rotopedu zn. Kettler, typ GIRO R v ceně 17.990,- Kč do DPS Kladruby
• Hospodářský výsledek MŠ Kladruby za rok 2012 a rozdělení zisku ve výši 57.523,27
Kč, a to 25.000,- Kč do fondu odměn a 32.523,27 Kč do rezervního fondu
• Hospodářský výsledek ZŠ Kladruby za rok 2012 - ztráta ve výši 117.891,35 Kč bude
pokryta zlepšenými hospodářskými výsledky v následujících letech. Ztráta z roku 2010
ve výši 5.742,34 Kč bude pokryta z rezervního fondu
• Vyřazení majetku města Kladruby dle přiloženého soupisu
• Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 :

7

a) Účetní závěrku Kladrubských lesů, s.r.o. za rok 2012
b) Hospodářský výsledek KL s.r.o. za rok 2012 – ztráta 806.309,74 Kč :
- přeúčtování na vrub nerozděleného zisku minulých let 806.309,74 Kč
• Dohodu o umístění zařízení a Nájemní smlouvu mezi městem Kladruby
a Internethome, s.r.o., Praha 4 - objekt bývalého vodojemu na p.p.č.638/2
v k.ú. Kladruby u Stříbra + bezplatné umístění jejich zařízení v DPS v Kladrubech výše nájmu 2400,-Kč + DPH na dobu určitou do 31.12.2014 s tím, že požaduje
bezplatný internet na DPS a infokiosek, tzn. připojení na nemovitost čp. 194 v Husově
ulici
• Cenu prováděcí dokumentace PD - Kompostárna Kladruby od firmy Projekta Tábor,
s.r.o. za cenu 79.700,- Kč bez DPH + 21% DPH tj. 16.737,- Kč, celkem 96.437,- Kč
• Rozšíření chodníku před domem čp. 30 na náměstí Republiky v Kladrubech (cukrárna)
z důvodu umístění stolku a židlí. Žadatelka - Hana Zdvihalová
• Zařazení žádosti Lidmily Hofmanové, Prostiboř 71 do seznamu žadatelů o přidělení
bytu v DPS v Kladrubech
• Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy na zahrádku č. 3, část p.p.č. 1964/1
v k.ú. Kladruby s p. Martinou Zábranovou, Hřbitovní 230, Kladruby, a to dohodou ke
dni 1.1.2013 (dle žádosti)
• Uzavření pozemkové nájemní smlouvy s p. Lenkou Podlipskou, Kostelní 265,
Kladruby o nájmu části p.p.č. 1964/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra, zahr. č. 3 za stejných
podmínek jako dosavadní nájemce, se zpětnou platností od 1.1.2013 jak je uvedeno
v žádosti
• Přidělení bytů v Kladrubech dle návrhu komise služeb a dopravy v tomto pořadí :
a) Byt p. Josefu Walterovi, Zadní čp. 355, byt č. 7 - Josef Švarc + Martina Šlapáková
b) Byt po Martině Šlapákové, náměstí Republiky 36, 2+1 - Alena Černá, František
Oláh, Husova 209
c) Byt po Josefu Švarcovi, Zadní 356, 1+1 - 1.Vladislav Babuška
• Vyřazení majetku ZŠ Kladruby, kabinet přírodopisu v celkové hodnotě 17.558,40 Kč
• Nabídku p. Jaroslava Zabloudila, Stříbro na zpracování projektové dokumentace na
kanalizaci v obci Láz (od novostavby p. Mašáta k domku p. Špringla), za cenu 10.175,Kč + správní poplatky

Rada města n e m á n á m i t e k :
• K předložené PD na stavbu - „Rekonstrukce rekreační chaty“ na st.p.č. 68 v k.ú. Vrbice
u Stříbra, stavebník p. Rudolf Zeman, Zbůch 159. Upozornění investora- přístupová
komunikace je součástí lesního pozemku p.p.č. 725/2 v k.ú. Vrbice u Stříbra, vlastník
město Stříbro
• K instalaci 28 ks fotovoltaických panelů na jižní stranu střechy domu čp. 202 v Zadní
ulici v Kladrubech, žadatel - Jan Pospíchal
• K revizi projektu „ČOV – změna likvidace odpadních vod na parcela č. 14/1 v k.ú. Brod
u Stříbra“, žadatel - p. Kateřina Rytířová, Unhošť. Původně veškeré odpadní i dešťové
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vody byly svedeny do vsakovací rýhy, nyní změna – dešťové vody budou svedeny
do stávající obecní dešťové kanalizace
• Ke konání 30. vzpomínkového večera Spojených trampských osad Stříbro
v k.ú. Kladruby ve dnech 31.5. - 2.6.2013
• Ke vstupu na pozemky ve vlastnictví města (p.p.č. 193/1, 197/1, 197/15, 197/9, 197/10,
197/8, 197/14, 197/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra a p.p.č. 133/6 a 122/2 v k.ú. Pozorka
u Kladrub) pro Povodí Vltavy Plzeň s tím, že při samotném provádění prací na akci
Úhlavka - oprava dlažeb a nátoku do náhonu, nebude zajížděno na pozemek fotbalového
hřiště či do jeho těsné blízkosti. Využití pozemků ve vlastnictví města bude v co možná
nejmenším rozsahu, pozemkem bude vyjeta vždy jen jedna cesta
Rada města n e s c h v á l i l a :
• Nabídku Tachovského deníku na propagaci města Kladruby formou inzerce ve speciální
samostatné příloze - 770 tipů jaro-léto, z důvodu využití jiných forem propagace města
• Žádost TJ Sokol Kladruby o povolení pokácení stromu v areálu kurtů s tím, že rada
města si je vědoma problematické lokality, ve které strom stojí, ale vzhledem
k příkladnému habitusu stromu a době, kterou strom v tomto místě stojí bez arboristického
zásahu, nepovoluje jeho pokácení
• Konání uličního sběru použitých oděvů firmou Tesso z důvodu, že v Kladrubech
je umístěný kontejner na textil se stálým stanovištěm v Kostelní ulici
Rada města d o p o r u č i l a :
• ZM schválit odprodej části p.p.č. 186/2 v k.ú. Pozorka u Kladrub (sklep za garážemi),
do vlastnictví p. Karla Meda, cena 50,-Kč/1 m2 (výměra bude upřesněna GP), p. Karel
Med odprodá do vlastnictví města st.p.č. 297/2 o výměře 36 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra,
cena 50,-Kč/1m2. Náklady na vklad práva do katastru nemovitostí a vytýčení skutečných
hranic pozemku geometrickým plánem uhradí každý z kupujících sám
• ZM schválit změnu katastrální hranice mezi k.ú. Kladruby u Stříbra a k.ú. Brod
u Stříbra ZM schválit odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených
mzdových prostředků roku 2012 do sociálního fondu roku 2013 ve výši 146.137,- Kč, a to
do 31.3.2013
• ZM schválit Rozpočet Sociálního fondu na rok 2013
• ZM schválit závodní stravování zaměstnanců města a uvolněných zastupitelů města
v roce 2013
• ZM schválit nabídku firmy Petr Plíhal, Stříbro na zabezpečení objektu Technických
služeb města Kladruby (cena 28.286,- Kč bez DPH) a budovy MěÚ Kladruby (cena
28.616,- Kč bez DPH)
• ZM schválit Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2013
• ZM schválit Rozpočtový výhled města Kladruby na rok 2013 - 2017
• ZM schválit podání žádosti na KÚ PK o dotaci na Kladrubské léto 2013 a Divadelní rok
2013
• ZM vydat obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 1/2013 - Požární řád města
Kladruby
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• ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby
a RWE GasNet, s.r.o. k pozemkům Okružní ulice Kladruby – právo zřídit a provozovat
plynárenské zařízení, právo vstupovat a vjíždět v souvislosti se zřízením, stavebními
úpravami, opravami a provozováním distribuční soustavy a plynovodních přípojek
• ZM schválit uzavření smlouvy 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
• ZM schválit uzavření smlouvy 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
• ZM schválit uzavření smlouvy 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
• ZM schválit uzavření smlouvy 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/ instalovaný 1kW/1rok
• ZM schválit uzavření smlouvy 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/ instalovaný 1kW/1rok
• ZM schválit uzavření smlouvy 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/ instalovaný
1kW/1rok
• ZM schválit uzavření smlouvy 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/
instalovaný 1kW/1rok
• ZM schválit uzavření smlouvy 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/ instalovaný 1kW/1rok
• ZM schválit řešení pozemkových úprav Kladruby - konečné znění Plánu společných
zařízení
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• ZM schválit pronájem p.p.č. 1437/2 v k.ú. Tuněchody u Stříbra vlastníkům
nemovitosti čp. 30 v Tuněchodech, kteří předmětný pozemek využívají jako přístup
k nemovitosti , roční nájemné 0,50Kč/ 1 m2
• ZM schválit nabídku firmy Aquapol spol. s r.o. Tábor na vlhkostní průzkum a návrh
sanace domu čp. 209 v Husově ulici v Kladrubech dle přílohy za cenu 68.885,- Kč vč.
15% DPH
• ZM schválit poskytnutí finančních příspěvků zájmovým spolkům a organizacím
na činnost v roce 2013
• ZM schválit uzavření pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu p.p.č. 26 v k.ú. Brod
u Stříbra o výměře 73 m2 s vlastníky nemovitosti čp. 23 v Brodu, kteří předmětný
pozemek využívají jako přístup k nemovitosti, roční nájemné 0,50Kč/1 m2
• ZM schválit odprodej traktoru Zetor 7011 nejvyšší nabídce, nejnižší podání 130.000,Kč
• ZM schválit prodej majetku města - svářečka a usměrňovač, travní traktor GR 1600 II
• ZM schválit pronájem nebytových prostor bývalé prodejny čp. 36 v Milevě za účelem
umístění drobné truhlářské dílny p. Karlu Šeflovi, trvale bytem Skapce 28 za měsíční
nájemné 700,-Kč / 1 měsíc + energie
• ZM schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi MŠ Kladruby a firmou NET4GAS,
s.r.o. o přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na podporu činnosti MŠ Kladruby
• ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby
a firmou europEL, s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9 na vybudování a provozování
fotovoltaické elektrárny na střeše budovy ZŠ Kladruby, st.p.č. 393 o výměře 505 m2
(jídelna ZŠ). Cena věcného břemene činí 1.000,- Kč/instalovaný kW/rok
• ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Solfarm.B,
s.r.o., Dřísy 12 na dodávku fotovoltaické elektrárny na střeše budovy bez č.p. na st.p.č.
391 o výměře 928 m2, na p.p.č. 1999/1 o výměře 7060 m2 a p.p.č. 1999/2 o výměře
2296 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra za cenu 599.088,- Kč + DPH
Rada města n e d o p o r u č i l a :
• ZM schválit odprodej p.p.č. 1544 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) o výměře 844 m2 p.
Janu Turkovi, Americká 1570, Stříbro, doporučuje jen nájemní vztah, a to za cenu 0,50
Kč/1 m2/1 rok z důvodu způsobu využívání pozemku (včelín), na dobu 5 let
• ZM schválit odprodej části p.p.č. 353/6 v k.ú. Vrbice u Stříbra p.Václavu
Zlotorovičovi, Plzeň. RM trvá na nájemním vztahu , neboť město nemůže zaručit přístup
na dotčený pozemek. Přístup vede přes p.p.č. 353/3 v k.ú. Vrbice u Stříbra a tento je ve
vlastnictví SPÚ (Státní pozemkový úřad) ČR

Zasedání zastupitelstva města dne 13.3. 2013 :
Zastupitelstvo města v z a l o n a v ě d o m í :
• Podnět města Kladruby k omezení jízdy kamionů přes město Kladruby
• Zápis č. 1/13 z jednání kontrolního výboru města Kladruby konaného dne 16.1.2013
Zastupitelstvo města projednalo a s c h v á l i l o :
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• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 13.12.2012
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2013
• Rozpočtový výhled města Kladruby na rok 2013 - 2017
• Rozpočet Sociálního fondu na rok 2013
• Odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků roku
2012 do sociálního fondu roku 2013 ve výši 146.137,- Kč, a to do 31.3.2013
• Smlouvu mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí smlouvy
o zřízení věcného břemene na p.č. 1578/12 v k.ú. Brod u Stříbra pro stavbu "Brod
u Stříbra, č.k. 14/1.kNN" za náhradu ve výši 1.000,- Kč
• Smlouvu mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného břemene
č. IV-12- 0004567/001 na akci "Kladruby, p.č. 207/2, Zikostav - kab.NN" - pozemek
č. 47/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, náhrada ve výši 1.000,- Kč
• Podání žádosti na SÚS Stříbro o bezúplatný převod pozemku p.p.č.2071/5
v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 40 m2 - dotčeno stavbou „Stavební úpravy místní
komunikace ul. Kostelní v Kladrubech – úsek: křižovatka Kostelní/Husova – křižovatka
Kostelní/Zahradní v Kladrubech“
• Pronájem pozemků v k.ú. Brod u Stříbra k zemědělským účelům - p.p.č. 1450/8
o výměře 15917 m2 a p.p.č. 1450/6 o výměře 3917 m2 p. Bedřichu Tauschovi, bytem
Kladruby, nám. Republiky 86 za cenu 1% z průměrné ceny pozemku daného katastru tj.
5,36 Kč/m2 a na dobu 5 let
• Odprodej části p.p.č. 186/2 v k.ú. Pozorka u Kladrub (sklep za garážemi), do
vlastnictví p. Karla Meda, cena 50,-Kč/1 m2 (výměra bude upřesněna GP), p. Karel Med
odprodá do vlastnictví města st.p.č. 297/2 o výměře 36 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra ,
cena 50,-Kč/1m2. Náklady na vklad práva do katastru nemovitostí a vytýčení
skutečných hranic pozemku geometrickým plánem uhradí každý z kupujících sám
• Změnu katastrální hranice mezi k.ú. Kladruby u Stříbra a k.ú. Brod u Stříbra
• Řešení pozemkových úprav Kladruby - konečné znění Plánu společných zařízení
• Přijetí sponzorských darů na konání Učitelského plesu dne 2.2.2013 dle seznamu
• Nabídku firmy Petr Plíhal, Stříbro na zabezpečení objektu Technických služeb města
Kladruby (cena 28.286,- Kč bez DPH) a budovy MěÚ Kladruby (cena 28.616,- Kč bez
DPH)
• Podání žádosti na KÚ PK o dotaci na Kladrubské léto 2013 a Divadelní rok 2013
• Závodní stravování zaměstnanců města a uvolněných zastupitelů města v roce 2013
• Plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2013
• Uzavření smlouvy 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 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
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• Uzavření smlouvy 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
• Uzavření smlouvy 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/ instalovaný 1kW/1rok
• Uzavření smlouvy 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/ instalovaný 1kW/1rok
• Uzavření smlouvy 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/ instalovaný 1kW/1rok
• Uzavření smlouvy 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/ instalovaný
1kW/1rok
• Uzavření smlouvy 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/ instalovaný 1kW/1rok
Zastupitelstvo města v y d a l o :
• Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 1/2013 - Požární řád města Kladruby
Zastupitelstvo města n e s c h v á l i l o :
• Žádost p. A. Osmika, Stříbro o odprodej části pozemku č.200/13 v k.ú. Kladruby
na výstavbu RD z důvodu, že nejdříve budou na výstavbu RD přidělovány pozemky
v lokalitě Kladruby- západ
• Požadovanou změnu ÚP města Kladruby p. K. Špringlem, Kladruby na p.p.č. 1953/12
v k.ú. Kladruby u Stříbra z důvodu nedořešení přístupů do zahrad rodinných domů
v Revoluční ulici v Kladrubech
Irena Lıriková

6.3.
6.3.
7.3.
7.3.
8.3.
11.3.
12.3.
12.3.
13.3.
13.3.
14.3.
15.3.
18.3.
21.3.
22.3.
22.3.
26.3.
27.3.
28.3.
2.4.
2.4.
3.4.
9.4.
10.4.
10.4.
12.4.
15.4.
17.4.
17.4.
17.4.
18.4.

jednání v ČNB v Plzni (starostka)
jednání ve firmě - Technické služby Nýřany - (místostarosta)
účast na semináři - Kamerové systémy (starostka)
účast na semináři k dotaci "Tisíc stromků pro PK" v Horšovském Týně
(místostarosta)
- jednání se starostou obce Benešovice (starostka)
- zasedání Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka)
- jednání se zástupem Povodí Vltavy (starostka)
- jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka)
- zasedání rady města
- zasedání zastupitelstva města
- konference ČEZ v Bečově (starostka)
- konference ČEZ v Bečově (starostka)
- jednání ohledně pozemkových úprav (starostka)
- zasedání valné hromady MAS Český Západ v Konstantinových Lázních
(místostarosta)
- zasedání Euregia egrensis v Sokolově (starostka)
- účast na územním řízení na stavbu RD v Lázu (místostarosta)
- krajské zasedání Svazu měst a obcí v Plzni (starostka)
- zasedání rady města
- členská schůze Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka)
- zasedání investiční komise vodohospodářského sdružení obcí ZČ (starostka)
- zajištění materiálového vybavení technických služeb (místostarosta)
- výběrová komise VaK na akci - kanalizace Pozorka (starostka)
- otevírání obálek při výběrovém řízení VaK na rek. ČOV (starostka)
- klášter jednání se zástupci Military Car Clubu Plzeň ohledně zajištění akce
"Convoy of remembrance 1945-2013" (starostka)
- zasedání rady města
- klášter - schůzka se zástupci německé delegace ohledně budoucí spolupráce
(starostka)
- jednání s projektantem rekonstrukce komunikace Milevo, Tuněchody
(místostarosta)
- kolaudace RD v Lázu (místostarosta)
- jednání s firmou Elco Plus , připojení FVT elektráren k internetové síti
(místostarosta)
- jednání s firmou Tazata -rekonstrukce kurtů v Kladrubech (místostarosta)
– jednání s firmou NVT k odstranění vad a nedodělků FVT elektráren
(místostarosta)

-

Jednání starostky a místostarosty města :
25.2. - jednání se zástupcem firmy Ekodepon Černošín (starostka)
26.2. - jednání s firmou Tazata – rekonstrukce kurtů (místostarosta)
28.2. - zasedání rady Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka)
5.3. - setkání starostů Stříbrského regionu (starostka)
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola

Vynášení Moreny
Říkankou „Zimo, zimo, táhni pryč..“ se děti ze třídy Koťat rozloučily se zimou.
Vyrobily si Morenu a odnesly ji k řece spálit. Ještě se s ní rozloučily tanečkem „Zima už
je za námi..“ a pak ji spálenou vhodily do řeky. Radovaly se, že ji odnesla voda a konečně
přijde jaro.
Ladislava Pauchová

Námořnická pohádka
Jedno zimní únorové dopoledne nám přijel do MŠ zpestřit pan Ondřej Bednář
se svým „Divadélkem Ondřej“. Do děje nás hned v samém úvodu vtáhl tématickou
písní o kapitánu Gerdovi. Poté, co si z řad dětí vybral tři „herecké kolegy –
námořníky“, bylo jasné, že na cestu kolem světa vyplujeme všichni společně.
Při naší plavbě jsme se podívali do Asie, Afriky i Ameriky, naučili se několik
nových, užitečných slovíček, potkali lovce zvěře, jogíny, indiány a zažili i pravou
mořskou bouři, kterou jsme naštěstí všichni ve zdraví přežili, a bezpečně dopluli zpět
domů.
Na palubě naší lodi jsme se dozvěděli mnoho zajímavého, zazpívali si krásné
písničky, zatančili, zkrátka byla velká legrace…………..
Marcela Jandíková

Otevírání zahrady
Po vynesení Moreny jsme se začali připravovat na vítání jara. Vyrobili jsme si
barevné kloboučky a jarní klíč. S klíčem jsme odemykali stromy, které jsme ozdobili
barevnými stuhami. takto vyzdobené stromy jsou připravené přijmout vše, co k jaru patří
- zlaté paprsky sluníčka, vlahý deštík, bzukot včel i velkou jarní bouřku.
Teď už se děti těší na teplé jarní sluníčko, které je bude při hrách na zahradě provázet.
Petra Kertysová

Kočičí týden u Sluníček
Naše děti v MŠ navštívil kocourek, ale ne jen tak ledajaký. Pohádkový kocourek
Modroočko, který si psal svůj deník a mohl tak všem vyprávět své zážitky. Děti se
dozvěděly,
jaké příhody zažil Modroočko s kočkou Zelenoočkou, Bělovousem,
Zrzundou, Natrhouškem a dalšími kočičími kamarády. Připravil pro naše Sluníčka
i několik úkolů; děti počítaly pacičky a ocásky kočičí rodinky, zamotávaly klubíčka,
popisovaly, kam se kocourek schoval v domečku svého dvojnožce, naučily se pohotově
„honit myšky“ a zpívat písničku o kocourech, kteří číhají v naší spíži na myši. A protože
Modroočko se líbil klukům i holčičkám, každý si vyrobil jednoho kocourka z papíru
a odpadového materiálu, kterým nás zásobují obětaví rodiče, za což jim velice děkujeme.
Na závěr kvízová otázka: Víte, kdo nebo co je Bleděmodrá?
Zuzana Křížová
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Zápis do Mateřské školy Kladruby
Zápis do MŠ Kladruby se konal ve středu 20.3.2013. Jednalo se o podchycení
zájmu rodičů o umístění svých dětí do kladrubského předškolního zařízení na školní
rok 2013/2014. Tento den bylo zapsáno 18 dětí, přičemž pouze 11 nastoupí
k docházce od září. Zbylých 7 pak od ledna příštího roku, neboť až tehdy dovrší třetí
rok svého věku.
Víte,že..
- naše poděkování patří p.Kertysovi za zprostředkování a dovoz jogurtů jako doplnění
velikonočního balíčku dětem
- velký dík patří i kladrubské společnosti včelařů za perníkové dobroty - taktéž
za účelem velikonočního mlsání
- se Koťata a Sluníčka účastní výtvarné soutěže „Stříbrská lampa“ s tématem
„Stopy historie v našem městě“; vernisáž prací dětí se uskuteční začátkem června
ve Stříbře (přesný termín i místo se včas dozvíme). Zároveň chceme poděkovat za
vstřícnost a pomoc p.Jiřímu Čechurovi při výběru příběhů z historie Kladrub
Alena Medová

Základní

škola:

Jarní pětiboj
V průběhu posledních dvou březnových týdnů probíhal během hodin tělesné
výchovy „jarní pětiboj“. Soutěžilo se v těchto disciplínách: dribling, skákání přes
švihadlo, sedy – lehy, hod medicinbalem a trojskok. Byli jsme rozděleni do třech
kategorií: děvčata 6. a 7. třída, žáci 8. třídy a žáci 9. třídy. Původně tedy byly kategorie
čtyři, ale kluci ze 6. a 7. třídy byli nakonec ze soutěže vyřazeni.
Žáci jednotlivých skupin se rozdělili do dvojic a tyto dvojice spolu porovnávaly síly.
Na začátku dubna byla soutěž vyhodnocena, nejlepší výsledky získaly dvojice Honza
Dejl - Béďa Tausch a Martin Walter - Tomáš Leitl.
Nikola Goldobinová IX. třída

Prodej velikonočních dekorací
Naše škola prodávala před Velikonocemi opět své výrobky, náš stánek jste mohli
najít ve čtvrtek 28.3. na náměstí nebo v neděli 31.3. na nádvoří kláštera.
Výrobky, které byly na prodej, jsme vyrobili 22. března při „vyráběcím dnu“, nebo
v hodinách výtvarné výchovy. Byla toho jako vždy spousta, pomlázky, řehtačky,
velikonoční věnce, dekorace v květináčích, různá zapichovátka…
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří si u nás něco koupili, a také vás chceme pozvat
v sobotu a v neděli 18.+19.5.2013 na Historický jarmark, kde bude naše škola mít opět
svůj stánek.
Dominika Ivanová VI. třída
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Den Země
Už několik desetiletí se na celém světě slaví Den Země, v naší škole míváme také každý
rok nějakou akci. Letos to bylo ve čtvrtek 18. dubna. Naše třída včetně paní třídní
učitelky místo klasického vyučování uklízela veřejné prostranství v našem městě. Sbírali
jsme odpad kolem školy, na náměstí, okolo dětského hřiště až k autobusové zastávce
pod školou. Věnovali jsme tomu celé dopoledne. Úklidový den jsme si zpříjemnili
opékáním buřtů. Po návratu do školy jsme měli ještě trochu času a mohli jsme si zahrát
basketbal či ping pong. Nakonec jsme se ještě vyfotili s odpadem a šli jsme domů.
Odpad, který jsme sebrali, můžete vidět na plakátech, které jsou rozvěšeny po městě.
Bohuslav Pírka, VI.

Střípky ze ZŠ
- 3.3. sehrála plzeňská Viktorka s ostravským Baníkem fotbalové utkání na
domácím stadionu ve Štruncových sadech. Díky volným vstupenkám se tohoto
utkání zúčastnilo i dvacet žáků z naší školy. Vstupenky nám zdarma poskytli
manželé Neužilovi, majitelé penzionu Alpský dům v Železné Rudě, jako stálým a
osvědčeným „zákazníkům“ ☺
- 18.3. se konal Velikonoční výrobní den. Připravovaly se velikonoční dekorace
pro následný prodej na Velikonočních trzích...
- 28.3. v tradičním velikonočním Kouloboulení ve Stříbře se utkalo více než 40
žáků z druhé až deváté třídy základní školy. Stejně jako v minulých letech se
akce těšila velkému zájmu dětí...
- 4.4. byl zahájen plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd v plaveckém bazénu v Tachově.
Žáci absolvují 10 dvouhodinových lekcí...
- 16.4. navštívil naši školu Tonda Obal ☺ Jednalo se o ekologický pořad, kde se
každá třída pod vedením zkušeného lektora seznámila s různými druhy
komunálního odpadu a jeho tříděním...
- 18.4. se ve škole a blízkém okolí uskutečnil projektový Den Země. Ten sice
připadá až na 22.duben, ale po zralé úvaze jsme jej kvůli počasí přesunuli. Starší
chlapci pomáhali se svážením vysloužilé elektrotechniky, sedmáci sázeli stromky
mezi poli směrem k Lázu, ostatní uklízeli v ulicích Kladrub, v okolí skládky
a podél stezek. Zejména v Husově a Kostelní ulici uklízeli žáci sami po sobě.
Pořád se totiž někomu nedaří odhodit obaly od sušenek, čokolád, lupínků či
nápojů do košů, kterých je po Kladrubech poměrně dost a přesto neslouží svému
účelu.
Naopak si nemůžeme stěžovat na některé snaživé obyvatele Kladrub nebo
z blízkého okolí, kteří se rozhodli, že dětem v jejich záslužné práci pomohou.
Ještě v noci dobrovolně odváželi vysloužilou elektrotechniku k „ekologické“
likvidaci. Co na tom, že ji nestihli dovézt až na skládku? Vždyť do příkopu
u cesty ke skládce se toho vejde.... Že při neodborné likvidaci měděných trubiček
ze starých chladniček a mrazáků uniknou do ovzduší freony, které ničí ozónovou
vrstvu v atmosféře? Koho to zajímá? Bohužel ......
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Je zjištěno, že směs medu a skořice pomáhá léčit spoustu nemocí. Med může být
užíván bez jakýchkoliv vedlejších účinků a je snadno dostupný. Dnešní vědci jej
doporučují jako velmi účinný lék.
Vědci zjistili, že ačkoliv je med sladký, jestliže se bere ve správných dávkách
jako lék, nemůže ublížit ani diabetickým pacientům. Týdeník World News, vycházející v
Kanadě, ve svém vydání datovaném 17. ledna uveřejnil následující seznam nemocí, které
mohou být léčeny medem a skořicí, jako výsledek studií západních vědců.
Nemoci srdce
Smíchejte med a mletou skořici a mažte na chléb (samozřejmě nejlépe celozrnný) místo
džemu nebo marmelády a jezte pravidelně k snídani. Snižuje to hladinu cholesterolu

v krvi a cévách a chrání pacienty před infarktem. Ti, kteří už infarkt prodělali a budou
denně jíst tuto snídani, budou se držet míle daleko od dalšího infarktu. Pravidelné snídaně
tohoto druhu ulevují při zadýchávání a posilují srdeční tep. Med a skořice vracejí cévám
a žilám jejich pružnost.
Artritida
Artritičtí pacienti mohou denně, ráno a večer užívat jeden šálek horké teplé vody
s 2 lžičkami medu a 1 malou lžičkou skořice. Užívají-li tuto medicínu pravidelně, může
se vyléčit dokonce i chronická artritida.
Infekce močového měchýře
Rozpustit 2 lžíce medu a 1 lžičku skořice ve sklenici vlažné vody a vypít. Tím se odstraní
infekce měchýře a močových cest.
Cholesterol
2 lžíce medu a 3 čajové lžičky skořice smíchané s 2 dl horké teplé vody, které podávali
pacientům s vysokou hladinou cholesterolu, dokázaly snížit hladinu cholesterolu o 10%
do 2 hodin. Podává – li se 3x denně, je vyléčen i pacient s chronicky vysokou hladinou
cholesterolu. Dle informací zmíněného časopisu i samotný pravý med, je – li užíván
denně, zabraňuje zvyšování cholesterolu.
Nachlazení
Ti, kdo trpí na časté nachlazení, by měli užívat 3x denně 1 lžíci vlažného medu s ¼ lžičky
skořice po dobu 3 dnů. Tím se vyléčí nachlazení, chronický kašel a pročistí průdušky.
Potíže se žaludkem
Med se skořicí úspěšně léčí i bolesti žaludku a chrání žaludek od vzniku žaludečních
vředů.
Posílení imunitního systému
Každodenní užívání medu a skořice posiluje imunitní systém a chrání tělo před viry
a bakteriemi a brání útokům virových infekcí. Med obsahuje obrovské množství železa
a vitaminů. Pravidelné užívání medu posiluje bílé krvinky v jejich boji s viry a bakteriemi.
Těžký žaludek
1 lžička skořice a 2 lžíce medu před jídlem zabraňují zvýšení kyselosti žaludku
i u nejtěžších jídel.
Pupínky
3 lžíce medu a 1 lžička skořice se smíchá v pastu. Ta se aplikuje na pupínky před spaním
a ráno se smyje teplou vodou. Když to děláte denně, pupínky do týdne zmizí i s kořeny.
Kožní infekce
Aplikace medu a skořice na postižená místa léčí ekzémy i pásový opar a všechny typy
kožních infekcí.
Hubnutí
Každý den ráno 1/2 hodiny před snídaní na lačný žaludek a večer
před spaním vypijte šálek čaje nebo vody s medem a skořicí.
Pravidelné užívání pomáhá snížit váhu i u mimořádně obézních
osob.
Chronická únava
Nedávné studie ukazují, že cukr obsažený v medu nejvíce pomáhá
při regeneraci tělesných sil. Pacienti - senioři užívající med a skořici
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23.4. se konal okrskový turnaj v minikopané - Mc Donald´s Cup ve Stříbře.
V kategorii „A“ startovali kluci z 1. – 3. třídy, v kategorii „B“ kluci z 4. – 5.
třídy. Turnaj se konal po uzávěrce Zpravodaje...
23. – 24.4. navštívili žáci z prvního stupně Městskou knihovnu ve Stříbře a také
výstavu výtvarných prací žáků základních škol...
25.4. se skupinka děvčat z naší školy zúčastnila prohlídky učňovských zařízení
v sousedním Bavorsku, která má přilákat dívky do učňovských oborů. Tato akce
se koná každým rokem na přelomu dubna a května a má název „Girl´s Day“
26.4. se v kulturním domě konal výchovný koncert o rockové hudbě, tentokrát
určený i pro žáky z prvního stupně. Pořad pro druhý stupeň se jmenoval „Vývoj
české rockové hudby od 90. let po současnost“...
Pavel Nový

Hasiči informují
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás informoval o dění v našem sboru. Kroužek Mladých
hasičů, který se připravoval na zimní setkání ve Kdyni, nakonec na
tuto soutěž nejel z důvodu chumelenice a špatné sjízdnosti silnic.
V současné době se připravují na okresní kolo hry Plamen, které se
koná 25.5. v Konstantinových Lázních. Výjezdová jednotka vyjela
ke dvěma událostem, 4.3. k požáru chaty ve Vranově a 5.3.
k technické pomoci v Kladrubech. Dále jsme udělali jarní přechody a
připravili techniku na letní provoz. Příprava na stavění máje je
v plném proudu a doufáme, že naše snažení vyústí ke spokojenosti
všech návštěvníků.
S lítostí Vám také musím oznámit, že zemřel člen sboru
pan Jan Hanzalík , který byl u SDH Kladruby členem od roku 1950,
tedy úctyhodných 63 let.
Martin Větrovec

Včelařské okénko - MED A SKOŘICE

v poměru 1 ku 1 jsou čilejší a ohebnější. Výzkumy ukazují, že 1 lžíce medu a malá lžička
skořice smíchané s vodou a užívané několikrát denně (a hlavně kolem 3. hodiny
odpoledne, kdy začíná klesat tělesná vitalita), obnoví do týdne vitalitu těla.
Zápach z úst
Už odedávna první, co ráno udělají lidé v Jižní Africe, je to, že kloktají 1 lžíci medu a
lžíci skořice smíchané s teplou vodou. Jejich dech tak zůstává čerstvý po celý den. Zcela
určitě vám medová kůra neublíží a bude asi nejlepší to vyzkoušet. Co myslíte?
František Černoch

Z odborné literatury vybral

Občanské sdružení klášter Kladruby informuje
Vážení Kladrubáci,
z kláštera na kopečku přejeme všem konečně
krásné jaro a rádi bychom si jej s Vámi i užili na
některých akcích, které jsme pro Vás pro letošní
sezónu připravili. Již tradičně dvoudenní
historický jarmark se uskuteční o víkendu 18. 19. května a pokud počasí bude přát, můžete se
tentokrát těšit na rekordní účast trhovců s
ukázkami tradičních řemesel a prodejců nejen
krásných cetek, ale také dobrého jídla a pití. Po
několika letech se opět
v klášteře objeví
šermířská skupina Korbel s tanečnicemi Mericia,
nebudou chybět břišní tanečnice, divadýlko,
samozřejmě místní Cavalla a další účinkující.
Vstupné jako obvykle dobrovolné a hlavní
program od 13 do 17 hodin po oba dny. V červnu
pak přivítáme slunovrat ohňovou show skupiny
Vousův kmen a vystoupením kapely Corchen program na podvečer a večer v sobotu 22. června.
Na viděnou s Vámi se všemi se za všechny členy
KKOS těší
Linda Hejlová
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HISTORIE
O vzájemných vztazích mezi Čechy a Němci v Kladrubech – 1. část
V době založení kladrubského kláštera začátkem 12. století bylo obyvatelstvo
Kladrub a blízkého okolí české, jak o tom svědčí původní slovanské názvy zdejších obcí.
Také první klášterní mniši přišli do Kladrub zřejmě z břevnovského kláštera a byli české
národnosti. Ale už v roce 1117 požádal kníže Vladislav prostřednictvím příbuzných své
německé manželky Richenzy, snad na její radu, opata švábského kláštera ve Zwiefaltenu
Odalricha o vyslání reformovaných německých mnichů do Kladrub. Opat se však zdráhal
své mnichy do Čech poslat „pro vrozenou divokost, nevázanost mravů a barbarskost
tamějšího lidu“ (Kronika zwiefaltenská). Když poté konečně svolil, dvakrát se
zwiefaltenští mniši vraceli zpátky do Německa „pro nelásku a řevnivost“ s českými
mnichy, s nimiž žili v klášteře. Teprve jejich třetí kolonie z roku 1130 zůstala
v Kladrubech definitivně. Němečtí mniši se postupně přizpůsobili a zvykli si na české
prostředí. Po nich přicházeli do Kladrub z Německa také obchodníci a řemeslníci, kteří se
zde usazovali natrvalo.
Během husitských válek však téměř všechno německé obyvatelstvo odešlo kvůli
strachu z husitů do své vlasti. Německý autor kladrubské historie Wilhelm Schöft ve své
nenávisti k husitům píše v roce 1891: „Krvavá válka řádila proti všemu, co bylo německé
a katolické. Žižka, šílený a krutý náčelník husitů, zavedl v roce 1421 svou fanatickou
a krvežíznivou smečku i do plzeňského kraje …“. Po celé 15., 16. a téměř celé 17. století
byly pak v Kladrubech vedeny městské knihy výhradně jen česky. Přesto do Kladrub
přicházeli přes nedaleké hranice Němci jako vítaní hosté za obchodem nebo také jako
zruční řemeslníci a čeští obyvatelé s nimi udržovali dobré vztahy. Až na výjimky, neboť
občas docházelo mezi jednotlivci k různým roztržkám. Tak v roce 1554 potulný zámečník
Michal Jürgl z německého Mnichova zabil v Kladrubech po hádce kladrubského občana
Vojtěcha Tupého. Byl za to uvězněn v místní šatlavě a teprve na přímluvu některých
místních „urozených lidí“ a po zaplacení peněžní kauce od jeho bratra a „strejcenínů“
(synovců) byl propuštěn, přesto však musel mimo jiné vytesat a postavit na místě vraždy
tzv. smírčí kamenný kříž.
Nebo „při pivě v roce 1566 lál Němec Lorenc Perkner z Kladrub Čechům zrádců
a křičel opilý tak, že až plakal. Jen stěží ho rychtářovi pacholci porazili na zem a odvedli
do šatlavy“. Ale zase třeba ve Stříbře Čech Šimek Suchánek vynadal německému
konšelovi Heringovi, že je „pes německej, hodnej voběšení a že není hoden sedět na
městské radnici.“ (Oba citáty zapsal Josef Resl v knize Poněmčení západních Čech,
1929, podle knihy Zikmunda Wintra Kulturní obrazy měst).
Po třicetileté válce zůstala v Kladrubech celá řada domů a statků bez hospodáře,
trvale opuštěných. Mnozí se nevrátili z válečné vřavy, jiní utekli před protahujícím
vojskem, další opouštěli svá bydliště, protože neměli žádné osivo k osetí svých polí, nebo
přišli při rabování vojska o všechen dobytek. Mnohým zničil střechu nad hlavou i válečný
požár. Taková situace vyhovovala různým překupníkům a obchodníkům s nemovitostmi.
Ještě dlouho po válce, v roce 1681, jezdila do Kladrub jakási Anna Vořechová, manželka
„měštěnína“ a obchodníka královského města Plzně Petra Vořecha, aby tu vyhledávala
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a postupně vytipovávala takovéto prázdné a opuštěné, či vyhořelé domy. Potom přijel její
starší syn Jiřík Antonio Vořech, který zajistil jejich oficiální odkoupení za nízkou cenu
a obratem je prodával s velkým výdělkem zájemcům, přicházejícím především
z Německa. Stejně tak činil i kladrubský řezník Jiří Eplpach. Tak se v krátké době
změnilo opět složení kladrubského obyvatelstva, začala tak zvaná druhá germanizace.
Ale až koncem 17. století se začíná v kladrubských městských knihách objevovat
němčina jako úřední jazyk. Stalo se tak poté, co kladrubští měšťané prohráli svou téměř
osmdesátiletou rozepři s klášterem. Dokazuje to zápis v jedné městské knize: „29. Marty
1696 – Od tohoto času počata Niemčina v aučtech Kladrubských“. (Registra špitální
města Kladrub). V Kladrubech tedy zvítězil německý živel, zatímco třeba ve Vrbici nebo
Milíkově odolávala čeština ještě dlouho, až do dalšího století.
Milíkov patřil ke kladrubské farnosti. Když v roce 1773 císařský patent povolil
obcím, aby se rozhodly samy, zda chtějí být přeloženy do jiného farního obvodu, požádali
Milíkovští, aby byli přeřazeni do Stříbra. Odůvodňovali to tím, že cesta do Kladrub je
delší a méně schůdná, náboženství u nich až dosud vyučuje kladrubský farář jen
v němčině a také mše v kladrubském kostele jsou slouženy výhradně jen německy. Ve
Stříbře totiž byly mše sice také v němčině, ale po skončení hlavního obřadu zazněla
i čeština, i když jen jako „přídavek“. Stříbrský magistrát poslal milíkovskou žádost
Krajskému úřadu do Plzně. Ten však žádost zamítl s odůvodněním, že cesta do Kladrub
není delší, ani neschůdnější, a že do Stříbra mohou docházet jen v případě vysokého stavu
vody v řece. Rozhodl také, že náboženství se bude v Milíkově vyučovat česky a také, že
prý do Stříbra je nevede „duševní instinkt“, ale spíše to, že v tamním minoritském klášteře
mívají „rychlé, tiché mše“. Později však bylo žádosti přece jen vyhověno, ale desátky
museli Milíkovští platit i nadále do Kladrub. (Wilhelm Schöft: Stadt Kladrau von dem
ältesten Zeit bis zur Gegenwart, 1891)
V Sulislavi a Vranově byly už koncem 19. století české menšinové školy (tzv.
matiční), jejichž zakladatelem a velkým propagátorem byly především tamější rody
Pilvousků. V roce 1888 vranovský učitel Bárta navštívil u příležitosti biřmování
kladrubský zámek a „zjistil, že je v Kladrubech mnoho českých úředníků a ve dvoře
i českých dělníků. Zvláště nadlesní Černický a důchodní Opálecký byli prý dobří Češi.
Čech byl také hospodářský správce Křepinský, pokladní Klimeš a sám ředitel panství
Ebert. Když se později učitel Bárta vypravil k panu nadlesnímu s dotazem, zdali by nebylo
možné založiti v Kladrubech matiční školu, řekl prý mu pan nadlesní, již starý pán: My
jsme tady samí Češi. I náš kníže pán je také Čech. Ale s českou školou nám dejte pokoj.
Myslíte, že se tu chceme rvát s Němci, jako u vás? Takhle, kdybyste chtěli koupit pár
metrů dříví, to bych s vámi mluvil!“ (Josef Resl: Zápas o český ostrov stříbrský, 1928)
Když v roce 1918 skončila první světová válka a vznikla Československá republika,
komentoval tuto událost v pozorecké farní kronice farář Jan Remiger: „28. října 1918
začalo nové uspořádání světa, císařové a trůny se zhroutili, vznikly republiky. My
příslušníci západních Čech jsme byli přičleněni k ČSR. Nastaly trpké chvíle pro všechno
německé a katolické. Češi a sociální demokraté se stali pány.“ Farní kronika fary
Pozorka – překlad R. V. Steiner, V. V. Kremer: Klášter Kladruby, děje posledních
200 let). Pokračování v příštím čísle.
Jiří Čechura
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Kladruby v roce 1912 – 1. část

KULTURA

Náhodou jsem viděla seznam obyvatelstva a řemesel a usoudila jsem, že by
nebylo od věci, kdyby se naši občané také mohli podívat, jakými řemesly a jinými
pracemi se živilo tehdejší obyvatelstvo v Kladrubech a okolních obcích.
Podívat se, kolik bylo zaměstnanců na poštovním úřadě, učitelů na školách,
úředníků na radnici a kolik bylo různých spolků. Je to nesmírně zajímavé. Také musím
poděkovat panu učiteli Jiřímu Čechurovi za nahlédnutí do tohoto seznamu, který získal
výpisem z knihy Adress-Buch und Führer für polit. Bezirk Mies od Karl Hlawaty, Verlag
Rudolf Grosse, Plzeň 1912.
Školy v Kladrubech : ředitel: Karl Grohmann
Škola pětitřídní - učitelé: Josef Wonaschek, Josef Floßmann Kraus, Johann Tuma,
Gustaw Putzlocher, Rosa Bayer, Josef Dusik, ruční práce.Emilia Grohmann, Barbara
Menzl.
Kladrubská měšťanka, ta byla trojtřídní a chlapecká – učitelé : Karl Grohmann
Adalbert Graf, Alois Kurz, Josef Schott
V Brodě byla jednotřídka a učil tam Josef Frank a ruční práce Anna Frank. V Milevě
byla také jednotřídka, kde učil Emil Stromek a ruční práce Perpetua Heinl, ve Vrbici byla
také jednotřídka, kde učil Georg Wilfert a ruční práce Perpetua Heinl.
Poštovní úřad: Alois Gotschzy, Franz Knier, Mizzi Gotschy, Wenzel Wenisch, Josef
Trucka, Josef Funiak - doručovatel
C.K. gendarmerie - postkomando: Johann Müller- strážmistr, Adalbert Guttwirth,
Johann Ledwina
Magistrát :Franz Stelzer č. 79 – starosta
Obecní rada: Alois Gotschy, Karl Steffanides, Franz Uchatius č.81, Franz Stelzer č.158
-stavba silnice: Franz Stelzer I., Franz Stelzer II.
-cihelna a vodovod: Alois Gotschy
-stavební, chudinské věci, pořádková služba: Franz Müller, tajemník
-městská spořitelna: Franz Müller, Karl Pimper, Franz Stefanides
-školní rada: Franz Stelzer – starosta, páter Franz Hlavsa, Josef Manet, páter Vincenc
Kopecký - farář z Pozorky, dr. Mucha - ředitel na zámku, Andreas Randa - vrchní účetní,
Anton Gerstner- kominík na zámku
Spolky:
Frohsinn (Veselá mysl) – Johann Floßmann Kraus
Místní skupina svazu Němců v Čechách - Eduard Gotschy
Německý školní spolek: Karl Grohmann
Spolek veteránů: Franz Stelzer
Katolický spolek: páter Franz Hlavsa
Ovocnářský spolek: Alois Gotschy, Okrašlovací spolek: Alois Gotschy, Zemědělský
spolek: Alois Gotschy, Spolek pro nucené porážky

„CONVOY of REMEMBRANCE 1945-2013“
4. května 2013
ve 12.30 hod. u pomníku padlých v parku u ZŠ Kladruby,
poté přejezd na nádvoří kláštera. Odjezd z kláštera v 16.00 hodin.

„DIECÉZNÍ POUŤ“
8. května 2013
na nádvoří kladrubského kláštera
9.30 zahájení, 9.45 představení historie kláštera, 9.55 Mons. Aleš Opatrný, 11.00 slavení
eucharistie, 12.45 hudba na pódiu, 14.30 slavnostní koncert a předání ocenění, program
pro děti, možnost prohlídky kláštera, možnost návštěvy Pony Farm.

„HISTORICKÝ JARMARK“
18. května 2013
začátek programu od 13.00 hod.
Skupina historického šermu Korbel
Skupina historického tance Mericia
Cavalla Canor – hudba gotiky a renesance
Orientální tance
Divadlo pro malé i velké

19. května 2013
začátek programu od 12.00 hod.
Skupina historického šermu Korbel
Skupina historického tance Mericia
Cavalla – soubor staré hudby
Komedianti na káře- Rytířské povídání o princi Bajajovi
Loutková pohádka o Palečkovi
Jarmareční písně
Po oba dny tržnice s dobovým zbožím, ukázky rozličných řemesel, dobové soutěže pro
děti i dospělé, zvířata na drbání i pokoukání, jízda na ponících, občerstvení všeho druhu.
Vstupné dobrovolné.

Blanka Krýslová
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„DEN DĚTÍ – MS VÝROV“
25. května 2013
od 13.00 hodin
Myslivecké sdružení Výrov pořádá již popáté den
dětí v Brodu u Stříbra.
Připraveny jsou soutěže, hry, zvány jsou všechny
děti z Kladrub a okolí.

„DEN DĚTÍ“
1. června 2013 od 14.00 hodin
v prostoru před panelovými domy v Kostelní ulici
….pohádkové soutěže, střelba ze vzduchovky, házení na
panáky, nástřikové terče,
rybářské soutěže, hry, svezení v kočáře, párek v rohlíku….

„KÁCENÍ MÁJE“
1. června 2013 od 18.00 hodin

„NOC KOSTELŮ“
24. května 2013
Klášter Nanebevzetí Panny Marie
18:00 – zahájení
18:15 – 19:00 hudební vystoupení
(Trio Classic a hudebníci svatojakubského kůru)
19:00 – 19:30 komentovaná prohlídka
19:30 – 22:30 volná prohlídka
(program pokračuje v kostele sv. Jakuba na náměstí)
Kostel sv. Jakuba
20:30 - 21:00 Z historie kostela (přednáší J. Čechura)
21:00 - 21:15 Hudební vstup (kladrubský farní sbor)
21:15 - 21:30 Kostel jako sakrální místo
(přednáší P. M. Goździk)
21:30 - 22:00 Hudební rozloučení (kladrubský farní sbor)
Klášter Nanebevzetí Panny Marie
22:30 – 23:00 komentovaná prohlídka

SPANILÁ JÍZDA“
7. června 2013
v 16.00 hodin
Jízda se vším, co má kola …
Silvie Strachotová

„DEN KONÍ“
26. května 2013
ve 13.30 hodin začíná průvod městem
od 14.30 hodin program v areálu jezdeckého oddílu
v Kladrubech
Hudební program a občerstvení zajištěno.

27

„109. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“
8. června 2013
v obřadní síni Městského úřadu
v Kladrubech
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„KLADRUBSKÁ STUDNA“

„LETNÍ SLAVNOST – SLUNOVRAT“

8. června 2013 ve 9.00 hodin
soutěž v požárním sportu na fotbalovém hřišti
v Kladrubech,
zahájení soutěže v 9:00 hodin.
Občerstvení zajištěno.

22. června 2013
tradiční program v areálu kladrubského kláštera

„ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ“
25. června 2013 od 18.00 hodin
v sále KD Kladruby

„KLADRUBSKÝ EXPRES“
závody v lezení na rychlost

„SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ

8. června 2013 od 9.00 hodin.
Tělocvična ZŠ Kladruby.

žákům 9. třídy“
28. června 2013
v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech.
Slavnosti se mohou zúčastnit rodiče a rodinní
příslušníci.

Rockový festival - „KladRockfest III.“
8. června 2013 od 16.00 hodin
kapely:

zakázanÝovoce
Fata Morgana
Coward
Chlejf
V3SKA
Elysium
The Aprill
Digger
Search and Destroy
na fotbalovém hřišti v Kladrubech. Stany pro diváky zajištěny,
v případě nepříznivého počasí akce přesunuta do kulturního domu v Kladrubech.

„PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY“
19. června 2013
od 15.30 hodin

Akce připravované v měsíci červenci a srpnu 2013
12. 7.2013
Benediktinské dny
13. 7.2013
Benediktinské dny
19. 7.2013
Benediktinské dny
20. 7.2013
Benediktinské dny
27. 7.2013
Kladrubské léto – 1. koncert
3. 8.2013
Kladrubské léto – 2. koncert
9. 8. 2013 Nocí ke hvězdám Santiniho Aichela
10. 8. 2013 Nocí ke hvězdám Santiniho Aichela
5.8.-15.8.2013Hodnocení soutěže „ Nejkrásnější okno-balkon-terasa 2013“
10.8.2013
Kladrubské léto – 3. koncert
17.8.2013
Kladrubské léto – 4. koncert
17.8.2013
Pouťová zábava na kladrubském náměstí
18.8.2013
Chovatelská výstava, Fotografická výstava
18.8.2013
Kladrubská pouť
18.8.2013
Slavnost Nanebevzetí p.Marie - poutní slavnost
31.8.2013
Ahoj prázdniny

Slavnost MŠ v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech.
Slavnosti se mohou zúčastnit rodiče a rodinní příslušníci.
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Eva Pomyjová

30

Kladrubský kalendář na rok 2014

MĚSTO KLADRUBY VYHLAŠUJE 7. ROČNÍK SOUTĚŽE :

Vážení přátelé,

„O nejkrásnější květinové okno - balkon - terasu“

sice je teprve začátek května roku
2013, ale my Vás již musíme oslovit
v souvislosti
s přípravou
kladrubského
kalendáře na rok 2014.
Vybízíme tedy Vás všechny, kteří
fotíte Kladruby, spádové vesnice i naše okolí,
pošlete je mejlem na adresu : kultura
@kladruby.cz .Čím dříve, tím samozřejmě
lépe.
Do kalendáře na rok 2014 bychom
chtěli umístit opět zajímavá fota Kladrub,
okolí. Kalendář se bude opět prodávat na
Kladrubské pouti a potom kdykoliv na
městském úřadě. Těšíme se na Vaše fota.

situované směrem do ulice.
Soutěž se týká nejen Kladrub, ale i přilehlých obcí.
Určitě je v zájmu nás všech, aby naše okolí vzkvétalo nejen obrazně,
ale i ve skutečnosti.
Po úspěchu předcházejících ročníků věříme, že počet soutěžních oken,
balkónů a teras bude daleko větší.
Soutěžní komise bude hodnotit okna v týdnu
od 5. srpna – 15. srpna 2013.

Redakce

Informace centra sociálních služeb Tachov
Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace je zřizována Krajským
úřadem Plzeňského kraje. Zaměření organizace je poskytování sociálních služeb formou
pobytových služeb s celoročním nepřetržitým provozem, které zabezpečují seniorům se
sníženou soběstačností, vyžadujícím pravidelnou pomoc, komplexní péči včetně
ošetřovatelské a rehabilitační péče a současně nabízí aktivizační a sociální terapeutické
činnosti. Služby jsou určeny především seniorům, kterým z objektivních důvodů zejména
věku a nepříznivého zdravotního stavu, již nelze zabezpečit pomoc v jejich přirozeném
prostředí a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Komise bude složena ze zástupců zastupitelstva města a obyvatel všech
věkových kategorií. Do soutěže se nemusíte přihlašovat.
Oceněno bude jedno nejkrásnější okno v každé spádové obci
a 3 nejkrásnější okna v Kladrubech.
Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne v neděli
18. srpna 2013 odpoledne v rámci Kladrubské pouti.

Centrum sociálních služeb Tachov poskytuje sociální a služby v těchto zařízeních:
-Domov pro seniory Tachov, Panenská 2068
-Domov seniorů PANORAMA, U Penzionu 1711, Tachov
-Domov pro seniory Kurojedy, Kurojedy 61
-Rodinná poradna pro manželství, partnerské a mezilidské vztahy Tachov.
Kontakt: Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace, Americká 242,
347 01 Tachov, tel.: 374 732 917, e-mail:socialnipracovnice@sstachov.cz
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Blahopřejeme
Domov
V měsíci květnu a červnu 2013 se dožijí významného životního jubilea tito naši občané:

Znám jedno místo na světě,
kde žiji strašně rád,
tam jabloň štěstí vykvete
a plodům svým dá zrát.
Tam slunce svítí celý den
a laská v poli klas
i píseň slyšet jako sen
toť skřivánčí je hlas.
Kdybych žít mohl tisíc let
já jinam nechci jít,
to je můj domov, rodný kraj
jen pro něj budu bdít.

Květen :

Červen:

Šedivý Jan

Herian Milan

Čížková Edita

Kohucík Antonín (Milevo)

Kovaříková Milada

Palečková Magdalena

Hlinková Miloslava - 91. let

Žáková Mirka

Běhounková Emílie

Rubášová Ludmila

Černoch František

Švarcová Bohuslava

Poljaková Olga
Kajer Jaroslav
Ganobják Milan
Ulčová Helena
Svobodová Erna
Šmahelová Františka
Junker Robert
Uhlíková Zdena
Hejplík Jaroslav

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

Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
Blanka Krýslová
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SPORT
Volejbalisté TJ Sokola Kladruby A skončili poslední
Rock Point Překližka Cup 2013
7. ročník Maglajz Boulder Cupu v Kladrubech nastartoval současně i sedmý
ročník „Překližky“ a řekl bych, že úspěšně. Nejen že seriál vstoupil do nového roku
s vlastními webovými stránkami, ale k dosavadním pořadatelům ze Stříbra a Kladrub
přistoupil i plzeňský Climber. cz s dalším závodem. Díky podpoře sponzorů se tak již
sedmým rokem daří pořádat pětidílný seriál závodů v lezení pro školní mládež, který už
dávno přesáhl hranice Plzeňského kraje. Tradičně nechyběli lezci z Kladrub, Stříbra,
Tachova, Plané, Chebu, Plzně a Berouna, ale mile nás překvapila návštěva až z dalekého
Brna.
Samotný závod se konal na horolezecké stěně a boulderu v tělocvičně ZŠ
Kladruby a přinesl spoustu zajímavých a těsných soubojů o medailová umístění. 51
přihlášených chlapců a děvčat soutěžilo ve čtyřech kategoriích. Lezly se dvě kvalifikační
a dvě finálové cesty, které jsou rok od roku náročnější. Přesto se našli i takoví, kteří
dokázali topovat ve všech cestách a právem tak obsadili stupně vítězů. Samozřejmě se
objevily i slzičky po nepodařených výkonech, ale takový je sport. Možná, že na dalším
závodě, kterým je Májový Open Cup v lezení na obtížnost ve Stříbře, bude všechno jinak.

Maglajz Boulder Cup – výsledky:
H1 1. V.Čechura,/Maglajz Kladruby/, 2.M.Matúš/Skoba Stříbro/, 3.V.Pechmann,/Břasy/
D1 1. I.Freybergová/Skoba Stříbro/, 2. K.Markusová/Cheb/, 3. E.Čechurová/Kladruby/
H2 1. D.Founě/Skoba Stříbro/, 2. A.Pechmann /Břasy/, 3. V.Pechmann /Kladruby/
D2 1. K.Matúšová/Skoba Stříbro/, 2. P.Nová/Maglajz Kladruby/3. K.Dvořáková/Brno/
H3 1. M.Dobranský /Třebýcinka /, 2. M.Honsig/Tachov/, 3. M.Fau/SaSM Plzeň/
D3 1. T.Kubátová/Plzeň/, 2. Z. Bunková / Skoba Stříbro/, 3. B.Joselevičová/Tachov/
H4 1. A.Študlar/Cheb/2. A.Pánek /Loko Beroun/, 3. J.Lorenc/Cheb/
D4 1. M.Matúšová, 2. L.Kepková/obě Skoba Stříbro/, 3. L.Kohoutová/SaSM Plzeň/

Muži TJ Sokola Kladruby A dohráli v březnu všechna svá utkání v krajském přeboru
I. třídy. Po 28. kolech obsadili se ziskem 8 bodů v tabulce poslední místo.
Tabulka:
1. SK Volejbal Klatovy
2. TJ Sokol Plzeň – Skvrňany
3. USK Slavia Plzeň C
4. USK Slavia Plzeň B
5. TJ Plzeň - Bílá Hora
6. TJ Union Plzeň
7. TJ Sokol Mirošov
8. TJ Sokol Kladruby

75 b.
57 b.
47 b.
45 b.
42 b.
31 b.
27 b.
8 b.

Výsledky (1. – 28. kolo):
TJ Sokol Kladruby - USK Slavia Plzeň C
TJ Sokol Kladruby – SK Volejbal Klatovy
TJ Sokol Kladruby – TJ Sokol Mirošov
TJ Sokol Kladruby – TJ Union Plzeň
TJ Sokol Kladruby – TJ Sokol Plzeň – Skvrňany
TJ Sokol Kladruby – TJ Plzeň - Bílá Hora
TJ Sokol Kladruby – USK Slavia Plzeň B

3:2, 3:2, 0:3, 0:3
0:3, 0:3, x:3, x:3 (kontumace)
0:3, 1:3, 0:3, 0:3
0:3, 0:3, 3:0, 3:1
0:3, 0:3, 0:3, 1:3
1:3, 0:3, 0:3, 1:3
0:3, 0:3, 0:3, 0:3

Daniel Petráň

Pavel Nový
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Mistrovství ČR za účasti atletů Baníku Stříbro

Mistrovství republiky atletů za účasti atletů Baníku Stříbro
Vrcholem halové sezóny jsou pro atlety republiková mistrovství. Konala se v Praze
v hale ve Stromovce. Jako první s v bojích o medaile představili muži a ženy o víkendu
16. a 17. února. Baník Stříbro reprezentoval Tomáš Jaša. Startoval v běhu na 3 000 m.
V letošním roce speciální přípravu na halu neabsolvoval, závod byl spíše zpestřením
tréninku. Trenér očekával čas okolo 8:30 min.
Na startu se sešla silná konkurence. Kromě Kocourka se na start postavili všichni ze
špičky. Tomáš běhá vždy na čelních pozicích, pro tento závod bylo jasné, že dobrý čas
může zaběhnout jen rovnoměrným tempem. Vzhledem k rychlému začátku proto
nepřekvapilo, že vyběhl na posledním, 16.místě. Tempo však bylo dobré, na úrovni
plánovaného času. Udržováním tempa se vyhnul možným kolizím a postupně se
propracovával dopředu. Dostal se až na 6.místo a jen těsně prohrál se závodníkem na
5. místě. Chtělo to o kolo více. Dosažený čas 8:26:05 min. však je velmi dobrý a Tomáš
mohl být spokojen. Dobře běžel také další závodník Baníku – Přemysl Švarc. Trochu
„přepálil“ začátek, ale dalším vyrovnaným během dosáhl výsledného času 8:42,6 min.
a byl s ním 14., mohl být spokojen. Vystoupení obou bylo zdařilé.
Vladislav Moravec
Krajský přebor jako generálka
V sobotu 16.3.2013 se uskutečnil ve
Střelských Hošticích společný krajský
přebor Plzeňského a Jihočeského kraje
v přespolním běhu. Zúčastnili se
závodníci všech věkových kategorií,
mezi nimi i členové oddílu atletiky
Baníku
Stříbro.
Malý
sněhový
poprašek, který během dne roztál,
travnaté tratě vytvořily příjemné
podmínky pro závody. Nakonec
vysvitlo
i slunce.
Na trať se vydávali závodníci
postupně od nejmladších kategorií po
dospělé. Posledním závodníkem, který
se vydal na trať,byl Tomáš Jaša
v kategorii mužů. Závod běžel z plného
tréninku a ani jemu měkký terén
nevyhovoval. Po volnějším začátku zrychlil a rovnoměrným tempem absolvoval 4 okruhy,
na jejichž konci jej čekalo vítězství a stal se krajským přeborníkem.

Po generálce v sobotu 16.3.2013 se uskutečnilo ve Střelských Hošticích v sobotu
30.3.2013 Mistrovství České republiky v přespolním běhu všech kategorií. Oddíl atletiky
Baníku Stříbro reprezentovali 3 závodníci. Na start svých kategorií se postavili juniorka
Lucie Davidová, žena Karolína Hrubá, muž Tomáš Jaša. Travnatá trať po předchozích
kategoriích byla velmi měkká, místy bahnitá, což svědčilo zejména lehčím běžcům
a běžcům s frekvenčním krokem. Rozhodující však je kvalita přípravy, a to ukázaly i tyto
závody.
Jako poslední vybíhal na trať Tomáš Jaša. Před přihlášením si sice pohrával
s myšlenkou startu v kategorií mílařů, kde měl větší šanci na úspěch (možná i
medailový), na přání
trenéra však startoval na
trati dlouhé 10 000 m,
která je mezi běžci
považována za elitní.
Běžel ji také v loňském
roce, kdy po rychlém
začátku se však ve
2.polovině protrápil ke
konečnému
17.místu.
Bál
se, aby letošní
závod neměl podobný
průběh. Na druhé straně
v zimní přípravě zvýšil
objem
naběhaných
kilometrů a příprava
byla lepší. V prvních 2
kolech (běželo se jich 6)
běžel v popředí druhé
desítky
startujících.
Potom se probojoval do
tříčlenné skupiny, později čtyřčlenné, mezi sedmým a desátým místem. V ní se pořadí
střídalo dle profilu trati. Tomáš překvapivě ztrácel při seběhu kopce, ale do kopce ztrátu
doháněl. To se mu však v konci vymstilo, protože mu ve finiši nestačily síly. Přesto
doběhl na výborném 8.místě v této nejkvalitnější kategorii.
Se svými výkony mohli být všichni zástupci oddílu atletiky Baníku Stříbro spokojeni.
Nyní je čeká tvrdá příprava na letní sezonu a věřme, že proběhne dobře.
Vladislav Moravec

Vladislav Moravec
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Víte, že …
• Pavel Pauch, Jan Pospíchal, Aleš Demeter a Václav Kučera hrají za Baník Stříbro
Krajský přebor mladších žáků ve fotbale. Jan Pospíchal byl vybrán do širšího kádru
Viktorie Plzeň U13. Jediný z okresu Tachov byl nominován na fotbalový turnaj
ve Francii za Plzeňský kraj.
• na Městském úřadě v Kladrubech si můžete zakoupit knihu Mlýny v Kladrubech
a jejich okolí Jiřího Čechury a Zdeňka Procházky za cenu 100 Kč.
• se Maškarního reje v Kladrubech zúčastnilo 85 dětských masek…
• si každou středu od 18.00 můžete zacvičit jógu? Cena hodiny je 30 Kč,
sraz je před ZŠ Kladruby.
• si každý čtvrtek můžete přijít do tělocvičny ZŠ zahrát rekreačně košíkovou
od 16.30…
• každou sobotu ve 14.00 je sraz před ZŠ pro všechny milovníky cyklovýletů,
děti pouze v doprovodu rodičů a cyklistická přilba nutná…
• je již otevřena Klášterní restaurace v kladrubském klášteře a můžete si vybrat
z denní nabídky hotových jídel, minutek i pizzy…
• letošní Slavnosti svobody v Plzni jsou letos od pátku 3. května do pondělí
6. května již po čtyřiadvacáté. Informace o připravovaném programu, aktuální
informace
a
novinky
jsou
k dispozici
na
webových
stránkách
www.slavnostisvobody.cz.
• ve Stříbře si můžete objednat veškeré geodetické práce na pobočce v Mánesově
ulici 1522, vždy v pondělí a středu od 7.00 – 12.00 a od 12.30 – 16.00 hodin,
tel.: 602 649 691…
• 23. ročník CONVOY OF REMEMBRANCE 1945. Tato tradice vznikla
příjezdem historické kolony legendárních jeepů na plzeňské náměstí dne 6. 5. 1990.
V letošním roce CONVOY OF REMEMBRANCE 1945 přivítáme

v Kladrubech v sobotu 4. května 2013 ve 12.30 u pomníku u ZŠ,
poté přejede na nádvoří kláštera a odjezd je plánován na 16.00
hodinu.

• Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín pořádá u příležitosti
výročí 20 let od svého založení DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve své dceřinné
společnosti EKODEPON s.r.o. a zve v sobotu 18. května do areálu skládky
v Černošíně- v programu zahraje : Chodovarka, Divadelní spolek DIVOCH, M.H.S
country skupina z Plzně + ukázky country tanců. Během celého odpoledne
budou připraveny ukázky techniky používané společností EKODEPON, přednášky
o odpadovém hospodářství ve školicím středisku, promítání krátkých filmů
o nakládání s odpady, prohlídka provozu třídící linky, prohlídka skládky, soutěže
a atrakce pro děti, občerstvení, veškeré informace www.soccernosin.cz .
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Placená inzerce:
PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/
trasa č.3 Tachovská
• 15h Svojšín /u Smíšeného zboží/
• 16h Kladruby u Stříbra/náměstí-před cukrárnou/
• 16,30 Heřmanova Huť /před nákup.střediskem/
Prodej 13.5.2013
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč
Chovní kohoutci
12-18týd. 120-180,-Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.
70-90,-Kč
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
1-3týd.
70-90,-Kč
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/ 1-3týd.
110-130,-Kč
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!
1-3týd.
110-130,-Kč
Husy bílé
1-3týd.
140-160,-Kč
Husy landenské
1-3týd.
140-160,-Kč
Perličky
1-6týd.
90-140,-Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8týd.
260-300,-Kč
Kalimera /selské brojlerové kuře/
2-3týd.
90-100,-Kč

Prodej 7.8.2013
Kuřice černé, červené stáří:
Kuřice kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/
Chovní kohoutci
Prodej 5.9.2013
Kuřice černé, červené stáří:
Chovní kohoutci
Slepice ve snášce

12-18týd.
12-18týd.
12-18týd.

cena:120-180,-Kč
120-180,-Kč
120-180,-Kč

12-18týd.
12-18týd.

cena:120-180,-Kč
120-180,-Kč
100,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež prosím OBJEDNÁVEJTE

na adrese:
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz
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