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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
výročí 900 let města Kladruby společně oslavíme mnoha událostmi. Prvním
letošním pomyslným vrcholem oslav bude 20. červen, kdy nejen slavnostně otevřeme
Regionální muzeum Kladrubska, ale také si připomeneme, že je mnoho důvodů, proč je
pěkné žít v Kladrubech. Rozhodli jsem se totiž uspořádat Spolkový den, při kterém se
Vám představí a připraví program spolky a příspěvkové organizace, které v Kladrubech
působí. Po celý den bude připraven pestrý program. Na své si přijdou sportovci, pro které
si TJ Sokol Kladruby a oddíl kopané Kladruby připravili volejbalový turnaj a také tzv.
koloběh, což je závod dvojic, ve které jeden běží a jeden jede na kole (myslím, že střídat
se mohou dle libosti). Fotoklub připravil Fotomaraton, do kterého se mohou přihlásit
všichni, kdo rádi fotí. Na Sulanově statku se představí se svým programem Kladrubská
divadelní společnost, Národopisný spolek, chovatelé, včelaři, střelecký klub, soubor
Cavalla i svaz žen.
V budově základní školy, mateřské školy a hasičské zbrojnice bude pro všechny
obyvatele a návštěvníky Kladrub připraven den otevřených dveří. Návštěvu doporučuji
především těm, kteří zde spoustu let nebyli. Myslím, že budou překvapeni a možná
zalitují, že se třeba nemohou vrátit do školních lavic a vyzkoušet si některé pokusy, nebo
že už si nemohou bezstarostně zahrát na zahradě v MŠ.
V současné době probíhá výstavba komunikace a chodníku na Pozorce, které
předcházela výstavba kanalizace v této lokalitě. Jak už bývá ve starší zástavbě zvykem,
výstavba je velmi komplikovaná, především kvůli stávajícím inženýrským sítím a
výškovým rozdílům v umístění jednotlivých domů a doplňkových staveb. Doufám však,
že se celé dílo podaří zvládnout k všeobecné spokojenosti, a to i proto, že občané této
lokality na výstavbu čekali opravdu dlouho. Na výstavbu komunikace byla přiznána
dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad ve výši 3 mil. Kč. Teprve až tyto
peníze dorazí na účet města, je, jak se říká, „vyhráno“. I když vlastně také ještě ne,
protože v následných letech musíme být připraveni na kontroly a bohužel znám obec,
která na základě těchto kontrol dotaci musela vracet. Administrace spojená s evropskou
dotací je totiž velmi náročná a podmínky se stále zpřísňují.
V případě Regionálního muzea Kladrubska jsme již kýžené miliony z Evropské
unie obdrželi na účet města. V následujících letech se tedy budeme snažit, aby se z muzea
stala nejen fungující instituce, ale i atraktivní turistický cíl.
Na závěr bych ráda poblahopřála kronikářce města Kladruby a dlouholeté
přispěvatelce Zpravodaje paní Blance Krýslové, která se v červnu dožívá
významného životního jubilea.
Vážená paní Krýslová,
přeji Vám k vašemu jubileu, a myslím, že si mohu dovolit přát i jménem obyvatel
našeho městečka, pevné zdraví, hodně štěstí, rodinné pohody a mnoho tvůrčích sil.
Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 16.2. 2015 do 8.4. 2015 :
Rada města v z a l a














na

vědomí :

Informaci k výběrovému řízení ze dne 9.2.2015 na akci – Dopravní napojení
obytné zóny Pozorka - do výběrového řízení se přihlásilo celkem 11 firem.
Nabídku SPÚ Tachov k pronájmu pozemků
- st.p.č. 84 v k.ú. Brod u Stříbra
- st.p.č. 4/2 v k.ú. Milevo
s tím, že město Kladruby nemá o nabízené pozemky zájem.
Seznam nepronajatého majetku ve vlastnictví státu
- k.ú. Láz u Kladrub – p.p.č. 2017/30, 2017/32, 1425/40, 1425/41, 1425/42
- k.ú. Vrbice u Stříbra – p.p.č. 748/6, 748/3
- k.ú. Kladruby u Stříbra – p.p.č. 2169, 311/1
- k.ú. Tuněchody u Stříbra – p.p.č. 947/4, 947/2, 1422, 1423
s tím, že o žádný z uvedených pozemků nemá město Kladruby zájem.
Oznámení geologických prací GEOoffice, s.r.o. Ostrava – provedení inženýrskogeologického průzkumu na p.p.č. 804/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra (pozemek není ve
vl. města) – jádrový vrt o předpokládané hloubce cca 6 m za účelem ověření
základových poměrů pro výstavbu stožáru GSM-R.
Protokol o výsledku kontroly – interního auditu stravovacího provozu v MŠ
Kladruby provedeného vedoucí školní jídelny ZŠ Kladruby s tím, že závady
budou odstraněny dle finančních možností města.
Stížnost nájemníků domu čp. 36 na náměstí Republiky v Kladrubech na
nájemkyni bytu č. 10.
Návrhy ze zasedání komise pro mládež, školství a kulturu konaného dne 4.2.2015
- navýšení vstupného Kladrubského léta ze 130,- na 150,- Kč
- zařazení akce do plánu – Den stromů
- místo ohňostroje na oslavy zařadit videoprojekci na plátno – foto z akcí
města.
Informaci k novému poskytování pečovatelských služeb v DPS Kladruby.
Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 :
- Zprávu jednatele o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2014.
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Rada města projednala a



















schválila :

Uzavření smlouvy o dílo č. 841/UCHI/04/15 mezi městem Kladruby a firmou
Strabag a.s., Parková 1205/11, Plzeň na zhotovení stavebního díla - Dopravní
napojení obytné zóny Pozorka, za cenu 3.543.015,- Kč vč. DPH (2.928.112,- Kč
bez DPH), dokončení stavebních prací do 24.4.2015.
Zaslání objednávky p. Jiřímu Boczkalovi, Plzeň (O2 Czech Republic, a.s.) ve
věci vyřešení problémů se zvonkovým systémem v DPS v Kladrubech, cena cca
28.000,-Kč bez DPH + cena instalace rozvodného vedení dle skutečně
provedených prací v hodinové sazbě 690,-Kč bez DPH a spotřeby materiálu.
Podání žádosti na POVED, s.r.o. o provedení změn v jízdním řádu:
- na lince 490 350 Stříbro - Zhoř , spoj č. 9 tak, aby autobus ze Stříbra jel přes
Vrbici a Láz směrem do Kladrub a pak dále dle jízdního řádu
- na lince 490 370 Stříbro – Kostelec – Skapce, spoj č. 22 tak, aby jel
z Kladrub přes Láz a Vrbici směrem do Stříbra.
Zaslání objednávky na výměnu hydraulického oleje výtahu v DPS v Kladrubech
a vyčištění agregátu firmě OTIS a.s. Plzeň, která zajišťuje pravidelné prohlídky
a servis výtahu v DPS v Kladrubech, cena dle nabídky 36.308,-Kč bez DPH,
celková cena 41.75402 Kč vč. DPH.
Smlouvu o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka uzavřenou mezi
městem Kladruby a Janem Kuvíkem, Stříbro, Třešňová 1290 na akci - Kladruby,
Husova ul., Pozorka – kanalizační přípojky pro RD za cenu 22.808,50 Kč včetně
DPH.
Smlouvu o zajištění činnosti technického dozoru stavebníka uzavřenou mezi
městem Kladruby a Janem Kuvíkem, Stříbro, Třešňová 1290 na akci – Dopravní
napojení obytné zóny Pozorka za cenu 35.430,- Kč včetně DPH + 80,- Kč za
jednu návštěvu staveniště.
Smlouvu o zajištění činnosti koordinátora BOZP uzavřenou mezi městem
Kladruby a Janem Kuvíkem, Stříbro, Třešňová 1290 na akci – Dopravní napojení
obytné zóny Pozorka za cenu 21.258,50- Kč včetně DPH.
Smlouvu příkazní uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Mazeppa, s.r.o.
Plzeň, Barrandova 404/28 na výkon práv a povinností související se zadávacím
řízením při zadání veřejné zakázky na stavební práce projektu „Dopravní
napojení obytné zóny Pozorka“ za cenu 35.000,- Kč bez DPH.
Zařazení žádosti p. Jaroslava Čejky, Záchlumí 77 do seznamu žadatelů o
přidělení bytu s tím, že při přidělování bytů budou upřednostněni občané ze
správního obvodu města Kladruby.
Zařazení žádosti p. Veroniky Šimkové, Okružní 389, Kladruby do seznamu
žadatelů o přidělení bytu.
Zařazení žádosti p. Zdeňky Hollé, Hřbitovní 247, Kladruby do seznamu žadatelů
o přidělení bytu.
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Uzavření smlouvy o nájmu s p. Martinou Švarcovou, Kladruby na pronájem části
stavebního dvora čp. 353 Kladruby na dobu určitou od 1.3.2015 do 31.12.2017
za nájemné 3.000,- Kč měsíčně + 30.000,- Kč měsíčně jako zálohu na odběr
elektřiny a vody + 3.000,- Kč měsíčně záloha na spotřebu plynu.
Úplatu za vzdělávání v MŠ Kladruby pro rok 2015/2016 ve výši 500,- Kč.
Prezentaci oslav města Kladruby v časopise Vítaný host, a to 2 stránky za cenu
5.000,- Kč.
Výroční zprávu za rok 2014 v souladu s ustanovením § 18 zák. č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím.
Navýšení vstupného na koncerty Kladrubského léta 2015 na částku 150,- Kč
s tím, že v předprodeji pro občany města Kladruby a občany obcí uvedených ve
zřizovací listině kláštera bude vstupné 100,- Kč, a to v souvislosti s oslavami 900
let města.
Cenovou nabídku firmy Kamerové systémy EZS, EPS, Ing. Josef Míka, Plzeň na
zajištění zabezpečovacího a kamerového systému do Regionálního muzea
Kladrubska
- Kamerový systém – za cenu 132.845,90 Kč vč. DPH
- Zabezpečovací systém – za cenu 140.736,31 Kč vč. DPH.
Nákup fotopasti za cenu max. 10.000,- Kč, která bude následně zapůjčena muzeu
Čsl. opevnění zastoupeného p. Petrem Petrem.
Poskytnutí finančního příspěvku nakladatelství Českého lesa Domažlice ve výši
6.000,- Kč na vydání knihy Pivovary a pivovárky okresu Tachov.
Poskytnutí příspěvků spolkům a organizacím města Kladruby na činnost v roce
2015 dle předloženého seznamu.
Styl a cenu kalendářů města Kladruby na rok 2016, a to :
- stolní 14 denní - 300 ks za cenu 69,-Kč/1ks + DPH
- závěsný A3 – 150 ks za cenu 110 Kč/1 ks + DPH.
Poskytnutí propagačních materiálů na 9. ročník Maglajz Boulder Cupu – 50 ks
igelitových tašek a 50 ks propisovaček.
Cenovou nabídku firmy Zámečnictví Jiří Drábek, Plzeň na osazení vložek a
kování do Regionálního muzea Kladrubska za cenu 39.985 Kč bez DPH.
Cenovou nabídku firmy Kamerové systémy EZS, EPS, Ing. Josef Míka, Plzeň na
opravu kabeláže CCTV + přidání kamery do Regionálního muzea Kladrubska za
cenu 18.252,85 Kč.
Cenovou nabídku firmy Kamerové systémy EZS, EPS, Ing. Josef Míka, Plzeň na
strukturovanou kabeláž do Regionálního muzea Kladrubska za cenu 21.257,28
Kč.
Uzavření příkazní smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Mazeppa, s.r.o.,
Barrandova 404/28, Plzeň na zadání veřejné zakázky na stavební práce projektu
– Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby – západ (1.etapa) za cenu 45.000,Kč bez DPH.
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Kácení dřevin :
- na základě žádosti p. Josefa Mašáta, Kladruby, Husova 222 pokácení 1 ks
javoru na p.p.č. 178/9 v k.ú. Kladruby u Stříbra.
- na základě žádosti p. Milana Naruševiče, Zadní 347, Kladruby pokácení 1 ks
dubu na p.p.č. 102/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra (z důvodu jeho značného
naklonění na sousední nemovitost, dále větve stromu zasahují do střechy
sousední nemovitosti).
- na základě žádosti p. Štefana Perďocha, Zadní 355, Kladruby pokácení 3 ks
osik na p.p.č. 202/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra ( vedle zahrádky, osiky jsou
suché).
- na základě žádosti p. Zdeňka Šály, Zahradní 269, Kladruby pokácení 1 ks
jalovce před nemovitostí čp. 269 v Zahradní ul. na p.p.č. 185/32 v k.ú.
Kladruby u Stříbra.
Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 :
a) Účetní závěrku Kladrubských lesů, s.r.o. za rok 2014
b) Hospodářský výsledek KL, s.r.o. za rok 2014 – zisk 346.739,52 Kč :
- převod zisku na vrub nerozděleného zisku minulých let 346.739,52 Kč
c) Převod částky ve prospěch sociálního, fondu z nerozděleného zisku
minulých let - 0 Kč.
Zařazení žádosti p. Jiřího Kopeckého, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení
bytu.
Zařazení žádosti p. Mileny Pokorné, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení
bytu.
Vyřazení materiálu z majetku města dle předloženého seznamu.
Vyřešení oplocení ve dvoře u čp. 36 v Kladrubech - výstavba oplocení nebo
osazení vrat (dle dohody s majitelem sousedního objektu).

Rada města


námitek :

Ke stavbě dřevníku a skladu na nářadí na p.č. 582/55 a 580/85 v k.ú. Kladruby,
stavebník Josef a Jitka Říhovi, Kladruby, Jílová 337.

Rada města


nemá

neschválila :

Na základě žádosti p. Josefa Kopeckého, Láz 12 pokácení 1 ks dubu na p.p.č. 35
v k.ú. Láz u Kladruby, neboť strom má pravidelnou, dobře rostlou korunu, nemá
zjevné vady, drobné proschnutí je obvyklé, jde o solitér. V blízkosti stromu se
nenachází žádná ohrožovaná nemovitost.
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Rada města d o p o r u č i l a :










ZM schválit pronájem p.p.č. 2 o výměře 1735 m2, p.p.č. 126/11 o výměře 1222
m2 a část p.p.č. 1907 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Láz u Kladrub nájemci p.
Janu Kozlovi, Láz 18 za cenu stanovenou ve výši 5 % z průměrné ceny pozemku
stanovenou vyhláškou č. 298/2014, kterou se stanoví seznam katastrálních
území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků;
tzn. k.ú. Láz u Kladrub 5,97 Kč/1 m2, celkem pronajatá plocha 3357 m2 x
0,2985 Kč/ 1 m2 = roční nájem 1002,-Kč.
ZM schválit nové uspořádání pozemků - Soupis nových pozemků v komplexní
pozemkové úpravě v k.ú. Tuněchody u Stříbra.
ZM schválit sponzorské dary pro ZŠ Kladruby na pořádání Učitelského plesu
2015 dle předloženého seznamu.
ZM schválit realizaci směny pozemků mezi městem Kladruby a p. Špringlem dle
GP
- p. Špringl převede do vl. města
- 1953/113 o výměře 97 m2
- 2063/7 o výměře 39 m2
- 1953/112 o výměře 363, celkem 362 m2
- město Kladruby převede do vlastnictví p. Špringla
- 1953/111 o výměře 256 m2
- 1953/110 o výměře 17 m2
- 1953/109 o výměře 89 m2; celkem 362 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra
a odkoupení pozemků - pozemek 15/2 o výměře 10 m2 od Jiřiny Michálkové za
cenu 50,-Kč/ 1 m2 a pozemek 14/5 o výměře 10 m2 od Mileny Palmové za cenu
50,-Kč/1 m2 z důvodu dořešení přístupu do zahrad a nemovitostí v Revoluční
ulici v Kladrubech. Náklady nesou obě strany rovným dílem.
ZM schválit směnu pozemků mezi městem Kladruby a Českým rybářským
svazem, MO Stříbro; jedná se o pozemky pod hrází Výrovského rybníku
- město převede do vlastnictví rybářskému svazu vše k.ú. Brod u Stříbra dle GP
- st.p.č. 124/5 o výměře 30 m2
- st.p.č. 124/6 o výměře 26 m2
- st.p.č. 124/3 o výměře 183 m2
- st.p.č. 124/2 o výměře 146 m2
- st.p.č. 124/4 o výměře 8 m2; celková výměra ke směně 393 m2
- rybářský svaz převede do vlastnictví města:
- p.p.č. 1462/1 o výměře 293 m2
- p.p.č. 1462/6 o výměře 100 m2, celková výměra ke směně 393 m2
Náklady za vklad práva do KN jsou na vrub ČRS MO Stříbro.
ZM schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi NET4GAS, s.r.o. Praha a MŠ
v Kladrubech na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na podporu
činnosti MŠ.
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ZM schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi
městem Kladruby a akciovou společností Průmysl kamene, Příbram ohledně
umístění stavby kanalizačního potrubí v rámci akce „Kanalizace v jihozápadní
části obce Milevo“ na pozemku č. 1931/1 v k.ú. Milevo.
ZM schválit smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Plzeňský
lesprojekt, a.s., nám. Generála Píky 8, Plzeň na zpracování lesního
hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Kladrubské lesy, s.r.o.
s platností od 1.1.2017 do 31.12.2026 za cenu 589.875,- Kč vč. DPH (471,90
Kč/1 ha lesní půdy vč. DPH, celkem cca 1250 ha lesní půdy).
ZM schválit odprodej budovy bývalé knihovny v Brodu čp. 24.

Rada města


Komisi pro mládež, školství a kulturu o přípravu fotomateriálu pro videoprojekci
na plátno při oslavách 900 let města.

Rada města


jmenovala:

Dočasnou ředitelkou Regionálního muzea v Kladrubech Mgr. Marcelu
Hlaváčovou, a to do doby vypsání výběrového řízení na obsazení této funkce.

Rada města


žádá :

revokovala :

Usnesení rady města ze dne 14.1.2015 č. 5/2015/II/8 týkající se ukončení
nájemní smlouvy na byt p. xxxx v Revoluční ul. v Kladrubech.

Zasedání zastupitelstva města dne 11.3. 2015 :
Zastupitelstvo města


vzalo

na

vědomí

:

Informaci o odvolání z funkce jednatele společnosti Kladrubské lesy, s.r.o. p.
Jaroslava Pospíšila z důvodu, že již není členem zastupitelstva města Kladruby a
jmenování nového jednatele p. Mgr. Vladimíra Šmahela.
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Zastupitelstvo města
















:

Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 11.12.2014
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
Účetní závěrku města Kladruby za rok 2014; kdy ZM posoudilo a) úplnost
podkladů účetní závěrky; b) soulad podkladů účetní závěrky; c) kontrolní
zjištění.
Zjistilo, že předložená účetní závěrka poskytuje v rozsahu
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční
situace účetní jednotky města Kladruby. Dle vyhlášky č. 220/2013 Sb. je pořízen
písemný záznam o hlasování
Výsledek hospodaření za rok 2014
Tvorbu sociálního fondu r. 2015 přídělem ve výši 4% z ročního objemu
vyplacených mzdových prostředků roku 2014, tj. částka 154.366,- Kč, která
bude převedena z běžného účtu na sociální fond nejdéle do 31.3.2014
Pronájem p.p.č. 2 o výměře 1735 m2, p.p.č. 126/11 o výměře 1222 m2 a část
p.p.č. 1907 o výměře cca 400 m2 v k.ú. Láz u Kladrub nájemci p. Janu Kozlovi,
Láz 18 za cenu stanovenou ve výši 5 % z průměrné ceny pozemku stanovenou
vyhláškou č. 298/2014, kterou se stanoví seznam katastrálních území
s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků; tzn. k.ú.
Láz u Kladrub 5,97 Kč/1 m2, celkem pronajatá plocha 3357 m2 x 0,2985 Kč/1m2
= roční nájem 1002,-Kč
Návrh nového uspořádání pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Tuněchody u Stříbra
Aktualizaci společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú.
Tuněchody u Stříbra
Odprodej pozemků – část p.p.č. 52/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra – dle GP č. 182247/2014 st.p.č. 101 o výměře 11 m2 (hráz rybníka) a p.p.č. 52/6 o výměře 8 m2
(okolní manipulační plocha) p. Anně Pölderlové, Vrbice u Stříbra čp. 20 za cenu
60,-Kč/1 m2 + náklady na vklad do KN, kupní cena 1140,-Kč + 1000,-Kč vklad
do KN
Sponzorské dary pro ZŠ Kladruby na pořádání Učitelského plesu 2015 dle
předloženého seznamu
Pořízení technologie na regulaci vytápění do ZŠ Kladruby od firmy FLEA s.r.o.
Tachov za cenu 550.350,- Kč
Darovací smlouvu uzavřenou mezi NET4GAS, s.r.o. Praha a MŠ v Kladrubech
na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na podporu činnosti MŠ

Zastupitelstvo města


projednalo a s c h v á l i l o

neschválilo

:

Odprodej pozemku p.p.č. 1544 v k.ú. Brod u Stříbra p. Janu Turkovi, Stříbro,
Americká 1570, ale trvá na nájemním vztahu
Irena Lőriková
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Jednání starostky města :
16.2.
19.2.
19.2.
24.2 .
25.2.
25.2.
26.2.
2.3.
9.3.
10.3.
11.3.
11.3.
11.3.
11.3.
12.3.
13.3.
17.3.
19.3.
23.3.
24.3.
24.3.
25.3.
25.3.
26.3.
27.3.
30.3.
2.4.
3.4.
8.4.
9.4.
10.4.
13.4.
14.4.
21.4.
22.4.
22.4.
23.4.
27.4.

-

zasedání rady města
jednání s pracovníky Kladrubských lesů
jednání s firmou Mazeppa
zasedání Stříbrského regionu
jednání s majitelem Kladrubských bunkrů
zasedání rady města
zasedání investiční komise VSOZČ
účast na krajském setkání Svazu měst a obcí v Plzni
kontrolní den - Pozorka
setkání starostů okr. TC se zástupci kraje
jednání se zástupcem firmy Ekodepon
jednání u Okresního soudu v Tachově
zasedání rady města
zasedání zastupitelstva města
jednání se stavebním dozorem na akci „Pozorka“
jednání s ředitelem MKS Stříbro
zasedání rady cestovního ruchu okresu TC
exkurze ve spalovně ve Schwandorfu v Německu
jednání se zástupcem firmy Strabag (Pozorka)
zasedání Sdružení vlastníků lesů v Kostelci
jednání s ředitelkou ZŠ
jednání na klášteře v Kladrubech
zasedání rady města
jednání u Okresního soudu v Tachově
jednání s firmou EKO-KOM (odpady)
jednání na ministerstvu kultury ohledně dotace
tisková konference v klášteře ohledně oslav 900 let
hodnotící komise výběrového řízení - Vak Stříbro (Pozorka)
výjezdní zasedání rady města ve Vrbici
zasedání rady Sdružení obcí Černošín – skládka
sněm Svazu měst a obcí PK
kontrolní den - Pozorka
jednání s architektkou - muzeum
česko-německé setkání škol v Plzni
jednání s pracovníky Kladrubských lesů
schůzka se zástupci spolků a organizací v Kladrubech
zasedání Stříbrského regionu v Bezdružicích
jednání s organizátory Mírového běhu
Irena Lőriková
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Postup při změně trvalého pobytu
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Leták Správy základních registrů
Ministerstva vnitra ČR
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Oslavy 900 let od založení kláštera Kladruby
2. dubna 2015 se konala v bývalé latinské škole v klášteře v Kladrubech tisková
konference k oslavám 900 let od založení kláštera. Přinášíme Vám výtažky ze dvou
tiskových zpráv, které byly pro tuto konferenci připraveny.

Výtažek z tiskové zprávy Národního památkového ústavu, územní památkové
správy v Českých Budějovicích :
TISKOVÁ ZPRÁVA - Klášter Kladruby slaví 900 let od svého založení
České Budějovice, 2. dubna 2015
Benediktinský klášter v Kladrubech slaví v letošním roce 900 let od svého založení
knížetem Vladislavem I. Významnými mezníky oslav jsou dvě události – navrácení
zrestaurované mariánské koruny na hlavní oltář klášterního chrámu a zpřístupnění jižní
klášterní zahrady veřejnosti poprvé v historii. Nabídku kulturních akcí tvoří tradiční
osvědčené aktivity i nové programy, připravené speciálně k výročí. Mimořádné slevové
zvýhodnění při návštěvě kláštera budou moci využít nejen místní obyvatelé.
Symbolické zahájení oslav je spojeno s návratem mariánské koruny na hlavní oltář
klášterního chrámu Nanebevzetí Panny Marie, sv. Benedikta a sv. Wolfganga. „Koruna,
jíž pravděpodobně navrhl Jan Blažej Santini Aichel, prošla několikaměsíčním
restaurováním, které se uskutečnilo za finanční podpory členů organizace The Friends of
Czech Heritage z Velké Británie. V 70. letech 20. století byla koruna během restaurování
oltáře mylně sejmuta. Původní Santiniho ideová a výtvarná koncepce je díky navrácení
koruny na hlavní oltář rehabilitována.
Druhým přelomovým okamžikem v dosavadním životě kláštera bude slavnostní
zpřístupnění jeho jižní zahrady. Od 1. května 2015 se návštěvníci budou moci projít
zrevitalizovanou částí klášterních zahrad, která v době fungování kláštera sloužila jako
užitková, tzn. k pěstování bylinek pro místní kuchyni, součástí zahrady byl i ovocný sad.
V novodobé historii zahrada značně chátrala a pustla. Díky finančním zdrojům z Evropské
unie se podařilo vytvořit klidovou plochu s lučními partiemi a ovocným sadem s použitím
starých odrůd jabloní, hrušní a třešní. Zahrada bude volně přístupná až do konce října.
V pestré nabídce akcí věnovaných výročí zaujímá svébytné místo speciální slevová
aktivita nazvaná Založení 1115. Návštěvníci, kteří mají trvalé bydliště v obcích historicky
spjatých se založením kladrubského kláštera, uvítají možnost zavítat na některou
z prohlídkových tras (klášter, zámek nebo kombinovaná) za jednotné vstupné 30,- Kč
nebo 1,50 € za osobu. Podmínkou poskytnutí vstupenky za uvedenou cenu je prokázání
trvalého bydliště (např. občanským průkazem) v obcích, jejichž seznam je součástí
tiskové zprávy. Toto netradiční zvýhodnění se týká vybraných obcí nejen v Plzeňském
kraji, ale též v krajích Karlovarském, Pardubickém, Středočeském či Ústeckém a také
Zbraslavi a Žabovřesk v Praze.
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Tradiční kulturní sezónu v klášteře zpestří několik výjimečných událostí. Ve spojitosti se
slavnostním zpřístupněním jižní klášterní zahrady bude prohlídková trasa kláštera
vyzdobena florálními objekty. První ročník květinové přehlídky Santiniho květy bude
k vidění od 1. do 3. května 2015. Mimořádný zážitek slibuje také představení Animal
Exitus v podání Spitfire Company (CZ), které se odehraje v rámci festivalu Tanec Praha
2015. Pět rozličných fází a stavů, které se člověka zmocňují při vyrovnávání se
s traumaty, budou moci diváci spoluprožívat v úterý 16. června 2015 na severní terase u
klášterního kostela. Na začátku srpna zavítá do kláštera také festival 9 týdnů baroka,
pořádaný v rámci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015, pod jehož křídly
se v pátek 1. srpna 2015 odehraje Klášterní barokní noc plná vůní, chutí, barev i tónů,
divadla i hvězdářského umění. V sobotu 2. srpna 2015 přiláká milovníky kvalitní hudby
Iva Bittová v doprovodu skupiny Čikori a venezuelského tanečníka a performera Davida
Zambrana.
Další novinku představují netradiční tematicky orientované prohlídky s názvem
Monastýrování... aneb... Tyto prohlídky jsou připravovány ve spolupráci s klášterem
Plasy, který v letošním roce slaví 870 let od svého založení. V průběhu sezony se tato
akce uskuteční na obou místech celkem ve čtyřech termínech a konkrétními tématy budou
klášterní architektura (6. června 2015), klášterní smysly a živly (4. července 2015), Nocí
ke hvězdám Santiniho Aichla (7. – 8. srpna 2015) a klášterní život (19. září 2015). Cílem
prohlídek je zájemcům přiblížit historii a život v klášteře zcela jiným, nezvyklým
pohledem.
Zkrátka nepřijdou ani příznivci obvyklých klášterních akcí. V květnu ožije klášterní
nádvoří Historickým jarmarkem (16. – 17. května 2015) a otevřeno bude i během Noci
kostelů (29. května 2015). Chybět nebude slavnost Klášterní slunovrat v sobotu 20.
června 2015 nebo již 15. ročník nočních oživených prohlídek známých jako
Benediktinské dny (10. – 11. července a 17. – 18. července 2015). Milovníci hudby si
přijdou na své během letních koncertů 38. ročníku festivalu Kladrubské léto a vyznavače
dobrého vína, medu a cimbálové muziky potěší zářijové Slavnosti vína a medu (12. září
2015). Zvídaví návštěvníci a milovníci historie navíc ocení mimořádné prohlídky běžně
nepřístupných prostor v části nového konventu, které ponesou název Víme, kudy
chodíme... nový konvent. Probíhat budou o víkendu 12. – 13. září 2015.
Jubileum kladrubského kláštera připomene také vědecká konference „900 let kláštera
v Kladrubech,“ která se uskuteční v druhé polovině června. Tematicky se zaměří na
klášterní instituci, benediktinskou řádovou historii a dějiny západočeského regionu. Cílem
konference je shrnout aktuální stav výzkumu kladrubské problematiky a představit jeho
výsledky v celé své tematické a metodické rozmanitosti. Z úst erudovaných odborníků
zazní příspěvky zaměřené na archeologii, dějiny architektury, umění a uměleckého
řemesla. Pozornost bude samozřejmě věnována otázkám benediktinské spirituality, roli
kláštera jako instituce a samozřejmě i dějinám památkové obnovy a hledání využití areálu
Národní kulturní památky.
Více informací naleznete na webových stránkách http://www.klaster-kladruby.cz/ nebo
www.npu-cb.eu.

17

Seznam obcí zapojených do akce "Založení 1115"
Chlum (u Manětína, část obce Pšov)

Karlovarský

Karlovy Vary

Žestoky (Řestoky)

Pardubický

Chrudim

Benešovice

Plzeňský

Tachov

Bezemín (část obce Cebiv)

Plzeňský

Tachov

Bijadla (část obce Merklín)

Plzeňský

Plzeň-jih

Boječnice

Plzeňský

Tachov

Bonětice (část městyse Stráž)

Plzeňský

Tachov

Borovany (část města Bor)

Plzeňský

Tachov

Buková (u Merklína)

Plzeňský

Plzeň-jih

Bušovice

Plzeňský

Rokycany

Cebiv

Plzeňský

Tachov

Čečkovice (část města Bor)

Plzeňský

Tachov

Čeliv (část obce Kokašice)

Plzeňský

Tachov

Čižice

Plzeňský

Plzeň-jih

Darmyšl (část obce Staré Sedlo)

Plzeňský

Tachov

Dnešice

Plzeňský

Plzeň-jih

Hlinné (část obce Tisová)

Plzeňský

Tachov

Hlupenov (část města Bor)

Plzeňský

Tachov

Hněvnice

Plzeňský

Plzeň-sever

Honezovice

Plzeňský

Plzeň-jih

Hůrky (část obce Zahrádka)

Plzeňský

Plzeň-sever

Chockov (část obce Lhotka u Radnic)

Plzeňský

Rokycany

Chotěšov

Plzeňský

Plzeň-jih

Jivjany (část obce Velký Malahov)

Plzeňský

Domažlice

Kamenice (Horní a Dolní Kamenice)

Plzeňský

Domažlice

Kamýk (část města Bezdružice)

Plzeňský

Tachov

Kladruby

Plzeňský

Tachov

Klenovice (část obce Všeruby)

Plzeňský

Plzeň-sever

Košetice (část obce Líšťany)

Plzeňský

Plzeň-sever

Láz (část města Kladruby)

Plzeňský

Tachov
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Líně

Plzeňský

Plzeň-sever

Líšťany

Plzeňský

Plzeň-sever

Lobzy (část obce Ošelín)

Plzeňský

Tachov

Lom u Stříbra (část obce Benešovice)

Plzeňský

Tachov

Losina (součást Chotěšova)

Plzeňský

Plzeň-jih

Luková (část obce Manětín)

Plzeňský

Plzeň-sever

Málkovice (část města Bor)

Plzeňský

Tachov

Malovice (část města Bor)

Plzeňský

Tachov

Mašovice (část obce Meclov)

Plzeňský

Domažlice

Meclov

Plzeňský

Domažlice

Město Touškov

Plzeňský

Plzeň-sever

Metelsko (Dolní M. část H. Týna)

Plzeňský

Domažlice

Milevo (část města Kladruby)

Plzeňský

Tachov

Milíkov (část města Stříbro)

Plzeňský

Tachov

Mladotice

Plzeňský

Plzeň-sever

Močerady

Plzeňský

Domažlice

Mydlovary (součást obce Křelovice)

Plzeňský

Plzeň-sever

Nahošice (část obce Blížejov)

Plzeňský

Domažlice

Nechanice (část obce Nové Mitrovice)

Plzeňský

Plzeň-jih

Ostrov u Stříbra (část obce Kostelec)

Plzeňský

Tachov

Plezom (část obce Ošelín)

Plzeňský

Tachov

Poděvousy

Plzeňský

Domažlice

Podmokly (část obce Úněšov)

Plzeňský

Plzeň-sever

Prašný Újezd (část obce Mlečice)

Plzeňský

Rokycany

Prostiboř

Plzeňský

Tachov

Racov (část obce Staré Sedlo)

Plzeňský

Tachov

Skapce

Plzeňský

Tachov

Skviřín (část města Bor)

Plzeňský

Tachov

Souměř (část městyse Stráž)

Plzeňský

Tachov

Staré Sedlo

Plzeňský

Tachov

Sytno

Plzeňský

Tachov
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Tachov

Plzeňský

Tachov

Tlučná

Plzeňský

Plzeň-sever

Tuřany

Plzeňský

Plzeň-jih

Únehle

Plzeňský

Tachov

Vlkýš (část obce Heřmanova Huť)

Plzeňský

Plzeň-sever

Vranovice (část obce Břasy)

Plzeňský

Rokycany

Vrbice (část města Kladruby)

Plzeňský

Tachov

Všekary

Plzeňský

Domažlice

Všenice

Plzeňský

Rokycany

Zdemyslice

Plzeňský

Plzeň-jih

Zemětice

Plzeňský

Plzeň-jih

Zbraslav (městská část Praha 5)

Praha

Praha

Žabovřesky (součást obce Zbraslav)

Praha

Praha

Čeradice

Středočeský

Kladno

Černošice

Středočeský

Praha-západ

Libeň (součást obce Libeř)

Středočeský

Praha-západ

Milostín

Středočeský

Rakovník

Nezabudice

Středočeský

Rakovník

Ratboř

Středočeský

Kolín

Rpety

Středočeský

Beroun

Šlovice (část obce Hřebečníky)

Středočeský

Rakovník

Vladislavice (Sezemice)

Středočeský

Mladá Boleslav

Drahomyšl (část obce Lipno)

Ústecký

Louny

Hrobce

Ústecký

Litoměřice

Lounky (část obce Chodouny)

Ústecký

Litoměřice

Panenský Týnec

Ústecký

Louny

Starý Mlýnec (část obce Ploskovice)

Ústecký

Litoměřice

Vinné (část obce Ploskovice)

Ústecký

Litoměřice

Z tiskové správy NPÚ, územní památkové správy v Českých Budějovicích
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Výtažek z tiskové zprávy Místní akční skupiny Český Západ :
Obce a města v celé zemi se spojí k oslavám 900 let Kladrub
Zakládací listina kláštera v Kladrubech, datovaná do roku 1115, uvádí široký výčet
majetku darovaného knížetem Vladislavem I. nově vzniklému klášteru. Mimo jiné
vyjmenovává řadu vesnic a sídel věnovaných klášteru zcela, nebo i jen z části, případně
naopak z daru vyjmutých. Pro většinu těchto obcí se jedná o první písemnou zmínku o
jejich existenci. Zakládací listina je psána v latině a názvy jednotlivých sídel zcela
neodpovídají jejich dnešním jménům. Díky neúnavné práci kladrubského historika Jiřího
Čechury se ale podařilo identifikovat většinu z nich a mohli jsme tak oslovit jejich
starostky a starosty, abychom je přizvali ke spolupráci na oslavách. Ze stovky oslovených
obcí reagovala zhruba polovina. Většina z nich plánuje na letošní rok zajímavé kulturní
akce, spojené s připomínkou významného jubilea, a tak se MAS Český Západ spolu s
městem Kladruby a klášterem Kladruby za podpory Plzeňského kraje a Ministerstva
kultury rozhodla připravit několik společných materiálů. Vznikne leták s informacemi o
zakládací listině a přehledem jednotlivých oslav, speciální internetová stránka i putovní
výstava. Internetové stránky s informacemi o společném výročí jsou spuštěny od 10.
dubna 2015 na www.kladruby900.cz.
24.4.
23.5.
30.5.
30.-31.5.
5.-7.6.
6.6.
13.6.
13.6.
19.-20.6.
20.6.
20.-21.6.
20.-21.6.
20.-21.6.
27.-28.6.
27.6.
27.6.
4.7.
4.7.
4.-5.7.
5.7.
5.7.

Luková u Manětína
Hrobce
Skapce
Borovany
Benešovice
Rpety / Středočeský kraj
Hněvnice
Panenský Týnec / Ústecký k.
Milkov u Lestkova
Bušovice
Cebiv
Líně
Sytno
Líšťany
Tlučná
Zdemyslice
Horní Kamenice
Zahrádka
Úněšov
Lounky / Ústecký kraj
Čižice

18.-19.7.
25.7.
31.7.-1.8.
31.7.-2.8.
7.-9.8.
7.-9.8.
8.8.
8.8.
14.-16.8.
22.8.
29.-30.8.
11.-13.9.
12.9.
12.9.
12.9.
25.9.
25.-28.9.
26.9.
27.9.
7.-11.10.

Ploskovice / Ústecký k.
Zemětice
Všekary
Staré Sedlo a Prostiboř
Tachov
Ošelín
Honezovice
Poděvousy
Kladruby
Dnešice
Meclov
Mladotice
Břasy
Heřmanova Huť
Libeň / Středočeský kraj
Chotěšov
Všenice
Černošice / Středočeský
Ostrov u Stříbra
Zbraslav
Jan Florian
MAS Český Západ
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KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PLZEŇSKÉHO KRAJE
HLEDÁ NOVÉ POLICISTY
Nabízíme:

-

práci, která má smysl a pomáhá celé společnosti
garantované hmotné zajištění a kariérní postup
široké uplatnění dosaženého vzdělání
za spolehlivou dlouholetou službu odchodné a výslužné

Požadujeme:

-

občanství České republiky
věk minimálně 18 let
bezúhonnost
dosažené úplné středoškolské vzdělání
zdravotní, osobnostní a fyzickou způsobilost

Bližší informace na oficiálních webových stránkách
www.policie.cz
Kontakt:
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Nádražní 2
306 28 Plzeň
Tel.: 974 322 654
Email: krpp.op.podatelna@pcr.cz
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola

Loučení se zimou
I když to s letošní zimou nebylo tak
dramatické, rádi jsme se s ní rozloučili
tradičním vynášením Morany. Ve všech
třídách naší MŠ se děti na tuto slavnost pilně
připravovaly. Zdobení paní Zimy, nácvik
několika tanečků se zpěvem a pohybových
her bylo součástí programu „Loučení se
Zimou“. Každá třída se vydala s vlastní
Moranou na její poslední cestu k řece. Aby
se paní Zima nechtěla vrátit, pro jistotu jsme
ji podpálili sukni a poslali po vodě daleko od
Kladrub.
Cestou zpět jsme ještě mohli pozorovat
zatmění Slunce díky mamince naší Alžbětky
Petráňové, která nám půjčila svářečskou
helmu. Všechny děti tak viděly překrývající se Slunce s Měsícem.
Zuzana Křížová
Vítání jara v MŠ
Po spálení Morany se děti rozloučily se zimou a už se těšily na vítání jara. Děti ze třídy
Koťat si vyrobily květinové
čelenky, Berušky a Broučci se po
nasazení
čepiček
proměnili
v zahradní skřítky. Při říkance pak
jarním klíčem probudily stromy a
ozdobily je barevnými stužkami.
Nejvíce se děti těšily na to, až se
otevře zahradní domek a vytáhnou
kola, koloběžky a odstrkovadla.
Také se odemkly houpačky a
lanovka. Děti už se těší na dovádění
na zahradě.
Ladislava Pauchová,
Petra Kertysová
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Masopustní veselí v MŠ
Jeden chladný únorový týden patřil oslavám masopustu. V tomto „masopustním" týdnu
jsme si s dětmi povídali o tom, co to vlastně masopust je, o jeho tradici, prohlíželi obrázky
různých masek a veselic a naučili se „masopustní“ básničky a písničky. Zatímco my
s dětmi jsme zdobily své třídy na náš „velký den“, maminky dětem doma připravily
krásné masky. Díky tomu jsme se v pátek setkali ve školce s princezničkami, vílami,
selkou, ovečkou, včeličkou, piráty, spider-many, rytíři, fotbalistou a dalšími překrásnými
maskami a naše masopustní veselí se opravdu moc povedlo.
Marcela Jandíková
Tvořivá dílna učitelek
Dne 16. 3. 2015 od 16.30 hodin se
uskutečnilo setkání učitelek mateřských
škol z regionu Tachov opět s paní Janou
Klepsovou. Důvodem byla ukázka jarní a
velikonoční výzdoby.
Největší
úspěch
zaznamenala výroba růží z kartónových
pásků a tvoření věnečků, vrkočů a věnců ze
stočených větviček břízy či loubince a
posléze doplněných větvičkami jabloně
barevnými vajíčky, peřím, břečťanem,
umělou trávou, lýkem ap.
Alena Medová
Návštěva kravína
Ve školce ve třídě Koťat jsme se jara
už nemohli dočkat. Dobrá nálada nás
sice neopouští, ale se sluníčkem je
ještě lepší. K těšení na jaro patří
povídání o zvířátkách a jejich
mláďatech, která se právě v tomto
období rodí. A tak jsme se vydali na
návštěvu do kravína, kde je již hodně
telátek narozených. Děti si mohly
prohlédnout i pohladit telátka i jejich
maminky.
Moc děkujeme panu Stanislavu
Eberlovi, že jsme si mohli
prohlédnout celý kravín a vidět
zvířata opravdu z těsné blízkosti. Takovou možnost mnoho dětí nemá. Moc děkujeme.
Petra Kertysová
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Vystoupení při oslavě MDŽ
Naše mateřská škola se zúčastnila oslav MDŽ v Kulturním domě v Kladrubech.
Na pódiu se vystřídala všechna oddělení MŠ. Své pěvecké a pohybové nadání předvedly
děti ze třídy Broučků a Berušek. Skotačily ve svižném rytmu a jejich taneční vystoupení
sklidilo bouřlivý potlesk. Ve třídě Koťat nacvičily děti pásmo básní a písní pro maminky a
babičky. Herecký um Koťat se projevil při dramatizaci pohádky O Červené karkulce.
Sluníčka se proměnila ve zdatné tanečníky diskorytmů, když na mix písní skupiny Boney
M předvedla své taneční variace. Úsměvy na tvářích a někde i slzičku dojetí vyvolali
všichni účinkující letošních oslav Mezinárodního dne žen v Kladrubech.
Chtěla bych poděkovat i paní Anně Čtvrtníčkové za poskytnutí kostýmů na naše
diskoshow.
Zuzana Křížová
Ekoprogram – Jaro už je tu
Jedno jarní dopoledne
zavítala do školky se
svým
ekoprogramem
paní Petra Čechurová.
Tentokrát si pro děti
připravila téma „Jaro už
je tu“.
Společně
jsme
si
povídali o jaru, které
právě začalo. Nejprve
jsme písničkou probudili
sluníčko. Na jeho teplé
hřejivé
paprsky
už
čekala celá příroda.
Když sluníčko zahřálo
sněhovou vločku, roztála
a přeměnila se na kapku
vody. Děti sluníčku pomohly roztopit poslední zbytky sněhu a místo sněhu se nám ve
třídě zazelenala jarní tráva. Dále na teplo čekala slepičí a kachní vajíčka. Ta jsme
posbírali po třídě a pomohli na svět kuřátkům a kachňátkům. Také jsme se podívali pod
zem, kde se právě probouzely první jarní květiny. A tak jsme mohli přivítat třeba
sněženku, sedmikrásku, krokus nebo pampelišku. Na závěr si každý z nás zasel semínko
slunečnice, o které se teď musíme pořádně starat. A jestli se nám to podaří, budeme se
moct radovat z krásných slunečnic.
Děkujeme Petře Čechurové za krásně připravený program.
Eva Pomyjová
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Aprílová dílnička
Ve třídě Koťat se ve středu 1. dubna odpoledne sešli rodiče s dětmi na Aprílové dílničce.
Společně si mohli vyrobit velikonoční dekorace z papíru. Děti několik dní předem již
zasely osení, které na dílničce již bylo vyrostlé, a tak byla přichystaná mistička na
zapíchnutí velikonoční slepičky. Také byl připraven veškerý materiál na výrobu
velikonoční slepičky, která byla určená jako dekorace na stůl. Odpoledne příjemně uteklo
a rodiče s dětmi odcházeli s hotovými výrobky nejen pro sebe na velikonoční stůl, ale
někteří se rozhodli, že dekoracemi potěší a vyzdobí okna a stoly u svých babiček a
dědečků. Závěrem jsme si všichni popřáli krásné a klidné velikonoční svátky.
Petra Kertysová
Divadélko Kolem
Divadélko Kolem opět přijelo do mateřské školy, a tak se všechny děti sešly ve třídě
Koťat, aby společně zhlédly divadelní představení „Pohádka“. Postava „Pohádky“
neměla lehký úkol, protože děti zavedla do pohádky O třech prasátkách a ukázala dětem,
že bez práce nejsou
koláče a že není nic
zadarmo. A tak
v pohádce
dvě
prasátka byla líná a
nechtěla na stavbu
domečku
cihly,
protože by musela
pracovat. Jednomu
stačila sláma a
druhému dřevěné
klacíky. Až to třetí,
nejchytřejší,
si
postavilo pořádně
pevný domeček a
tak
zachránilo
ostatní
prasátka
před vlkem.
Není jednoduché děti zaujmout a vtáhnout do děje. I tentokrát se to divadélku Kolem
povedlo a na závěr „Pohádka“ ještě stačila dětem zdůraznit a připomenout, že opravdu
nikomu cizímu nesmí věřit.
Eva Pomyjová
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Semináře učitelek v polytechnickém vzdělávání
Jak jsem již v loňském roce informovala prostřednictvím Zpravodaje, účastní se učitelky
MŠ Kladruby s tachovskými MŠ seminářů určených k rozvoji polytechnické výchovy
předškolních dětí.
Účelem našeho vzdělávání bylo získat co nejvíce vědomostí a praktických zkušeností v
oblasti použití ekologického, papírového, dřevěného, přírodního i jakéhokoli netradičního
materiálu. A činnosti s nimi pak uplatnit při výchově v předškolním vzdělávání. S lektory
a lektorkami jsme prošli práci s keramickou hlínou a taktéž instruktáž s pro nás novým
médiem - interaktivní tabulí.
Učitelky měly možnost v rámci výše uvedeného projektu jet na zkušenou do Anglie,
Itálie, Francie. V ČR mohou navštívit na konci dubna i brněnské MŠ různých typů a
uspořádání (lesní MŠ, waldorfský typ, ap.).
Až ukončíme celý projekt vzdělávání, dostane MŠ Kladruby do vlastnictví 2x interaktivní
tabule, 2x keramické pece a materiál k různým pracovním činnostem.
Alena Medová
Lví očko
Že prevence je úspěchem v jakékoli sféře lidské činnosti je všeobecně známé . A pokud se
jedná o zdraví a zdárný růst našich dětí, to platí dvojnásob. Proto každý rok využíváme
službu screeningového vyšetření zraku předškolních dětí - tzv. "Lví očko".
Speciálně upravená kamera podchytí odchylky ve vývojovém stádiu zraku dítěte a rodiče
jsou na tuto skutečnost upozorněni. Vyšetření je zcela bezplatné, neboť celou akci
financuje a zaštiťuje LIONS CLUB PLZEŇ BOHEMIA.
Alena Medová
Víte,že :
 Mateřská škola Kladruby v současné době nabídla rodičům uzavření MŠ v měsíci
červenci a srpnu 2015. Jedná se o termín od 20.7. do 14.8.2015 …
 děkujeme kladrubským včelařům za velikonoční nadílku v podobě balíčku
perníčků pro každé dítě …
 děkujeme za sponzorský dar paní A. Čtvrtníčkové - oblečení na vystoupení dětí u
příležitosti oslavy MDŽ …
 nás čeká 14. 4. pohádka s "Maňáskovým kroužkem" paní Evy Pomyjové …
 23. 4. přijedou bubeníci na "Bubnování v kruhu" …
 24. 4. pojedou Sluníčka na třídní výlet vláčkem do Plzně na expozici "Zahrada"
J.Trnky …
 24. 4. by se měly děti MŠ společně se ZŠ zúčastnit ukázky dravců na fotbalovém
hřišti …
 11. 5. přijede divadlo NÁNA s "Námořnickou pohádkou"…
Alena Medová
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Základní

škola:

Vyráběcí den
V pátek 27. března se v naší škole konal vyráběcí
den. Už od roku 2007, kdy jsme adoptovali
Muthinu Munywoki z Keni se snažíme získat
finance na zaplacení jejího školného.
A proto dvakrát do roka (na Vánoce a
Velikonoce) děláme tyto vyráběcí dny. Žáci 2.
stupně se vždy rozdělí do pěti skupin a vyrábějí
různé dekorace, aby mohla Muthina chodit do
školy a mít lepší život. Letos bylo 5 skupin po 13
– 14 žácích. My v naší skupině jsme vyráběli
ozdobené osení, králíky a slepičky z překližky. Ostatní vyráběli také různé krásné věci,
např. věnce z papírových vajíček nebo březových větví a květináče s kraslicemi.
Doufáme, že Muthinu bude mít radost.
Tereza Tauschová (VII.)
Velikonoční prodej na trzích
Tak jako každý rok i letos prodávala naše škola různé velikonoční dekorace, které jsme
vyrobili ve škole při výrobním dnu.
Stánek jsme měli ve čtvrtek 2. dubna dopoledne na kladrubském náměstí a v neděli 5.
dubna odpoledne na nádvoří kláštera při velikonočním jarmarku. Výrobků bylo spousty,
např. pomlázky, ozdobené osení, velikonoční věnce, různé slepičky, králíčci… Přestože
počasí nám moc nepřálo – pršelo, trochu sněžilo a zima byla jako o Vánocích, v našem
stánku bylo stále plno. A podařilo se nám vydělat více než polovinu částky, kterou ročně
potřebujeme získat na zaplacení školného pro naší Muthinu.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří si něco koupili, a tak přispěli na dobrou
věc. Už se na Vás těšíme při Historickém jarmarku, kde náš stánek nebude chybět.
Jitka Valentová, Milan Rohm (VIII.)
Beseda o Indii
Ve čtvrtek 12. února přijel k nám do školy pan Tomáš Kubeš s povídáním o Indii.
V učebně zeměpisu se vystřídaly dvě skupiny, nejprve žáci 4. a 5. třídy a potom 7. – 9.
třídy .
Pan Kubeš se svými kolegy několikrát v Indii byl a několik měsíců tam žil. Povídání bylo
zajímavé a myslím, že se všem líbilo.
Jana Naruševičová (IX.)
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Exkurze osmáků na Gymnáziu Stříbro
V pondělí 30. března navštívilo 13 žáků osmé třídy s paní učitelkou Havránkovou
Gymnázium ve Stříbře.
Na gymnázium jsme se dostali autobusem, který nám škola poslala, a strávili jsme tam
celé dopoledne. Jednu hodinu jsme byli v učebně biologie, kde jsme pod mikroskopem
zkoumali různé preparáty. Po přestávce na svačinu jsme šli do učebny chemie, tam jsme si
chvíli povídali, pak jsme si vzali pracovní oblečení a šli si vyzkoušet čtyři pokusy do
chemické laboratoře. S pokusy nám pomáhali studenti gymnázia z chemického kroužku.
Byli jsme tam rozděleni do skupinek a ke každé byl přidělen student gymnázia. Pokusy
byly opravdu zajímavé.
Poté jsme šli čekat na autobusovou zastávku na odvoz. Do Kladrub jsme se vrátili ve
12:15. Myslím, že se dopoledne na gymnáziu všem líbilo.
Dominika Karlíková (VIII.)
Fyzikální olympiáda
Dne 26. 3. se v Tachově uskutečnilo okresní kolo Fyzikální olympiády. Z naší školy se
zúčastnila výprava čtyř deváťáků. Ve velké konkurenci naši reprezentanti obsadili velice
krásné pozice: L. Bubeníček a J. Hinterholzinger se umístili na děleném 9. -10. místě,
A. Štěrba na 8. místě a D. Eret na místě prvním. Tímto děkujeme za podporu a přejeme
všem v dalších letech podobné úspěchy!
L. Bubeníček, D. Eret, J. Hinterholzinger, A. Štěrba (IX.)

Maglajz Boulder Cup 2015 – Velká cena města Kladruby
14.
března
se
v tělocvičně Základní
školy
v Kladrubech
konal úvodní závod
letošního
ročníku
Překližka
Cupu
–
pětidílného
seriálu
v lezení mládeže na
umělých
lezeckých
stěnách v Plzeňském
regionu. Ale dávno už
neplatí, že by se
zúčastňovaly
pouze
děti z okolí Plzně. Na
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první letošní závod v boulderingu přijeli kluci a holky z Chebu, Mariánských Lázní,
Karlových Varů, Slaného, Berouna, Prahy a dokonce až z Brna  Pro čtyři věkové
kategorie chlapců a děvčat byly připraveny dvě kvalifikační a dvě finálové cesty, které
však většinou nestačily na určení konečného pořadí. Téměř ve všech kategoriích se museli
medailisté rozlézat na další cestě a závody se pak trošku „protáhly“. Ale protože byla
k dispozici tělocvična a v ní spousta příležitostí, jak se vyřádit, všichni vydrželi až do
závěrečného vyhlášení. Jako obvykle se rozdělovaly diplomy, medaile a pěkné ceny od
sponzorů. Zkrátka nepřišli ani ti, kteří nevyhráli. Každý dostal nějakou drobnost, aby nejel
domů s prázdnou…Pořadatelé z HK Maglajz Kladruby a HK Skoba Stříbro udělali zase
kus dobré práce, která už více než deset let přináší radost horolezeckému dorostu. A
závěr??? Budeme muset přitvrdit!!! Nějak jste se nám nebezpečně rozlezli 
Tak na shledanou v květnu na Májovém Open Cupu v lezení na obtížnost ve Stříbře.
Výsledky:
Kategorie H1:
Kategorie D1:
Plzeň
Kategorie H2:
Kategorie D2:
Kategorie H3:
Kategorie D3:
Kategorie H4:
Kategorie D4:
Kategorie D5:

1. F.Danda, Slaný 2. J.Vitera, Mar.Lázně 3. Z.Štička, Stříbro
1. E.Čechurová, Kladruby 2. K.Votavová, Klášterec n.O. 3.A. Jílková,
1. V.Čechura, Kladruby 2. O.Hartl, Cheb 3. J.Šik, Plzeň
1. L.Rabadová, Kyšice 2. M.Lešetická, Plzeň 3. A.Artimová, Stříbro
1. D.Founě, Stříbro 2. D.Hrivňák, Stříbro 3.A.Kopřiva, Praha
1. K.Matúšová, Stříbro 2. K.Dvořáková, Brno 3. N.Rajnochová , Beroun
1. J.Churavý, Kaznějov 2. P.Pinc, Cheb 3. M.Dobranský, Třebýcinka
1. – 2. Z. Bunková, Stříbro, J.Hegerová, Cheb
1. L.Kepková, Stříbro 2. B.Rybová, Cheb 3. K.Boučková, Cheb

Pavel Nový
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Střípky ze ZŠ
 6.2. si starší žáci z prvního stupně vyslechli spoustu zajímavostí o lesní a polní
zvěři při besedě o myslivosti …
 7.2. se konal Učitelský ples …
 9. a 10. 2. zhlédli žáci 3. - 6. třídy hru „Tři mušketýři“ v divadle Alfa v Plzni …
 12.2. přijel do školy pan Kubeš s cestopisným pořadem o Africe a Indii, kterého
se zúčastnili žáci 4. - 9.třídy …
 13.2. pořádali učitelé Maškarní ples pro děti z prvního stupně. Za dvě hodiny
hudby, tance, her a soutěží toho měli všichni dost …
 20.2. sehráli členové putovního divadélka v tělocvičně školy „Duhovou
pohádku“ pro žáky 1. - 4. třídy …
 22. - 26.2. se v tělocvičně školy pilně pracovalo. Malířská firma p. Hilfa
vymalovala tělocvičnu včetně nářaďovny a balkónu, p. Krásný olištoval
podhledy do nářaďovny, paní Honzíková, pan Timura a děvčata z volejbalového
oddílu TJ Sokol Kladruby připravili celou tělocvičnu na sobotní volejbalový
turnaj. To vše v rekordní době! Děkujeme …
 9.3. si páťáci pod dohledem starších gymnazistů vyzkoušeli zajímavé pokusy
v laboratoři GOA Stříbro …
 14.3. se konal 9. ročník Maglajz Boulder Cupu v boulderingu /viz článek/ …
 20.3. soutěžili žáci ve školním kole Matematického klokana …
 21.- 22.3. vyjeli šesťáci na společný pobyt na Přimdu …
 23.- 25.3. se konalo školní kolo matematické Pythagoriády …
 25.3. začal plavecký výcvik pro žáky 3. a 4. třídy. Žáci absolvují celkem 10
dvouhodinových lekcí …
 26.3. se v Tachově sešli žáci základních škol a gymnázií na okresním kole
Fyzikální olympiády. Z naší školy se zúčastnili čtyři chlapci z deváté třídy a
D. Eret se stal vítězem okresu Tachov. Blahopřejeme! …
 27.3. byl vyhrazen pro velikonoční dílničky, kde žáci se svými učiteli vyráběli
různé velikonoční dekorace na Velikonoční trhy. Výtěžek z prodeje bude opět
použit na financování vzdělání „naší“ Muthiny z Keni …
 30.3. podobně jako páťáci si i žáci z osmé třídy vyzkoušeli v rámci projektu
některé zajímavé pokusy v laboratoři GOA Stříbro …
Pavel Nový

31

Základní umělecká škola
Jarní akce v ZUŠ
Žáci hudební školy v Kladrubech
vystoupili v březnu na oslavách
MDŽ v kulturním domě. Nejprve
zahrál soubor Kladruby Band
písně, které společně secvičili na
různé hudební nástroje. Potom
zahráli žáci na elektrické klávesy
písně lidové i populární s
rytmickým doprovodem.
Žáci kladrubské pobočky zahráli
též při návštěvě pana prezidenta
v Kostelci.
Největším jarním koncertem ZUŠ je Velikonoční koncert v klášteře Kladruby. Na
koncertě zahrál soubor staré hudby Cavalla renesanční skladby, Quartetto zahrálo skladby
G.F.Händela. Koncert zakončily svým vystoupením harfistky Jana Šouflová a W. van der
Meijs z Prahy.
Žáci výtvarného oboru vystavovali své práce na výstavě nazvané Vlastníma rukama,
konané v březnu – dubnu v Městském muzeu ve Stříbře.
Stanislava Šmahelová

Hasiči informují
Vážení spoluobčané!
Úvodem našeho článku bych Vás co nejsrdečněji pozval na
slavnostní „Stavění máje“, které se bude konat na tradičním
místě ve čtvrtek 30. 4. od 18 hod. Přijďte se pobavit, občerstvení bude zajištěno.
Přípravy na naše výročí začínají nabírat na obrátkách. Zprovoznili jsme naši historickou
stříkačku a v současné době renovujeme přívěs na motorovou stříkačku. Ve fázi plánování
je také průběh oslav, ukázky činnosti, program a zajištění celé akce.
Poslední březnový víkend jsme v rámci brigády sázeli stromky, teď nás čeká dovoz
májky, příprava dřeva na táborák k májce a celkové zajištění akce. Také soutěžní družstvo
se musí probudit ze zimního spánku a začít trénovat.
Výjezdová jednotka měla za uplynulé období nahlášeny tři události. Požár porostu u
kláštera, který se ukázal jako planý poplach, požár bytu ve Stříbře a padlý strom na silnici
Ostrov- Stříbro. Také jsme úspěšně prošli s Avií STK. Teď nás ještě čekají jarní přechody.
Se všemi milovníky venkovních akcí se těšíme na setkání u táboráku pod májkou a
doufáme, že počasí nám bude přát ke spokojenosti všech zúčastněných.
Martin Větrovec
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Rybářský kroužek Kladruby informuje
Zimní měsíce jsme trávili suchou přípravou v naší klubovně a tělocvičně ZŠ.
V klubovně se rybáři a rybářky učili poznávat ryby, rostliny a živočichy žijící kolem
vody, znát rybářský řád a jak sestavovat udice. V tělocvičně jsme každou neděli
zdokonalovali RT (rybářskou techniku) a těšili se na dlouho přicházející jaro, abychom
své dovednosti a znalosti mohli ukázat v praxi. Prvních závodů letošního roku jsme se
zúčastnili v Nepomuku - “Halový územní přebor“, kde všichni přes velkou konkurenci
zamakali a výsledkem bylo získání krásných 7 medailí (z celkového počtu 9), dva poháry
za čtyřčlenná družstva (1. a 2. místo) a to, že jsme konečně porazili dlouho suverénní
Kdyni.
Další naší pravidelnou akcí je úklid našeho rybníka u kláštera a již každoroční brigáda
kolem řeky Úhlavky - od mostu pod klášterem až po dálniční most u Mžikova mlýna, kde
každý rok posbíráme spoustu odpadu!!!
A nyní v krátkosti souhrn akcí na tento rok:
11.4.
23.4.
25.4.
Květen
29.- 31.5.
19.- 21.6.

-

Krajský přebor v LRU (lov ryb udicí) v plavané v Nepomuku
Plzeňský Plaváček-Plzeň - Borská přehrada
Územní přebor mládeže v RT – Kdyně, fotbalové hřiště
Okresní kolo Zlaté Udice - Planá u M.L.
Krajské kolo Zlaté Udice - Kynšperk nad Ohří
Národní kolo Zlaté Udice- Mladá Boleslav

Poslední dvě akce jsou závislé na tom, jestli se probojujeme jako v loňském roce.
Více o akcích a fotky z již uskutečněných závodů na našich stránkách
http://ryby.monastus.eu. Moc děkujeme za přízeň a …….. Petrův Zdar
Petr Havránek
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Římskokatolická farnost Kladruby
V naší farnosti máme nového kněze, faráře - je jím P. Wojciech Kaczmarek
OFMCap – kněz a řeholník, člen řádu menších bratří kapucínů. A nyní něco o jeho
životě :
Narodil se v nejstarším městě Polska Kalisz 8. února 1974, nemá žádné sourozence. Po
maturitě se přihlásil do řádu menších bratří kapucínů a byl přijat do varšavské provincie.
Po vstupu do řádu byl rok postulantem, další rok novicem – to už v hábitu a na konci
noviciátu složil první sliby. Pak byl přijat do semináře a začal studovat na teologické
fakultě katolické university v Lublinu. Polsky se tato universita nyní jmenuje: „Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II.“.
Na studiu ho nejvíce bavily jazyky. Bratřím rád
pomáhal s latinou a italštinou. Kromě těchto dvou
jazyků se také učil starořecky, z živých jazyků
anglicky, německy, švédsky a rusky. Italština
byla, kromě latiny, nutná k jeho magisterské práci.
Po studiu byl 8. června 2003 vysvěcen na kněze.
Působil pak v komunitě kapucínů v Bydgošči v
severním Polsku – asi 150 km od Gdaňska. Už
dříve, jako akolyta a jáhen, pracoval mezi velmi
chudými a ubohými lidmi, navštěvoval nemocné.
Později jako kněz ještě zpovídal, pracoval s
mládeží a mezi vězni.
Zájem o jazyky ho, mimo jiné, přivedl k misijní
práci. Původně chtěl pracovat ve Švédsku,
představení však rozhodli jinak. K Čechám ho
možná poutá kousek rodinné historie. Otec jeho
matky se jmenoval Polacký. Kdysi hledal své
rodové kořeny a našel je v rodě Palackých v
Čechách. Takže má možná české kořeny!
Celkem působil během uplynulých deseti let ve třech klášterech – Bydgošč, Lublin a
Orchovek. V Čechách nastoupil nejdříve jako farní vikář do Ostrova nad Ohří.
A dotaz na záliby :
„V letech, kdy už jsem nebyl vězeňským kaplanem a měl jsem na starosti mládež, bylo
zapotřebí dělat častěji internetové stránky. Dělal jsem je rád a stalo se to mým koníčkem.
Mezi moje hobby patří už zmíněné jazyky – v současné době zdolávám češtinu – ale také
zcela praktické činnosti. Rád vařím, peču, dokonce rád pletu čepice i svetry!“
A my přejeme, aby se novému panu faráři v naší farnosti v Kladrubech líbilo.
Redakce
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HISTORIE
Konec druhé světové války v Kladrubech
Před koncem války
V Kladrubech žilo během války vesměs jen německé obyvatelstvo. Většina mužů
však bojovala na frontách v německé armádě, ve Wehrmachtu. V posledních letech války
se začaly vytvářet oddíly domobrany (Volksturmu) z mužů od 16 do 60 let, kteří
z nějakých důvodů nebyli posláni do armády, především ze starších ročníků a invalidů.
Byli vyzbrojeni pancéřovými pěstmi a samopaly. Jejich výcvik spočíval v možném zásahu
při obsazení města spojeneckými vojsky, ale i pro případ vzpoury či odporu místního
obyvatelstva nebo zajatců.
Na jaře 1945 dorazil do Kladrub proud německých uprchlíků ze Slezska. Kladrubští
sedláci museli denně, v době častých útoků hloubkařů, svážet mléko do centrální
mlékařské stanice ve Stříbře. Jednoho dne došlo k neštěstí, když hloubkoví letci rozstříleli
za bílého dne poštovní auto, sloužící i k přepravě osob, na silnici mezi Kladruby a
Stříbrem. V němž zahynuli kapitán ve výslužbě, šedesátiletý Ernst Deinl, jinak předák
nacistické strany ve městě, dále dvě sestry Johanna a Aloisie Randovy a dívka ze Stříbra
Gisela Klofat. Pohřby se mohly konat kvůli leteckému nebezpečí jen večer a na hřbitově
nesměly být vůbec zapalovány svíčky. Bombardování Norimberku a Přimdy bylo slyšet
až v Kladrubech. Koncem dubna 1945 obsadil Windischgrätzův zámek 13. armádní sbor
Wehrmachtu se svým štábem a velitelem generálem Weisenbergerem. Denně táhly přes
Kladruby jednotky ustupující armády směrem na západ vstříc k americké armádě.
Volksturm budoval zátarasy a pancéřové překážky na silnici po celých Kladrubech i okolí.
V Kladrubech vládlo přesvědčení, že město bude obsazeno Rudou armádou.
Květen 1945
6. května 1945 přijela do Kladrub ve směru od Prostiboře jednotka americké armády
složená z vojáků
převážně
černé
pleti. Už v noci
předtím odstranili
příslušníci
místního
Volksturmu
ze
silnice
vojenské
zátarasy,
aby
zabránili zničení
města. Německý
starosta
Hans
Honal předal město
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americkému veliteli a lidé se pomalu začali trousit ven ze svých domovů. S údivem
obdivovali vystrojené a jídlem dobře zásobené Američany. Hlouček německých vojáků,
kteří zůstali v budově obecné školy na náměstí, se okamžitě vzdal. Američané je umístili
na severní stranu náměstí i s jejich proviantním povozem a hlídali je. Znenadání se k
jejich vozu přiblížila skupinka hladových německých uprchlíků ze Slezska, kteří byli v
Kladrubech ubytovaní, a doslova se vrhla na zbytek potravin ve voze. Jenže Američané
ihned zasáhli a zjednali pořádek.
V noci pak projížděly městem americké tanky a obrněné vozy směrem na Plzeň.
Američané zajali i zbylé příslušníky štábu 13. armádního sboru Wehrmachtu, který sídlil
na zámku, a odvezli je do Stříbra. Velitel sboru opustil noc předtím se svými důstojníky
Kladruby a odjel směrem na Bezdružice. Černošská jednotka opustila v příštích dnech
Kladruby a vystřídali ji další američtí vojáci. Ti se chovali k místním Němcům nejprve
zdrženlivě, ale brzy začali navazovat s nimi kontakty, hlavně se ženami, přestože platil
pro všechny příslušníky armády přísný zákaz stýkat se jakkoli s německým
obyvatelstvem. Byli to především důstojníci, kteří bydleli v soukromých domech. Zato s
českými příslušníky četnictva se prý ale příliš nebavili. Tak líčí konec války v Kladrubech
ve své knize o historii Kladrub vydané v roce 1966 německý historik dr. Wilhelm
Weschta, bývalý okresní školní rada ze Stříbra, odsunutý po válce do Německa. (K tomu
jedna zajímavost: někdy před rokem 2000 jsem v Kladrubech na náměstí mluvil s jedním
Američanem, který byl v roce 1945 s americkou armádou v Kladrubech. Sháněl
tehdejšího starostu, jehož jméno si nepamatoval, který v té době měl prý mladou dceru a
měl bydlet v domě č. 36 na rohu náměstí a Stříbrské ulice.)
První poválečné týdny
Již v prvních týdnech května 1945 začali přicházet do Kladrub první čeští obyvatelé.
Byl ustaven i prozatímní národní výbor, v jehož čele stál Josef Baron a členy byli Emil
Bulant a Adolf Husák, který žil přes válku v Kladrubech. Prvním úkolem tohoto orgánu
bylo zamezit nepořádkům v zásobování a zajistit řádný průběh polních prací, aby
nedocházelo k sabotážím a mohla být sklizena úroda zemědělských produktů, tolik
potřebných pro válkou ochromené hospodářství. Také zajišťoval pracovní nasazení
obyvatel německé národnosti a spolupracoval s německými antifašisty, jimž vydával
stejné potravinové lístky jako pro české občany. Kladruby byly v té době přeplněny,
neboť tu žilo včetně uprchlíků na 2500 lidí, z nichž bylo jen 12 Čechů.
Na pomoc národnímu výboru byly 16. května vyslány z Plzně ozbrojené jednotky
většinou mladých civilních dobrovolníků pod názvem Revoluční garda, podléhající
velitelství četnictva ve Stříbře. Jejich úkolem bylo zajistit a internovat všechny politické
představitele fašistické moci v obci a zajistit u obyvatelstva odevzdání zbraní, střeliva a
vojenské výstroje. Národní výbor uvítal příchod asi 20 gardistů, jenže brzy začaly mezi
vedením obce a Revoluční gardou různé neshody. Někteří její členové byli někdy až příliš
horliví, zabavovali lidem i soukromé věci, a přitom neprováděli žádný soupis
odevzdaných předmětů. Byli upozorněni, že bez souhlasu národního výboru je takové
počínání nepřípustné. To však respektovali sotva dva dny a vše se opakovalo znova.
Vedení obce si stěžovalo 8. června dopisem na ONV v Plzni, pod nějž tehdy Kladruby
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náležely, a ten intervenoval u velitelství četnictva ve Stříbře, které okamžitě příslušníky
RG znova poučilo. Jenže náprava nenastala, naopak její příslušníci začali ještě více
podrývat autoritu národního výboru a udržovali styky s ženami vyloženě nacistického
založení. Z místních obchodů odčerpávali na dluh značné množství nedostatkového zboží
bez ohledu na zavedený lístkový systém. Je dokladováno, že pro svých dvacet příslušníků
odebrala Revoluční garda během 19 dní u řezníka Wilky mimo jiné 156 kg masa, salámu
a slaniny za 3 498 K, u Josefa Pimpera a Marie Pichlové 25 kg másla po 25 K, téměř 500
vajec, 12 kg tvarohu a další potraviny za 3 331 K. Celková útrata včetně piva z pivovaru
činila plných 14 414,20 K. Jednotka RG byla odvelena 26. června 1945. Informace jsou
čerpané za zápisů a dokladů tehdejšího národního výboru.
Jak to viděl Wilhelm Weschta
Již výše citovaný německý historik W. Weschta, odsunutý po válce do Německa, kde
vydal knihu o historii Kladrub, viděl květnové a červnové události v Kladrubech
pochopitelně po svém. Z jeho hodnocení přímo čiší nenávist k přicházejícím Čechům a
své líčení poválečných událostí v Kladrubech nadepsal „Hrůzné panstvo“(!), tedy měl na
mysli panstvo „českých přivandrovalců“ (tschechische Zuwanderer).
I on si pochopitelně stěžuje na jednání členů Revoluční gardy a nazývá ji podle
označení písmeny RG na rukávech Räuber Garde (rabovací garda). Její členové prý při
domovních prohlídkách konfiskovali, zabavovali a vyvlastňovali vše, co bylo pěkné a
cenné. Má-li v této věci alespoň trochu pravdy, pak ale by neměl mluvit o velitelích
českého četnictva a důstojnících 18. čs. jezdeckého regimentu ze Stříbra jako o
„pohlavárech“, kteří prý jen terorizovali a šikanovali německé obyvatelstvo, jež prý bylo
podle něho nehájenou zvěří a slýchalo jen „Nemec nema pravo“. Stěžuje si, že Němci
museli nosit na ruce pásku a dostávali potravinové lístky s přetiskem „Deutsche
Deutsche“ s přídělem, jaký býval určen za války Židům. (Jaké „vhodné“ přirovnání právě
on zvolil!) Nelíbilo se mu, že představitelé a funkcionáři nacistického režimu v obci, to je
starosta Hans Honal, Josef Pimper, Georg Pittner a polesný ze zámku Franz Karlas, byli
odvezeni do internačních táborů ve vnitrozemí.
Peněžní vklady německého obyvatelstva Američané okamžitě zablokovali a pak je
předali českým peněžním institucím. Německé nápisy musely být zakryty a na pomníku
obětem první světové války zbroušen nápis a část se jmény rozbita. Věřme, že tohle nebyl
nějaký příkaz shora, ale že tak učinili nějací příliš horliví „vlastenci“ ve svém zápalu proti
všemu německému, což nebylo v porevolučních dnech nic divného. K tomu prý se
zachovali Američané dvojsmyslně - zčásti se tvářili neutrálně a zčásti chránili německé
obyvatele před přicházejícími zlatokopy. Trnem v oku mu byl český občan Jan Rod, který
přišel do Kladrub z Horšovského Týna a hned se prý objevil na radnici. Jako „všemocný“
nepřítel Němců jim údajně přiděloval ty nejhorší práce při ubytování vojáků i při
opravách silnic. Češi byli stále nazýváni jako „Tschechische Machthaber“, tedy držitelé či
tvůrci moci.

37

Spolupráce národního výboru s americkou vojenskou správou a práce Místní
správní komise
Během června přišli do Kladrub další čeští dosídlenci. Národní výbor byl doplněn o
další členy, a sice Jana Runda, Jana Roda a Jindřicha Vrbu. Předsedou se stal Adolf
Husák. Ve Stříbře sídlilo velitelství americké vojenské jednotky v čele s plukovníkem
Charlesem H. Nobelem a prostřednictvím svých důstojníků vykonávalo dohled nad civilní
správou. Styčným důstojníkem byl Lt. inf. C.C. Boatwright, který velel třem nižším
jednotkám ve Stříbře, Pernarci a Čemínech. Tento důstojník rozeslal starostům obcí, to je
předsedům místních národních výborů a místních správních komisí dne 21. června 1945
memorandum, v němž nařizuje, aby ze všech obcí byli transportováni především němečtí
uprchlíci s výjimkou těch, kteří přišli ze Slezska, jež se po válce dostalo pod správu
Polska. Pro všechny civilisty vyhlásil zákaz nočního vycházení od 21.30 do 5.00 hodin,
kromě „loajálních Čechoslováků“. Nařídil též evidovat všechny německé vojáky vracející
se z fronty a zapojovat je do veřejně prospěšných prací. Američané si stěžovali na špatný
stav silnice mezi Stříbrem a Kladruby, a tak obec musela narychlo zařídit nejnutnější
opravy navezením písku. Je známo, že Američané postavili také provizorní most ve
Stříbře přes Úhlavku.
Okresní správní komise zrušila v Kladrubech dosavadní národní výbor, ale jen
formálně, neboť se z něho stala místní správní komise, protože v obci nebylo ještě
dostatečné množství Čechů. MSK měla povinnost při jakémkoliv vycestování z obce, ať
pěšky, na kole, povozem či vlakem vydávat občanům povolenky, přičemž některé musely
být se souhlasem amerického velitelství. Tak třeba to byl převoz nemocného muže s
otravou krve do nemocnice v Hradci u Stoda nebo transport Gabriely Reichlinové do
Inselstadtu s podmínkou, že kočí se s koňmi vrátí zpátky, nebo také povolení, které dostal
hrabě Georg Nostic von Reineck, úředník u Windishgrätze, k odjezdu do Křimic na osm
dní.
Do Kladrub přicházeli další čeští občané z vnitrozemí. MSK řešila převzetí majetku
po židovském obchodníkovi Josefu Kohnovi a jeho předání dědicům Olze a Josefu
Ferrovým z Plzně. Majetek rakouských občanů, kromě těch, kteří ublížili čs. lidu, musel
zůstat nedotčený a byl pod ochranou československé vlády a rakouského repatriačního
úřadu. Jenže třeba rakouská občanka paní Melotová z Vídně si přijela do Kladrub pro svůj
majetek schovaný zde před bombardováním, aby zjistila, že byl přes válku zcela
rozkradený. Jakási paní Ledererová z Chile požadovala důrazně pozůstatek majetku po
své matce Idě Ecksteinové. Místní správní komise vydávala desítky potvrzení, o něž
žádali někteří němečtí obyvatelé, že nikdy nebyli příslušníky fašistických organizací, jako
třeba pro bývalého starostu Maneta, pro cestáře Františka Krause, ale i pro sourozence
Glossauerovy, kvůli nimž však hrozil ze strany okresu předsedovi MSK za to postih, nebo
pro antifašistu Antona Scharnagla se žádostí o jeho propuštění z internačního tábora v
Libkovicích.
K 26. říjnu 1945 došlo k výměně protektorátních peněz za nové československé.
Nezastavila se práce v měšťanském pivovaře, který stále vařil oblíbené černé pivo. Jeho
prvním správcem se stal Bohumil Tůza a krátce poté Karel Zemene. Pivovar pracoval až
do odsunu tří německých dělníků v něm zaměstnaných. Poštovní úřad byl prozatím v
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domě č. 46, včetně bytů pro dva jeho zaměstnance. Jejich mzdu hradila obec, a to správce
úřadu, který pobíral 3 700 Kčs a kočí 800 Kčs. Do Kladrub se hlásilo mnoho zájemců o
práci lékaře, lesníka, lékárníka, kadeřníka a dalších profesí. Národním správcem lékárny
byl PhMr. Vladimír Krčil, obuvnickou živnost provozoval Jan Kříž a řeznickou Jan
Duspiva.
Příprava odsunu německých občanů
Wilhelm Weschta píše ve své knize o Kladrubech, že někteří němečtí obyvatelé
Kladrub byli „jako zvířata“ odvezeni na žebřiňácích na nádraží do Stříbra a odtud vlakem
vypraveni do vnitrozemí, do Kralup nad Vltavou. Tam prý si je sedláci a továrníci vybírali
jako otroky na pomocné práce, ubytovali je v nejhorších přístřešcích a za těžkou práci
zprvu nedostávali žádnou mzdu. Teprve po nějaké době jim byly vypláceny dvě koruny na
den. Dva z nich prý toto nasazení nepřežili a zemřeli.
Později byli němečtí občané soustřeďováni v internačním táboře ve Stříbře, kde podle
Weschty bydleli v dřevěných barácích plných štěnic. Odtud byl organizován jejich odsun,
když jim bylo dovoleno vzít si s sebou na každou dospělou osobu 50 kg zavazadlo s
osobními potřebami. Na kladrubskou radnici ale stále chodily nové a nové žádosti o
zaslání šatstva a prádla pro čekající obyvatele na odsun. Tak třeba bývalý zahradník Weiss
psal velice ostrý dopis, že si zapomněl vzít teplé prádlo pro děti, aby mu je tedy okamžitě
poslali. Tajemník MSK k dopisu dal pokyn: „Poslat!“, jak je tužkou připsáno k
Weissově žádosti, ale neodpustil si doplnit malou doušku: „Když se dozvěděl o odsunu,
řádil jako divý. Vše jen házel do pytlů a nic nerovnal, i když jsem ho upozorňoval.“ Také
od kladrubských Němců pracujících v okolí Kralup nad Vltavou chodily četné žádosti o
zaslání kabátů a prádla.
V červnu sepsala místní správní komise seznamy věcí, které zůstaly po zde
ubytovaných německých uprchlících, kteří již byli posláni domů. Zapůjčila je jiným
německým i českým obyvatelům, jak dokladuje zachovaný seznam, neboť se jednalo o
různé skříně, postele, slamníky, kamna a podobně. Život se postupně normalizoval, žně
proběhly bez problémů. Pro množství brigádníků z vnitrozemí byla otevřena kuchyně v č.
31 na náměstí, jejímž správcem byl Jan Rod a kuchařkou Alena Pauerová. Majitele
panství JUDr. Aladara Windischgrätze odvezli v srpnu Američané autem za hranice
nedaleko Lesné do Bavorska.
V říjnu 1945 přišlo do Kladrub deset rodin volyňských Čechů z repatriačního tábora v
Ďáblicích. Od října 1945 začala postupně opouštět obec americká armáda. Vojáci se s
obyvateli rozloučili taneční zábavou, na níž dovolili vstup i některým německým ženám, a
tak sami porušili svůj vlastní rozkaz, což nelibě nesli někteří Češi.
Život českého obyvatelstva Kladrub
Na podzim už byli čeští obyvatelé Kladrub natolik aklimatizováni, že začali pomýšlet
také na kulturní a sportovní vyžití. Začátkem října byla podána žádost o obnovu kina pod
názvem Máj, ale byla vyřízena teprve po dlouhých průtazích kvůli špatnému zatemnění a
malému plátnu. Marné byly žádosti vedení obce na Elektrárenský svaz ve Stříbře o
vybudování veřejného osvětlení, neboť ten nemohl všechny objednávky tak rychle
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vyřizovat. V obci vznikl kulturní kroužek, který sehrál hru Jiřího Wolkera s názvem
Nejvyšší oběť, v níž hráli třeba Jan Rod, Karel Zemene, Marie Rejmanová a Jindřich
Vrba. Kino pak konečně mohlo začít promítat každou neděli večer v hostinci pod parkem.
Dávali se dohromady zájemci o práci ve Sboru dobrovolných hasičů, v Junáku a ve Svazu
české mládeže. Při místním sportovním klubu Slávie vznikl i kroužek stolního tenisu.
Divadelní ochotníci se počátkem roku 1946 soustředili pod vedením Stanislava Mikšíka
při Sboru dobrovolných hasičů. Hrálo se i loutkové divadlo, které vedl Jindřich Balík.
V Kladrubech byla v říjnu 1945 otevřena jen obecná škola, která sídlila v budově
bývalé německé měšťanky (dnes budova 1. stupně ZŠ). Do měšťanské školy docházely
kladrubské děti do Stříbra a kvůli směnnému vyučování se musely často vracet až večer za
tmy. Neexistovalo žádné autobusové spojení, ačkoliv o ně vedení obce mnohokráte
žádalo, nebo chtělo otevření měšťanky v Kladrubech. Stále nebylo jasné, zda bude
měšťanka povolena, a tak MSK musela nechat čekat majitele textilní firmy z Plzně Josefa
Cafourka, který žádal o pronájem budovy dosavadní obecné školy na náměstí (pozdější
kino), jinak by mu byl přidělen bývalý Steinbachův hostinec na Pozorce. Nakonec
měšťanka povolena nebyla.
Prvním správcem bývalého windischgrätzského panství se stal rakouský občan ing.
Kamil Schubert, po jeho odchodu to byl J. Šanda z Pyšel u Prahy a posléze ing. František
Kruch. Na zámku bydlel až do srpna 1945, jak již bylo uvedeno, JUDr. Ludvík Aladar
Windischgrätz s družkou Dorotheou von Mosch, ale bez svých dvou synů. Kastelánem
zámku byl dlouholetý komorník knížecí rodiny Václav Myšák.
(Z připravované knihy k 900. výročí Kladrub. Zveřejněno rovněž ve Zpravodaji č. 1
z roku 2004.)
Jiří Čechura
Římskokatolická farnost Kladruby u Stříbra
Tel. 731 712 184
e-mail – farnost.kladruby@seznam.cz
POŘAD BOHOSLUŽEB - květen
Sobota,
2. května 2015
Sobota,
9. května 2015
Sobota,
16. května 2015
Sobota,
23. května 2015
Sobota,
30. května 2015

V. Velikonoční
neděle
VI. Velikonoční
neděle
Slavnost
Nanebe-vstoupení
Paně
Seslání Ducha
Svatého
Nejněžnější Trojce
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1800

Mše svatá

1800

Mše svatá

1800

Mše svatá

1800

Mše svatá

1800

Mše svatá

Svátost smíření
přede Mší
Svátost smíření
přede Mší
Svátost smíření
přede Mší
Svátost smíření
přede Mší
Svátost smíření
přede Mší

KULTURA
„Santiniho květy“
1. – 3. května 2015
klášter Kladruby
Přehlídka florálních objektů
na prohlídkové trase kláštera.

„IV. májová jízda historických vozidel
okolím Stříbra“
9. května 2015
Akci pořádá Stříbrský veterán club
Trasa:
časy průjezdu vozidel jsou odhadnuté.
Stříbro - start 10,30 - 11,00
Těchlovice
Svojšín
Ošelín
Kurojedy
Skviřín
Olešná
Sycherák
Stráž
Bonětice
Mezholezy
Jivjany

-

10.45
10.55
11.05
11.20
11.35
11.45
11.55
12.55
13.05
13.20

-

11.15
11.25
11.45
11.50
12.00
12.15
12.45
13.20
13.30
13.55

Kladruby - Sulanův statek
Stříbro cíl 14:25 - 15:30 - vyhlášení výsledků
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13.55 – 14.25 (2x soutěž)

Historický jarmark“
Sobota 16. května 2015
13.00 hod.
13.30 hod.
14.00 hod.
15.00 hod.
15.30 hod.
16.00 hod.

Duellanti - skupina historického šermu
divadlo Hadraba - Sud kulatý pohádka pro malé i velké
Cavalla Canor – historická hudba období gotiky
a renesance ( part I.)
Dech orientu – orientální tance
Cavalla Canor – historická hudba období gotiky
a renesance ( part II.)
skupina historického šermu

Neděle 17. května 2015
12.30 hod.
13.00 hod.
13.30 hod.
14.00 hod.
14.30 hod.
15.00 hod.
15.30 hod.

Duellanti - skupina historického šermu
kejklíř Vojta Vrtek – kabinet létajících úžasností I.
Cavalla – soubor staré hudby renesance a baroka
kejklíř Vojta Vrtek – kabinet létajících úžasností II.
Cavalla – soubor staré hudby renesance a baroka
kejklíř Vojta Vrtek – kabinet létajících úžasností III.
Duellanti - skupina historického šermu

Doprovodný program skupiny historického šermu Duellanti:
Střelba z kuše, hod sekerou na loupežnický špalek, středověké puzzle, středověké
pexeso, hod míčkem do dračí tlamy, hod kroužky na hradní věže.
Po oba dny od 10.00 hod. dobové stánky s rozličným zbožím, řemesla, klobásky, pivo.
Jízda na ponících, rozličná zvířata na dívání i drbání.
Klášter Nanebevzetí Panny Marie
18:00 – zahájení
18:15 – 19:00 hudební vystoupení
19:00 – 19:30 komentovaná prohlídka
19:30 – 22:30 volná prohlídka (program pokračuje v kostele sv. Jakuba nanáměstí)
Kostel sv. Jakuba (Kladruby náměstí)
20:00 - 21:00 Rok za jeden večer (tradice a zvyky dle liturgického kalendáře)
21:00 - 22:00 Hudba v průběhu církevního roku (kladrubský farní sbor)
Klášter Nanebevzetí Panny Marie
22:30 – 23:00 komentovaná prohlídka
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„Den koní“
30. května 2015
ve 13.30 hodin začíná průvod
městem
Od 14.30 hodin program v areálu
jezdeckého oddílu v Kladrubech
Hudební program a občerstvení zajištěno.

„112. vítání občánků“
30. května 2015
16.00 hodin
obřadní síň Městského úřadu v Kladrubech
Přivítáni budou tito noví občánci :
Kuvík Jakub

Kladruby

Šebesta Jiří

Kladruby

Magda Radomír

Kladruby

Šilhavá Markéta

Kladruby

Liška Jiří

Kladruby

Magda Jan
Lehečka Lukáš

Kladruby

Kadlecová Eliška

Milevo

Kušnír Milan

Kladruby

Leško Marek

Kladruby

Kostka Vojtěch

Kladruby

Mrňáková Hana

Kladruby

Novák Josef

Kladruby

Peschíková Sofie

Kladruby

Ganobják Lukáš

Kladruby

Prušák Jan

Kladruby

Mrňák Filip

Kladruby
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„Den dětí“
Neděle 31. května 2015 od 14.00 hodin
v prostoru před panelovými domy v Kostelní ulici
….pohádkové soutěže, střelba ze vzduchovky, házení na
panáky, hasičské soutěže, nafukovací atrakce,
aquazorbing, hry, zábava, dobroty….

„Kácení máje“
31. května 2015
od 18.00 hodin

„KladRockFest“
6. června 2015 – fotbalové hřiště
16.00
17.00
18.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30

Hand Grenade
Interitus
S.A.S.
Anacreon
Matahari
The Rockles
Curlies
Sphere
Morčata na útěku

metal-rock/ Milovice
metal-gothic/ Plzeň
punk-rock/ Nýřany
metal/ Praha
rock -crossover/ Praha
nostalgic rock/ Stříbro
punk-rock/ Praha
rock-alternativ / Unhošť
agro-jazz/ Brno

Dvě pódia – non-stop muzika.
Vstupné – 150, - Kč na místě,
100,- Kč v předprodeji.
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„Monastýrování“ … aneb Klášterní
architektura
6. června 2015
Mimořádné tematické prohlídky kláštera
připravované ve spolupráci s klášterem Plasy.

Spanilá jízda“
12. června 2015
v 16.00 hodin
Sadová a Zahradní ulice v Kladrubech
Jízda se vším, co má kola …

„Kladrubský expres“
závody v lezení na rychlost

13. června 2015 od 9.00 hodin.
Tělocvična ZŠ Kladruby.
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„Animal Exitus v podání Spitfire Company“
které se odehraje v rámci festivalu TANEC

PRAHA 2015.

16. června 2015 od 21.00 hodin
Klášter Kladruby
Pět rozličných fází a stavů, které se člověka zmocňují při
vyrovnávání se s traumaty, budou moci diváci
spoluprožívat

na severní terase u klášterního kostela.
Šok, hněv, smlouvání, deprese, smíření či odevzdanost.
V řečtině znamená „trauma“ zranění nebo ránu. A jednu
z nejhlubších ran v našem životě způsobuje samotné
narození, v jistém smyslu vyhoštění z jednoty …

„Malování na asfalt“
Téma : Malujeme léto - Těšíme se na prázdniny
středa 17. června 2015 od 9.00 do 15.00 hodin
náměstí v Kladrubech
Pro všechny děti sladká odměna.

„Pasování na školáky“
17. června 2015
15.30 hodin
Slavnost MŠ v obřadní síni Městského úřadu
v Kladrubech.
Slavnosti se mohou zúčastnit rodiče a rodinní příslušníci.
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„Koncert k výstavě - Kláštery Zwiefalten a Kladruby“
20. června 2015 od 16:00 hodin
klášter Kladruby
Sbor Ernesta Weinraucha (DE)
Symfonický orchestr Konzervatoře Plzeň (CZ)
Jeanette Bühler (soprán), Sabine Schilling (alt), Tomáš Kořínek (tenor), Jaromír Nosek
(bass), dirigenti: Jiří Štrunc a Jörg Sommer

„Letní slavnost – SLUNOVRAT“
20. června 2015 od 19.30 hodin
tradiční program v areálu kladrubského kláštera
Koncert, divadelní a ohňové vystoupení na nádvoří kláštera.

„Spolkový den u příležitosti oslav 900 let Kladrub a
slavnostní otevření Regionálního muzea Kladrubska“
sobota 20. června 2015
Organizace a spolky města Kladruby pro Vás připravily den plný her a zábavy
k oslavám 900 let města
8.30
9.00
10.00 - 13.00
12.00 - 15.00
13.00 -15.00
17.00

Sulanův statek - Fotomaraton - pořádá Fotoklub (vyhlášení výsledků
v 16.30 hod)
Kurty – volejbalový turnaj - pořádá TJ Sokol a oddíl kopané
Den otevřených dveří v základní škole, mateřské škole a hasičské
zbrojnici
Program na Sulanově statku - pořádá Kladrubská divadelní společnost,
národopisný spolek, chovatelé, střelecký klub, včelaři, svaz žen, Cavalla
Otevření a prohlídka muzea
Koloběh - pořádá TJ Sokol
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„Závěrečný koncert ZUŠ“
23. června 2015 od 18.00 hodin
v sále KD Kladruby

„Rybářské závody“
27. června 2015 v obci Milevo
zahájení v 7.00 hodin
startovné 120 Kč
Po celý den bude zajištěno občerstvení.

„Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy“
30. června 2015
v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech.
Slavnosti se mohou zúčastnit rodiče a rodinní
příslušníci.

48

4.7.

-

10.-11.7.
17.-18.7.
18.7.
25.7.
1.8.
1.8.
2.8.
7.-8.
8.8.

-

Monastýrování… aneb
klášterní smysly a živly
Benediktinské dny
Benediktinské dny
Kladrubské léto-1. koncert
Kladrubské léto-2. koncert
Kladrubské léto-3. koncert
Klášterní barokní noc
Koncert Ivy Bittové
Monastýrování … aneb…
Kladrubské léto-4. koncert

14.-16.8. - Kladrubská pouť a oslavy
900 let města
15.8.
- Kladrubské léto-5. koncert
16.8.
- Poutní mše
22.8.
- Kladrubské léto-6. koncert
29.8.
- Ahoj prázdniny

MĚSTO KLADRUBY VYHLAŠUJE SOUTĚŽ :
„O nejkrásnější květinové okno - balkon - terasu“
situované směrem do ulice.
Soutěž se týká nejen Kladrub, ale i přilehlých obcí.
Určitě je v zájmu nás všech, aby naše okolí vzkvétalo nejen obrazně, ale i ve skutečnosti.
Po úspěchu předcházejících ročníků věříme, že počet soutěžních oken, balkónů a teras
bude daleko větší.
Soutěžní komise bude hodnotit okna v týdnu od 5. srpna – 12. srpna 2015.
Komise bude složena ze zástupců zastupitelstva města a obyvatel všech věkových
kategorií. Do soutěže se nemusíte přihlašovat.
Oceněno bude jedno nejkrásnější okno v každé spádové obci a 3 nejkrásnější okna
v Kladrubech.
Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne v neděli 16. srpna 2015 odpoledne
v rámci Kladrubské pouti
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Výstava na Kladrubské pouti
I letos připravujeme na Staré poště výstavu
fotografií, obrazů, výtvorů místních občanů,
a to v rámci Kladrubské pouti ve dnech 14. 8.
- 16.8. 2015. Pokud máte zájem vystavovat,
přijďte, napište e-mail na obec @kladruby.cz.
Příprava výstavy bude probíhat v týdnu od
10. - 13.8.2015, vernisáž proběhne v pátek
14.8.2015 v podvečer.
Redakce

Výstava rukodělných prací žen Kladrubska
K letošním oslavám 900 let Kladrub pořádá
kladrubská organizace ČSŽ výstavu
výrobků. Určitě tu máme hodně šikovných
žen, které vyrábějí nejrůznější věci – ať už
z keramiky, nebo podobných materiálů,
háčkují, vytvářejí šperky atd. Ukažte i
ostatním, ať se mohou potěšit z vašich
krásných vyrobených věcí. Výstava se bude
konat 20. 6. 2015 na Sulanově statku.
Zájemkyně přihlaste se prosím u p.
Kovaříkové, tel. 605087185, u p. Blažkové, tel. 724822740, nebo na MěÚ u p.
Škorvánkové.
Anna Blažková, předsedkyně ČSŽ
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Rozjímání
Nesměle svítá do oken
i když je zima, chce se ven
uvítat jaro na prahu
a to chce přece odvahu.
Kosové pějí z plných plic
kdo bude první a kdo víc
zazpívá v ranním mrazíku
své vyvolené z keříku.
Stromy se v chladu tetelí
dřív, než se slunce osmělí
zalíti teplem každý květ,
učí nás jaru rozumět.
Přírodo krásná, ztepilá
z řek jsi se vody napila,
zlatavý rozpustilas vlas
odemklas v našich srdcích čas.
Blanka Krýslová
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Blahopřejeme
V měsíci květnu a červnu 2015 se dožijí významného životního jubilea tito naši občané :
Květen :

Červen:

Fialová Markéta

(Vrbice)

Nadlerová Jana

(Kladruby)

Bláhová Anna

(Kladruby)

Walter Josef

(Kladruby)

Ganobjáková Ludmila

(Kladruby)

Krýslová Blanka

(Kladruby)

Hlinková Miloslava

(Kladruby)

Šedivá Alena

(Kladruby)

Strachotová Ivana

(Kladruby)

Pilwousková Zdeňka

(Kladruby)

Čtvrtníčková Anna

(Kladruby)

Šimek Pavel

(Kladruby)

Zíková Jarmila

(Kladruby)

Kasalová Helena

(Kladruby)

Mašátová Jana

(Láz)

Šrůt Stanislav

(Láz)

Božik Miloš

(Kladruby)

Dusíková Marie

(Kladruby)

Med Karel

(Kladruby)

Demeterová Vlasta

(Kladruby)

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

52

SPORT
Ženská volejbalová sezóna 2014/2015 v KP1
Do soutěže KP1-ženy jsme se dostaly díky výborným výkonům a výhře na jaře loňského
roku v soutěži o stupeň nižší. Měly jsme celé léto a podzim na přípravu, které jsme
náležitě využily a s nadšením jsme 18.10.2014 nastoupily do nové sezony jako nováčci.
Ze začátku jsme se rozkoukávaly a zvykaly si na rychlejší a důraznější hru našich
soupeřek. Naštěstí nám to netrvalo moc dlouho. S každým zápasem jsme se zlepšovaly,
získávaly jsme více zkušeností a postupně jsme se stávaly rovnocennými partnery všech
týmů v této soutěži. Na závěr podzimní části jsme sice byly na konci tabulky, ale pouze
s malou ztrátou bodů na předchozí dva týmy.
Po vánoční pauze jsme 25.1.2015 nastoupily plné sil a odhodlání do druhé půlky soutěže.
Každopádně se nám vedlo mnohem lépe než v první polovině. Naším výkonem jsme
mnohé soupeřky zaskočily a nedarovaly jsme jim žádné body bez pořádného boje.
Pořadí v tabulce se týden co týden neustále měnilo díky vyrovnanosti všech týmů a
nepředvídatelným vítězstvím. Nakonec se vše vyvinulo v náš prospěch už dvě kola před
koncem a věděly jsme, že si příští rok tuto soutěž určitě zahrajeme. Do posledních dvou
kol jsme tedy nastoupily s lehkou hlavou a bez trémy a náležitě jsme si všechny zápasy
užily. Obzvlášť pak ten úplně poslední, kdy jsme porazily vedoucí tým celé tabulky Union
Plzeň, a to 3:0 na sety.
Obsadily jsme šesté místo z celkových osmi možných s výborným náskokem 12-ti bodů
na poslední sestupovou příčku. A to ve složení: Jana Kaslová, Aneta Škorvánková,
Barbora Lindová, Světlana Vachtová, Lenka Žižková, Kateřina Bradáčová, Magdaléna
Novotná, Šárka Pomyjová, Eva Berková, Markéta Kučerová, Kateřina Osmiková, Adéla
Steinerová a hostující Petra Bočková, Lucie Prokopová a Marie Kadeřávková.
Celému
týmu,
všem
organizačním pracovníkům
a především fanouškům
bych chtěla mnohokrát
poděkovat za úžasnou
sezonu v KP1.
Už se na Vás těšíme
v sezoně následující .
Aneta Škorvánková
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KP mládeže ve volejbale v soutěžním ročníku 2014/2015
Naše TJ měla v KP mládeže dvojí zastoupení, a to v kategorii mladších žáků a pak
v kategorii juniorek.
Družstvo mladších žáků hrálo krajský přebor formou turnajů, kterých se odehrálo celkově
pět, a to : 3x se hrálo v Plzni, jeden turnaj se uskutečnil v Domažlicích a jeden
v Kralovicích. Kladrubský turnaj byl přeložen do Plzně, neboť máme k dispozici jen jednu
tělocvičnu a to by bylo při účasti sedmi družstev časově neúnosné. Naše družstvo
odehrálo všechny turnaje, ale nikdy jsme neskončili lépe než na šestém místě a toto místo
nám nakonec zůstalo i na konci celé soutěže. Přehrát jsme dokázali jen družstvo VK
Kralovice B, i když některá utkání s USK B či s SK Klatovy byla velmi vyrovnaná.
Pořadí KP ml. žáků a jejich bodové zisky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

USK Slavia Plzeň A
VK Kralovice A
SK volejbal Klatovy
TJ Jiskra Domažlice
USK Slavia Plzeň B
TJ Sokol Kladruby
VK Kralovice B

93 bodů
83 bodů
78 bodů
72 bodů
69 bodů
57 bodů
47 bodů

Družstvo tvořili tito hráči:
Kapitán - Jan Turek
hráči: Tomáš Pulkevič, Daniel Drudík,
David Havránek, Aleš Demeter,
Daniel Kožnar, Jakub Syrový, Richard
Palma a Roman Bubeníček

KP juniorek:
Také tato soutěž se hrála turnajově. Na počátku soutěže bylo celkem 5 družstev, ale VK
Rapid Plzeň po prvém turnaji odehraném v Kladrubech odstoupil ze soutěže, takže zbylé
čtyři týmy odehrály ještě tři
turnaje, a to po Kladrubech
postupně
v Domažlicích,
Rokycanech a v Plzni na
Lokomotivě. Nejvíce se nám
herně i výsledkově dařilo
v Rokycanech, kde děvčata
dokázala zvítězit nad Jiskrou
Domažlice a domácím hráčkám
podlehly 1:2 na sety. KP vyhrálo
družstvo Lokomotiva Plzeň, na
2. místě skončilo družstvo VK
Rokycany, na 3. místě skončily
juniorky z Domažlic a 4. místo
a tudíž i doslova bramborové
medaile dostala naše děvčata. Tato sezóna v kategorii juniorek byla poslední pro
kapitánku družstva Markétku Kučerovou, nahrávačku Janu Nedvědovou a Evu
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Nedvědovou, která hrála na postu universálky. Všem třem děvčatům děkujeme za jejich
spolehlivou reprezentaci v mládežnických družstvech už od kategorie mladších žaček.
KP se dále zúčastnily tyto hráčky: Kateřina Syrová, Adéla Steinerová, Kateřina
Osmiková, Karolína Lukášová, Hana Bártová, Lucie Šavlová, Kateřina Bártová, Alice
Pospíšilová a Tereza Látalová.
Pavel Petráň – trenér mládeže volejbalu

Mužská volejbalová sezóna 2014/2015 v KP1
Krajského přeboru první třídy jsme se zúčastnili především proto, že v Plzeňském kraji již
dva roky neexistuje žádná jiná vhodná soutěž.
Okresní přebor se už dlouhou řadu let nekoná, krajský přebor druhé třídy, který asi nejlépe
odpovídal naší úrovni, již také není (před třemi lety se ho zúčastnily už pouze tři družstva
a následný rok byl pro malý počet družstev zrušen) a ostatní soutěže (např. okresní přebor
Domažlice) nejsou vhodné především kvůli značné vzdálenosti.
Protože jsme volejbal ještě nechtěli pověsit na hřebíček, přihlásili jsme se do KP1, a to i s
vědomím, že je tato soutěž o třídu výš, než "kam patříme". Žádné překvapení se bohužel
nekonalo a umístili jsme se po posledním zápase sezóny podle očekávání na krásném
osmém (tedy posledním) místě. I přesto jsme ale rádi, že se jméno Kladrub stále objevuje
v soutěži, kde jsou všechna ostatní družstva z desetitisícových a mnohem větších měst kde zůstala např. okolní města jako Stříbro, Planá, Tachov?
Základ družstva zůstává již mnoho let téměř stejný, přibylo pouze několik málo nových
tváří.
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Na hřišti se tedy objevili: Josef Berka, Jan Bezděk, Matěj Havránek, Tomáš Kasl, Radek
Kožnar, Martin Kuneš, Jiří Kurš, Luboš Kurš, Stanislav Mikšík, Tomáš Noha, Vojtěch
Ocelík a Václav Stahl. Ač se může počet hráčů zdát dostatečný, není již tato sestava
(hlavně kvůli zraněním, zdravotnímu stavu a také přibývajícímu věku) vhodná pro soutěž
této úrovně. Jestliže tedy zůstane v příští sezóně struktura soutěže a naše sestava stejná,
pravděpodobně se KP1 již nezúčastníme. Určitě se ale budeme snažit reprezentovat
v jiných, více či méně oficiálních soutěžích a turnajích. Skalním fanouškům mockrát
děkujeme za přízeň a doufáme, že alespoň na několika zápasech viděli hezký volejbal a
nelitují, že nás přišli podpořit.
Vojtěch Ocelík

Výsledky mariášového turnaje O velikonoční kozičku
Družstva :
Startovní číslo
družstva
2
9
5
1
8
11
3
7
6
10
4

Název
Kladruby "A"
Klatovy
MK Eutit ML
KD Chlumčany
Přehýšov
Střížovice
Kladruby "B"
Tachovská Lhůta
Stříbrsko
Profesors
SK Telice

Celkem
body
12
13
13
17
19
20
21
22
23
27
29

Celkem
peníze
106,8
119
77,9
56,4
32,5
27,8
-42,5
41,5
-23,5
-64,2
-37,1

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Jednotlivci :
Start.
číslo
7
5
17
19
36
3
31
41

Družstvo
2
2
5
5
9
1
8
11

Jméno

Celkem
body
3
3
4
4
5
5
5
5

Hnojský Roman
Liška Zdeněk
Václavík Alois
Hlas František
Aschenbrenner
Bach Karel
Hauser Josef
Diviš František
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Celkem
peníze
51,3
39,8
34
21,4
55,6
39,3
30
24,1

Pořadí
1
2
3
4
5
6
7
8

30
18
6
33
26
21
35
20
9
8
40
34
4
12
11
39
2
25
28
24
16
27
1
37
10
22
43
32
13
29
14
42
23
38
15

8
5
2
9
7
6
9
5
3
2
11
9
1
3
3
10
1
7
7
6
4
7
1
10
3
6
11
8
4
8
4
11
6
10
4

Pudil Richard
Poláček Josef
Míka Josef
Soušek Jiří
Gardoň Štefan
Král Jaroslav
Lehečka Josef
Žáček Karel ML
Dunovský Josef
Hinterholzinger Petr
Hurt Miroslav
Vladař Josef
Holý Petr
Kopřiva Jaroslav
Ježek Karel
Klečka Milan
Švajcr Miroslav
Maščák Vincent
Kugler Miroslav
Kasl Petr
Žáček Karel ST
Jandík Petr
Duchek Richard
Trapp Jan
Paleček Alois
Čech Josef
Pospíšil Miloš
Brabenec Václav
Balíček Petr
Pomyje Jindřich
Nováček Josef
Vurm Václav
Dýdek Jaroslav
Komárek Miroslav
Duchek Jan

5
6
6
6
6
6
6
6
6
7
7
7
7
8
8
8
8
8
9
9
9
9
9
9
9
9
9
10
10
10
10
10
10
10
12

10,7
22,3
15,7
13,9
13,5
10,6
7
-0,6
-37,5
9,8
8,7
6,6
-16,3
-0,7
-6,7
-8,7
-10,4
-12,6
11,7
-1,3
-5,6
-6,6
-12,7
-14,7
-17,6
-30,1
-35,4
-11,8
-15,6
-17,9
-22,2
-26,7
-32,5
-40,8
-37

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
Roman Hnojský
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Mírový běh povede přes Kladruby
(Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run)
Jedná se o nejdelší štafetový běh na světě, který se pravidelně koná už od roku 1987.
Mezinárodní tým běžců nese mírovou pochodeň, kterou si cestou předávají statisíce lidí
s přáním dobré vůle, míru a přátelství.
Letošní trasa v České republice
začíná 20. května na německočeské hranici u města Aš. Odtud
běžci
ponesou
mírovou
pochodeň přes Plzeň, České
Budějovice, Pelhřimov, Nové
Město na Moravě, Zlín, Ostravu
do Polska a dále přes Slovensko
až na ukrajinskou hranici.
Štafeta Mírového běhu zavítá
do
Kladrub
ve
čtvrtek
21.5.2015 kolem 14.35 hodin.
Pořadatelé akce by uvítali
převzetí
mírové
pochodně,
uspořádání
setkání
mezinárodního
týmu běžců
s dětmi a obyvateli města a poté
společně běželi alespoň několik
metrů. Běhu se může zúčastnit
každý.
Průběh štafety Peace Run je
vždy příležitostí k setkání lidí.
Samotným posláním běhu je
vytvářet a šířit atmosféru
přátelství, vzájemné spolupráce,
míru i porozumění a překonávat
hranice mezi lidmi nejrůznějších přesvědčení, kultur a sociálního postavení.
Libor Bednařík
Koordinátor Mírového běhu v ČR
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Víte, že …
 kladrubská kapela Cavalla Canor natočila
videoklip
Kozliček.
Skupina
hraje
historickou hudbu období středověku - píseň
pochází z klášterních sbírek světských písní.
Videoklip si můžete pustit na youtube nebo na
stránkách kapely Cavalla Canor …
 bude přerušena dodávka elektřiny v obci
Tuněchody, Brod, Výrov, Milevo + lesní
školka, a to dne 14.5.2015 od 7.30 do 14.30
hodin …
 si můžete objednat čištění komína přímo u
kladrubského kominíka. Tyto služby nabízí na
telefonu 737 862 594 pan Přemysl Budín,
Kladruby, Husova 208. V nabídce je čištění
palivových cest na tuhá, plynová i kapalná paliva s vystavením revizních zpráv …
 bude proveden mobilní sběr nebezpečného a objemného odpadu v Kladrubech
a přilehlých obcích (Milevo, Vrbice, Láz, Brod a Tuněchody) a to dne 23.05.2015
s tímto časovým harmonogramem:
Vrbice
- 8.00
- 8.30
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 …
 v Kostelní ulici v Kladrubech v čp. 265 poskytuje své kosmetické služby p. Kateřina
Sladovníková, tel. 608 248 228, www.kosmetikakladruby.cz ...
 od 6.5. do 25.5. 2015 nebude v Kladrubech probíhat ordinace obvodní lékařky,
pouze ve Stříbře v obvyklých ordinačních hodinách …
 v době letních prázdnin nebude obvodní lékařka v Kladrubech ordinovat vůbec,
pouze ve Stříbře …
 do kabin na fotbalovém hřišti v Kladrubech byl zaveden internet …
 20. června 2015 se v obci Láz uskuteční již II. sraz rodáků obce Láz …
 Základní škola v Kladrubech vyhlašuje výběrové řízení na pozici pomocné kuchařky
do školní kuchyně. Přednost budou mít uchazeči s praxí v oboru. Zájemci se mohou
hlásit v ředitelně školy do 29.5.2015 …
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Inzerce :
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