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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
právě se Vám dostává do rukou první letošní Kladrubský zpravodaj, ve kterém
Vás, tak jako v ostatních (celkem šesti) číslech ročně, informujeme o dění v našem
městečku.
V letošním roce naše město slaví významné výročí – 900 let od první písemné
zmínky. Díky obětavé a mravenčí práci pana Jiřího Čechury máme dějiny kladrubského
kláštera a také našeho městečka dobře zmapovány. V letošním roce, u příležitosti
významného jubilea vyjde nová kniha o Kladrubech, na které se v současné době
intenzivně pracuje. Další kniha, kterou náš historik chystá, by se měla týkat
Norimberské stezky a jejího vývoje, protože její existence, vývoj a okolnosti vzniku
jednotlivých tras jsou nejen velice zajímavé, ale také významné pro rozvoj měst a obcí
v jejím okolí. V oblasti naučné se v letošním roce máme na co těšit.
Velkou oslavou výročí bude otevření Regionálního muzea Kladrubska.
V současné době se připravují vnitřní expozice. Spodní, historickou expozici bychom
rádi dokončili do začátku turistické sezóny. V horním patře bude probíhat výstava „Za
časů našich babiček“, o čemž jste informováni na dalších stránkách zpravodaje.
Věnujte, prosím pozornost výzvě, kterou jsme u této příležitosti učinili, a pokuste se
nám nějakým způsobem pomoci. Výstavu je samozřejmě možné vytvořit i z předmětů
zapůjčených z jiného muzea, ale pokud na ní budou věci, ke kterým mají vztah občané
Kladrub, váží se k nim třeba nějaké vzpomínky, budeme radši.
Otevření muzea je plánováno na 20. června. Tento den by měl být, vedle pouti,
hlavním dnem oslav výročí. Tuto oslavu jsme nazvali Spolkový den, a představí se nám
spolky a různá uskupení z Kladrub. Záleží tedy jen na nás, jakým způsobem tuto akci
uchopíme, a třeba se pak stane tradicí.
V současné době probíhají práce na kanalizaci na Pozorce, po té bude
následovat vybudování chodníků a komunikace v této lokalitě. Velmi se těším, až bude
možné projít po Pozorce suchou nohou, což přivítají nejen zdejší obyvatelé, ale všichni,
kdo se tudy rádi procházejí.
V letošním roce také plánujeme síťovat pozemky v lokalitě Kladruby- západ.
Již několik občanů se o možnost zakoupení pozemků zajímalo. Město Kladruby má
zájem, aby občané Kladrub mohli stavět. Nebudeme tedy chtít na pozemcích vydělávat,
ale budeme se snažit, aby byly za dostupnou cenu.
Přeji Vám mnoho slunečných jarních dnů.
Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 17.12. 2014 do 28.1. 2015 :
Rada města v z a l a






na

Nabídku firmy Flea ohledně měření a regulace energie.
Rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru dopravy a silničního
hospodářství ohledně zamítnutí odvolání p. Věry Prantlové, Praha o vydání
deklaratorního rozhodnutí o neexistenci komunikace na p.č. 128/2 v k.ú.
Kladruby.
Informaci Jaroslava Zabloudila – hotová dokumentace k územnímu řízení na
novou část kanalizace v Milevě (u rybníku).
Zprávu starostky města o přípravách oslav 900 let města Kladruby a
Spolkového dne 20.6.2015.

Rada města projednala a








vědomí :

schválila :

Prodloužení smluv o nájmu pozemků dle předloženého seznamu os 1.1.2015
do 31.12.2017 za stejných podmínek.
Zadání objednávky dle cenové nabídky od firmy SAG Elektrovod a.s. Plzeň č.
5130/0459 na akci Kladruby, Láz – veřejné osvětlení + dva stožáry na návsi za
cenu 284.114,- Kč bez DPH.
Zadání objednávky dle cenové nabídky od firmy KRS 2007 Skviřín č. 2014-16
na pokácení 3 ks vrb na návsi ve Vrbici za cenu
a) při zamrzlém rybníku – 11.229,- Kč vč. DPH
b) bez zamrzlého rybníka – 13.649,- Kč vč. DPH
s tím, že vzhledem k tomu, že kácení je možno provádět až do 30.3.2015,
doporučuje počkat zámrazu rybníka. Pokud k tomu nedojde, bude dílo
provedeno okolo 20.3.2015 – v době vegetačního klidu.
Cenovou nabídku Ing. Evy Záhořové, Stříbro na vypracování PD stavby –
Oprava střešního pláště a oprava fasády objektu Základní školy v Kladrubech
za cenu 98.000,- Kč.
Prohlášení o partnerství mezi obcí Erpužice a městem Kladruby k projektu
Výstavba a rekonstrukce místních komunikací v obci Erpužice.
Výpůjčku zdarma 2 místností v 1. nadzemním podlaží v domě čp. 99
v Kladrubech pro fotoklub Kladruby.
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Objednávku pořadu Okénko z měst a obcí v regionální televizi ZAK, a to 2x
Okénko, 10x tipy + reportáž v celkové ceně 50.000,- Kč.
Cenovou nabídku Ing. Ivana Černého, Plzeň na vypracování změnových listů
na akci Regionální muzeum Kladrubska za cenu 23.548,- Kč.
Komise rady města Kladruby.
Zařazení žádosti p. Jiřiny Škorvánkové, Brožíkova 970, Stříbro o umístění do
domu s pečovatelskou službou v Kladrubech do seznamu s tím, že při
přidělování bytů v DPS v Kladrubech jsou upřednostňovány občané ze
správního obvodu města Kladruby.
Pronájem ( propachtování) p.p.č. 543 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 9961 m2
za účelem provozování zemědělské činnosti p. Rostislavu Kastenovi, Brod u
Stříbra čp. 5 ze cenu 1500,-Kč/1 ha, tzn. roční nájemné 1494,- Kč, platnost
pachtovní smlouvy od 1.1.2015 do 31.12.2015.
Objednání provedení oprav omítek v kotelně čp. 80 v Kladrubech včetně
vstupu a místnosti před kotelnou u firmy Otto Hilf, Stříbro za cenu 23.870,-Kč
bez DPH.
Uzavření smlouvy o zemědělském pachtu s p. Ing. Jiřím Valentou, CSc., nar.
13.10.1951, bytem Plzeň, Vrchlického 7 s platností od 1.1.2015 do 31.12.2019
za cenu ročního pachtovného 1500,-Kč/1 ha– předmět pachtu:
k.ú. Brod u Stříbra
- p.p.č. 505/1 o výměře 7365 m2
- p.p.č. 505/4 o výměře 5815 m2
- p.p.č.509 o výměře 3727 m2
- p.p.č. 1075/1 o výměře 7850 m2
- p.p.č. 1110 o výměře 701 m2
- p.p.č. 1160/12 o výměře 23817 m2
- p.p.č. 1160/13 o výměře 7000 m2
- p.p.č. 1290 o výměře 27338 m2
- p.p.č. 1292 o výměře 971 m2
- p.p.č. 1300 o výměře 1241 m2
- celkem k.ú. Brod u Stříbra 85825 m2
k.ú. Tuněchody u Stříbra:
- p.p.č. 774 o výměře 3975 m2
- část p.p.č. 785/2 o výměře 400 m2
- p.p.č. 804 o výměře 1618 m2
- p.p.č. 813 o výměře 1924 m2
- p.p.č. 814/2 o výměře 2438 m2
- p.p.č. 1053/7 o výměře 134 m2
- část p.p.č. 1063/6 o výměře 2000 m2
- p.p.č. 215 o výměře 827 m2
- p.p.č. 295/16 o výměře 1376 m2
- p.p..č. 295/17 o výměře 11221 m2
- p.p.č. 295/18 o výměře 9766 m2
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- p.p.č. 876/16 o výměře 23116 m2
- p.p.č. 1084/3 o výměře 4394 m2
- p.p.č. 1084/4 o výměře 4724 m2
- p.p.č. 1165 o výměře 1870 m2
- celkem k.ú. Tuněchody u Stříbra 69783 m2
- celkové roční pachtovné 155608 m2 y 1500,-Kč/1 ha = 23.341,-Kč.
Pronájem (propachtování) p.p.č.1442/11 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře
93795 m2 za účelem provozování zemědělské činnosti p. Tomáši Pinďákovi,
bytem Bor, Sokolská 465 za cenu 1500,-Kč/1 ha, tzn. roční nájemné 14.070,Kč, platnost pachtovní smlouvy od 1.1.2015 do 31.12.2019.
Uzavření dohody o ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy na
pronájem části p.p.č. 1964/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra k 31.12.2014 bez
nároku na jakékoli finanční vyrovnání – nájemce p. Josef Jamriška, původně
bytem Kladruby, Zadní 356, nyní Nedražice 75.
Pronájem pozemku části p.p.č. 1964/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra (zahrádka č.1)
p. Františku Dlhému, bytem Kladruby, Sadová 287 s platností od 1.1.2015 do
31.12.2017 za stejných podmínek jako původní nájemce (roční nájemné 125,Kč, výměra 250 m2).
Prodloužení nájemních smluv na byt dodatkem na dobu určitou dle
předloženého seznamu a neprodloužení z důvodu neplacení nájemného
nájemcům dle seznamu.
Zařazení žádosti p. Radky Burešové, bytem Kostelec 86 do seznamu žadatelů o
přidělení bytu v Kladrubech s tím, že při přidělování bytu budou
upřednostňováni žadatelé ze správního obvodu města Kladruby.
Zařazení žádosti Jaroslava a Anny Moravcových, Stadtrodská 1493/4, Tachov
do seznamu žadatelů o umístění do domu s pečovatelskou službou.
Uzavření smlouvy pro zajištění kompletní funkce alarmu Kladruby –muzeum
(JAB-024845.00) na dobu 1 roku, a to v rozsahu základní ochrany za cenu
480,-Kč/1měsíc + DPH.
Výši ceny za doplnění PD přestavba objektu školních dílen u víceúčelového
hřiště o oplocení hřiště a úpravu rozpočtu na novou stavbu kabin bude cca
5.000,-Kč (úprava PD vychází z připomínek vlastníků sousední nemovitosti),
projektant p. Marcel Coufal.
Navýšení ceny nájemného (pachtovného) pro Kladrubské lesy s.r.o. za
pronájem pozemků a to na původní částku před rokem 2010 - výše
nájemného 495.330,-Kč ročně.
Prodloužení nájemních smluv na NP :
- Kladrubské lesy s.r.o. – kanceláře – nájemné - 126.000,- Kč/rok
- Kladrubské lesy s.r.o. – pilnice – nájemné - 339.394,- Kč/rok.
Zakoupení 2 ks bezdrát. mikrofonů včetně příslušenství pro jejich užívání
s minihifivěží za cenu 5.590,-Kč vč. DPH.
Objednání opravy žlabů u fasády u kotelny čp. 80 v Kladrubech, Zadní ul., dle
cenové nabídky p. Otty Hilfa ve výši 23.100,-Kč bez DPH.
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Uzavření dohody s p. Radkem Železným, Kladruby Stříbrská 306 o ukončení
platnosti pozemkové nájemní smlouvy na pronájem části p.p.č. 1643/4 v k.ú.
Kladruby u Stříbra k 31.12.2014 bez nároku na jakékoli finanční vyrovnání.
Pronájem pozemku části p.p.č. 1643/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. Pavlu
Řezáčovi, bytem Kladruby, Revoluční 403 s platností od 1.1.2015 do
31.12.2017 za stejných podmínek jako původní nájemce.

Rada města






námitek :

Ke vstupu do tělesa místní komunikace p.p.č. 291 v k.ú. Pozorka u Kladrub
za účelem uložení plynovodní přípojky pro RD čp. 48 Pozorka u Kladrub
(vlastník Bohumil a Jana Krausovi) s tím, že k samotnému uložení dojde před
rekonstrukcí předmětné komunikace. Výkopy budou dostatečně hutněny, aby
nedošlo k propadu povrchu komunikace.
K umístění stavby limnigrafické stanice – navrhovaná stavba bude sloužit
k měření povrchových vod – průtočný profil řeky Úhlavky u silničního můstku
na levém břehu toku řeky směr Milevo za kamenolomem; dotčený pozemek
p.p.č. 453/1 k.ú. Kladruby u Stříbra – lesní půda. V další fázi stavebního řízení
nutno dořešit vynětí ze LPF, smluvní zajištění přístupu (smlouva o
služebnosti), následné vlastnictví pozemku pod stavbou, v případě potřeby
kácení při samotné realizaci stavbu bude kácení provedeno vlastníkem
pozemku (město Kladruby).

Rada města


nemá

neschválila :

Uzavření nové dohody s firmou H.B.Textilie s.r.o. Zbůch o instalaci a umístění
sběrné nádoby na vyřazené textilie a obuv, a to z důvodu změny v platebních
podmínkách (0,50 Kč za každý kilogram na účet města a 0,50 Kč za každý
kilogram na účet Oblastního spolku ČČK Tachov) a s tím související návrh
Darovací smlouvy mezi městem Kladruby a Oblastním spolkem ČČK Tachov.
Tento postup je nutné prověřit daňovým poradcem města Kladruby.
Pokácení 1 ks vrby na p.p.č. 2080 v k.ú. Milevo, žadatel Žádost p. Susanne
Leuchter, bytem Milevo 24 (žádost podána na základě souhlasu vlastníka
pozemku SPÚ s podáním žádosti) o povolení k pokácení dřevin rostoucích
mimo les – v k.ú. Milevo na p.p.č. 2080. K pokácení není žádný vážný důvod.
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Rada města d o p o r u č i l a :


ZM schválit odprodej pozemků – část p.p.č. 52/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra – dle
GP č. 182-247/2014 st.p.č. 101 o výměře 11 m2 (hráz rybníku) a p.p.č. 52/6 o
výměře 8 m2 (okolnímanipulační plocha) p. Anně Pölderlové, Vrbice u
Stříbra čp. 20 za cenu 60,-Kč/1 m2 + náklady na vklad do KN (1000,-Kč),
kupní cena 1140,-Kč + 1000,-Kč vklad do KN.

Rada města n e d o p o r u č i l a :




ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 71 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 534
m2 a p.p.č.70/1 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 534 m2 žadateli p. Jaroslavu
Mašátovi s tím, že rada města trvá na nájemním vztahu. Vzhledem ke
skutečnosti, že dosavadní nájemce p. Blažková již z důvodu podání žádosti
o odprodej J. Mašátem vyslovila souhlas s ukončením nájemního vztahu, ale
protože RM s prodejem nesouhlasí navrhuje, aby oba účastníci (p. Mašát a p.
Blažková) byli vyzváni s tím, že dotčené pozemky p.p.č. 70/1 a 71 v k.ú. Láz
u Kladrub budou i nadále předmětem nájmu. Nájemce bude vybrán dle
výsledku veřejné výzvy na pronájem uvedených pozemků, kdy hlavním
kritériem bude
nejvyšší nabídnutá cena za pronájem (propachtování)
pozemků.
ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1544 v k.ú. Brod u Stříbra p. Janu
Turkovi, Stříbro, Americká 1570, ale trvá na nájemním vztahu.

Rada města o d v o l a l a :


Z funkce jednatele společnosti Kladrubské lesy s.r.o. p. Jaroslava Pospíšila
z důvodu, že již není členem zastupitelstva města Kladruby.

Rada města j m e n o v a l a :


Do funkce jednatele společnosti Kladrubské lesy s.r.o. Mgr. Vladimíra
Šmahela, člena rady města.
Irena Löriková
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Jednání starostky města :
17.12.
19.12.
7. 1.
9. 1.
13. 1.
14. 1.
14. 1.
14. 1.
15. 1.
20. 1.
27. 1.
28. 1.
28. 1.
28. 1.
28. 1.
28. 1.
3. 2.
3. 2.
5. 2.
5. 2.
6. 2.
9. 2.
10. 2.
10. 2.
17. 2.
19. 2.

-

zasedání rady města
zasedání VSOZČ v Karlových Varech
jednání se starostou obce Svojšín - kompostárna
zasedání valné hromady Euregia Egrensis v Ostrově nad Ohří
zasedání Svazu měst a obcí PK v Bezdružicích
kontrolní den stavby – kanalizace Pozorka
jednání se zástupkyní Památkového ústavu v Plzni ohledně muzea
zasedání rady města
jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby
jednání se zástupkyní firmy Dybs Plzeň
porada starostů Stříbrského regionu
jednání s projektantkou ohledně oprav na ZŠ
jednání s firmou LAKI Plzeň ohledně oslav 900 let města
jednání ohledně Regionálního muzea Kladrubska
jednání se zástupcem firmy Agropodnik - kompostárna
zasedání rady města
exkurze do spolkové školy v Karlových Varech
jednání ohledně Regionálního muzea Kladrubska
jednání s architektem ohledně Regionálního muzea Kladrubska
jednání se zástupcem regionální televize ZAK
jednání na ministerstvu kultury (Santiniho památky)
výběrové řízení na akci – Dopravní napojení obytné zóny Pozorka
jednání Kladrubských lesů s firmou Lesprojekt ohledně lesního plánu
jednání s architektem ohledně Regionálního muzea Kladrubska
jednání v DPS
zasedání rady SOČ v Černošíně (skládka)
Irena Löriková

Složení výborů zastupitelstva města
Finanční výbor


Ing. Ivana Strachotová (předsedkyně)
Eduard Kvasnička
Vojtěch Horák

Kontrolní výbor


Josef Větrovec (předseda)
Ing. Vladimír Junek
Ing. Tomáš Kasl
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Složení komisí rady města
Komise rozvoje města






Vojtěch Horák (předseda)
Vlastimil Semorád
Jaroslav Pospíšil
Václav Říha
Petr Ganobják

Komise služeb a dopravy






Jaroslava Brabcová
(předsedkyně)
Anna Blažková
Václava Duřpeková
Zdeněk Liška
Jana Stránská

Komise pro mládež, školství a kulturu







Blažena Šálová (předsedkyně)
Eva Pomyjová
Pavel Nový
Jaroslav Pospíšil
Bohuslava Dusíková
Bohuslava Lipovská

Sbor pro občanské záležitosti




Helena Kasalová (předsedkyně)
Lenka Hrachovcová
Irena Löriková

Irena Löriková
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VÝZVA
Vážení spoluobčané,
v létě bychom rádi otevřeli Regionální muzeum Kladrubska první tematickou výstavou

Za časů našich babiček.
Abychom mohli výstavu v předstihu připravit, obracíme se na Vás s prosbou, zda byste
muzeu mohli zapůjčit, věnovat či prodat předměty, které svým vznikem patřily do
minulého nebo předminulého století a dotvářely běžnou domácnost. Jde především o
smaltované hrnce a hrnky, pekáče, mísy, bandasky, vědra, umyvadla, konve, hmoždíře,
mlýnky, struhadla, naběračky, příbory, kameninové či porcelánové talíře, lahve od
nápojů, proutěné a slaměné ošatky, uhláky, valchy, staré kolíčky na prádlo, truhly,
skříňky, poličky, židle a jiný drobný nábytek. Máme zájem také o zachovalé historické
svrchní ošacení a obuv, zejména části profesních či vojenských uniforem, spodní a ložní
prádlo, záclony, přehozy, výšivky. Přijmeme rádi nářadí a pomůcky pro různá řemesla,
povolání i domácí práce. Potěší nás jakákoliv maličkost z vybavení kin (staré plakáty,
vstupenky, programy), pivovarů (staré pivní lahve z místního pivovaru) a mlýnic, třeba
i jen na fotografii.
Zapůjčené předměty a přírůstky do sbírkového fondu muzea budou vystaveny u
příležitosti slavnostního otevření Regionálního muzea Kladrubska se zveřejněním jmen
dárců a těch, kdo předměty zapůjčili.
Můžete nás kontaktovat během pracovní doby na MěÚ Kladruby nebo do konce dubna
také o víkendu po předběžném ohlášení na tel. 603 737 056 (p. Hlaváčová) či
724 764 614 (p. Štěrbová).
Děkujeme a těšíme se spolu s Vámi na první setkání v našem muzeu.
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Počet obyvatel k 31.12.2014
Kladruby
Pozorka
Tuněchody
Vrbice
Milevo
Láz
Brod u Stříbra

Celkem

celkem
1241
52
35
44
47
57
55

ženy
601
29
17
24
26
30
24

muži
640
23
18
20
21
27
31

1531

751

780

Změny evidence obyvatel v roce 2014
Celé Kladruby včetně obcí
Narození
Přistěhovaní
Zemřelí
Odhlášení

celkem
21
36
6
58
Hana Floriánová
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Pomoc seniorům ohroženým domácím násilím a týráním
Co je to týrání a domácí násilí
Týrání není jen fyzické násilí. Zahrnuje také
psychické ponižování, ekonomické využívání,
zanedbávání péče či sexuální násilí.

Jak pomoci ohroženým seniorům
V situaci domácího násilí a týrání nejste
sami, nebojte se říci o podporu. Pokud jste
se stali svědkem nebo obětí týrání či
domácího násilí, nemlčte. Obraťte se na
policii či intervenční centrum, svěřte se
lidem ve Vašem okolí nebo zavolejte na bezplatnou anonymní linku důvěry
Senior telefon 800 157 157 a poraďte se, jak dále postupovat.
Nadace Open Society Fund Praha

Společnost Člověk v tísni poskytuje služby v našem regionu
Od 1.1.2015 poskytuje společnost Člověk v tísni o.p.s v regionu ORP Stříbro terénní
sociální služby pro občany.
Služba je určena pro všechny občany z území ORP Stříbro, kteří mají problémy a
vzhledem ke své tíživé životní situaci a kompetencím nejsou schopni tyto problémy
řešit.
Služba je
registrovaná
podle zákona o sociálních službách a pro
občany bezplatná. Služba je terénní a za klienty se tedy může přijet domů, případně si
můžeme sjednat schůzku v konzultační místnosti ve Stříbře (nedaleko náměstí).
Společnost nabízí podporu při hledání zaměstnání. Podporujeme klienty, kteří mají
zájem vyřešit svoji tíživou situaci bydlení. Zaměřujeme se na problematiku sociálních
dávek, pracovně právních vztahů a dluhů. Jsme schopni pomoci při orientaci ve
finančních závazcích, vymáhání dluhů a exekučním řízení obecně. Máme dlouholeté
zkušenosti se sepisováním insolvenčních návrhů. Obecně nabízíme lidem asistenci
při komunikaci s různými typy úřadů a snažíme se tak předcházet případným
nedorozuměním. Podrobnější informace o organizaci a službách najdete na
www.clovekvtisni.cz/plzen.
Mgr. Otakar Bartošík
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Životní podmínky 2015 – výběrové šetření v domácnostech
Český statistický úřad organizuje v roce 2015 v souladu se zákonem č. 89/1995 Sb., o
státní statistické službě, výběrové šetření o životních podmínkách domácností
v České republice (Životní podmínky
2015), které navazuje na předchozí
ročníky tohoto šetření. Smyslem tohoto
zjišťování je získávat dlouhodobě
srovnatelné údaje o sociální a
ekonomické situaci v celkem 32
evropských zemích. Dalším cílem je
získat data pro výpočet ukazatelů
peněžní a materiální chudoby.
Šetření se uskuteční na území celé České republiky v 9 924 domácnostech, z nichž se
5 924 zúčastnilo šetření již v předchozích letech. Všechny domácnosti byly do šetření
zahrnuty na základě náhodného výběru počítačem.
Vlastní šetření proběhne v době od 21. února do 15. května 2015 prostřednictvím
speciálně vyškolených tazatelů. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají
ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Pracovníci zapojení do šetření se budou prokazovat průkazem tazatele a příslušným
pověřením, které je ve spojení s občanským průkazem opravňují k provedení šetření
Životní podmínky 2015 a které jim vydá Krajská správa ČSÚ, nebo průkazem
zaměstnance ČSÚ. Ve všech fázích
zpracování je zaručena anonymita
zjištěných údajů a získaná data jsou
důsledně chráněna podle přísných
požadavků zákona č. 89/1995 Sb., o
státní statistické službě a podle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů. Všichni pracovníci zúčastnění
na zjišťování a procesu zpracování
jsou vázáni mlčenlivostí o všech
šetřených skutečnostech.
Oslovení občané se mohou s dotazy obrátit na Krajskou správu ČSÚ – tel. 377612265
nebo 377612272.
Krajská správa ČSÚ Plzeň
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola

Vánoční zvyky
Začátkem prosince nás v MŠ
navštívilo „Divadélko Ondřej“.
Pan Ondřej si pro nás tentokrát
připravil
poučný
pořad
„Vánoční zvyky“.
Děti se během poutavého
vyprávění o zvycích známých,
méně známých i již dávno
zapomenutých dozvěděly, jak
se slavilo v dobách našich
babiček a prababiček.
Děvčata si mohla hodit
střevícem, chlapci pouštěli
lodičky, ukázali jsme si lití
olova a mnoho dalšího. Pana
Ondřeje jsme překvapili, když jsme mu prozradili, že máme v MŠ opravdovou
Barborku – té věnoval větvičky barborky.
Během vánočně laděného pořadu jsme měli možnost si zatancovat a také zazpívat
několik krásných vánočních písniček a koled.
Marcela Jandíková

„Berušky a Broučci“ na MěÚ
Před vánočními svátky si nejmenší děti ze třídy „Berušek a Broučků“ připravily krátké
vystoupení pro zaměstnance MěÚ Kladruby. Společně s přáním a písničkou děti předaly
drobné dárečky, které samy vyrobily. Za odměnu dostaly sladkosti a vánoční rolničku.
Ladislava Pauchová, Marcela Jandíková
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Sluníčka v DPS
Naše Sluníčka navštívila babičky a dědečky v kladrubském DPS. Před vánočními
svátky 19.12.2014 se děti předvedly s programem vánočních básní a písní, zatančily
liščí mazurku a zazpívaly koledy. Doufáme, že jsme v předvánočním čase udělaly
radost obyvatelům DPS i vlastnoručně vyrobenými vánočními ozdobami a přáníčky.
Naše druhá návštěva byla hned 9.1.2015 s tříkrálovou koledou. Ani tentokrát jsme
nezapomněly obdarovat babičky malou pozorností – postavičkou krále, kterou děti
samy v MŠ vyrobily. Velmi děkujeme za sladkou odměnu a těšíme se na další setkání.
Zuzana Křížová
Sluníčka hrála divadlo
Děti z naší třídy Sluníček nacvičily před vánočními svátky pohádku „Jak zvířátka
hledala ztracené Vánoce“. Každý hrál některé zvířátko z lesa nebo z hospodářství.
Celou pohádkou nás provázela vypravěčka Alžbětka Petráňová a nedočkavý pejsek
v podání Pavlínky Sojkové.
Stejně jako děti se i zvířátka z našeho příběhu těšila na Vánoce. Připravovala si pro ně
překvapení v podobě nakreslených obrázků, dobrůtek ( jablíček, oříšků, mrkviček),
básniček, písní a tanečků, které chtěla Vánocům na pasece předvést. Ale Vánoce stále
ne a ne přijít. Kde se zdržely? Zvířátka se vydala je hledat, ale Vánoce zapadly do
hluboké sněhové závěje. Jak to dopadlo? Zvířátka samozřejmě dala na radu moudré
sovy a společnými silami Vánoce ze závěje vyprostila.
S úspěchem děti pohádku předvedly na vánoční besídce pro rodiče a pozvaly i
kamarády z 1.
třídy
ZŠ.
Prvňáčci
se
přišli podívat do
školky hned 8.
ledna. Podívali
se
na
naše
improvizované
divadélko,
prohlédli si nové
hračky,
které
děti z mateřské
školy našly pod
stromečkem a
měli možnost si
ve
třídě
Sluníček
a
Koťat pohrát a zavzpomínat na čas, kdy i oni byli ještě „naši předškoláci“.
Zuzana Křížová
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Vánoční besídky ve školce
Ve vánočním čase, většinou plném spěchu a příprav, do školky zveme rodiče na malé
oddychnutí i navození vánoční nálady - v podobě Vánoční besídky. Děti pilně nacvičují
na besídku program, například hranou pohádku, opakují písničky, které se naučili
v průběhu docházky do školky. Připravují dárky, které po besídce rodičům předávají. Je
to období nervozity a těšení zároveň. Výsledek stojí za to. Leckteré maminky a babičky
se neubrání dojetí. Děti si zasloužený potlesk vychutnávají a jsou šťastné, že se jim
besídka povedla.
Eva Pomyjová
Andělská pohádka ve školce
V předvánočním
čase
přijelo do školky divadlo
Nána a paní Milada
Jelínková si pro děti
připravila
Andělskou
pohádku. Malý andílek
roztrhl peřinu a na město
se sypal sníh, nechutnala
mu kroupová polívčička,
tak jí vylil a hned padaly
kroupy, prostě rošťák
k pohledání. Tropil samé
lotroviny, o které nikdo
nestál.
Sám
časem
zjistil, že i on může
všechno napravit a dělat
radost nebeské mamince,
ostatním andělíčkům, malé Mařence a především sám sobě. Děti byly vtaženy do říše
snů a fantazie, rozeznávaly všechno, co andílek na nebi vytvořil. A také zjistily, že
každý máme svého strážného andílka. Jak v krásných písničkách bylo zpíváno: „…tam
nahoře nad mraky, vysoko nad námi není jen obloha a měsíc s hvězdami, že prý tam
andělé přepěkně zpívají, nad námi bdí a pozor dávají….“
Eva Pomyjová
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Koťata a oslavy 900 let města Kladruby
Prvním lednem začaly oslavy města Kladruby, kdy i na ohňostroji zasvítily velké číslice
900. Celý jeden lednový týden jsme s dětmi věnovali městu Kladruby, povídali jsme si
o založení města, o knížeti Vladislavovi I., vyrobili jsme si i knížecí korunu. Dokonce
jsme
si
mohli
prohlédnout
kostel
Nanebevzetí Panny
Marie v klášteře, kde
se nám věnoval pan
kastelán
Zoubek.
S sebou jsme měli
klubíčko a tím jsme
změřili celou délku
kostela, mohli jsme si
sednout
do
dřevěných lavic, našli
jsme hrobku, kde je
kníže
Vladislav
pochován. Ve třídě
jsme také vytvořili
papírovou
koláž
k výročí
města
Kladruby, kterou jsme vystavili v okně školky. Naše velké poděkování patří panu
Václavu Balíkovi, který pro nás přichystal omalovánku klášterního kostela.
Eva Pomyjová

Zima v lese
Všude vládne paní Zima, mráz a sníh. V naší mateřské škole jsme se v projektu o volně
žijících zvířatech zajímali, kde a jak tráví lesní zvěř zimu, čím se živí a jak si obstarává
potravu. Děti vyhledávaly informace v encyklopediích, prohlížely si knihy a časopisy
s tématikou lesa i divoké zvěře a seznámily se s příběhem veverky Zrzečky a chytré
kmotry Lišky. Abychom zvířátkům trochu pomohli při hledání potravy, vydali jsme se
s dětmi do lesa s plnými baťůžky a taštičkami. Do krmelce jsme donesli žaludy,
kaštany, suché pečivo, jablíčka, mrkvičky, kukuřice a další dobroty, které budou
zvířátkům určitě chutnat. Cestou děti pozorovaly zvířecí stopy ve sněhu a určovaly,
kudy chodí a kdo navštěvuje krmelec nejčastěji.
Zuzana Křížová
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Návštěva kostela sv. Jakuba
V lednu jsme měli možnost si prohlédnout interiér kostela sv. Jakuba na místním
náměstí.
Vystaven zde byl betlém
s jesličkami.
Za umožnění prohlídky,
ukázku všech postaviček
a zvířátek a prověření
znalostí
našich
nejmenších dětí velmi
děkujeme panu Jašovi.

Ladislava Pauchová,
Marcela Jandíková
Maňáskové scénky v MŠ
Jednou za 14 dní zařazujeme
maňáskové scénky, které si
děti velmi oblíbily.
Hrajeme známé pohádky
např. „Zajíc, liška a kohout“,
„Jak pejsek s kočičkou myli
podlahu“, „O koblížkovi“
atd. Zařadili jsme také
scénky
se
zdravotní
tématikou. Ve scénce „Tetka
Chřipka“ byly děti poučeny
o prevenci nákazy. Děti
velmi zaujala scénka „O
Kazizubovi“.
V ní si Kubík nečistil
zoubky a v noci ho navštívil
Kazizub. Naštěstí se vzbudil a běžel si zoubky vyčistit. Po shlédnutí scénky nám děti
slíbily, že si budou zoubky pravidelně a rády čistit.
Ladislava Pauchová, Petra Kertysová
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Koťata krmí ptáčky
V zimním období si děti ve školce povídají a učí se o životě zvířat, ptáčků. Jak jim
v zimě venku je, co potřebují k životu, kde spí a přebývají. Děti už věděly, co ptáčkům
chutná. Připravily proto
výborný „salát“ plný
zrníček a slunečnic. Jedno
středeční dopoledne jsme
se i se salátem vypravili
do zámeckého parku.
Cestou zámeckým parkem
jsme poslouchali zvuky a
pozorovali stopy ve
sněhu. Když jsme do
krmítek vysypali všechny
dobroty, ptáčkové se nám
odměnili krásným
zpěvem.
Petra Kertysová

Příprava na školní zápis
Všechny děti ve třídě Koťat ví přesně, co znamená slovo ZÁPIS. Nejvíce to zajímá děti
předškolní. Slovo zápis působí někdy jako zaklínadlo. A tak se již od podzimu
předškolní děti věnují školní přípravě. Začíná se s uvolňovacími cviky zápěstí,
nácvikem správného držení tužky a přechází se ke grafomotorickým cvičením. Děti si
také opakují základní i doplňkové barvy, která je světlá a tmavá. Učí se geometrickým
tvarům za pomocí her i soutěží. Naučí se počítat do deseti a seznamují se s číslicemi.
Dle tématu děti umí i přiřazovat obrázky, poznají například rozdíly, více a méně apod.
K zápisu si každý předškolák připravil básničku, byl připravený říci své jméno, příjmení
a adresu, kde bydlí a s kým. Prostě od předškoláka je již malý krůček ke školákovi a do
školy se předškoláci už nyní těší.
Petra Kertysová
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Víte, co nás čeká :
- Masopustní taškařice a karnevalový rej masek 13.2.
- Pokud bude sníh, sportovní hry se sněhem a na sněhu
- Duhová pohádka - v ZŠ 19.2. ( pro předškolní děti téma sociálně patologických jevů )
- Učitelky další vzdělávání v projektu polytechnické výchovy (práce se dřevem,
s interaktivní tabulí, s keramickou hlínou )
- Účast na programu oslav MDŽ v KD Kladruby - 6.3.
- Zápis do MŠ - 19.3.
- Jarní fotografování dětí
- "Lví očko" - vyšetření zraku dětí - 23.3.
- Divadlo KOLEM s pohádkou " Prasátka, proč se vlka v lese bát " - 31.3.
- Jarní odemykání zahrady
- Soutěž o velikonoční vajíčko - tvořivá dílnička s rodiči
- Hledání velikonočního pokladu - procházka dětí s rodiči přírodním terénem v okolí
Kladrub s "mapou"
- Bubnování v kruhu s bubeníky - 23.3.
- Oslava Dne Země úklidem zahrad, kresbami křídou na asfalt
- Osazování nově vzniklých záhonů okrasnou trávou, keříky a rostlinami na zahradách
MŠ, doplnění kameny, mulčovací kůrou
Alena Medová

Zápis dětí do Mateřské školy v Kladrubech
19. března 2015 od 10.15 hodin do 13.00 hodin
Zápis bude proveden v ředitelně MŠ Kladruby a týká se těch rodičů, jejichž děti do
MŠ nedocházejí.
*********************************
Děti budou zapsány do docházky od září 2015. Jedná se tedy o zápis dětí pro školní
rok 2015/2016.
*********************************
Do MŠ lze zařadit děti matek nezaměstnaných či na mateřské dovolené.
*********************************
O přijetí a zařazení dítěte rozhodne ředitelka MŠ a písemnou formou bude rodiče
informovat.
*********************************
Alena Medová
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Základní

škola:
Učitelský ples 2015
Je až k neuvěření, že letošní sezona plesů po
rekonstrukci KD byla již desátá! Desátý byl tedy
i náš Učitelský ples.
Opět nám na něm zahrál Taneční orchestr
Miroslava Novotného, volenka byla opět
koláčková, tombola opět bohatá a opět jsme se
snažili program nějak večera zpestřit…
V 21:00 vystoupil s krátkým povídáním a dvěma
písničkami herec Mário Kubec a o půlnoci pak
zatancovali tanečníci salsu.
Doufáme, že se Vám na plese líbilo a těšíme se
na Vás příště!
Bohuslava Dusíková

Sběr víček pro Michalku
V základní škole jsme sběr víček v tomto školním roce zahájili dne 8. září, ale po
novém roce se sběr víček rozšířil i mezi občany do města Kladruby.
Pro tento účel vznikly sběrné nádoby na městském úřadě a v nákupním středisku
COOP.
Tímto bych chtěl poděkovat panu Ing. Kindelmannovi, který umožnil výrobu těchto
nádob při svých hodinách výtvarné výchovy, a p. Šimkovi za tématické pokreslení
těchto nádob.
Dne 11.2.2015 proběhl ,,prodej" víček p. Popiolkovi zastupujícímu společnost
ECO - TRADE. Bylo odkoupeno 405 kg víček za celkovou cenu 2.228 Kč, které
putují na konto Bariéry
pro nemocnou
Michalku
ze Stříbra.
Občané města Kladruby do sběrných nádob nashromáždili 17 kg víček, žáci ZŠ
Kladruby nasbírali 211 kg víček,
DDM Stříbro nasbíral 174 kg víček.
Tímto bych chtěl poděkovat p. Šimkovi za ochotu při převezení víček ze Stříbra do
Kladrub svým osobním automobilem.
Jan Keller
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Střípky ze ZŠ





15.12.
16.12
17.12.
19.12.

–
–
–
–




19.12.
30.12.

–
–



6.1.

–



21.1.

–




26.1.
2.2.

–
–



4.2.

–

8. třída navštívila SOŠ ve Stříbře
žáci 5. třídy zpívali seniorům v DPS
celý 1. stupeň vyrazil za „kulturou“ do kina Slavia ve Stříbře
„Putování s Vánoční hvězdou“ byl název divadelního představení
v KD Kladruby pro žáky školy
Vánoční turnaj ve florbalu vyhrálo družstvo s názvem „Dropsíci“
akce „Hejbni kostrou“ se zúčastnilo pouze 16 človíčků, kteří si
zahráli florbal, stolní tenis nebo si zalezli na horolezecké stěně.
Že by nám o svátcích nechyběl pohyb???
šesťáci navštívili v rámci projektu GOA ve Stříbře a vyzkoušeli
si několik zajímavých fyzikálních a chemických pokusů
páťáci si vyslechli přednášku z archeologie a dozvěděli se spoustu
zajímavostí
devátá třída měla zajímavou hodinu fyziky v plzeňské Techmánii
návštěva z SOŠ ve Stříbře si prohlédla nově vybavené odborné
učebny v naší škole
budoucí prvňáčci si poprvé vyzkoušeli školní lavice při Zápisu.
Celkem se dostavilo 31 dětí se zákonnými zástupci a budoucích
prvňáčků by mělo být 28
Pavel Nový

Hasiči informují




Vážení spoluobčané,
s přáním příjemného prožití roku 2015 Vás budu
informovat o dění v našem sboru.
 V sobotu 10. ledna proběhla v naší klubovně Výroční
valná hromada, na které jsme zhodnotili úspěchy a
neúspěchy v roce 2014, zvolili nový výbor a ocenili
naše členy za jejich práci.
 V sobotu 24. ledna jsme uspořádali tradiční Hasičský
ples. Na produkci skupiny Union si přišlo zatančit a
pobavit se 153 návštěvníků. Tohle číslo nás proti
loňskému roku mile překvapilo a doufáme, že všichni
zúčastnění se dobře pobavili. Touto formou bych chtěl
také poděkovat všem sponzorům, díky kterým mohla
vzniknout bohatá tombola.
V letošním roce náš sbor oslaví 140 let od svého založení. V současné době jsme
začali s plánováním oslavy, která se uskuteční 8. srpna.
Výjezdová jednotka v letošním roce ještě nezasahovala.
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Závěrem bych rád věnoval vzpomínku

panu Rudolfu Svobodovi,
našemu dlouholetému členovi a
kamarádovi, který nás bohužel v lednu
navždy opustil.

Martin Větrovec
SDH Kladruby

Rybářský kroužek bilancuje
Rybářský kroužek v Kladrubech se zúčastnil během
roku 2014 deseti závodů, jak v lovu ryb udicí
(LRU), tak závodů v rybolovné technice (RT).
Byl to rok pro náš kroužek velmi úspěšný z důvodu
účasti čtyř našich mladých rybářů v Národním kole
ZLATÉ UDICE,
celorepublikové soutěži rybářských kroužků.
Soutěž má tři kola - okresní, krajské a národní.
Každé kolo se skládá ze třech disciplín - rybářské znalosti, lovu ryb udicí a rybolovné
techniky.
Národního kola se zúčastnili Václav Havránek, Alexandr Štěrba, David Havránek a
Simona Krausová, která získala stříbrnou medaili v LRU. Dařilo se ale také v RT.
Díky zimní přípravě, kdy můžeme trénovat v tělocvičně ZŠ, se natrénované zkušenosti
zúročili ve všech závodech LRU tak RT s celkovým počtem 34 medailí.
Kryštof Ganobják
David Havránek
Václav Pechmann
Alexandr Štěrba
Simona Krausová
Václav Havránek
Zuzana Kovaříková
Umístění družstev - 2x zlatí

-

3 zlaté
1 zlatá
3 zlaté
1 zlatá
3 zlaté
1 zlatá

3 stříbrné
1 stříbrná
1 stříbrná
3 stříbrné
2 stříbrné
1 stříbrná

2 bronzové
2 bronzové
3 bronzové
2 bronzové
2 bronzové

2x stříbrní 3x bronzoví

Doufáme, že rok 2015 bude také tak úspěšný a přivezeme tolik medailí jako loni.
K dnešnímu dni navštěvuje rybářský kroužek 18 dětí.
Bohumil Kraus
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HISTORIE
Co patřilo klášteru 120 let po jeho založení?
Bula papeže Řehoře IX. pro Kladruby
V loňském čísle č. 4 kladrubského Zpravodaje jsme čtenáře podrobně seznámili,
jaký majetek získal klášter v době svého založení. Podívejme se na jeho majetek v době
přibližně 120 let poté. V roce 1239 dostal kladrubský klášter potvrzovací listinu od
papeže Řehoře IX. na všechen majetek, který měl tehdy v držení. Všeobecně se uvádí,
že tato listina má všechny znaky spisů, vydávaných Svatou stolicí v Římě, ale přesto je
pro některé nesrovnalosti považována za falzum, stejně jako zakládací listiny z roku
1115. Je jí vytýkáno, že prý někteří na ní podepsaní kardinálové již v době jejího vydání
nežili. Ale i tak uvedený výčet majetku je brán odborníky jako pravdivý k roku 1235,
kdy mohla být sepsána, ale vydána pak později. Konečně, vždyť většina listin z této
doby je stejně zařazována do listin „sporných“, tedy jako falza.
Jak jsou vesnice v seznamu rozděleny
V listině se potvrzuje v majetku kláštera 71 vesnic „v tom samém místě, kde se
řečený klášter nachází“, 10 v žatecké provincii, 3 ve slánské, 10 v pražské, 4
v boleslavské, 4 v rakovnické a 18 v plzeňské provincii, to je celkem 120 vesnic a
připočteme-li v té době ještě nepotvrzený újezd přeštický s 15 vesnicemi, jedná se
celkem o 135 vsí, včetně měst Kladrub, Touškova a Přeštic.
Vyjmenované vesnice jsou uvedeny podle provincií (krajů), v nichž se nacházely.
Nejvíce jich je jmenováno v místě, „kde se řečený klášter nachází“, ale to je velice
široký pojem. Toto území je značně rozlehlé a sahá třeba na severu od Pavlovic při řece
Mži na jih, až po dnes již zaniklá Bijadla u Merklína, nebo zase od Poběžovic až
k Touškovu. Co je ale důležité, že vesnice jsou řazeny v seznamu, až na malé výjimky,
za sebou tak, jak se nacházely na nějaké významné dálkové nebo vnitrozemské cestě.
Proto lze třeba z tohoto seznamu registrovat důležitou Řezenskou cestu od Staré
Plzně (Plzence, dnešní Plzeň v té době ještě neexistovala):
Dnešice (okr. Plzeň-jih), Tuřany (zaniklá ves), Soběkury, Bijadla, Zemětice a dále na
Domažlicko a Poběžovicko nebo jinou cestu:
Žďár, Ostrov, Všetice (dnešní Alfrédov), Újezd (měla to být nějaká centrální ves,
pravděpodobně někde u Vrhavče), Lochousice, Miřovice, Nathiaste, Honezovice,
Všekary, Ostrovec (u Hradišťan), Meclov (u Horšovského Týna), Ohnišťovice, Otov,
Rokošín (předchůdce Poběžovic).
Snad stojí za vysvětlení podivný název vesnice Nathiaste. Tato ves je uváděna
později jako Nahošice při dnešní silnici mezi Nedražicemi a Honezovicemi, kde se ještě
v minulém století používal název jednoho místa Chrástka nebo Na Chrástce (chrastina,
to je malý lesík, od slova chrastí). Jenže takový název byl pro písaře píšícího latinsky
nerozluštitelným rébusem. Původní název Na Chrástce mu zněl jakoby Na thiástě,
zvláště pokud i diktující to slovo špatně vyslovoval. Z toho se postupně vytvořilo
podobné slovo Na haušce (houštině) a posléze Nahošice.
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Také řada vesnic uvedená na samém začátku seznamu v pořadí: forum
Cladorubense (trhové město Kladruby), Buková, Senadice, Skapce, Zhoř, Kočov,
Milevo, Tuněchody, Brod, Výrov, Borovany, Cvrčkov (zaniklá vesnice mezi Brodem a
Starým Sedlem) nemluví příliš pro Bukovou u Telic, ani pro někdejší majetek kláštera
Bukovou u Merklína. Jakoby se snad nějaká Buková tehdy nacházela hned mezi
Kladruby a Seneticemi ve směru na Skapce, ale taková zatím nikde nebyla prokázána.
Zajímavá jsou tehdejší jména vesnic. Alespoň několik ukázek:
forum Cladorubense (Kladruby s náměstím, trhem, tedy město), Bucowa, Senadici,
Scapce, Hore (Zhoř), Hocou (Kočov), Mileuo, Tunehodi, Nabrode (Brod), Wirow,
Suirchov (Cvrčkov mezi Brodem a Starým Sedle, dnes již zcela zaniklý), stejně tak
Scecarou (možná Štítary), Borouene (Borovany), Bogohinice (Boječnice), Sumlez
(Souměř), Holocheui (Holostřevy), Glupenov, Lobzi, Malchouichi (Málkovice),
Kurogedi (Kurojedy), Damnov, Magna villa (Velká Ves u Damnova), Ragsin (v
současné době neznámá obec), Nadole (snad nějaká vesnice poblíž soutoku
Hamerského potoka a Mže, možná dnešní Karolina Dolina?), Paulouichi (Pavlovice),
Witgouichi (Vítovice), Laz, Wirbicke (Vrbice), Miluchou (Milíkov), Botou (Butov),
Vranou, Suina (Sviná), Saar (Žďár), Pirna (Trnová), Tisoua, Tuscow cum foro (Touškov
s náměstím), Bnedenisi (Bdeněves), Cemini, Lochusichi, Vsetichi (Všetice, dnešní
Alfrédov), Sechiras (Sekyřany), Gneunichi (Hněvnice), Honezouici, Vsecari (Všekary)
atd.
V žatecké provincii jsou v listině potvrzeny třeba Krašov, Potok, Kamenná Hora (Mons
lapideum), Miroslav, Služetín, Lukov u Manětína. Na Slánsku Úherce, Panenský Týnec,
Libušín. V pražské provincii mimo jiné Zbraslav, Vidim, Žabovřesky, Černošice, Jince,
Jirčany, Vysočany. Na Rokytensku (Rakovnicku) Šlovice, Nezabudice u dnešní
Berounky, Skryje, Drahelčice (dnešní Rudná u Prahy). V boleslavské Sezemice, Kobyly,
Sovinec, Radvanice.
Zajímavá je i plzeňská provincie Glupogla (Úpohlavy), zaniklý Rozvadov u Úněšova, ale
také Bonětice, Malovice (oboje na Tachovsku – snad se nejedná o nějaké jiné),
Vranovice a Chockov u Radnic, Poděvousy, Skvrňany, Tlučná, Kamenice u Staňkova,
Zdemyslice, Záhořany u Domažlic a jiné.
A klášter získal i Přeštice s celým újezdem navíc
Král Přemysl Otakar I. zplodil se svými dvěma manželkami postupně dvanáct dětí.
V našem případě jmenujme z nich Václava, pozdějšího českého krále Václava I. a
Anežku, pozdější abatyši kláštera klaristek v Praze, známou jako svatá Anežka Česká.
Když se Anežka brzy po smrti svého otce rozhodla postavit pro své řádové sestry nový
klášterní domov, našla plnou podporu u svého staršího bratra, krále Václava. Stavba
byla pojata velkolepě, vyrůstala již v nově se rodícím gotickém slohu, a tak nejeden ze
stavitelů byl placen z královské pokladny. Jenže ta nebyla bezedná a král hledal jiné
možnosti, jak sehnat potřebné peníze pro svoji sestru.
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V té době zemřel šlechtic Svatobor, jemuž patřily Přeštice, tehdy sídlo újezdu,
k němuž patřilo několik vesnic. Protože se nenašli na tento majetek žádní dědicové,
prohlásil ho král ihned za královskou odúmrť a věnoval celý své sestře, abatyši Anežce,
aby jeho prodejem získala prostředky na stavbu nového kláštera. Sám hledal pro ni
takového kupce, který by zaplatil co nejvyšší částku.
O přeštický újezd se
vážně ucházely dva významné české kláštery – johanité z Prahy u Panny Marie na konci
mostu a benediktini z Kladrub. To vše král dobře věděl, ale sám si zřejmě přál, aby
mezi nimi vyhrál ten větší a bohatší, tedy kladrubský. Když meškal tou dobou v
západních Čechách, rozhodl se osobně navštívit kladrubského opata Reinhera a přímo s
ním projednat prodej Přešticka. Nebyl v Kladrubech hostem poprvé, jezdil sem rád,
stejně jako jeho otec Přemysl. Byl tu při vysvěcení nově postavené klášterní baziliky a
nedlouho poté si půjčil u kladrubského opata 200 hřiven. Naopak, ani on nebyl skoupý
k opatu Reinherovi, a každá z návštěv znamenala vždy přírůstek nějaké nové vesnice,
mimo jiné nedalekých Benešovic, do klášterního majetku.
Jednání s opatem Reinherem krále plně uspokojilo. Poznal, že bohatý klášter může
zaplatit takovou částku, jakou by potřeboval pro sestru Anežku na stavbu jejího
kláštera. Slíbil opatovi, že při konečném jednání o prodeji dá přednost Kladrubům. A
jako vždy, neopomněl ani v tuto chvíli obdarovat klášter dalšími čtyřmi vesnicemi jako
odměnu za půjčky, které tu již dříve obdržel. A tak kladrubský klášter zaplatil abatyši
Anežce obrovskou sumu, 1200 hřiven stříbra. Tak vysokou částku by nemohli zaplatit
ani johanité, ani jiný klášter či šlechtic. Však to byla v té době největší peněžní
transakce v celých západních Čechách. Anežka tak mohla bez obav o budoucnost své
klášterní komunity vystavět překrásný klášter, který je dnes chloubou nejen Prahy, ale i
celé české země.
Přeštice se staly nadlouho jednou z nejvýznamnějších majetkových držav
kladrubského kláštera. Opat Reinher povznesl přeštický újezd brzy na proboštství. Sídlo
probošta bylo nejdříve v nedalekém Vícově při tamním kostele, ale brzy se přestěhovalo
do samotných Přeštic. Patřilo k němu 14 dalších vesnic: Předenice, Radochovy,
Pertoltice, dvoje Krasavce, Vodokrty, Střížov, Vícov, Skočice, Peduše, Horky, Zádeň,
Kylčov a Křetěž, přičemž později vyměnil Radochovy a Pertoltice (jinde též psané jako
Partoltice) s klášterem pomuckým za vesnici Snopoušovy.

Na obrázcích jsou dva detaily z velkého obrazu (77x65 cm) neznámého autora, který
dostal v roce 1778 poslední kladrubský opat Amandus Streer jako dar ke své sekundici,
to je k 50. výročí vysvěcení na kněze.
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Na prvním výseku
jsou
vyobrazeni
papežové a další
církevní hodnostáři
v čele s Řehořem IX.,
jehož
potvrzovací
(konfirmační) zlatá
bula byla popsána
v tomto článku, kteří
se
zasloužili
o
kladrubský klášter.

Na druhém jsou čeští panovníci a
představitelé šlechty, kteří rovněž
měli zásluhy o kladrubský klášter.
Vpředu
zakladatel
kláštera
Vladislav I. s „trojitou“ zakládací
listinou. Za ním Karel IV., Václav
IV. a další. Před nimi vidíme
anděla s kružítkem a mapou Čech,
na níž jsou vyobrazeny provincie
(kraje), v nichž měl kladrubský
klášter své vesnice, jak bylo
popsáno v článku.

Jiří Čechura
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KULTURA
Masopust 2015
Hola, hola, já pán Pronobus vinšuju šťastnyj a veselyj
Masopust... A my jsme s vámi dobře hodovali a taky pěkně
veselili. A tak to má být. Všeho do času. Těšíme se na ten
příští - třicátý. A to 6. ounora L.P. 2016.
Pronobus +++

Masopustní taškařice 2015
Letošní masopust a tedy i večerní Taškařice vyšly
na 14. února, tedy na Valentýna… Nebylo proto
třeba dlouze přemýšlet nad tématem letošního
ročníku, téma se nabídlo samo! A tak po všech
těch Addamsovcích, Flinstonech, kovbojích,
hippících, amerických teenagerech z Pomády…
přišla řada na vše růžové a srdíčkované! Růžově
byl vyzdobený sál, do růžové jsme se oblékli my
(zvlášť pánové z toho měli radost), do růžových
triček šla i kapela.
Láska a různé její podoby se pak promítli do
celého programu. Na úvod zaznělo několik
milostných písní – skvělý duet „Chtěl bych být víc
než přítel tvůj“, duet „Láska prý je“ (zpívaná
ovšem jen jedním zpěvákem), česká verze hitu od
Kelly Family „Zblázňuji se“, „Amor magor“ anebo
legendární „Máma“ samozřejmě s nezbytnými
tanečními kreacemi. V soutěži masek se pak
nejlepších pět převleků utkalo v trefování šipkami
do srdce. Asi není náhodou, že dáma z Divokého západu střelila hned na první pokus
střed terče, druhé místo obsadila výprava lékařů, sestřiček a marodů a třetí skončil
smrťák. Všichni vítězové si odnesli sladkou výhru – dort ve tvaru srdce (jak jinak). A
při půlnočním překvapení došlo na slavné milostné scény z filmů – byly mezi nimi
Titanik, Básníci, Pretty woman, Kameňák, Vesničko má středisková a nemohly chybět
Slunce, seno… (a „atomovka“), Pelíšky (a „nabídka kvalitního sexu“), ani „Hříšňák“,
Zkrocená hora nebo Modrá laguna.
Doufáme, že se i přes počáteční potíže s technikou všichni dobře pobavili a nad ránem
odešli s dobrou náladou. Těšíme se na Vás opět příští rok 6. února!
Amorci a Amorky
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Pozvánky:
„Oslava Mezinárodního dne žen“
6. března 2015
od 17.00 v sále kulturního domu
v Kladrubech
V programu vystoupí děti z mateřské a umělecké
školy v Kladrubech a kroužek Bezva těla.
Malé občerstvení připraveno.

„Maglajz boulder cup“
Horolezecký kroužek Maglajz Kladruby zve všechny
příznivce sportovního lezení na první letošní závod
seriálu

Rock Point Překližka Cup,
kterým bude již 9. ročník

Maglajz Boulder Cupu.
Závod se koná v sobotu

14. března od 9,30 hod.
v tělocvičně školy.
Závodníky čekají dvě kvalifikační
a dvě finálové cesty na boulderu, tzn. bez jištění lanem.
Přihlášky na www.preklizkacup.cz
nebo u p. Nového v ZŠ Kladruby.
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„1. Klubový večer“
Malování velikonočních kraslic
– voskový reliéf, děrování předvede

paní Alena Mrázková
K poslechu i tanci zahraje skupina

Michal Tučný Revival Plzeň

27 . března 2015 v 19.00 hodin
v sále kulturního domu v Kladrubech.

„Velikonoční koulo-boulení“
2. dubna 2015
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 50 Kč + peníze na občerstvení.
Přihlášky u p. Nového v ZŠ.
Odjezd v 7.30 linkovým autobusem z Kladrub,
návrat do 13.00 hodin.
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„Prodej velikonočních výrobků žáků ZŠ“
2.dubna 2015
8:00 - 13:00 hod.
na kladrubském náměstí
5. dubna 2015
od 13:00
v rámci Velikonočních trhů
v kladrubském klášteře
Přijďte si nakoupit velikonoční dekorace a podpořit tak naši „adoptovanou“
Muthinu Munywoki z Keni!

„Velikonoční jarmark“
5. dubna 2015
od 10.00 stánkový prodej
od 13.00 program na nádvoří
kláštera
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„Velikonoční koncert“
5. dubna 2015 od 15.00 hodin
Klášter Kladruby
V programu vystoupí
- soubor staré hudby CAVALLA Kladruby
- pěvecký sbor Cantus Stříbro
- W. van der Meijs - HARFA

„1.ročník mariášového turnaje“
O VELIKONOČNÍ KOZIČKU
18.4. 2015 v restauraci „U Koruny“ v Kladrubech
Program turnaje:
9.30 – 10.00
10.00 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30 – 15.00
15.00 – 16.30
17.00 – 17.30

Prezentace účastníků a losování turnaje
Sehrávka 1. kola
Oběd
Sehrávka 2. kola
Sehrávka 3. kola
Vyhlášení výsledků

Turnaj bude sehrán v 10-ti haléřovém mariáši a bude hrán podle pravidel ČSM pro
sportovně-soutěžní volený nemíchaný mariáš.
Jako zpestření je připravena i soutěž 4-členných družstev.
Podmínkou účasti je respektování pravidel a výroků rozhodčích.
Ve startovném 100,-Kč je zahrnut oběd.
Soutěž je volně přístupná i pro veřejnost.
Přihlášky : Roman Hnojský tel.: 733525748, email. majetek@kladruby.cz
Roman Hnojský
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„Slavnostní stavění máje“
30. dubna 2015
od 18.00 hodin
v Kostelní ulici v Kladrubech
Tradiční setkání pod májkou

10. 5.2015
16. 5.2015
17. 5.2015
29. 5.2015
30. 5.2015
31. 5.2015
31. 5.2015

6. 6.2015
12.6.2015
13. 6.2015
17. 6.2015
20. 6.2015
20. 6.2015
23. 6.2015
27. 6.2015
30. 6.2015

Koncert k svátku matek
Historický jarmark
Historický jarmark
Noc kostelů
Den koní
Den dětí
Slavnostní kácení máje

KladRockFest
Spanilá jízda
Kladrubský expres – závody v lezení na rychlost
Malování na asfalt
Spolkový den
Letní slavnost- Slunovrat
Závěrečný koncert ZUŠ
Rybářské závody v Milevě
Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy ZŠ Kladruby
Irena Löriková
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Slavnosti svobody Plzeň
70. výročí osvobození Plzně americkou armádou
1. – 6. května 2015


pietní akty a odhalení pomníku G. S. Pattona



setkání s desítkami amerických a belgických veteránů a jejich rodinami



prezentace české a americké armády
rozsáhlá ukázka bojové techniky a výzbroje, přelety bojových letounů



vojenské tábory s ukázkami zbraní a vojenské techniky a života v táboře
(pátek – neděle)
výcvik vojáků a údržba zbraní, polní kuchyně, ošetřovny, tiskoviny a osobní
věci, dobové kostýmy



Megakoncert skupiny Lynyrd Skynyrd - pátek 1. května
nejlepší kapela jižanského rocku vystoupí poprvé v České republice



Convoy of Liberty - neděle 3. května
přehlídka tří set vojenských historických vozů a současné techniky Armády ČR



Patton Memorial Pilsen
rozsáhlá expozice historických událostí konce II. světové války



Kulturní program navozující atmosféru května 1945
Lidové veselice a tančírny
Dobová i současná hudba (swing, jazz, současná folková a rocková scéna)
Scénky rekonstruující historické události
– stavba vojenského tábora, příjezd americké armády na náměstí Republiky,
osvobození vysílače a zahájení vysílání plzeňského rozhlasu, nálet na
Koterov, fotbalové utkání mezi plzeňskou Viktorií a americkými vojáky



doprovodné akce (výstavy, dobové trhy)
Adéla Kuželíková
Magistrát města Plzně

38

Blahopřejeme
V měsíci
občané:

březnu a dubnu 2015 se dožijí významného životního jubilea

tito naši

Březen :

Duben :

Suk Jaroslav

Barfus Vladimír

Hlaváč Václav

Kostková Hana

Špička Arnošt

Duspiva Jaroslav

Větrovcová Hana

Hambalík Jaroslav (Tuněchody)

Bělov Vítězslav

Vydra Jiří

Palmová Milena

Křen Josef

Šimek Jaroslav (Brod)

Žák Stanislav

Švarc Josef

Hájek Vojtěch (Milevo)

Segíňová Jiřina

Uhlík Stanislav

Hlaváčová Marcela

Kvasnička Eduard

Sládek Miroslav

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví, síly a tělesné
i duševní svěžesti.
Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
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Masopustní
Zima je skoro za námi
mrazivé noci žijí
třpytí se krásně hvězdami
pomalu čas svůj pijí.
Na obzoru je Masopust
ukrájí Zimě dílky
nám Masopuste nedopusť
ztupení naší pilky.
Ovzduším zvučí veselost
kůň v průvodu se vzpíná
Pronobus hrdě drží post
a nikdo neusíná.
Starostka klíče od města
předá mu v plné kráse
jak starostlivá nevěsta
připíjí městu zase.
Ať pokračují tradice
a lidi vždycky svádí
životu dají nejvíce
však my se mějme rádi.
Blanka Krýslová
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SPORT
Fotbalisté se připravují na jarní část soutěže
Jarní část soutěže začne poslední víkend v březnu. Do té doby sehrajeme minimálně dvě
přátelská utkání jako součást přípravy na mistrovské zápasy. Na konci ledna jsme se
zúčastnili halového turnaje v Horšovském Týně a byli jsme velmi úspěšní. Celý turnaj
jsme vyhráli a odvezli jsme si také trofej za nejlepšího střelce – Lukáš Kotlár - a
nejlepšího brankáře – Jaroslav Józa. Doufejme, že i ve velkém fotbalu zaznamenáme
nějaký ten úspěch.
Brzy nás také čeká tzv. „Fotbalová revoluce“. FAČR rozhodlo, že od 1.7.2015
přestanou existovat registrační průkazy ve své fyzické podobě, a že všechno bude
probíhat online! Znamená to, že každý tým musí mít na hřišti zavedený internet. Příští
sezóna bude tedy i z tohoto pohledu velmi zajímavá.
Turnaj v Horšovském Týně

Ing. Tomáš Kasl
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„Volejbalový turnaj smíšených družstev“
SRANDA MAČ
v sobotu 11. dubna 2015
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.
Zapojit se mohou i jednotlivci a
společně vytvořit družstvo.
Helena Kunešová

Pozvánka na zápasy krajského přeboru volejbalu

28.2. 2015 - 10.00 hodin
- Kladruby – ženy – Plzeň Lokomotiva B
15.3. 2015 - 10.00 hodin
- Kladruby – muži – USK Slavia C
28.3. 2015 - 9.00 hodin
- Kladruby – ženy – Plzeň Union
(9.00 a 13.00 hodin)
- Kladruby – muži - Domažlice B
(11.00 a 15.00 hodin)

Vojtěch Ocelík
TJ Sokol Kladruby
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Atleti TJ Baník Stříbro si v Praze vedli dobře
V sobotu 31.1.2015 se sešli v nafukovací hale v Praze na Strahově atleti, aby zde
absolvovali přebor kraje. Společný přebor Plzeňského a Jihočeského kraje zvýšil úroveň
jednotlivých závodů. V jednotlivých kategoriích od dorostu do dospělých se střídali
závodníci od 10,00 hodin, poslední závody končily kolem 18. hodiny.
Potěšitelné je, že se v kvalitních výsledcích neztratili ani atleti TJ Baník Stříbro.
Nejkvalitnější výkon podala Denisa Vávrová, svěřenkyně Jana Krabce. Po vyřešení
bolestí zad již trénuje bez problémů a poprvé v běhu na 60 m překážek pokořila hranici
9 sec., zaběhla 8,94 sec. Velká gratulace. Medaile jí těsně unikla v dálce, výkonem 5,00
m byla čtvrtá.
Překvapivé první místo získal ve vrhu koulí juniorů Václav Dedek ml. Jeho nejdelší vrh
dopadl na značku 11,67 m. Svého soupeře na 2. místě porazil o 1 cm. Trenér Martin
Nedbal může být spokojen.
Po dlouhé době se na ovál závodních drah postavil Tomáš Jaša. Měl obavy, co to
s ním udělá. Proto volil pomalejší začátek. Postupně zrychloval a na konci již běžel
sólo závod. S přehledem zvítězil v čase 8:42,91 min. Tato trať, ale v ženských
kategoriích, přinesla další dvě medaile. Stříbrnou za druhé místo v kategorii dorostenek
za nový osobní rekord 11:22,08 min. pověsili pořadatelé na
krk Veronice Šrámkové. Ve společném závodě s ženami
porazila i Lucii Davidovou, která v kategorii žen obsadila
3. místo a dostala bronzovou medaili.
Další stříbrnou medaili pro baníkovce získal Jiří Sedlák
ve skoku vysokém. I když si nemohl zvyknout na rytmus
rozběhu, zdolal nakonec tento svěřenec Veroniky
Matulkové laťku ve výšce 181 cm. Startoval také v běhu
na 60 m. Ve finále obsadil pěkné 4.místo v čase 7,47 sec.
Kamila Všetičková, černý kůň trenéra Alexandra Matulky,
jako žákyně startovala v kategorii dorostenek v běhu na 60
m. Vedla si výtečně. I když se jí ještě nepodařilo pokořit
hranic 8,0 sec., její čas 8,04 sec. jí ve finále přinesl
bronzovou medaili. Veronika Matulková mimo trenérské
povinnosti sama závodila v trojskoku. Skočila 10,81 m,
nevycházel jí rozběh. Obsadila 4.místo.
Poděkování na závěr patří i městu Stříbro, které
financováním cest mládežnických kategorií umožňuje finančně zvládnout náročné cesty
na závody.
Vladislav Moravec
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Víte, že …
… na dobrovolném vstupném se na Vánočním koncertě ve prospěch kláštera vybralo
celkem 12.723,-Kč …..
… obyvatelky domu s pečovatelskou službou oslavily letos v únoru již 7.výročí svého
ranního cvičení…
… nebezpečný a objemný odpad bude svezen 23. května 2015. Rozpis dle obcí
bude uveden ve Zpravodaji č. 2/2015…..
… děti ze Základní školy v Kladrubech budou na den Země 22. 4. 2015 opět provádět
sběr elektroodpadu. Nepotřebné věci mohou občané tento den připravit před své
domy…
… termín pro úhradu poplatků za psy a pozemky je do 31.5.2015 …
… majitelé nových štěňat jsou povinni psa přihlásit od 3 měsíců stáří štěněte …
… předplatitelé divadla odjíždí 1.3.2015 na další divadelní představení do Plzně.
Tentokráte na činohru Srpen v zemi Indiánů. Odjezd je ve 14.50 hodin z autobusové
zastávky v Kladrubech. Dalším divadelním představením bude muzikál Divá Bára
(5.4.), opera Aida (17.5.) a muzikál Někdo to rád horké (7.6.)…
…žáci Kladrubské pobočky ZUŠ se zúčastnili okresního kola ve hře na dechové
nástroje. Ve hře na žesťové nástroje získali 2. místo Václav Kučera a Alexandr Štěrba,
na flétny 3.místo Isabela Igerská a Daniel Drudík…
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