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letošní rok přinesl nečekaně mírnou zimu a já jen doufám, že se zima již neozve,
třeba v jarních měsících, kdy už na ní nebude mít nikdo náladu.
Na rok 2014 zastupitelstvo města naplánovalo mnoho investičních akcí, jak jste
si již mohli přečíst v minulém Zpravodaji. I z tohoto důvodu bychom již zimní počasí,
které nepřeje stavebním pracím, neradi zažívali. Některé investiční akce, především
vybudování nového povrchu v Okružní ulici a výstavba komunikace na Pozorce přinesou
určitá omezení majitelů a uživatelů přilehlých nemovitostí. Předem je tedy prosím
o shovívavost a trpělivost, ale bez určitých omezení to prostě nejde.
Letos jsme tedy díky teplému počasí ušetřili za zimní údržbu. Udržovat veřejná
prostranství totiž stojí nemalé peníze. Nejvíce nás v této souvislosti trápí nekázeň
některých majitelů psů, kteří se chovají bezohledně a po svých domácích mazlíčcích
neuklízejí.
Jistě jste si mnozí povšimli, že již byly započaty práce na budování
Regionálního muzea v Kladrubech. Stavební část akce, na kterou se nám podařilo získat
dotaci z Regionálního operačního programu Jihozápad, musí být hotovy v letošním roce.
Jedná se o celkovou rekonstrukci budovy se zcela novým využitím. Stavební úpravy
starší budovy jsou velmi náročné, zvláště když se jedná o památkově chráněnou budovu,
takže doufám, že nás nečekají žádná velká překvapení a komplikace.

Víte, že

Po stavební části však naše město bude budovat i expozice muzea. Hlavní náplň
a zaměření expozic jsme již naplánovali v žádosti o dotaci. Jedná se o historii našeho
městečka jakožto protipólu slavné historie kláštera, přírodní bohatství našeho regionu
a také, ve spolupráci s partnerem projektu Geoparkem Geoloci, nerostné bohatství našeho
regionu. Ráda bych Vás ještě jednou oslovila s prosbou o spolupráci. Pokud byste někdo
vlastnil nějaké dokumenty, fotografie či předměty, které by bylo možno použít v našem
muzeu, ozvěte se. Také se obracím na ty, kteří mají nějaké nápady či inspiraci a chtěli by
se nějakým způsobem podílet na budování našeho muzea. Každý občan či příznivec
Kladrub bude vítán.
Letošní společenská sezona v Kladrubech již z větší části proběhla, máme za
sebou tradiční čtyři plesy. Plesové a zábavové veselí vyvrcholí při masopustním průvodu
a taškařici. Všichni jste srdečně zváni a já doufám, že Kladruby se opět nenechají
zahanbit a sejde se co nejvíce masek. Vždycky mám radost, když slyším,
že v Kladrubech se lidé umějí dobře bavit.
Vaše Svatava Štěrbová

3

4

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 8.1. 2014 do 5.2. 2014 :

Rada města v z a l a

na

vědomí :

• Sdělení firmy EKOSEPAR Nýřany o pozastavení svozu popelnice z důvodu neplacení
– p. xxx a pověřuje starostku města, aby kontaktovala p. xxx, aby zdokladovala, jak
nakládá s odpadem
• Postup oprav v bytě č. 5 v čp. 36 v Kladrubech
• Ukončení nájemního vztahu manželů Becherových – byt č. 3 v domě čp. 298 ve
Hřbitovní ulici v Kladrubech z důvodu stěhovaní rodiny. Byt o velikosti 3+1 bude volný
od 1.2.2014
• Podání odvolání p. Prantlové, Praha proti rozhodnutí města Kladruby ve věci žádosti
o vydání deklaratorního rozhodnutí o neexistenci komunikace před domem čp. 317
v Milevské ulici v Kladrubech
• Nutnost provedení kontroly využívání prostor a stavu vybavení kulturního domu
v Kladrubech
• Projednání připomínky o znečišťování silnice Láz, Brod s jednatelem společnosti
Zevyp s.r.o.
• Vysvětlení ředitelky MŠ Kladruby, že zvýšení počtu dětí v MŠ nebude mít vliv na
kvalitu výchovně vzdělávací práce školy a budou splněny podmínky bezpečnosti
a ochrany zdraví dětí
• Záznam z projednání Plánu společných zařízení v k.ú. Tuněchody u Stříbra
ke komplexní pozemkové úpravě v k.ú. Tuněchody u Stříbra ze dne 30.01.2014
• Zápis z kontrolního dne komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kladruby u Stříbra ze
dne 29.01.2014
• Žádost MONTPROJEKT, a.s. Pardubice o vyjádření k akci: Elektropřípojka NN
Vrbice u Stříbra, č.k. 748/2 (od chaty če 14 k chatě če 18) s tím, že město Kladruby není
vlastníkem žádného dotčeného pozemku
• Protokol KÚ PK, odboru kontroly, dozoru a stížností o metodické pomoci a kontrole
výkonu přenesené působnosti svěřené orgánům obcí - aplikace zák.č. 106/1999 Sb.,
85/1990 Sb. a zák.č. 500/2004 Sb. § 175 a 26
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Rada města projednala a s c h v á l i l a :
• Zařazení žádosti p. Aleny Černé a Františka Oláha, nyní nám. Republiky 36, Kladruby
do seznamu žadatelů o výměnu bytu (výměna bytu za byt v 1.patře po p. Heřmánkové)
• Zařazení žádosti p. Radky Kozákové a Rudolfa Hájka, nyní nám. Republiky 36,
Kladruby do seznamu žadatelů o výměnu bytu (výměna bytu za byt v 1.patře
po p. Heřmánkové)
• Zařazení žádosti p. Jiřího Fišera, Kladruby, nám. Republiky 89 o přidělení bytu
do seznamu žadatelů o byt
• Zařazení žádosti p. Kateřiny Veselé, Milevo 33 o přidělení bytu do seznamu žadatelů
o byt
• Převod pozemkové nájemní smlouvy na část p.č. 202/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra
z dosavadního nájemce Petra Kadlece st., bytem Milevo 22 na nového nájemce Petra
Kadlece ml., bytem Kladruby, Kostelní 265
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene v k.ú. Pozorka u Kladrub
z důvodu realizace stavby - Kanalizace Pozorka. Je nutné provést překládku plynu, jedná
se cca o 110 běžných metrů, stanovení ceny za zřízení VB – jednorázová úplata 5.000,Kč
• Prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 36 v Kladrubech p. xxxx od 1.1.2014 do
30.6.2014 s tím, že ve smlouvě bude výslovně uvedeno, že důvodem k okamžité
výpovědi bude nezaplacení nájmu i nesplácení dluhu i v pravidelných splátkách
• Podání žaloby Okresnímu soudu v Tachově na p. xxx ohledně dluhu na nájmu z bytu
ve výši 13.402 Kč
• Žádost P. Chmelíka, Praha o možnost postavení karavanu na táboření na Výrově
v období cca duben - září 2014 s tím, že poplatek bude činit 50,- Kč za den
• Nákup traktorového samonakládacího sypače Pomarol PS 200 od spol. Agriimport
s.r.o. Plzeň za cenu 92.400,- Kč bez DPH
• Zařazení žádosti sl. Růženy Hubingerové, bytem Kladruby, Revoluční 405 do seznamu
žadatelů o výměnu bytů
• Zařazení žádosti Ing. Václava Chaloupky, Kostelní 265, Kladruby do seznamu žadatelů
o přidělení zahrádky
• Prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 209 v Kladrubech p. Marii Mikešové na
měsíc únor 2014
• Poskytnutí příspěvku na reprezentaci sportovci Tomáši Jašovi, Kladruby ve výši
15.000,- Kč s tím, že na dresech bude mít p. Jaša logo města Kladruby
• Vstupné na Klubové večery – 21.3.2014 Roháči - 20,-Kč , 25.4.2014 Josef Fousek 60,-Kč
• Poskytnutí propagačních materiálů na plesy konané v KD Kladruby - myslivecký,
hasičský, učitelský a včelařský - 3x textilní taška, 1x kniha Mlýny, 1x kniha Pověsti, 3x
propisovačka, 1x kalendář
• Poskytnutí propagačních materiálů na Majálples 2014 konaný OA II. Stříbro - 1x
kniha Mlýny, 1x kniha Pověsti, 3x textilní taška, 3x propisovačka, 1x kalendář, 3x
pohled
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• Zápis do Mateřské školy v Kladrubech konaný dne 19.3.2014 pro školní rok
2014/2015
• Zápis do Základní školy v Kladrubech konaný dne 12.2.2014 pro školní rok
2014/2015
• Přidělení bytů dle návrhu komise služeb a dopravy ze dne 21.01.2014:
-Byt v 1. patře v domě čp. 36 v Kladrubech (původní nájemce p. Heřmánková)
p. Tancošové Marianě, Kladruby, Revoluční 403
-Byt v domě čp. 298 ve Hřbitovní ulici v Kladrubech (původní nájemce p. Bechera)
manž. Milanu a Tereze Šlapákovým, Kladruby, Revoluční 406
-Byt v domě čp. 403 v Revoluční ulici v Kladrubech (původní nájemce p. Tancošová)
p. Milanu Rudolfovi a sl. Tereze Kučerové
-Byt v domě čp. 406 v Revoluční ulici v Kladrubech (původní nájemce manž.
Šlapákovi) manž. Veronice a Tomáši Kozákovým, Kladruby, Zadní 355
-Byt v domě čp. 355 v Zadní ulici v Kladrubech (původní nájemce manž.Kozákovi)
manž. Janu a Jarmile Zíkovým, Brod 14
• Přidělení zahrádky v k.ú. Kladruby, část p.p.č.1964/1 (po p. Becherovi), p. Zuzaně
Herianové, Kladruby, a to za stejných podmínek
• Přesun zahrádky p. Marty Turkové ze Hřbitovní ulice v Kladrubech do proluky
v Revoluční ulici
• Provedení stavebních úprav v bytě č.4 v domě čp. 355 v Zadní ulici v Kladrubech,
nájemci manželé Jarmila a Jan Zíkovi. Na vlastní náklady vybudují sprchový kout místo
vany.
• Podání žaloby Okresnímu soudu v Tachově na xxxxxxxx - dluh z nájmu bytu
a poplatky a s tím spojené ve výši 32.059 Kč
• Směrnici o pravidlech pro přijímání a vyřizování petic
• Výroční zprávu za rok 2013 o podaných žádostech o informaci dle zákona č. 106/1999
Sb. o svobodném přístupu k informacím
• Uzavření mandátní smlouvy č. 04/TDi-2013 mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem
Černým, Plzeň na výkon technického dozoru investora na akci "Regionální muzeum
Kladrubska" za cenu 175.000,- Kč bez DPH
• Uzavření mandátní smlouvy č. KOO/04/2013 mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem
Černým, Plzeň na výkon koordinátora BOZP na staveništi na akci "Regionální muzeum
Kladrubska" za cenu 60.000,- Kč bez DPH
• Výjimku z počtu dětí v MŠ Kladruby, celkem počet dětí 70, třída MŠ 24 děti
+ 1 dítě/třída
• Zařazení žádosti o byt p. Milana Škorvánka ml., Kladruby 326 do seznamu žadatelů
o přidělení bytu
• Zařazení žádosti o byt v DPS p. Jaroslavy Součkové, Namnice 6, Rožmitál pod
Třemšínem do seznamu žadatelů o přidělení bytu v DPS
• Cenovou kalkulaci prací TDI Jan Kuvík, Stříbro za výpomoc při přípravě a realizaci
staveb (Milevo, Okružní ul., Pozorka MK, Pozorka chodník) ve výši 13.068,- Kč
• Návrh na vymalování kulturního domu + navoskování podlahy a ukládá
místostarostovi předložit nabídku
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Rada města n e m á n á m i t e k :
• K provedení stavby Kladruby, Láz č.k. st. 32, kNN – připojení nového odběru
truhlárny na st.p.č. 32 v k.ú. Láz u Kladrub od firmy Hrdlička spol. s r.o. Tetín s tím,
že bude jednáno s ČEZ o rozšíření akce až k nemovitosti čp. 22 na st.p.č. 26 v k.ú.
Láz u Kladrub. Tímto dojde ke zrušení nadzemního vedení v této části obce
• K předložené projektové dokumentaci na přístavbu a stavební úpravy stáje pro chov
dojnic v Kladrubech, investor ZEVYP spol. s r.o. Kladruby
• Ke stavbě garáže (přestavba kolny na původních základech) na st. p. 1958/9
v k.ú. Kladruby, investor Ivana Dejlová, Kladruby, Hřbitovní 330
Rada města n e s c h v á l i l a :
• Snížení nájmu p. Vlastě Šteinové z důvodu vlhkosti v bytě v domě čp.209 Husově
ulici v Kladrubech z důvodu provedení opatření v této nemovitosti
• Žádost spolku Lungta, Praha o připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro
Tibet" z důvodu, že město nevyvěšuje ani jiné vlajky
Rada města d o p o r u č i l a :
• ZM schválit Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi městem Kladruby
a firmou Freitag Utility Construction s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9, firmou
Solfarm.B s.r.o., Dřísy 12 a firmou Solfarm. C s.r.o. Podnikatelská 545, Praha 9 na
ukončení platnosti Smlouvy o zřízení věcného břemene p.p.č. 398/1 v k.ú. Kladruby ,
budova čp. 297 a zajištění společného užívání nemovitostí pro montáž, provozování,
údržbu a řízení fotovoltaických elektráren. Výše úplaty za zřízení Služebnosti činí
1000,- Kč/instalovaný kWp/rok
• ZM schválit tvorbu sociálního fondu r. 2014 přídělem ve výši 4% z ročního objemu
vyplacených mzdových prostředků roku 2013, tj. částka 152.709,- Kč, která bude
převedena z BÚ na sociální fond nejdéle do 31.3.2014
• ZM schválit Smlouvu o kolektivním plnění uzavřenou mezi městem Kladruby
a ELEKTROWIN a.s. o zajištění sběru elektrozařízení/elektroodpadu ze solárních
panelů a zajištění odděleného sběru elektroodpadu ze solárních panelů, které jsou
součástí solárních elektráren s celkovým instalovaným výkonem nad 30 kW za
podmínek ve smlouvě. Celková částka k úhradě do 31.12.2018 je 28.424,-Kč
(výpočet dle přílohy č. 4 smlouvy) + DPH. Platnost smlouvy do 31.12.2018. Město
si zvolí perioditu plateb - návrh 1 x ročně
• ZM schválit směnu pozemku č. 202/42 v k.ú. Kladruby, výměra 4157 m2, vlastník
ZEVYP, s.r.o. Kladruby jeden z pozemků č. 1533/6 nebo 1533/5 a pověřuje
starostku města k dalšímu jednání s firmou Zevyp
Rada města n e d o p o r u č i l a :
• ZM schválit odprodej pozemků města v k.ú. Benešovice dle požadavku LB Minerals
Horní Bříza
Irena Löriková
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Počet obyvatel k 31.12.2013

Kladruby
Pozorka
Tuněchody
Vrbice
Milevo
Láz
Brod u Stříbra

Celkem

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

celkem
1235
54
42
44
46
56
61

ženy
601
30
19
22
25
30
26

muži
634
24
23
22
21
26
35

1538

753

785

Mateřská

škola

Výstava betlémů
Po Novém roce, kdy jsme se v MŠ sešli ještě vánočně naladěni, se děti seznámily
s tradicí „Tří králů“ a připomněly si příběh „O narození Ježíška“. V tomto období jsme
měli možnost navštívit místní kostel sv. Jakuba, kde jsme zhlédli výstavu betlémů
a jesliček v různých provedeních.
Chci tímto poděkovat panu Jašovi, který dětem vše trpělivě ukázal a zároveň
si prozkoušel jejich znalosti – co si z příběhu „O Ježíškovi“ pamatují, zda znají jména
postaviček a názvy zvířátek. Jedinečnou příležitostí byla také prohlídka a poslech
kostelních varhan. Jako perličku na závěr nám p. Jaša prozradil tajemství našeho kostela.
Děti si z této návštěvy odnesly moc pěkný zážitek.

Změny evidence obyvatel v roce 2013

Marcela Jandíková

Celé Kladruby včetně obcí
narození
přistěhovaní
zemřelí
odhlášení

celkem
26
61
12
66

Termíny svateb v roce 2014
25.
22.
29.
19.
31.
14.
28.
19.
26.
9.
30.
20.
18.
22.
20.

ledna
února
března
dubna
května
června
června
července
července
srpna
srpna
září
října
listopadu
prosince
Hana Floriánová
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Koťata pečují o své zdraví
Dětem z MŠ ze třídy Koťat pravidelně hrajeme maňáskové scénky.
V zimním období jsme se zaměřili na to, jak předcházet dětským nemocem a pečovat
o své zoubky. Děti viděly maňáskovou scénku „Tetka Chřipka“, po jejím zhlédnutí radily
nemocnému Kubíkovi, jak bojovat proti chřipce.
Ve scénce „Mlsný zoubek“ pak byly děti seznámeny s tím, jak se o své zoubky starat,
aby byly zdravé.
Ladislava Pauchová

Tři králové v DPS

před DPS. Tam už na nás všichni čekali a „králové" s betlémskou hvězdou v popředí
předvedli celý svůj program, předali dárky, poděkovali za vykoledované dobroty
a slíbili, že příští rok přijdou zas.
Ale naši „králové" se z DPS ještě nemínili vrátit do svého „království"! Byli tak
pyšní na svoji roli, na koruny na hlavách a betlémskou hvězdu, že se museli
pochlubit kladrubské veřejnosti. Proto zamířili na náměstí k vánočnímu stromu a tam
na znamení své téměř minulé slávy zapózovali na památku do fotoaparátu.

Zápis do Mateřské školy Kladruby

Protože svátek Tří králů připadl letos na pondělí a naše mateřinka zahájila
provoz po vánočních prázdninách právě v pondělí 6.1.2014, byla docela „honička",
aby se Sluníčka do úterka 7.1.2014 něco k tomuto tématu naučila a zároveň i něco pro
dědečky a babičky hezkého vymyslela a vytvořila ... Ale to neznáte děti od Sluníček !
6.ledna všechno zvládly !
Jako „tříkrálový dárek" vyrobily pro kladrubské seniory zapichovátko (buď
Kašpara, Melichara nebo Baltazara) v růžovém, béžovém, modrém či zeleném zdobném
obleku. Naučily se písničku, říkadlo s rytmizací a navrch verše J.Čarka. Ještě ráno
v úterý se pracovalo na zdobení královských korun a v 10.00 hodin jsme již přešlapovali
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Zápis pro školní rok 2014/2015 proběhne v ředitelně MŠ dne 19.3.2014
od 10.30 do 13.00 hodin a týká se těch rodičů , jejichž děti do MŠ ještě nedocházejí.
Rodiče se u ředitelny zapíší do tabulky pod číselným kódem a tím si určí pořadí při
zápisu. Přednost dostávají především předškolní děti, jakož i děti místní i ze
spádových obcí. O přijetí a zařazení dětí do tříd rozhodne ředitelka MŠ .
Alena Medová
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Základní

škola:

Sluníčka hrála divadlo
V lednu měla Sluníčka z naší MŠ příjemnou návštěvu. Přišly se na nás
podívat děti z 1.třídy ZŠ. Některé se vracely „domů“ a ostatní tu byly po chvíli jako
doma. Naše děti si pro starší kamarády připravily dramatizaci Vánoční pohádky –
příběhu o malém Ježíškovi a zvířátkách, která ho chtěla učit a ochraňovat. Pohádka je
plná krásných písniček a naši malí herci je velmi dobře znají. I když díky nemoci
některých hlavních hrdinů byla dána šance „alternujícím hercům“, představení se
školákům líbilo.
Prvňáci si u nás prohlédli nové hračky, zkoušeli vyřešit neznámé hlavolamy
a společně jsme si zahráli naši oblíbenou hru Na pejsky a jejich páníčky.
Děkujeme za návštěvu a zase někdy příště…
Zuzana Křížová

Sbírání víček
Již druhým rokem se i naše škola účastní celorepublikového sběru víček, s tímto
nápadem přišel před dvěma lety pan Pavel Šimek.
V letošním roce je akce ještě úspěšnější než vloni, za 1. pololetí letošního
školního roku se podařilo nasbírat přes 100 kg (což je 2x více než vloni). Z tohoto sběru
jsme udělali školní soutěž, na 1. místě ve sbírání se stále drží Martin Zeman z 2. třídy se
17,640 kg, na druhém místě je Natálie Polívková také z 2. třídy s 13,940 kg a na 3. místě
je Jan Staško z 1. třídy s 4,720 kg.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem sběračům za to, že nás v tomto sběru
podporují. Doufáme, že v druhém pololetí budete ve sběru pokračovat.
Víčka, která sbíráme, jsou odvážena do Stodské nemocnice, a ta je dál předává
na dobročinné sběry (např. na koupi invalidního vozíku).
Jan Keller VIII.
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Učitelský ples 2014

Hasiči informují

V sobotu 8. února se konal již devátý ročník Učitelského plesu. Náš ples si za ta
léta našel své tradiční návštěvníky a návštěvníci si našli jej… ,a tak sál v tento večer
zaplnily víceméně známé tváře. Známé tváře jste mohli vidět i mezi muzikanty, zahrát
nám totiž přijel opět Taneční orchestr Miroslava Novotného. Překvapit Vás mohlo leda
tak půlnoční překvapení, letos to byl vokální kvintet Hlasoplet, který zpestřil program
plesu několika originálně a vtipně podanými písničkami. Kdo přišel, určitě nelitoval –
pobavil se, vytancoval si koláček při koláčkové volence, či vyhrál některou z více než
350 cen (za které děkujeme našim sponzorům).
Už teď se na Vás těšíme na příštím – již 10. Učitelském plese.

Vážení spoluobčané,

Bohuslava Dusíková

rád bych Vás informoval o naší činnosti po vstupu do nového roku. Hned
úvodem ledna jsme začali s přípravami na tradiční Hasičský ples, který se konal 25.1.
Náš ples navštívilo 114 hostů, kteří se při produkci skupiny Union snad dobře bavili.
Touto formou bych rád poděkoval za náš sbor všem sponzorům, kteří nám přispěli
cenami do tomboly.
V sobotu 8.2. jsme uspořádali Výroční valnou hromadu, kde jsme zhodnotili
činnost v roce 2013 a naplánovali akce na rok letošní.
Družstvo Mladých hasičů se zúčastní 15.2. zimního setkání ve Kdyni, kde se budou
snažit zúročit nabyté vědomosti ze zimních schůzek. Dorostencům i dětem začíná také
příprava na jarní kolo hry Plamen. Dětské i dospělé družstvo začnou také cvičit požární
útoky, to ale závisí na přízni počasí.
Výjezdová jednotka zasahovala letos zatím dvakrát. V neděli 5.1. jsme vyjeli do
Vrbice, kde hořel osobní automobil a od něj vzplály balíky sena. V sobotu 11.1. jsme
zasahovali ve Stříbře při požáru stodoly.
Nejbližší naší akcí bude dovoz a stavění Májky, o kterém Vás budeme ještě informovat.
Martin Větrovec
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Včelařské okénko

Čtvrtý rozměr

Tak jako každý rok, naše Základní organizace Českého svazu včelařů - občanské
sdružení, pořádala 9. Včelařský ples. Podle odezvy účastníků plesu Včelařský ples
proběhl bez nějakých nedostatků nebo stížností. Sál byl zaplněn, medové štěstí bylo opět
hojně obsazeno slušnými cenami. Největší zájem byl o perníkové chaloupky a o krmení
pro slepice a králíky. Hrála hudba DM band z Plané, hrála písně podle přání účastníků
plesu, zpočátku pomalejší a moderní písně, než se tanečníci rozproudili a poté tady přišly
na řadu dechovky. Po půlnoci však opět byl zájem o moderní hudbu, která byla
dokreslena barevnou hudbou na sále. Zkrátka, hráli podle účastníků plesu. Úderem 23.30
hodin přišlo noční překvapení, a to v podobě břišních tanečnic.
Celkově byli všichni spokojení, podle hodnocení účastníků i pořadatelů se
devátý ples včelařů vydařil.

Je to už pár let, kdy mně do mailové schránky ta zpráva přišla poprvé. A od té doby
ještě několikrát. Zdálo se, že neobsahuje žádné důležité sdělení o potvrzení či zrušení
důležité schůzky, nebyl to ani bankovní výpis… i když…
Představte si, že každý den se na vašem účtu objeví jistá částka, kterou smíte vyčerpat.
Beze zbytku vyčerpat. Jak? To je zcela na vás. Má to jen jednu podmínku. Z dnešního
dne na zítřek není dovoleno nic převádět. Sláva, carpe diem, jak by řekl Horatius a po
něm mnozí další.
Náš „bankovní účet“ je každodenně obohacen částkou 87.600. A to už je slušný balík.
Každý den v našem životě máme k dispozici osmdesát sedm tisíc a šest set sekund.
Každá z nich je vzácná tím, že je jedinečná, neopakovatelná a nepřevoditelná.
Čas je to největší dobro a bohatství, které máme k dispozici. Můžeme s ním disponovat
podle libosti. Naučili jsme se ho rozhazovat plnými hrstmi, občas ho chceme zachytit, ale
cítíme, jak nám proklouzává mezi prsty. Často ho jen tak promarníme nebo nejrůznějšími
způsoby vyplýtváme.
Náš bankéř nám občas poradí, jak to udělat, abychom se naučili svěřené bohatství dobře
spravovat, jak mu vtisknout jakýsi smysluplný rytmus. Ale jeho rady nemusejí být pro
nás závazné. Míváme vlastní rozum, vlastní plány. Kolik toho odkládáme na později,
protože „později“ budeme mít přece více času. A tak se nám ta „později“ postupně
hromadí a znovu je odkládáme, abychom získali jakýsi volný čas, ale zjišťujeme, že pro
něj nemáme využití. Vlastně čekáme, abychom museli spěchat a spěcháme, abychom
museli čekat.
Čas má různou povahu. Na to nás upozorňuje už jeden starý biblický text z knihy
Kazatel. Nádherně popisuje životní rytmy, které prožíváme dnes a denně, události, které
plynou bez okázalých změn a opakují se v nesčetných situacích:
Je čas narození i čas umírání, čas k sázení i čas ke sklízení;
je čas bořit i čas budovat, čas objímat i čas objímání zanechat;
je čas plakat i čas smát se, čas truchlit i čas poskakovat;
je čas k hledání i čas ke ztrátám, čas opatrovat i čas odhazovat;
je čas k mlčení i čas mluvení, k milování i nenávisti, je čas bojů i čas pokoje.
Dobře využít svěřené bohatství nás vede k tomu, abychom spojili trojí rozměr času.
Minulost, přítomnost a budoucnost. Nejdůležitější z těch tří je přítomnost. V přítomném
okamžiku žijeme, dýcháme, jsme. Minulost nezměníme, stejně jako nemůžeme přesunout
jedinou vteřinu na další den, ale ani o den, dva…nazpátek. A přiznejme si, že budoucnost
nám zůstává ukrytá, i když o ní můžeme snít, spřádat plány, starat se…
Zbývá nám tedy přítomnost, okamžik, kdy se rozhodujeme, jak naložíme s právě
svěřenou vteřinou. Zkusme malinko pozměnit onen slavný Horatiův citát: Využijme
každou vteřinu, kterou nám bankéř každý den nabízí, naučme se být dirigenty symfonie
našeho života, dopřejme si ten luxus a nabídněme část našeho bohatství i těm, které
máme kolem sebe. Objevíme tak možná čtvrtý rozměr času. Že je to dar, který, čím více
ho dáváme, tím více ho máme.
Vyprošuji všem Boží požehnání do každé vteřiny.
P. Petr Mecl, administrátor farnosti Kladruby

František Černoch
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Pozvánka na 9. V E L I K O N O Č N Í

JARMARK

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

JARMARK

V neděli dne 20. dubna 2014 na nádvoří kláštera od 10.00 hodin se koná prodejní
Velikonoční jarmark. Zakoupit si můžete velikonoční výzdobu, kraslice, keramiku,
dřevěné hračky a další lákavé zboží. Nebude chybět ani občerstvení. Odpoledne od 13.00
hodin pak Národopisný spolek předvede velikonoční zvyky a k poslechu zahraje
kladrubská Dudácká muzika.

Dům s pečovatelskou službou informuje
Obyvatelky domu s pečovatelskou službou v Kladrubech každý den cvičí od
9.00 hodin v mezipatře domu. Letos v únoru oslavily již šesté výročí. Každý rok
zvou i pracovníky úřadu, aby se přišli podívat. Ti vždy připraví malé překvapení
pro pobavení cvičenek. Moc jim za zpříjemnění dlouhých zimních dnů děkujeme
a věříme, že budeme cvičit ještě mnoho let. Cvičit může přijít každý obyvatel
domu, není to povinné, ale příjemné protažení těla.
Hana Balíčková
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HISTORIE
Šedesátá léta v kladrubské škole
Vzpomínky starého učitele
Do kladrubské školy jsem přišel v roce 1961 jako zástupce ředitele. Bylo mi tehdy
osmadvacet a do té doby jsem učil především prvňáčky na málotřídních školách,
naposledy v Rozvadově, a tak jsem neměl vůbec žádné zkušenosti z práce se staršími
dětmi. Přiznám se, že když jsem se poprvé postavil před smečku takových 44 puberťáků
v osmé třídě, tak se mi pořádně rozklepaly nohy. Obdivoval jsem jejich třídní, takovou
drobnou, útlou paní učitelku, ale u těch čtrnáctiletých klacků tolik oblíbenou. Přiznávám
se, že jsem dokonce chodil poslouchat na chodbu za dveře učebny, abych zjistil, jak to
dělá, že ji tak poslouchají.
Ale než přešel rok, také jsem
se to snad naučil.
Tenkrát byly jednotřídky
ještě
v Milevě,
Brodu,
Telicích a Prostiboři, druhý
stupeň byl také ve Skapcích,
kam
chodily
i
děti
z Kostelecka a z Jivjan. Děti
z Vrbice a Ostrova dojížděly
do Stříbra. V kladrubské
škole se tísnilo stále kolem
250 dětí, takže dvě třídy
prvního stupně a družina byly
trvale umístěny v „šestce“, to
je v budově bývalého špitálu,
jedna třída a školní kuchyně s jídelnou musela být v budově kina na náměstí. Když
skončilo dopolední vyučování, tak to mezi školou a náměstím připomínalo běžecké nebo
alespoň chodecké závody, každý spěchal, jen aby obsadil ve frontě na jídlo co
nejvýhodnější místo. A to ještě nějakou dobu musela být umístěna družina v budově
prodejny mléka, která stála na místě dnešního městského úřadu na náměstí.
Děti z okolních vesnic, i ty nejmenší přijížděly ráno do Kladrub velice brzy, třeba
z Lázu už kolem půl sedmé, a tak došlo po dohodě s rodiči k úpravě začátku vyučování
místo od osmi, už od 7:45. Tahle zvyklost přetrvala na kladrubské škole až do
současnosti, už plných 50 let.
Všichni učitelé byli prakticky zapojeni do činnosti nějaké organizace v obci, jak se
tehdy požadovalo, mnozí také do Osvětové besedy, jejíž pole působnosti bylo zaměřeno
především na činnost divadla v přírodě v zámeckém parku. I já jsem byl do této kulturní
instituce víceméně přidělen, ač jsem zprvu o to vůbec nestál. Hlavní osobou této
organizace byl pan Josef Cafourek, člověk s výjimečnými organizačními schopnostmi,
který dokázal získat do Kladrub nejen profesionální divadelní soubory z Prahy, Plzně,
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Varů, Kladna, Chebu, Klatov, ale i tehdy žádané a populární hudební či estrádní skupiny
vynikajících kvalit. Jako členové Osvětové besedy jsme se podíleli na brigádnické práci
při dostavbě této přírodní scény, ale i na pořadatelské službě při akcích a vystoupeních
souborů. Dobře si vzpomínám na vystoupení Semaforu v roce 1964 s Gottem, Matuškou,
Pilarovou, Filipovskou a dalšími „esy“, kdy se na lavičky i na okolní trávník usadilo tři a
půl tisíce diváků. A to herci přijeli místo ve dvě odpoledne až večer! Dodnes mi utkvělo
v paměti, jak mně byla svěřena služba před šatnami umělců, aby je nikdo „neobtěžoval“
žádostmi o podpisy, a vedle mne postával celou tu dobu Jiří Suchý, jenž uváděl program
a stále se nám omlouval a vysvětloval, proč se celé představení opozdilo. Několikrát tu
účinkoval i orchestr Karla Vlacha a s ním dvojice zpěváků Chladil a Simonová.
Sympatický Milan se s námi mnohdy posadil na bednu s rekvizitami a rád vyprávěl, jak
se učil kdysi krejčovskému řemeslu. Snad nejkrásnější vzpomínku mám na večerní
vystoupení opery plzeňského divadla, kdy herci předvedli Rusalku na osvětleném a
stromy lemovaném amfiteátru s takovou erudicí, s jakou ji snad ani nedokázali sehrát na
jevišti kamenného divadla, a to byl zrovna ten večer studený po celodenním dešti.
Mnozí jsme také byli členem estrádního a hudebního souboru složeného z učitelů
školy, který vedl pan učitel Touš. Soubor vystupoval nejen v Kladrubech, ale i v okolních
vesnicích a získával za svá vážná i veselá vystoupení všude zasloužený ohlas. I mně,
absolutnímu nemuzikantovi, byl pro nedostatek hudebníků přidělen hudební nástroj –
buben. Ale jen do té doby, než se zjistilo, že občas, když ostatní hráli polku, já jsem bez
uzardění tloukl do bubnu valčíkový rytmus.
Já jsem se raději soustředil na mimoškolní práci s dětmi. Založil jsem ve škole
tělovýchovný kroužek se zaměřením na košíkovou. Jistě, podmínky pro tento sport byly u
nás více než omezené. Jediným hřištěm byl blátivý dvůr s nerovnostmi a kalužemi po
dešti, kam jsme zabudovali koše vyřazené jednou střední školou. A tělocvična? Zatuchlá
místnost se shnilou prkennou podlahou a rozměry 10 x 6 metrů, u dveří z chodby vedly
dolů malé schůdky a vedle stála mohutná kamna na uhlí, zdi navíc obložené tělocvičným
nářadím. A „basketbalové“ koše bez sítěk, ukované ve statkových dílnách panem Klůfou,
byly přivázané k žebřinám na dvou protějších stěnách. Hrály se většinou „debly“, tedy
dva proti dvěma, více hráčů se na hřiště nevešlo, v basketbalu nevídané složení družstev,
a to míčem, který byl v tělovýchovném kabinetu zrovna k dispozici, nejčastěji
volejbalovým. A přesto jsme po čase zajížděli zahrát si do Stříbra, kde naše výhry, jak
chlapců, tak zvláště u děvčat hodně vysokým rozdílem, nebyly žádnou zvláštností.
Dokonce jsme navštívili i mistry republiky v žákovské kategorii z Mariánských Lázní a
uhráli s nimi slušné výsledky. V pozdějších letech vyrostlo v kladrubské škole několik
generací, zvláště v kategorii žákyň, které získávaly v krajském přeboru medailová
umístění. Také cyklistický závod Kolem Kladrub na 36 a 10 km, později i s vloženou
časovkou, si získával stále větší popularitu a zúčastňovalo se ho v průměru 50 závodníků
v kategoriích žáků a dorostu z celého kraje, kteří se později vypracovali i mezi známé
cyklisty.
Nacvičili jsme spolu s dětmi několik divadelních her. Když jsme nacvičili tu první a
ohlásili jsme její premiéru na předvečer prvního máje, byl jsem předvolán před komisi
pro májové oslavy a dotázán: „Tak ty tu chceš hrát s dětmi divadlo, a má to nějakou
úroveň? To jako proto, abychom to mohli dát na plakáty. To víš, my jsme tady zvyklí na

kvalitu.“ Dnes chápu, byl jsem tu tehdy pochopitelně novým a neznámým učitelem.
Pozval jsem tedy komisi, aby se přišli podívat na naši zkoušku. Nepřišli a na plakáty to
raději také nedali. Přesto jsme tu pohádku sehráli třikrát ve dvou dnech, vždy před
zaplněným sálem a nikdo neříkal, že by to nemělo úroveň. Ale to byly opravdu jen
začátky, při dalších hrách jsme se setkávali spíše už jen s uznáním a podporou. V roce
1964 hrálo v jedné pohádce, to už byla naše třetí nacvičená, 36 dětských herců,
doprovázela ji hudba složená panem Toušem a hostovali jsme s ní i v Bezdružicích.
V roce 1963 škola dokončila nové školní dílny. Byly chloubou, protože málokterá
škola na okrese měla takové, a navíc postavené svépomocí. Hrubou stavbu pochopitelně
zhotovila stavební četa státního statku pod vedením pana Václava Fialy, za vydatné
podpory tehdejšího ředitele statku Horáka. Možná si někteří tehdejší žáci, ale i učitelé
vzpomenou, jak jsme barvou natírali stropy, nebo jinak pomáhali při jejich stavbě. Stará
budova u silnice s číslem 12, dosud používaná k dílenskému vyučování, byla pak
zbourána. Však hrozilo nebezpečí, že spadne někomu na hlavu. Škola také vybudovala
z normálních učeben odborné pracovny pro jednotlivé předměty, jako jedna z prvních na
okrese. Zrovna na konci prázdnin, když jsme všichni v montérkách dodělávali učebnu
fyziky, nás navštívil ve škole ministr školství prof. Jiří Hájek, viděl i naše další „školní
budovy“ – a tehdy snad zazněl poprvé příslib přístavby školy.
Škola se přece jen pomalu propracovávala ke slušným výsledkům v prospěchu.
Přijímací zkoušky do středních škol toho byly dokladem, jen málo našich žáků zůstávalo
za branami přijatých, jak do škol, tak do učilišť. Mrzelo mne však, že některé děti
zaměstnanců státního statku byly tehdy přesvědčovány, aby si podaly přihlášku do
zemědělských učilišť, i když měly zájem třeba o elektromechaniku nebo strojírenství.
Škole byl takový postup okresem sice doporučován, ale ne úředně nařízen. Každý podzim
vyrukovaly vyšší třídy za vedení učitelů na bramborové brigády na pole státního statku.
Ba dokonce se i soutěžilo o nejlepšího sběrače a za získané peníze koupila škola několik
stanů. Další stan získala jedna třída za vítězství v soutěži Tachovské jiskry nazvané
Poznej svůj okres. Stany pak využívaly některé třídy ke školním výletům. I já jsem
s dětmi jezdíval pravidelně koncem školního roku nebo o prázdninách na stanování do
krásné přírody k rybníku na Mnichovství pod Přimdou.
Celé Kladruby trpěly nedostatkem vody. Cožpak o vodu, ta sice byla, ale často
špinavá a nepitná. Chodili jsme si pro ní do kašny nebo nějakou dobu ji vozily cisterny.
V roce 1963 bylo položeno prozatímní polyetylénové potrubí mělce pod povrch, a rok
poté se vybudovala vodárna u řeky a definitivní vodovod. Však také jsme co nejrychleji
zavedli ve škole vodu do každé třídy a na záchody, což ocenily především paní uklizečky.
Konec šedesátých let byl ve škole i v celých Kladrubech velice hektický. Sovětští
okupační vojáci se v srpnu 1968 ubytovali na kraji Senetického lesa a za Lázem směrem
na Benešovice v místech, kde dnes prochází dálnice. I do školy přijížděl jeden jejich
důstojník pravidelně jednat s ředitelem školy. Představitelé obce a místních závodů byli
brzy poté pozváni k návštěvě okupační jednotky, a zúčastnil se ho i ředitel školy, za což
byl potom silně kritizován lidmi v obci. A tak hned poté raději přesunul jednání se
sovětským důstojníkem na mne, jakožto zástupce ředitele. Důstojník v hodnosti kapitána,
shodou okolností slušný a inteligentní člověk, který pocházel z běloruského Minsku,
zprvu požadoval při našich setkáních v kanceláři MNV, aby mohl předstoupit před žáky
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školy osobně. Vysvětloval jsem mu několikrát, že to není možné, vzhledem k náladě
obyvatel i dětí, která nastala vstupem vojsk. Kupodivu si opravdu nechal říci a dále to už
pak nevyžadoval, a také k tomu skutečně nedošlo. Říkal jsem mu i o tom, jak je celý náš
národ rozzloben na sovětského představitele Brežněva. On vyprávěl, že Brežněvův
předchůdce Nikita Chruščov byl sice pro jejich zemi známou osobností v zahraniční
politice, ale doma lidé hladověli. Proto byl na něho spáchán neúspěšný atentát při
návštěvě Bělověženského pralesa v dnešním Bělorusku, což nebylo, pokud je mně
známo, u nás nikdy ani v tisku, ani jinde zveřejněno. Teprve prý za Brežněva se situace
obyčejných lidí u nich, pokud se týká nedostatku potravin, přece jen zlepšila, takže ten
byl hodnocen lidmi doma lépe, než jeho předchůdce. Pak vojáci z lesů najednou zmizeli,
pomalu jsme ani nevěděli, kdy k tomu došlo.
V roce 1969 se začalo s přístavbou školy. Ještě že tak, že se alespoň „koplo“ do
země. Kdyby tomu tak nebylo, asi by nová škola nestála. Mnohé investice byly potom
seškrtány kvůli šetření, v případě naší školy se upustilo od nástavby dalšího patra nad
tělocvičnou, kde měla být školní družina, knihovna a čítárna. Bylo konstatováno, že
schopné školní dílny už máme postavené, takže místo nich byla v krčku mezi starou a
novou budovou umístěna právě z projektu vypuštěná družina a knihovna. Místo toho
dostala ale tělocvična balkón, který byl pak hojně využíván pro diváky na sportovní akce.
Pak už nastaly starosti s výstavbou nové školy, ale o těch už jsem jednou do Zpravodaje
také psal.
Jiří Čechura

KULTURA
Pozvánky:
„MASOPUST“
1. března 2014
Sraz ve 13.00 hodin na náměstí.
Již po dvacáté osmé!

„MASOPUSTNÍ TAŠKAŘICE“
1. března 2014
od 19.00 hodin v sále kulturního domu Kladruby.
Pořádá Kladrubská divadelní společnost.
O zábavu nebude nouze!!!!
Soutěž o nejlepší masku, volenka, půlnoční překvapení…)
Tradiční kapela bude hrát, dokud to vydržíme….!
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„Oslava Mezinárodního dne žen“
7. března 2014
od 17.00 v sále kulturního domu v Kladrubech
V programu vystoupí děti z mateřské, umělecké školy v Kladrubech.
Malé občerstvení připraveno.

„Velikonoční koulo-boulení“
17. dubna 2014
pořádá MěÚ - komise kultury a školství pro všechny kladrubské děti
a děti z Brodu, Mileva, Tuněchod, Lázu a Vrbice
Jen pro nás je zamluven areál TJ Baníku Stříbro
od 8.30 do 12.00 hodin.
KUŽELKY – BOWLING - SQUASH
Startovné 50Kč + peníze na občerstvení. Přihlášky u p. Nového v ZŠ.
Odjezd v 7.30 linkovým autobusem z Kladrub, návrat do 13.00 hod.

„Prodej velikonočních výrobků žáků ZŠ“

„1. Klubový večer
s kapelou ROHÁČI z Lokte“
21 . března 2014 v 19.00 hodin
v sále kulturního domu v Kladrubech.

17. dubna 2014
8:00 - 13:00 hod.
na kladrubském náměstí
+
20. dubna 2014
od 12:00
v rámci Velikonočních trhů v kladrubském klášteře
Přijďte si nakoupit velikonoční dekorace
a podpořit tak naši „adoptovanou“
Muthinu Munywoki z Keni!

„9. Velikonoční jarmark“
20. dubna 2014
od 10.00 stánkový prodej
od 13.00 program na nádvoří kláštera

„Velikonoční koncert“
20. dubna 2014 od 15.00 hodin
V programu vystoupí
- soubor staré hudby CAVALLA
Kladruby,
pěvecký sbor CANTUS Stříbro + hosté
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Bohoslužby a další liturgické akce v Kladrubech v březnu a dubnu
Doba postní:

„Slavnostní stavění máje“
30. dubna 2014
od 18.00 v Kostelní ulici
tradiční setkání pod májkou

5. 3. 2014
7. 3. 2014
8. 3. 2014
14. 3. 2014
15. 3. 2014
21. 3. 2014
22. 3. 2014
28. 3. 2014
29. 3. 2014
4. 4. 2014
5. 4. 2014

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
18:00

Popeleční středa - Bohoslužba nebude
Křížová cesta
Kostel sv. Jakuba
Mše svatá z 1. neděle postní
Kostel sv. Jakuba
Křížová cesta
Kostel sv. Jakuba
Mše svatá z 2. neděle postní
Kostel sv. Jakuba
Křížová cesta
Kostel sv. Jakuba
Mše svatá z 3. neděle postní
Kostel sv. Jakuba
Křížová cesta
Kostel sv. Jakuba
Mše svatá ze 4. neděle postní
Kostel sv. Jakuba
Křížová cesta
Kostel sv. Jakuba
Mše svatá z 5. neděle postní
Kostel sv. Jakuba

Svatý týden a Velikonoční Triduum:

Akce připravované v měsíci květnu a červnu 2014
17. 5.2014
18. 5.2014
23. 5.2014
24. 5. 2014
31. 5. 2014
1. 6. 2014
1. 6. 2014
7. 6. 2014
7. 6. 2014
17. 6.2014
21. 6.2014
21. 6.2014
27. 6.2014

11. 4. 2014
12. 4. 2014
20. 4. 2014

17:00
18:00
9:00

20. 4. 2014

14:00

26. 4. 2014

18:00

Křížová cesta
Mše svatá z Květné neděle
Mše svatá - Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
Mše svatá – Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
Mše svatá
2. Neděle velikonoční

Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Petra a Pavla
Svojšín
Kostel sv. Jakuba
P. Mgr. Petr Mecl

Historický jarmark
Historický jarmark
Noc kostelů
Oslava 755. výročí Brod, Tuněchody, Výrov
Den koní
Den dětí
Slavnostní kácení máje
Kladrubský expres – závody v lezení na rychlost
KladRockFest –hrají: Morčata na útěku, Curlies,
Coward, Dymytry, S.A.S, The Agony atd.
Závěrečný koncert ZUŠ
Kladrubská studna –soutěž v požárním sportu
Letní slavnost - Slunovrat
Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy ZŠ Kladruby

Eva Pomyjová
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Kostel sv. Jakuba
Kostel sv. Jakuba
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Blahopřejeme
Masopust
V měsíci březnu a dubnu 2014 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
Za okny ještě vládne zima
a má se držet masa půst
jaro však ještě někdy dřímá
a už se slaví Masopust.

Březen :

Duben:

Oberajtrová Marie

Mrňáková Věra

Šlapáková Božena

Křenová Renata

Panušková Marie

Štefanová Marta

Koriánová Marie

Horáčková Eva (Milevo)

Čepičanová Vlasta

Dlhá Růžena

Mikešová Jana

Dunovský Václav

Marková Jitka

Jamrišková Jolana

Semorád Jan

Kvasničková Marie

Štěpánek Petr

Zdvihal Jiří

Kohoutová Ludmila

Křenová Marcela

Z pradávných věků nám tu zůstal
neobyčejný obyčej
by příchod jara vždycky vítal
maškarních masek čilý rej.

Vítají krásu, život nový,
z konce zimy se radují
vždyť život nejde bez obnovy
to v Masopustě tradují.

Každý je ucti koblihami
skleničkou vínka s radostí,
že zima už není mezi námi
nám v duši mír se uhostí.

Šlapáková Ivana (Pozorka)

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví,
síly a tělesné i duševní svěžesti.
Blanka Krýslová
Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
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Výměna vedení TJ Sokol Kladruby…

SPORT

Ve veselé atmosféře probíhala v posledním lednovém dni valná hromada TJ Sokol
Kladruby. 22 delegátů jednotlivých oddílů zvolilo nové vedení tělovýchovné jednoty
a nově zvolení funkcionáři vystřídali své dlouholeté předchůdce. A když se řekne
dlouholeté, je třeba dodat, že předseda, místopředseda a pokladník fungovali v TJ Sokol
více jak 30 let. I přesto zde nepanovala žádná nostalgie a dokonce se zdálo, že převládala
nálada pracovní z řad nového výboru TJ. Všem bývalým členům výboru se dostalo
ocenění od starostky města (a také členky TJ) Svatavy Štěrbové a pozadu nezůstal ani
nově zvolený výbor. Od něj každý bývalý člen dostal sošku, která mu bude připomínat
jeho sportovní kariéru. Bývalý předseda s trochou nadsázky zhodnotil uplynulých 35 let,
poděkoval všem členům TJ za spolupráci, vyzdvihl především mravenčí práci s mládeží
Pavla Petráně a popřál novému vedení hodně úspěchů. Hospodář a zároveň pokladník TJ
František Med naposledy provedl přítomné několika čísly finančního deníku a po
oficiálním zvolení nového výboru nastala dlouhá a veselá diskuze…
Novým předsedou TJ Sokol Kladruby byl zvolen Jiří Kurš, místopředsedou Vojtěch
Ocelík a pokladní p. Jitka Švecová. Řadovými členy výboru jsou Jana Kaslová a Josef
Větrovec. Tak hodně štěstí a sportu zdar…

„Volejbalový turnaj smíšených družstev“
SRANDA MAČ
v sobotu 5. dubna 2014
Každoročně pořádá TJ Sokol Kladruby
oddíl volejbalu žen turnaj smíšených družstev
v tělocvičně místní Základní školy v Kladrubech.
Registrace družstev je v 8.30 hodin, zahájení turnaje
v 9.00 hodin. Zápisné 20,- Kč / osoba. I jednotlivci
se mohou zapojit a společně vytvořit družstvo.
Helena Kunešová

Vladimír Junek – bývalý předseda TJ Sokol Kladruby.

Dešťovky informují
Je po zimě, Dešťovky si chystají svá kola…
Kdo by chtěl vyrazit s námi na
cyklovýlet, tak jezdíme každou sobotu, ale jen
pokud to počasí dovolí a odjíždíme ve 14.00
hodin od Základní školy v Kladrubech. Minulou
sezónu, v pořadí již druhou, našeho cyklistického
spolku jsme ujeli 736 km. Vyjeli jsme celkem
18x, z toho 3 výlety byly na celý den a při jednom
z nich jsme využili cyklobusu MŽE. I pro letošní
sezónu chystáme mnoho zajímavých vyjížděk a
rádi mezi sebe přivítáme nové fanoušky jízdy na
kole.
Sportu zdar a CYKLISTICE zvlášť.
Ivana Šimková
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Informace oddílu volejbalu
Je konec měsíce února tohoto roku. Pro náš oddíl je to působení především v soutěžích
krajského přeboru mládeže.
Mladší žáci, kteří hrají jako nováčci KP, houževnatě bojují s družstvem Sokola Mirošov
o 5. příčku v tabulce. Zdálo se, že prvá tři družstva v soutěži jsou o třídu výš, ale
v posledních dvou turnajích se ukázalo, že při troše štěstí a zodpovědnosti z naší strany –
lze i s nimi hrát vyrovnaná utkání i s případným bodovým ziskem. A tak už při třetím
turnaji v lednu v Plzni jsme poprvé přehráli hráče z Mirošova – a když jsme tohoto
soupeře následně zdolali i v únoru v Kralovicích – bodově jsme se s nimi v tabulce
naprosto srovnali, takže při závěrečném finálovém turnaji v březnu budeme mít šanci
neskončit v tabulce KP na posledním místě. A to je náš cíl.

26.ledna se odehrál třetí turnaj této soutěže v Domažlicích. Naším cílem bylo tento
turnaj vyhrát a pokusit se zdramatizovat boj o titul krajského přeborníka s domácím
družstvem Domažlic před závěrečným turnajem v Plzni. Ale to se nám bohužel
nepodařilo. Juniorky vyhrály sice nad Rapidem 3:1, ale domácím hráčkám naše děvčata
opět podlehla 2:3. A to znamená, že titul krajského přeborníka sice už získat nemůžeme,
ale stříbrné medaile nám neuniknou. Poslední turnaj se hraje 9.března v Plzni
Tabulka a výsledky v jednotlivých kolech:
1.
2.
3.

TJ Jiskra Domažlice
TJ Sokol Kladruby
SKP Rapid Sport Plzeň

Pořadí po 4.kole:
1
1. USK Slavia Plzeň A 20 utkání 74 bodů
2. TJ Jiskra Domažlice 20 utkání 70 bodů
3. VK Kralovice
20 utkání 64 bodů
4. USK Slavia Plzeň B 20 utkání 56 bodů
5. TJ Sokol Mirošov 20 utkání 50 bodů
6. TJ Sokol Kladruby 20 utkání 50 bodů

2
3

4
Pořadí jednotlivých turnajů:
1.kolo: 20.10. na USK Slavia Plzeň - Pořadí: 1. Domažlice, 2. USK Plzeň A, 3.
Kralovice, 4. USK Plzeň B, 5. Mirošov, 6. Kladruby
2.kolo: 24.11. na TJ Jiskra Domažlice -Pořadí: 1. USK Plzeň A, 2. Kralovice, 3.
Domažlice, 4. USK Plzeň B, 5. Mirošov, 6. Kladruby
3.kolo: 12.01. na USK Slavia Plzeň - Pořadí: 1. Domažlice, 2. USK Plzeň A, 3.
Kralovice, 4. USK Plzeň B, 5. Kladruby, 6. Mirošov

5
6

7
8

4.kolo: 02.02. na VK Kralovice
- Pořadí: 1. USK Plzeň A, 2. Kralovice, 3.
Domažlice, 4. USK Plzeň B, 5. Kladruby, 6. Mirošov
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1. kolo
03.11.
09:00
03.11.
11:00
03.11.
13:00
2. kolo
01.12.
09:00
01.12.
11:00
01.12.
13:00
3. kolo
26.01.
09:00
26.01.
11:00
26.01.
13:00

6 6 0 0 18:7
6 3 3 0 14:12
6 0 6 0 5:18

pořadatel Rapid

15
10
2

Rapid

-

Kladruby

Domažlice

-

Kladruby

3:2

Rapid

-

Domažlice

2:3

Rapid

- Kladruby

Rapid

- Domažlice

0:3

Domažlice

- Kladruby

3:1

Rapid

- Domažlice

Rapid

- Kladruby

1:3

Domažlice

- Kladruby

3:2

5. kolo se bude hrát 23.03. od 09:00 na USK Slavia Plzeň
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559:459
553:555
429:527

pořadatel
Kladruby

2:3

0:3

pořadatel
0:3
Domažlice

Pavel Petráň
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Kladrubská posilovna bilancuje
Začínali jsme v roce 1996. V té době se stavěla dálnice. Pravdou je, že začátky
byly těžké a podmínky velmi skromné. Nejdříve jsme cvičili na faře, ale zde byl omezen
vstup zájemcům. Následně jsme nějakou dobu pobývali v budově bývalé pekárny, která
už dávno podlehla demolici. Poté, co se odstěhovali dělníci pracující na stavbě dálnice,
jsme se za přispění Sokola a městských úředníků přestěhovali do prostor budovy č. 6.
Jedná se o historický dům naproti mateřské školce. Musím ale konstatovat, že zde došlo
ke stavebním úpravám, které narušily klima uvnitř celé budovy. Prostory jsou vlhké, na
stěnách se daří plísním a kovové vybavení naší posilovny koroduje. Nemluvím ani o tom,
že pokud se zde sejdou více jak dva lidé, mají problémy si normálně zacvičit. I přes tato
negativa prošly našimi řadami desítky, možná stovky zájemců, ale také zájemkyň. Jedná
se o nás, Kladrubáky, mladé lidi ze Stříbra a okolních vesnic, ale také dělníky, kteří
v Kladrubech pracovali. Za tuto dobu jsme se lecčemu naučili a troufnu si říct i získali
určitou úroveň, o které svědčí to, že máme kolem 25 pravidelně cvičících. Bez těchto
nadšenců a přispění města bychom nemohli tak dlouho existovat. Závěrem bych chtěl
říci, že byl podán návrh radě města na přebudování bývalých školních dílen na posilovnu.
Všem, kteří si našli čas na přečtení a zamyšlení, děkuji.
Za oddíl Pavel Šimek

Jan Pospíchal nejml. hraje za Viktorii Plzeň
Jan Pospíchal nejml. je od září 2013 žákem 33. Základní školy Terezie Brzkové
v Plzni. Hraje Českou ligu žáků za Viktorii Plzeň, kategorie U14. K nejlepším zápasům
patřily ty se Slávií, Spartou, Příbramí i Českými Budějovicemi. Absolvoval turnaje ve
Frankfurtu nad Mohanem, Dortmundu, Mnichově (Bayern). Přípravné zápasy byly
s Mostem, V. Žižkov, Bohemians, Bate Borisov (Bělor.) Příprava na sezónu probíhá ve
Zruči u Plzně, letní soustředění se uskuteční v AC Milan (Itálie).
Jan Pospíchal má stoupající formu. Tréninky má 4x týdně, 3x týdně TV
(kondice), 1x týdně plavání. Post – záložník.
Redakce
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Víte, že …
… na vstupném dobrovolném se na Vánočním koncertě v prospěch kláštera vybralo
6.232 Kč…
…Maškarního reje pro děti se zúčastnilo 88 dětských masek,,,,
… termíny svateb na rok 2014 najdete v tomto čísle Zpravodaje nebo na
www.kladruby.cz pod „město“…
…nebezpečný a objemný odpad bude svezen 17. května 2014 takto:
-Vrbice 8.00-8.30 hodin, Láz 8.45-9.15, Brod 9.45-10.15, Tuněchody 10.30.-11.00,
Milevo 11.30.-12.00, vždy v prostoru u kontejnerů. Obyvatelé Kladrub mohou tento
odpad vozit přímo na skládku komunálního odpadu v Kladrubech v pracovní době, tel.:
374 631 720.
…na základě stížností občanů našeho města upozorňujeme majitele a průvodce psů, že
jsou povinni při venčení psa jeho exkrementy okamžitě odstranit. Toto je jedno
z ustanovení Obecně závazné vyhlášky města Kladruby …
…dle obecně závazné vyhlášky města Kladruby 1/2010 o místních poplatcích upozorňujeme občany na termín zaplacení poplatků za psy, pozemky. Termín
zaplacení je 31. května 2014. K tomuto datu můžete poplatky platit na Městském úřadě
v Kladrubech v hotovosti. U poplatků za psy poplatková povinnost vzniká
v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil tří měsíců. Poplatek se platí za každý
i započatý kalendářní měsíc.
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Město Kladruby, jakožto vydavatel Zpravodaje,
si vyhrazuje právo odmítnout, a to bez udání důvodu,
zaslané příspěvky.
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