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Vážení spoluobčané,
otvíráte stránky posledního zpravodaje v roce 2015, v roce, který byl pro Kladruby
zvláště významný. Tak kulaté výročí občan ve svém městě zažije opravdu jen jednou.
Věřím, že až budou ti mladší časem hodnotit, jaký dárek jsme Kladrubům v letošním roce „nadělili“, ocení, že jsme otevřeli regionální muzeum, a přispěli tak nejen ke
zkrášlení náměstí, zachování jedné historické budovy, ale především k vybudování instituce, kde se lidé budou potkávat při svátečních událostech, ale i ve všedních dnech.
Kde se turisté a návštěvníci Kladrub zastaví a v paměti jim ulpí, že Kladruby nejsou jen
klášter, ale i malebné městečko s bohatou historií.
Dalším dárkem, a to takovým, který může být přímo zabalen pod vánočním stromečkem (a já věřím, že někde ho pod stromeček Ježíšek nadělil) je kniha, kterou Kladrubům
napsal pan Jiří Čechura. Oceňovat a připomínat jeho význam pro naše městečko a děkovat mu za jeho práci by bylo nošením dříví do lesa. Všichni si jeho práce moc vážíme a
doufáme, že se při jejím psaní moc nenatrápil a nevyčerpal své tvůrčí síly.
Pokud bych měla připomenout letošní významné investiční akce, všechny se podařilo dokončit k naší spokojenosti a možnostem, pouze se nepodařilo dokončit rekonstrukci školy. Bude dokončena v příštím roce, ale samozřejmě tak, aby již nebylo narušeno
vyučování a docházka dětí do školy. Děkujeme za trpělivost všem rodičům, dětem a
především učitelům a zaměstnancům školy i ZUŠ.
Na závěr bych Vám všem ráda popřála vše nejlepší v roce 2016. Ať jste všichni zdrávi,
spokojeni, plni energie a ať se Vám daří v soukromém i profesním životě.
Vaše Svatava Štěrbová

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál pokojné vánoční svátky a do nového roku 2016 především pevné zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.
Václav Votava, poslanec Parlamentu České republiky
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ZPrÁvY mĚStSkÉHo úřadU
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 14. 10. 2015 do 2. 12. 2015
rada města vzala na vědomí:
• Žádost pí Aleny Brestovanské, Kladruby o pronájem pozemku (zahrady) v majetku
města Kladruby s tím, že v současné době nemá město Kladruby žádný volný vhodný
pozemek pro zřízení zahrádky. Žádost bude zařazena do seznamu žadatelů.
• Nabídku SPÚ k pronájmu pozemků:
» k.ú. Vrbice u Stříbra p.p.č. 748/ 3, 748/ 6 – pozemky na rozhraní k.ú. Vrbice a k.ú. Stříbro
» k.ú. Brod u Stříbra st.p.č. 84, p.p.č. 1641
» k.ú. Láz u Kladrub p.p.č. 2017/ 32, 2017/ 30 – pozemky u dálnice
» k.ú. Tuněchody u Stříbra – neplatnost z důvodu pozemkových úprav (už bylo na SPÚ
vráceno) s tím, že o předmětné pozemky město nemá zájem.
• Informaci starostky města k podání návrhu na označení nové ulice v Kladrubech v lokalitě západ.
• Žádost p. Kuchaře a sl. Pospíšilové na odstoupení od kupní smlouvy na p.p.č. 580/ 139
v k.ú. Kladruby u Stříbra dle článku VI. odst. 6.1.
• Žádost pí B. Tarantíkové, Vejprnice o povolení pokácení 3 ks javoru na p.p.č. 15789/ 4 v k.ú. Brod
u Stříbra s tím, že bude svoláno místní šetření za účasti pí Tarantíkové a města Kladruby.
• Žádost firmy ZEVYP, spol s.r.o, nám. Republiky 35, Kladruby o aktualizaci pachtovní
smlouvy č. 1/ 2014 ze dne 16. 4. 2014 o pozemky p.p.č. 20/ 13 a p.p.č. 200/ 7 v k.ú.
Kladruby u Stříbra o výměře 16 139 m2, které doposud využíval p. Václav Nedvěd.
• Žádost p. Leuchter, Milevo 24 na odklizení spadaných stromů v k.ú. Milevo (na cestě
Milevo – Zhoř) s tím, že je nutné provést místní šetření s fotodokumentací popadaných
stromů a nacenění dle platného ceníku.
• Žádost p. Valenty, Tuněchody na odstranění závad ve vydání stanoviska města Kladruby ze dne 23. 11. 2015 ve věci výstavby ocelové haly pro zemědělskou výrobu na části
p.p.č. 1187/ 1, 1187/ 2 a 1443 v k.ú. Tuněchody u Stříbra s tím, že RM trvá na doplnění
o vyjádření Policie ČR.
rada města projednala a schválila:
• Uzavření smlouvy o provedení prací a výkonů při zimní údržbě silnic – místních komunikací uzavřená mezi městem Kladruby a J. Koukolíkem, Vrbice včetně smlouvy o
výpůjčce radlice pro úklid sněhu hrnutím (radlice ve vlastnictví města Kladruby pro
období od 1. 12. 2015 do 30. 05. 2016, cena za hodinu výkonu 700,-Kč + DPH.
• Cenovou nabídku Vladimíra Kunce, Sdružení fyzických osob SDK Respekt Plzeň na akci
„Rekonstrukce podkrovního bytu Kladruby, Zadní 356“ za cenu 161.300,- Kč bez DPH.
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• Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a Vladimírem Kuncem, Plzeň na rekonstrukci podkrovního bytu Kladruby, Zadní 356 za cenu 185.495,- Kč včetně DPH.
• Zápis do kroniky města Kladruby za rok 2014.
• Cenovou nabídku firmy Promonasta, s.r.o., Kralovická 7, Plzeň na akci „Kanalizace Láz
– prodloužení stoky A“ za cenu 299.392,67 Kč vč. DPH, dokončení prací 12/ 2015 a
uzavření smlouvy s firmou Promonasta.
• Cenovou nabídku firmy Promonasta, s.r.o., Kralovická 7, Plzeň na akci „Vrbice – odvodňovací žlaby“ za cenu 80.709,01 Kč vč. DPH a uzavření smlouvy s firmou Promonasta.
• Poskytnutí propagačního materiálu na ples OA Stříbro, žadatel O. Naruševič – 3 kalendáře, 1 krabice skleniček 900 let, 3 hrnečky.
• Cenovou nabídku č. 2015-13 od KRS2007 na pokácení celkem 3 ks stromů (1 lípa u pí
Šrámkové, 1 lípa u hřbitovní zdi, 1 ks akát ve svahu k fotbalovému hřišti) – nabídková
cena 10.581,- vč. DPH.
• Výroční zprávu Základní školy v Kladrubech za školní rok 2014/ 2015.
• Vyřazení majetku ZŠ Kladruby – školní jídelna ve výši 2.224,82 Kč.
• Rozpočtové opatření ZŠ Kladruby č. 1/ 15 – navýšení položky opravy a údržba z položky DDHM.
• Smlouvu o poskytnutí finančního daru obci Hněvnice na pochod Kladrubská desítka
+ Po staré zemské stezce ve výši 3.000,- Kč.
• Poskytnutí propagačního materiálu TJ – oddílu kopané – 15x igelitová taška, 15x hrnek
s potiskem, 15x letáčky města, 15x trhačka mapa.
• Pokácení porostů na p.p.č. 1993/ 1 v k.ú. Kladruby u Stříbra, nájemce p. P. Budín, Kladruby.
• Pokácení 2 ks modřínu opadavého na p.p.č. 70/1 v k.ú, Láz u Kladrub, žadatel J. Mašát,
Láz, vlastník pozemku.
• Odměny členům SDH Kladruby dle předloženého návrhu.
• Zřízení internetové přípojky do budovy čp. 85 v Kladrubech – Antik, p. Sladký s tím, že
přípojka bude bezdrátová s přijímacím zařízením v rámu okna, náklady fa Antik.
• Směrnici Kladrubských lesů, s.r.o., č. 2/ N k inventarizaci majetku.
• Neprodloužení nájemní smlouvy na pronájem restaurace U Koruny a KD pí Aleně
Brestovanské z důvodu nedostatečného poskytování služeb.
• Vyřazení majetku ZŠ Kladruby:
» kabinet fyziky – 23.488,- Kč
» kabinet pěstitelských prací – 2.892,50 Kč
» kabinet výpočetní techniky – 33.097,80 Kč
» kabinet matematiky – 35.857,30 Kč
» cvičná kuchyně – 3.527,90 Kč
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 017/ 2015 uzavřený mezi městem Kladruby a firmou
Promonasta, s.r.o., Plzeň na akci „Kanalizace Láz – prodloužení stoky A“ – navýšení ceny
díla o práce, které nebyly obsaženy ve výkazu výměr ve výši 10.615,09 Kč bez DPH.
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• Cenovou nabídku Ing. E. Záhořové, Stříbro na zpracování projektové dokumentace na
provedení stavby „Obnova kaple v Brodu u Stříbra“ za cenu 8.000,- Kč.
• Neprodloužení nájemních smluv na pronájem bytů z důvodu dluhu nájmu (platnost
smluv do 31. 12. 2015).
• Zařazení žádosti o byt p. M. Vrby, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení bytu.
• Prodloužení platnosti pachtovních smluv na pronájem pozemků do 31. 12. 2018
» p.p.č. 52/ 8 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 164 m2 – L. Tykal, Zdice
» p.p.č. 52/ 5 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 320 m2 – M. Palečková, Pozorka
» p.p.č. 52/ 3 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 351 m2 – J. Bláha, Bor
» p.p.č. 52/ 7 v k.ú Pozorka u Kladrub o výměře 164 m2 – V. Šlapák, Kladruby
» část p.p.č. 1578/ 5 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 100 m2 (pozemek 8x12,5 m) – manželé Pavlisovi, Brod u Stříbra.
• Prodloužení platnosti pachtovních smluv na pronájem pozemků (rybníky) do 31. 12. 2019 :
» p.p.č. 530 v k.ú Brod u Stříbra o výměře 593 m2 – P. Havránek , Kladruby a T. Eret,
Brod u Stříbra
» p.p.č. 28 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 1.151 m2 – V. Říha, Tuněchody.
• Změna pozemkových smluv v k.ú. Tuněchody u Stříbra z důvodu platné pozemkové
úpravy – platnost smluv do 31. 12. 2018 :
» p.p.č. 1512 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 47 m2 – J. Souček, Stříbro
» p.p.č. 1511 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 41 m2 – V. Houška, Plzeň
» část p.p.č. 1609 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 400 m2 – J. Kouřil, Tuněchody.
• Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě na st. p.č. 7 v k.ú. Tuněchody u Stříbra, platnost do 31.
12. 2018 nájemce – V. Říha, Tuněchody.
• Vydání souhlasného stanoviska s umístěním přípojky na Kladruby, TC, Tuněchody
1187/ 1 kNN ve vlastnictví města Kladruby – ČEZ Distribuce, pro společnost JH Projekt, s.r.o., (zpracovatel projektu).
• Vypovězení smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ze dne 28. 8. 2013 včetně dodatku
smlouvy ze dne 18. 5. 2015 firmě Energie pod kontrolou, o.p.s., Hodonín, pro město Kladruby.
• Vypovězení smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení
pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ze dne 28. 8. 2013 včetně dodatku smlouvy ze
dne 18. 5. 2015 firmě Energie pod kontrolou, o.p.s., Hodonín, pro Základní školu Kladruby.
• Vypovězení smlouvy o energetickém poradenství a správě odběrných míst a odběrných zařízení
pro spotřebu elektrické energie a zemního plynu ze dne 28. 8. 2013 včetně dodatku smlouvy ze
dne 18. 5. 2015 firmě Energie pod kontrolou, o.p.s., Hodonín, pro Mateřskou školu Kladruby.
• Žádost p. Horáčka, Milevo o povolení pokácení 2 ks smrků v k.ú. Milevo ve vlastnictví města
Kladruby. Cena za vytěženou dřevní hmotu bude uhrazena v hotovosti na MěÚ v Kladrubech.
• Kalkulaci provedených geodetických prací – Kladruby – západ od firmy Georeal Plzeň
– cena 19.120,- Kč.
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• Prodejní cenu nové knihy o Kladrubech – 280,- Kč.
• Odprodej budovy čp. 24 v Brodu u Stříbra v nabídkovém řízení vyšší nabídce, tj. nabídka p. Fr. Dlhého, Kladruby ve výši 306.000,- Kč.
• Odměnu ředitelce Regionálního muzea Kladrubska Mgr. Hlaváčové.
• Žádost Kruhu přátel bývalých obyvatel Kladrub z Německa (J. Silbermann, Dresden) o
povolení údržby pomníků bývalých obyvatel a čestných občanů na hřbitově v Kladrubech.
rada města nesouhlasila:
• S dočasným odnětím pozemků p.p.č. 696/2 a 696/3 v k.ú. Benešovice určených k plnění
funkce lesa a zároveň nesouhlasí se vstupem na pozemky ve vlastnictví města Kladruby
a k provádění ložiskových vrtů (průzkum nerostu – živce), žadatel firma Gekon, s.r.o., Plzeň.
rada města neschválila:
• Žádost pí K. Pospíchalové, Kladruby o snížení nájemného z důvodu neobyvatelnosti
bytu při jeho rekonstrukci s tím, že rekonstrukcí dojde k úsporám a zkvalitnění bydlení.
rada města nemá námitek:
• K předloženému záměru p. R. Kaisera, Kladruby na výměnu stávajícího dřevěného
oplocení za plot s betonovou podezdívkou a dřevěnými prvky, celková výška plotu 2 m
na p.p.č. 182/ 5 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že doporučujeme vyžádat stanovisko od
odboru památkové péče.
• K předložené PD pro výstavbu ocelové haly pro zemědělskou výrobu na části p.p.č.
1187/ 1, 1187/ 2, 1443 v k.ú. Tuněchody u Stříbra, žadatel Ing. J. Valenta. RM požaduje
k vydání stanoviska jako silničního správního úřadu doplnění předložené projektové
dokumentace o projekt dopravního napojení a zřízení sjezdu k plánované výstavbě haly
včetně vyjádření dopravní policie ČR k tomuto projektu.
• K předložené PD ve věci umístění domovní ČOV na p.p.č. 1437/ 2, 1437/ 1 a 1437/ 3
v k.ú. Tuněchody u Stříbra, s tím, že vlastnictví p.p.č. 1437/ 1 a 1437/ 3 v k.ú. Tuněchody u
Stříbra je v řešení (odprodej pozemku). Samotná realizace stavby domovní ČOV proběhne
až po prokázání vlastnictví pozemků stavebníkem (manželé Matouškovi, Tuněchody).
rada města doporučila:
• ZM schválit plnění rozpočtu města Kladruby k 30. 9. 2015.
• ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/ 2015.
• ZM schválit odprodej části p.p.č. 2538 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře cca 40 m2
manželům Petráňovým, Kladruby, Milevská 410, s tím, že veškeré náklady související
s odprodejem pozemku hradí žadatel (GP, 1000,- kolek na KÚ TC). Cena pozemku
80,- Kč/ 1 m2 (výpočet - základní cena 100,- Kč/ 1 m2 x koeficient 0,8 – ostatní charakter využití pozemku). Jedná o zarovnání hranice pozemků.
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• ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1437/ 1 a 1437/ 3 v k.ú. Tuněchody u Stříbra manželům
Matouškovým, Tuněchody. Pozemky navazují na jejich nemovitost s tím, že záměrem je využití
předmětných pozemků pro umístění domovní ČOV a pro zasakování vyčištěných vod.
• ZM schválit odprodej p.p.č. 580/141 o výměře 922 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, dle
pravidel schválených na předchozím ZM (pozemek je součástí lokality Kladruby – západ) pí T. Nevěčné, Stříbro.
• ZM schválit odprodej p.p.č. 580/ 128 o výměře 704 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra dle
pravidel schválených na předchozím ZM (pozemek je součástí lokality Kladruby – západ) pí A. Jarošové, Plzeň.
• ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas
se zřízením stavby na p.p.č. 2207 v k.ú. Kladruby u Stříbra mezi městem Kladruby a
pí M. Duspivovou, Kladruby za jednorázovou úplatu ve výši 5.000,- Kč (důvod: vedení
dešťové a splaškové kanalizace pro lokalitu Kladruby – západ).
• ZM schválit odprodej části p.p.č. 1 v k.ú. Milevo firmě Milevo.com, s.r.o., náměstí Svobody 7, Planá dle přiložené mapy; cena pozemku pro odprodej (100x0, 6x0,8 = 48,- Kč/
1 m2) + náklady spojené s prodejem pozemku.
• ZM schválit dodání garážových vrat u hasičské zbrojnice firmou Michael Janda, Mánesova 497, Stříbro, vrata zn. DELTA – cena – 64.402,- Kč bez DPH.
• ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 580/130 o výměře 938 m2 v k.ú., Kladruby u
Stříbra p. Ing. L. Fictumovi, Stříbro (pozemek je součástí lokality Kladruby – západ),
prodej dle pravidel schválených ZM.
• ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. p.p.č. 580/ 132 a 2493/ 5 o výměře 960 m2 v
k.ú. Kladruby u Stříbra manželům Pokorným, Stříbro (pozemek je součástí lokality
Kladruby – západ), prodej dle pravidel schválených ZM.
• ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. p.p.č. 580/ 129 o výměře 744 m2 v k.ú. Kladruby
u Stříbra p. P. Popovovi, Tachov (pozemek je součástí lokality Kladruby – západ), prodej dle pravidel schválených ZM.
• ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 580/139 o výměře 810 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra manželům Křenovým, Milevo (pozemek je součástí lokality Kladruby – západ),
prodej dle pravidel schválených ZM.
• ZM schválit rozpočet města na rok 2016.
• ZM schválit plán rozvoje města na rok 2016.
rada města nedoporučila:
• ZM schválit pronájem části p.p.č. 123 v k.ú. Kladruby u Stříbra před bytovým domem
čp. 266 žadatelům K. Lechnýřové a B. Hlinkovi, Kladruby. Pozemek je veřejným prostranstvím, pozemkem prochází vodovod.
• ZM schválit odprodej p.p.č, 221/ 8 v k.ú. Vrbice u Stříbra manž. Švecovým z důvodu
přístupu k vodárně a navazující cesty.
8

6 / 2015

Zasedání zastupitelstva města dne 21. 10. 2015
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
• Informaci o záměru vybudování kapličky v k.ú. Kladruby (křižovatka – Brod – Láz)
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo:
• Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 26. 8. 2015.
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení.
• Plnění rozpočtu města Kladruby k 30. 9. 2015.
• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/ 2015.
• Odprodej stavebních parcel určených pro výstavbu rodinných domů lokalita Kladruby
– západ (pozemky označené pracovními čísly 1-22), cena 650,-Kč/ 1 m2 + sazba DPH
platná dle zákona k datu převodu pozemku těmto níže uvedeným žadatelům:
» parcela č. 8 – p.p.č. 580/ 8, 2064/ 8 a 582/ 51 o celkové výměře 2026 m2, žadatel J.
Nedvěd ml., Kladruby
» parcela č. 9 – p.p.č. 580/ 139 o výměře 810 m2, žadatel J. Kuchař, Záchlumí a J. Pospíšilová, Kladruby
» parcela č. 10 – p.p.č. 580/ 138 o výměře 937 m2, žadatel H. Kokrmentová, Kladruby a
J. Nuhlíček, Konstantinovy Lázně
» parcela č. 11 – p.p.č. 580/ 137 a 582/ 25 o celkové výměře 943 m2, žadatel manželé
Prantlovi, Kladruby
» parcela č. 12 – p.p.č. 580/ 136, 583/ 8 a 582/ 26 o celkové výměře 1035 m2, žadatel
manželé Kuršovi, Kladruby
» parcela č. 13 – p.p.č. 2493/ 2 a 580/ 135 o celkové výměře 832 m2, žadatel manželé
Pospíchalovi, Kladruby
» parcela č. 14 – p.p.č. 2493/ 3 a 580/ 134 o celkové výměře 1029 m2, žadatel T. Vrba,
Stříbro a L. Pazourková, Zhoř
» parcela č. 15 – p.p.č. 2493/ 4 a 580/ 133 o celkové výměře 960 m2, žadatel J. Novohradský, Plzeň
» parcela č. 22 – p.p.č. 580/ 127 o výměře 709 m2, žadatel N. Naruševičová, Kladruby
» parcela č. 56 – p.p.č. 580/ 5 a 580/ 118 o celkové výměře 737 m2, žadatel O. Naruševič,
Kladruby
• Dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi městem Kladruby a Kamenolomy ČR, s.r.o.,
za roční nájemné ve výši 43.566,-Kč/ rok, z důvodu rozšíření předmětu nájmu – jedná
se o část nyní p.p.č. 2567 v k.ú. Kladruby u Stříbra.
• Přijetí dotace od Plzeňského kraje na zabezpečení pečovatelské služby DPS Kladruby
ve výši 3.397,-Kč.
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• Dořešení vlastnictví pozemků v k.ú. Pozorka u Kladrub a k.ú. Kladruby – výstavba
komunikace a chodníku dle návrhu:
a) podání žádosti na KÚ PK o bezúplatný převod těchto pozemků:
» p.p.č. 2071/ 6 o výměře 111 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
» p.p.č. 231/ 13 o výměře 299 m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub
» p.p.č. 231/ 14 o výměře 8 m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub
b) odprodej pozemku p.p.č. 240/ 6 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 1 m2 manželům
Semorádovým, Pozorka za cenu 100,-Kč + náklady za vklad práva do KN
c) odkoupení pozemku p.p.č. 292/ 2 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 3 m2 od p. J. Bláhy, Bor za
cenu 100,-Kč/ 1 m2 s tím, že město uhradí poplatek za vklad práva do KN.
• Odprodej p.p.č. 1909/ 13 v k.ú. Milevo firmě Milevo.com, s.r.o., za cenu 48,-Kč/ 1 m2
až po provedení vytýčení skutečné hranice předmětného pozemku. Veškeré náklady
spojené s odprodejem nemovitosti budou uhrazeny kupujícím.
• Odprodej části p.p.č. 1578/ 5 v k.ú. Brod u Stříbra (nad vjezdem) MUDr. L. Bohuslavové, Stříbro,
za cenu 48,-Kč/ 1 m2 + veškeré náklady spojené s prodejem pozemku (GP, vklad práva do KN).
• Věcné břemeno č. 2530831 na p.p.č. 784/ 1 v k.ú. Vrbice a umístění liniové stavby –
ČEZ, vedení NN (pozemek je předmětem žádosti města o převod od SPÚ).
• Podnájem pozemků v k.ú. Vrbice č. 784/ 1, 786/ 1, 787/ 2 – nájemce HS Kladruby –
Vrbice, pozemky jsou součástí dohody 3M07/ 31 (pozemky jsou předmětem žádosti
města o převod od SPÚ).
• Bezúplatný převod pozemků od SPÚ formou privatizačního projektu v k.ú. Vrbice u
Stříbra – p.č. 405/ 6, 405/ 8 a v k.ú. Pozorka u Kladrub – p.č. 237, 291, 248.
• Opravu morového sloupu na náměstí v Kladrubech – socha výdusa dle historické kopie
Panny Marie za cenu 59.800,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo města neschválilo:
• Odprodej pozemků – části p.p.č. 1909/ 18 a části p.p.č. 1916/ 1 v k.ú. Milevo, žadatel
firma Milevo.com. – p. A. Morgenstern z důvodu, že se jedná o pozemek přímo navazující na komunikaci a druhý pozemek je před domem čp. 12 – veřejné prostranství.
Pokud se jedná o užívání předmětných pozemků pro zajištění vjezdů na pozemek,
ZM nemá námitek k využívání těchto pozemků s tím, že pokud bude nutné provést
jakékoli úpravy pozemku pro vjezd, požadujeme předložení záměru úprav.
• Odprodej či směnu pozemků č. 301/ 1, 321/ 4, 321/ 19, 301/ 2, 333/ 1, 335/ 3, 332/ 1,
333/ 2, 321/ 21, 332/ 3 vše v k.ú. Vrbice u Stříbra, žadatel p. M. Ježior, Zruč – Senec.
Zastupitelstvo města uložilo:
• Starostce města zjistit stanoviska MěÚ Stříbro a DI Policie ČR Tachov k obnově kapličky v k.ú. Kladruby (křižovatka Brod – Láz)
Irena Lőriková
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jednÁní StaroStkY mĚSta
14.10. 2015
14.10. 2015
16.10. 2015
16.10. 2015
16.10. 2015
19.10. 2015
21.10. 2015
21.10. 2015
22.10. 2015
26.10. 2015
29.10. 2015
29.10. 2015
2.11. 2015
3.11. 2015
3.11. 2015
3.11. 2015
4.11. 2015
4.11. 2015
5.11. 2015
6.11. 2015
10.11. 2015
10.11. 2015
11.11. 2015
11.11. 2015
12.11. 2015
13.11. 2015
18.11. 2015
18.11. 2015
25.11. 2015
26.11. 2015
30.11. 2015
2.12. 2015
2.12. 2015
3.12. 2015
4.12. 2015

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

kontrolní den stavby – ZŠ Kladruby
porada s pracovníky Kladrubských lesů, s.r.o.
jednání ohledně kamenolomu Milevo
kolaudace střechy RD
jednání ohledně určení vlastníka oplocení u RD
jednání s firmou ohledně novoročního ohňostroje
zasedání rady města
zasedání zastupitelstva města
jednání s ředitelkou muzea
jednání s projektantkou ohledně Sulanova statku
zasedání rady SOČ (skládka)
kolaudace stavby TDI lokalita Kladruby – západ (1. etapa) – el.
jednání s ředitelkou ZŠ
zasedání rady cestovního ruchu Tachovska
jednání ohledně chystané Tříkrálové sbírky
porada starostů stříbrského regionu
kontrolní den stavby – ZŠ Kladruby
zasedání rady města
konference MAS Český západ
konference k odpadovému hospodářství na Vysočině
zasedání skupiny rady cestovního ruchu Tachovska
jednání s ředitelkou ZŠ
jednání s ředitelkou MŠ
kontrolní den – rekonstrukce morového sloupu na náměstí
jednání s ředitelkou muzea
zasedání Euregia Egrensis v Sokolově
jednání se zástupcem firmy Eko-Separ Nýřany
zasedání rady města
zasedání Stříbrského regionu
zasedání rady SOČ (skládka)
jednání na pozemkovém úřadu v Plzni – podpis smlouvy
jednání se zástupcem firmy FLEA (topení v ZŠ)
zasedání rady města
zasedání MAS Český západ
zasedání vodohospodářského sdružení obcí ZČ v Karlových Varech
Irena Lőriková
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Svoz směsného komunálního odpadu v době svátků
Z důvodu mimořádného 53. týdne v letošním roce jsme přistoupili k řešení situace
dvou po sobě jdoucích lichých týdnů následovně:
V 52. sudém kalendářním týdnu probíhá výsyp nádob se směsným komunálním
odpadem (SKO): 1x za týden (modrá známka) a 1x za 14 dnů (zelená známka).
mimořádně nabízíme výsyp nádob bez rozdílu četnosti svozů v lichém 53. kalendářním týdnu, kdy se budou sypat nádoby na SKO jako běžný lichý týden: 1x za týden
(modrá známka) a 1x měsíčně (červená známka). Zároveň bude možné vysypat nádoby
se svozem 1 x za 14 dnů (zelená známka) jako v sudém týdnu, protože nádoby na SKO
sypané v sudých týdnech budou vysypány až v 2. týdnu nového roku 2016.
Rok 2016 začíná pro výsyp nádob SKO 1x za 14 dnů (zelená známka) druhým týdnem, tedy od 11. 1. do 15. 1. 2016 ve svozový den pro danou obec.
termíny svozů směsného komunálního odpadu v kladrubech a spádových
obcí láz, vrbice, milevo, Brod, tuněchody (rok 2016 den výsypu středa)

svoz 1x týdně

svoz 1x za 14
dnů
(sudý týden)

svoz standard
říjen – duben
1x týdně
květen – září
1x za 14dnů
(sudý týden)

leden

6., 13., 20., 27.

13., 27.

6., 13., 20., 27.

27.

únor

3., 10., 17., 24.

10., 24.

3., 10., 17., 24.

24.

březen

9., 16., 23., 30.

9., 23.

2., 9., 16., 23., 30.

30.

duben

6., 13., 20., 27.

6., 20.

6., 13., 20., 27.

27.

květen

4., 11., 18., 25.

4., 18.

4., 18.

25.

červen

8., 15., 22., 29.

1., 15., 29.

1., 15., 29.

29.

červenec

6., 13., 20., 27.

13., 27.

13., 27.

27.

3., 10., 17., 24., 31.

10., 24.

10., 24.

31.

měsíc

srpen

svoz 1x měsíčně (poslední
středa v měsíci)

září

7., 14., 21., 28.

7., 21.

7., 21.

28.

říjen

5., 12., 19., 26.

5., 19.

5., 12., 19., 26.

26.

listopad

2., 9., 16., 23., 30.

2., 16., 30.

2., 9., 16., 23., 30.

30.

prosinec

7., 14., 21., 28.

14., 28.

7., 14., 21., 28.

28.

EKO-SEPAR, s.r.o., Nýřany
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termíny svateb rok 2016
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

16. ledna
20. února
19. března
30. dubna
28. května
4. června
11. června
2. července
30. července
6. srpna
27. srpna
24. září
22. října
19. listopadu
10. prosince

Miroslava Škorvánková

ocenění bezpříspěvkových dárců krve
Český červený kříž v Tachově uspořádal ve čtvrtek 26. listopadu 2015 slavnostní
oceňování bezpříspěvkových dárců krve regionu Tachov a Stříbro.
Za město Kladruby se oceňování zúčastnil člen rady města Mgr. Vladimír Šmahel,
který rovněž oceňovaným předal malé dárky. Z našeho města byli oceněni tito dárci:
Zlatá medaile Prof. mUdr. jana janského (udělena za 40 odběrů):
Tomáš MÍČKA, Brod
Stříbrná medaile Prof. mUdr. jana janského (udělena za 20 odběrů):
Přemysl BUDÍN, Kladruby
Jitka BAXOVÁ, Kladruby
Marcela VYSOČANOVÁ, Kladruby
Bronzová medaile Prof. mUdr. jana janského (udělena za 10 odběrů):
Václav ŠLAPÁK, Kladruby
Josef ŠVARC, Kladruby
Zdeněk SVOBODA, Kladruby
Město Kladruby děkuje všem dárcům za jejich obětavou činnost.
Irena Löriková
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InFormace organIZací a SPolků
Základní škola a ZUŠ informují:
Střípky ze ZŠ…
• 21. 10. do školy zavítali chovatelé z Prahy s naučným pořadem „Vodní ptáci“. Poutavý
výklad byl doprovázen ukázkami obrázků, zvuků a zejména živými exempláři např.
kachny divoké, husy, kormorána a dokonce i čápa…
• 16. 10. v podvečer ožila školní družina „Dýňovým dýchánkem“. Děti si užily spoustu
zábavy při tanci, hudbě a různých soutěžích, které pro ně připravila paní družinářka…
• Celou akci si zopakovali 21. 10. i třeťáci a čtvrťáci při „Vzpomínkovém dýňovém dýchánku“
• 6. – 7. 11. vyrazili šesťáci na seznamovací pobyt na Přimdu…
• 10. 11. na Burzu práce do Tachova vyjela 8. a 9. třída, čtvrťáci a páťáci vyrazili za
vědou do plzeňské Techmánie…
• 20. 11. přijel až z Regensburgu pan farář, aby společně s lektorkou a tlumočnicí seznámili žáky 3. – 5. třídy s tradicí Tří králů. V našem městě/ v kostele kladrubského
kláštera/ bude totiž 29. 12. zahájena Tříkrálová sbírka pro Plzeňský a Karlovarský
kraj za účasti českých a německých dětí v pětisetčlenném pěvecké sboru. Průvod dětí
vyjde ze základní školy a v kostele kláštera se zúčastní slavnostního zahájení sbírky,
které povedou biskupové z plzeňské a regensburgské diecéze…
• 24. 11. – Okresního turnaje ve florbalu se zúčastnili mladší žáci /6. a 7. třída/. I když
bojovali a nedosáhli na nejvyšší příčky, rozhodně nezklamali…
• 30. 11. – Školní výrobní den byl ve znamení Vánočních dílniček. Na pěti stanovištích
žáci se svými učiteli vyráběli vánoční dekorace na Mikulášské trhy /5. 12./. Výtěžek
z prodeje bude opět využit na podporu vzdělání keňské dívky Muthiny…
• 1. 12. – Okresní florbalový turnaj starších žáků se konal v Tachově. Kluci /a dvě
dívky/ z osmé a deváté třídy odjížděli s vysokými ambicemi a v první fázi bojů ve
skupině je potvrzovali. První zápas s Tachovem – Hornickou ZŠ vyhráli, ve druhém
remizovali s Planou a v rozhodujícím zápase o postup ze skupiny prohráli s Přimdou.
Ale i tak je dělené 4. místo /celkem startovalo 12 školních týmů/ úspěchem…
• 4. 12. připravili žáci deváté třídy Čertovskou diskotéku pro své mladší spolužáky a
neváhali do soutěží zapojit i učitele...
• 5. 12. – Poslední letošní závod Rock Point Překližka Cupu v lezení školní mládeže na
umělých horolezeckých stěnách hostil tradičně boulder OS Skoba v DDM Stříbro.
Z našich závodníků se zúčastnili pouze tři, ale přesto dokázali vybojovat medailová
umístění. V celkovém pořadí Překližky se na 2. místě v kategorii D1 umístila E. Čechurová, v kategorii H2 zvítězil V. Čechura a Š. Blažek obsadil 6. místo…
• 8. – 10. 12. navštívili žáci 1. stupně program „České Vánoce“ a také „Tvořivé dílničky“
v kladrubském muzeu…
14
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• 10. 12. se v Děkanském kostele ve Stříbře konal již osmý společný Adventní koncert
českých a německých partnerských škol. Pěvecký sbor naší školy složený z dívek 6. –
9. třídy zazpíval tři vánoční písně za doprovodu J. Kellera. Všem děkujeme za pěknou
reprezentaci školy...
• 18. 12. navštívili žáci 1. stupně pohádku „Sedmero krkavců“ v kině Slavia ve Stříbře…
• 21. 12. zahráli a zazpívali žáci 5. třídy seniorům v DPS Kladruby koledy a vánoční písně…
• 22. 12. začal poslední školní den v kalendářním roce ranním zpíváním a pokračoval
třídními besídkami…
• 29. 12. čeká naši školu velká zkouška – bude hostit více než pět set účastníků zahájení
Tříkrálové sbírky! Ale o tom až v dalším čísle Zpravodaje…
Přejeme krásné prožití Vánoc a šťastný nový rok!
Pavel Nový
Škola jinak
27. 10. se v SOŠ Stříbro konala akce Škola jinak, která byla spojena se dnem otevřených dveří. Žáci základních škol si procházeli stanoviště, kde se předvádělo dojení krávy, jak se vyrábí sýry, také různé fyzikální a chemické pokusy, viděli jsme i zemědělské
stroje nebo např. v tělocvičně studenti veřejné správy připravili, jak funguje úřad práce,
finanční úřad či banka. Zkrátka jsme viděli vše, co se na této škole dá studovat.
Jiří Češka, VIII.
Burza škol
V úterý 10. listopadu se naše 8. a 9. třída zúčastnila Burzy škol v Tachově, kde různé
střední školy nejen z Plzeňského kraje představovaly své obory, dávaly informace a letáčky. Kdo chtěl, mohl si na počítači udělat test, která škola se pro něj hodí. V kinosále
pak také studenti středních škol a „učňáků“ předváděli, co se naučili – viděli jsme módní
přehlídku, ukázku míchání nápojů či bojových sportů.
Adéla Prušáková, VIII.
mikulášské trhy
Dne 5. 12. se na kladrubském náměstí konaly Mikulášské trhy. Účastnila se jich i
naše škola, prodávali jsme spoustu krásných vánočních věcí, např. svícny, dřevěné soby,
věnce na dveře, stromečky z nejrůznějších materiálů, čerty a anděly, a vydělávali tak na
projekt adopce na dálku.
Už podruhé na trzích zazpívala Bára Zemanová, aby nás všechny naladila do atmosféry Vánoc. Vloni jsme si ji vyfotili v našem stánku a letos jsme si fotografii nechali
podepsat, už visí na naší Africké chodbě.
Zuzana Kovaříková, VII.
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výrobní den
V pondělí 30. 11. se na druhém stupni místo dopoledního vyučování konal výrobní
den. Byli jsme rozděleni do 5 skupin po cca 15 lidech, každá skupina vyráběla něco jiného, adventní věnce, stromečky z proutí, svícny, soby, sáňky a ještě mnohem více.
Všechny věci, co jsme ten den vyrobili, se pak prodávaly na trzích a vydělávali jsme na
školné pro naši adoptovanou Muthinu z Afriky.
Dominika Karlíková, IX.
vánoční koncert ZUŠ
Dne 14. 12. 2015 se uskutečnil Vánoční koncert pobočky ZUŠ v Kladrubech. V sále Regionálního muzea vystoupili žáci ve hře na flétny,
klavír, elektrické klávesy, kytary a trubku. Sálem
se nesly tóny vánočních písní a skladeb. Na závěr
zahráli a zazpívali žáci hudební školy společně
na nejrůznější instrumenty, což ocenili posluchači v zaplněném sále mohutným potleskem.
Přejeme všem dětem, ať jim hudební nadšení
vydrží i v nadcházejícím roce.

Stanislava Šmahelová

mateřská škola informuje:
Barevný podzim
Začátkem listopadu se Koťata, Broučci, Berušky a také Sluníčka seznámila s EKO
programem paní Čechurové. Děti se poutavou formou a velice vkusnými doplňky dozvěděly o způsobu života lesních a polních zvířat. Poučily se, z jakých hub se vaří bramboračka, rozeznávaly listy a pomohly zvířátkům s nasbíráním potravy na zimu.

Eko program Barevný podzim

Dílna s rodiči
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dílna s rodiči
Ve třídě Koťat se v říjnu konala Podzimní tvořivá dílnička pro rodiče s dětmi. Děti s
paní učitelkou se na tento den náležitě připravily – upekly jablečný závin i výborný kakaový dezert s jablky. Rodiče i děti se podzimní tvoření opravdu užili, nechyběla dobrá
nálada a výsledná strašidýlka, podzimníčci, ježci a vystřihovánky stály opravdu za to.
Následná sladká odměna byla opravdu zasloužená.
Petra Kertysová, Šárka Ježová
Sluníčkové tvoření
Stalo se už zvykem, že každý podzim se v naší třídě Sluníček sejdeme na „Štrúdlování“. Tento rok byla naše zručná dílnička tak trochu andělská. Maminky, tatínci ale i babičky si mohli vyzkoušet svou šikovnost při výrobě andělů. Společně s dětmi se pustili
do stříhání, lepení, skládání a malování. Ve třídě to vypadalo jako v úle, všichni přiložili
ruce k dílu jako pilné včeličky a úsilí se vyplatilo. Vzniklo mnoho krásných exemplářů,
na které mohou být jejich autoři právem hrdi! Po dobře vykonané práci jsme si mohli
dopřát jablíčkové dobroty od maminek a při čaji a kávě si popovídat. Pokud budete mít
chuť se podívat na anděly našich dětí, stačí navštívit kladrubské muzeum, kde jsou vystaveni andělé nejenom od Sluníček ale i Broučků a Koťat. Ve všech třídách naší MŠ se
zapojily děti do tvořivých činností a šikovnost jejich rukou můžete i ohodnotit.
Zuzana Křížová

Sluníčkové tvoření

Drakiáda s rodiči

drakiáda
Také jste rádi pouštěli draky? Děti z naší mateřské školy si tento zážitek nenechaly ujít a 22. 10. se společně s tatínky, ale i s maminkami vydaly na louku vypustit své
pestrobarevné draky. Počasí nám přálo, a tak se k nebi vznesly pohádkové bytosti a
další draci různých tvarů a barev. Každý účastník drakiády si odnesl něco na památku
– diplom, omalovánky, sladkost, ale hlavně dobrou náladu, protože všem to létalo!!!
Zuzana Křížová
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myší pohádka
V polovině listopadu děti v MŠ Kladruby viděly „Myší pohádku“ divadla NÁNA. Pohádku si užily nejen děti, ale i paní učitelky. Podívaná a nádherné rekvizity stály opravdu za
zhlédnutí. Už se moc těšíme na další divadelní představení.
Zuzana Křížová

Myší pohádka

na svatého martina
Než k nám přijel Martin na bílém koni, ještě stačila Koťata za pomoci p. učitelek vyrobit andělíčky pro výstavu do kladrubského muzea. Martin na bílém koni sice nepřijel,
ale dětem to nevadilo. Naučily se píseň „Než přijede svatý Martin“, vytvořily si koně a
uspořádaly s paní učitelkou svatomartinský průvod. Nezapomněly ani na pečení svatomartinských rohlíčků, na kterých jsme si opravdu pochutnali.
Petra Kertysová

Svatomartinský průvod

Návštěva kravína
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rytíř ve školce
„Na sv. Martina, kouřívá se z komína“, to je známé pravdivé pořekadlo. Také se říká:
„Martin přijede na bílém koni“ – to už pravdivé bohužel nebývá. Platí taktéž, když
Martin přijede, má vždy svůj doprovod. A tak i letos s ním přišel jeho rytíř. A ten samý
rytíř také přišel i navštívit všechny děti v naší mateřské školce. To bylo překvapení. Přišel nám vyprávět, jak v dávných dobách rytíři žili. Odvážlivci si zkusili s ním i bojovat.
Ukázal nám různé meče, i některé části brnění. A na konci společného setkání pasoval
všechny na malé rytíře a rytířky. Slíbil, že za rok se zastaví znovu.
Eva Pomyjová
tvořivá dílna u Berušek a Broučků
Tak jak jsme slíbili, tak jsme také splnili a pozvali rodiče na šípkový čaj. Teplým čajem
z vlastnoručně sesbíraných šípků jsme všechny přivítali a sehráli pohádku „O Šípkové
Růžence“. Po velkém úspěchu si děti zasloužily odměnu v podobě dobrot upečených maminkami, za což jim moc děkujeme. Také tatínkové dostali šanci k projevení své fantazie,
a to při dlabání dýní. Chopili se svého úkolu a připravili dětem na závěr krásný zážitek.
Příjemné odpoledne pokračovalo společnou výrobou skřítků bramboráčků a lilkáčků.
Kreativita rodičů i dětí byla ohromná a skřítkové nám dělali radost po zbytek podzimu.
Marcela Jandíková

Rytíř ve školce

Tvořivá dílnička

o milostném psaníčku
Začátkem října nám udělalo velkou radost „Divadýlko Kos“, když nás v MŠ navštívilo s
pohádkou „O milostném psaníčku“. Dozvěděli jsme se totiž, že existuje jedno veliké poštovní tajemství, které pomohlo Verunce dostat se od zlého barona z Borovan a najít vytoužené
štěstí po boku svého milého Vendelína. Pohádka se šťastným koncem byla doprovázena
pěknými písničkami, které se dětem moc líbily.
Marcela Jandíková
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andělé ve školce
V tomto čase si ve školce povídáme o adventu, zvycích, Mikuláši, čertovi i andělovi. A tak
jsme využili výzvy Regionálního muzea Kladrubska a vyrobili jsme anděly na chystanou
výstavu. Všechny děti se těší, až svého anděla na výstavě uvidí. Určitě i rodiče bude zajímat,
jaké krásné anděly jejich děti vzájemnou spoluprací vytvořily, společně s nimi si výstavu
prohlédnou a dají hlas svému andělskému favoritu.
Eva Pomyjová
Čtyři roční období
Divadlo Ondřej přijelo do MŠ s hudebně dramatickým prožitkovým pásmem „Čtvero
ročních dob.“ Všichni jsme se sešli ve třídě Berušek a Broučků, kde se během hodiny vystřídalo jaro, léto, podzim i zima. Seznámili jsme se se starodávnými rituály. Děti se tancem
a zpěvem účastnily oslav masopustu, vynášení Morany, Velikonoc, otevírání studánek,
dožínek, zaskákaly si přes ohýnek, poslaly draka do nebe, v zimě začarovaly celou krajinu,
koulovaly se, oslavily advent. I když kalendář byl otočený na měsíc listopad, počasí za okny
nejvíc připomínalo jaro. Ale my jsme prostě aktivně prožili celý rok.
Marcela Jandíková
mikulášská nadílka
Chodbami školky bylo slyšet řinčení řetězů, hudrání čertů a to už se v očích malých neposedů dalo číst, že přece jen obavy ze setkání s pekelníky jsou. Do školky zavítal Mikuláš,
anděl, čert i malý čertík. Zatímco si malý čertík prohlížel a zkoušel hračky, velký čert četl
v knize hříchů. To bylo překvapení mezi dětmi, když zjistily, že opravdu všechno ví. Velcí i
malí hříšníci slíbili, že se polepší. Potom děti pekelníkům předvedly, jaké říkanky a písničky
se o nich naučily, a za odměnu dostaly balíček s dobrotami. I kladrubští včelaři a včelařky
upekli a nazdobili pro všechny děti perníkového Mikuláše i čerta. Moc děkujeme.
Eva Pomyjová

Divadlo Ondřej – „Čtvero ročních období“

Mikulášská nadílka
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máme novou Polikarpovku
V měsíci červenci MŠ Kladruby podala žádost na neinvestiční dotaci „Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách v Plzeňském kraji v roce 2015“.
Poskytovatelem této dotace je MŠMT a Plzeňský kraj a Mateřská škola Kladruby tak získala 22 791 Kč na nákup stavebnic. Tyto stavebnice by měly přispět k rozvoji jemné i hrubé
motoriky dětí.
A protože Polikarpovu stavebnici děti často zařazují do svých her (naše staré díly jsou již
v dosti „použitém“ stavu), volba, jak utratit výše uvedený obnos, byla jednoznačná. Široká
sestava velkých dřevěných kvádrů, krychlí, válců, půlválců, tyčí, kolíků, koleček, stříšek a
spojovacích dílů byla objednána u firmy Tomáše Pekláka z Turnova.
Pan Peklák vyhověl naší žádosti a poslal zároveň s jednotlivými díly i podrobné návody,
jak sestavit několik variant aut, raketu, jeřáb, atd. Doufáme, že Polikarpovka splní svůj účel
a dětem přinese spoustu radosti i potěšení, až budou uplatňovat svoji fantazii při vytváření
nových celků.
Alena Medová

Polikarpova stavebnice
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Uzavření mateřské školy kladruby
V listopadu byl podán rodičům návrh na uzavření MŠ Kladruby v termínu 23., 28., 29.,
30. a 31. 12. 2015. Ve všech třídách rodiče tuto informaci vzali na vědomí a svým podpisem
potvrdili svůj souhlas. Provoz bude obnoven opět 4. 1.2016.
Alena Medová

víte, že…
…4. 11. proběhlo u nás fotografování dětí s pozadím vánočních motivů
(Fotoateliér Stříbro)
…4. 11. děti poslaly „kladrubskou poštou“ dopis Ježíškovi
…4. 12. navštívil děti s nadílkou čert se svým doprovodem – zde chceme poděkovat
p. R. Kertysovi za zprostředkování jogurtové nadílky
…9. a 11. 12. se děti zúčastnily vánočního programu Regionálního muzea Kladrubska
…10. 12. mezi nás přijela s novými kouzly a taškařicemi klaunka Pepina
…6. 12. jsme pozvali rodiče na „vánoční dárkování“ – každá třída se svým programem
…17. 12. jsme se potěšili pod stromečkem s vánočními dárky
…17.12. šli Broučci do DPS potěšit kladrubské seniory s malým představením,
dárky a přáníčky
…7. 1. 2016 zahraje divadlo NÁNA buď pohádku „Hvězdička“, nebo „Palouček“
Alena Medová
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regionální muzeum kladrubska informuje:
děti v muzeu
V době, kdy je turistická sezóna v útlumu, se nám daří naplnit
vyzdobené prostory RMK dětskými návštěvníky. Od začátku prosince proudily do muzea v Kladrubech zástupy dětí na výchovné
programy tematicky zaměřené na advent a Vánoce.
Spolupracujeme s paní Petrou Čechurovou, zkušenou a milou lektorkou, kterou některé
děti už znají. Nabízeli jsme celkem tři programy, Půjdem spolu do Betléma, České Vánoce
a Adventní tvořivou dílnu. Největší zájem byl o posledně jmenovanou dílnu, z níž si děti
odnášely vlastnoručně zhotovené svíčky z včelího vosku, anděly z ovčího rouna, barevné
hvězdičky a ozdobená přáníčka s natištěným betlémem. V sále plném andělů nám na oplátku zanechávaly kromě odstřižků materiálu hodně štěbetání, příznivé energie a radosti.
Během necelých tří týdnů přišlo nebo přijelo autobusy přes přes 400 dětí, mezi nimi
domácí žáci MŠ a ZŠ Kladruby, přespolní z MŠ a ZŠ Heřmanova Huť a MŠ Kostelec.
Děkujeme všem za návštěvu a zastavte se o masopustu nebo o Velikonocích.
Marcela Hlaváčová
maminko, pojď si hrát
Každý pátek odpoledne je v muzeu veselo. Chodbou se ozývá výskot malých dětí, které
chodí do klubíku Maminko, pojď si hrát. Zpočátku se drobotina trochu styděla a nechtěla
komunikovat. Dnes už je to jiné. Ve dveřích se ozve „čau“, bundu to odhodí do skříně a už
rovnou peláší do patra, zvědavo, co se bude dít.
Capartové se proběhnou po sále, pokaždé si zazpívají a zahrají na jednoduché hudební
nástroje. Sesednou se u stolu při tvoření, které jim pečlivě připravuje paní Petra Čechurová.
Maminky pomáhají a do všech kreativních činností se zapojují. Z každého klubíku si děti
odnášejí domů pěkný výrobek i zážitek.
Jana Kunešová

Maminky s dětmi v klubíku
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výstava andělé
V pátek 27. listopadu vpodvečer v muzeu vládla příjemná atmosféra. V půl sedmé jsme přivítali spolu se dvěma živými blonďatými anděly kolem stovky malých i velkých návštěvníků
na vernisáži výstavy s poetickým názvem Andělé. Úvodem zazněly tóny saxofonů mladých
sólistů kapely DŽeM a po fanfáře následoval adventní přípitek.
Nápad vystavit anděly vznikl už v létě, na výzvu muzea reagovaly desítky lidí, mezi nimi
dospělí sběratelé andělů, fotografové, keramici, děti z MŠ a ZŠ Kladruby, ZŠ Mánesova, Stříbro, DDM ve Stříbře a další tvůrci. Do muzea se sletělo kolem 330 různorodých andělských
exponátů. Součástí expozice je i prodejní koutek výtvarných děl, výtěžek z jejich prodeje
poputuje do nově vznikajícího mobilního hospicu sv. Jiří v Tachově.
Všem, kteří anděly vypůjčili a zapojili se do spolupráce, patří naše poděkování, jelikož bez
nich by výstava nemohla vzniknout.
Děti byly velmi spokojené v dětském koutku kolem jesliček, kde si vyhrály, a dospělí si tak
mohli vychutnat skvělou hudební produkci kapely DŽeM, která sklidila velký potlesk a přidala za to další skladbu. Mladí sympatičtí hudebníci přislíbili, že nám zahrají opět v srpnu.
Názor na andělskou krásu mohou návštěvníci vyjádřit prostřednictvím hlasovacích lístků, které se vhazují do modré schránky s křídly až do Tří králů.
V sobotu 9. 1. 2016 budou ve 14 hodin oceněni tvůrci tří nejkrásnějších andělů.
Marcela Hlaváčová

Andělé

adventní korálkování
O stříbrné adventní neděli se v muzeu sešlo šest žen a jeden mladý muž nad krásným
skleněným materiálem, aby se v tvořivé dílně naučili sestavovat vánoční korálkové hvězdičky. Lektorka Jana Kindelmannová přinesla hotovou krásu z rokajlu, která účastníky dílny
inspirovala ke stejně pěkným výrobkům. Nejprve si techniku navlékání osvojovali pomalu
a velmi soustředěně, ale než se venku setmělo, špičky a smyčky se stříbrným pocínovaným
drátkem, kleštěmi a maličkými korálky jim šly pěkně od ruky. Během příjemně stráveného
odpoledne vznikly blyštivé vánoční ozdoby a dárky, které udělají jistě radost.
Marcela Hlaváčová
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v recepci rmk
• v předprodeji jsou vstupenky na loutkovou Andělskou pohádku, která se uskuteční v
sále muzea 2. ledna 2016 od 16 hodin a také na klubový večer s Antonínem Procházkou,
známým hercem, autorem a režisérem Divadla J. K. Tyla v Plzni
• sledujte prosím aktuální informace na plakátech, najdete je na vývěsních plochách u
muzea a MěÚ, nebo www.muzeumkladruby.cz a www.kladruby.cz (kalendář akcí)
• děkujeme Vám za přízeň, kterou jste muzeu věnovali, a přejeme vše dobré do nového
roku 2016
kolektiv muzea
Pár slov o muzeu
Vážení čtenáři, i v muzeu se už můžeme po půl roce své existence ohlédnout a bilancovat.
V červenci jsme stáli na startovní čáře a začínali s novou kulturní institucí, která si stanovila,
jak je její povinností, krátkodobé i dlouhodobé cíle. Mezi ty první patřilo hlavně rozběhnout
vše organizačně, technicky a personálně. Na usměvavou Janu Kunešovou, koordinátorku
všech kulturních akcí v obci, se již obracíte s důvěrou, za niž jsme velmi vděčni. Myslím, že
jsme našli náplň pro krásné opravené prostory budovy nejen v době hlavní turistické sezóny, ale ve všech ročních obdobích. Starat se o Vaše zážitky, pobavení a vzdělávání je naším
úkolem.
Zásadním smyslem muzea je ale především muzealita. Člověk sbírá předměty prokazatelně po více než čtyři tisíce let, a nemůže jinak, jde o základní na vůli nezávislou lidskou potřebu, někdy i vášeň. Stále hledáme odpověď na věčnou otázku, kdo jsme, odkud přicházíme
a kam směřujeme. Muzealitu lze realizovat prostřednictvím muzejní sbírky, což by neměla
být snůška nahodile shromážděných předmětů, ale mělo by jít o soubor pečlivě vybraných
hmotných či nehmotných dokladů, které v souvztažnosti mají velkou vypovídající hodnotu
o člověku v určitém místě a jsou zdrojem poznatků o přírodě a společnosti. Muzejník tyto
předměty zachraňuje, uchovává, zkoumá, třídí, bádá nad nimi a nakonec předkládá alespoň
část svého poznání široké veřejnosti ve formě stálých expozic, tematických výstav, besed
nebo výchovných programů.
Člověk nemusí být zrovna muzejníkem, aby si uměl odpovědět za otázky: V čem je Kladrubsko nejlepší na světě? Co jsme zač, my Kladrubští, Milevští, Tuněchodští, Brodští, Vrbičtí, Lázečtí? Co rádi děláme? O co nám jde? Milujeme svoji domovinu? Čím Kladrubsko
dělá svět hezčí? Je to zvláštní, nejprve nás otázky zaskočí, a teprve když si na ně odpovíme,
najednou je Kladrubsko víc naše. Až dáme odpovědi dohromady, teprve potom můžeme
založit v našem muzeu hodnotnou sbírku a prostřednictvím jejího zapsání do Centrální
evidence sbírek u Ministerstva kultury ČR se i ostatní v republice dozví, proč uchováváme
minulé jevy a události v depozitáři i ve své paměti. Tady jde o jeden z cílů dlouhodobých.
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Udržovat muzeum je nepochybně drahé a pracné. Kdyby ale rázem zmizela všechna muzea ze světa, lidé by se nevyznali sami v sobě, ztratili by totiž svého nepostradatelného průvodce, historickou paměť. Vypadly by zkušenosti nasbírané desítkami a stovkami generací,
člověk by nemohl poznávat, jak svět fungoval, nemohl by předvídat, hodnotit, dopouštěl by se
nesmyslných závěrů, vracel by se zbytečně zpět a zkoušel by to, co bylo již v praxi vyzkoušeno.
Našemu muzeu byl udělen i přes krátkou dobu trvání Certifikát kvality od Ministerstva
pro místní rozvoj ČR na základě toho, že jsme si nastavili cíle, kam směřujeme, i standardy v
práci, předali je hodnotitelům k posouzení a zavázali se je plnit. Nejde nám o málo, jednoduše napsáno, chceme, aby návštěvník odcházel z muzea šťastnější nebo vzdělanější.
Děkujeme všem, kteří se připojili k naší vizi, dobrovolnicky pomohli při konání akcí, přinášeli nápady a konstruktivní kritiku, zapojili se do výzev Za časů našich babiček a Andělé,
napekli rohlíčky a andělíčky, vili adventní věnce, korálkovali, přišli do retrokavárny, na výstavy, klubový večer, slavnosti a hody, divadelní a hudební představení, povídačky, děkujeme
lektorkám za lásku k dětem, ZUŠ, MŠ i ZŠ Kladruby, ZŠ Mánesova, DDM ve Stříbře, MŠ a
ZŠ Heřmanova Huť i MŠ Kostelec za zájem o kulturní dění, spolkům za spolupráci, pracovnicím MěÚ i ostatním za trpělivost s námi. A tobě, Michale Havránku, za důvěru, stal ses
platícím návštěvníkem, který u nás byl ze všech nejčastěji.
Přejeme krásné Vánoce a těšíme se na Vás v příštím roce.
Marcela Hlaváčová
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Hasičské okénko:
Vážení spoluobčané,
rok 2015 se nachýlil ke svému konci, a to je i pro nás
ten pravý čas poohlédnout se za jeho průběhem a zhodnotit naše snažení.
V průběhu roku jsme uspořádali několik tradičních
akcí. Vše začalo v lednu největší událostí, Hasičským
plesem. Ten sice nebyl úplně vyprodán, ale moc k tomu
nechybělo a dle našeho názoru si ho všichni návštěvníci
náležitě užili. Stavění májky se také neslo v tradičním duchu. Samotné vztyčení probíhalo pod taktovkou p. Pospíchala a po úspěšné stavbě se přítomní oddávali zábavě při
tónech harmonik, ať už u táboráku nebo v našem stanu s
občerstvením. V červnu proběhla naše soutěž v požárním
útoku Kladrubská studna. Účast soutěžních družstev nebyla už druhý rok nijak valná, spíše
žádná, a proto uvažujeme, zda má cenu v této tradici pokračovat. Na začátku srpna jsme
oslavili 140 let hasičů v Kladrubech. Připravili jsme program na téma, jak šel čas u hasičů
v Kladrubech. V jeho průběhu jsme ukázali, jaká se od minulosti do současnosti používala
technika a způsob hašení. Po programu se konalo posezení před klubovnou SDH. I když
naše záměry narušila letní bouřka a požár, byli jsme s výsledkem akce spokojeni. Díky
vzniklým situacím jsme museli hodně improvizovat, a možná proto celý průběh nevypadal
podle našich plánů a představ. Ještě jsme se také zúčastnili s našimi hasičskými atrakcemi
na Dni dětí a Ahoj prázdniny. Také jsme se podíleli na pořádání pochodu Mobilisace.
Při pracovních akcích jsme se starali o naši techniku, sázeli stromky, sbírali nepotřebný šrot, občas umyli nějakou komunikaci, zrekonstruovali přívěs na přenosnou stříkačku a starali se o organizaci a zabezpečení našich akcí. Celkem jsme za celý rok strávili při
našich činnostech spojených s hasičinou 1312 hodin.
Výjezdová jednotka zasahovala v letošním roce u 17 událostí, převážně požárů zapříčiněných tropickým průběhem léta.
Touto formou bych rád poděkoval všem členům, kteří v letošním roce pilně pracovali, všem spoluobčanům, kteří nás podpořili, a hlavně městskému úřadu za výbornou
celoroční podporu a spolupráci.
Začátek roku odstartujeme Hasičským plesem, který se koná 23. 1. 2016 od 20:00
hod. v KD. Bližší informace obdržíte jako tradičně do vašich schránek.
Rád bych Vám všem za Sbor dobrovolných hasičů Kladruby popřál příjemné prožití
vánočních svátků a spokojený vstup do nového roku.
Martin Větrovec
27

Informace organizací a spolků

včelařské okénko:
Prosinec u včelařů
Nejdůležitějším úkolem všech včelařů bylo dokončení posledního léčení včelstev. To proběhlo řádně a včas. Dovolte mi, vzhledem k nastávajícímu vánočnímu času, podělit se s vámi o jeden
recept, jehož základem je med.
Každý harmonogram s přehledem vánočního pečení vám doporučí, abyste perníčky upekli
aspoň tři týdny před Vánocemi. Obvykle se totiž musí rozležet, jinak jsou tvrdé a pokazí vám
úsměv (možná včetně chrupu). I s těstem někdy bývá potíž, lepí se, trhá, kroutí se při pečení. Ne
však s tímhle. Nějakým zázrakem jsou totiž tyto perníčky okamžitě měkké, s těstem se skvěle pracuje, a hlavně dobře chutnají. Co se týká složení, nenajdete v nich žádnou speciální ingredienci a
nebudete potřebovat ani žádný tajemný přípravný rituál. Porovnávala jsem recept s mnoha jinými
a až na poměr ingrediencí se příliš neliší. Ještě že existují tyhle kouzelné záležitosti mezi nebem
a kuchyní.
Přeji mnoho úspěchů!
Suroviny:
• 400 g hladké mouky
• 140 g cukru moučka
• 50 g másla
• 2 vejce
• 2 lžíce dobrého tekutého medu
• 1 lžička jedlé sody
• 1 lžička perníkového koření
• 1 žloutek na potření po upečení
• bílková poleva na ozdobení
Miroslava Škorvánková
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HIStorIe
co můžeme najít v pozemkové knize obce „tynochody“?
k čemu sloužily pozemkové knihy
Pozemkové knihy byly zakládány vrchností, v našem případě opatem kladrubského
kláštera Janem Kryštofem Rybnickým, v první čtvrtině 17. století. Poté vedly zápisy v
nich k tomu určení úředníci kláštera. Zapisovaly se tam údaje o jednotlivých držitelích
statků ve vesnicích pod správou kláštera. Poznamenávaly se do nich prodeje a koupě statků, jejich dluhy a způsoby placení pomocí tzv. wejrunků (splátek) včetně soudních výroků, které se ke statku vztahovaly. Zvláště důležité to bylo proto, že v té době probíhala i
na našem území třicetiletá válka, kdy se majitelé statků často z různých důvodů měnili.
Kladrubský klášter vedl pozemkové knihy pro svoje poddanské vesnice. Zachovaly se jen některé, tak třeba pro Skapce, Zhoř, Krtín a Ostrov pro léta 1570 – 1630, pro Brod a Láz pro léta
1574 – 1699 (Láz jen do roku 1627), pro Milevo a Tuněchody pro léta 1619 – 1700 a pro celou
řadu vesnic pod správou kláštera v jeho okolí. Samotné město Kladruby nemá však zachovanou
žádnou pozemkovou knihu. Budeme tedy sledovat stručné výpisky pozemkové knihy obce Tynochody (Tuněchody) od roku 1628 podle jednotlivých statků. Jejich číslování není totožné s
dnešními popisnými čísly, protože tato čísla tehdy ještě neexistovala. V Tuněchodech bylo 14
statků (gruntů), v to jsou počítány i dvě chalupy, jedna obecní kovárna a Tuněchodský mlýn.
Zápisy jsou psány česky, teprve po třicetileté válce se objevují první německé zápisy.
Č. 1 grunt Frýdlovský, drží 1 lán
Ulrich (Oldřich) Frýdl a Werpule, jeho manželka. Děti: Štěpán 8 let, Janoušek 3
roky, Tuma 2 roky, Markyta 1 rok. Tehdejší majitel zdědil v roce 1627 tento statek po
Fridrichovi Pejrfrýdlovi (složenina ze dvou příjmení Pejr a Frýdl), otci svém, který jej
koupil kdysi za 230 kop grošů se závdavkem (částkou zaplacenou hned při koupi) 30
grošů. Následné splátky činily 8 grošů ročně. Navíc vyplácel ještě své dva bratry Benedikta a Šimona (oba brzy zemřeli) a sestru Kristinu, kterou ze svého statku vybyl (to
znamená vyplatil a ona se vdala). Zaplatil i některé dluhy po svém otci. Také zakoupil
na obci dům pro svou dvacetiletou neteř Werpuli, pozůstalou po zemřelém bratru Benediktovi. A tak zůstal celý statek bez dluhů a jeho cena byla stále 230 kop grošů.
Ulrich Frýdl pak odevzdal statek svému synovi tomáši Friedlovi. (To klášterní úředník přejmenoval zřejmě Frýdla na Friedla). Ten svému otci zaplatil zatím sumu 110 kop, takže zbývalo
doplatit ve vejruncích (splátkách) 120 kop, jak dosvědčil i Tomášův švagr Jan Leibl. Majitel statku
Tomáš zemřel v roce 1664 a jeho „dům již hrubě špatný“ se stal majetkem vdovy, jeho někdejší
manželky Roziny se dvěma robaty (dětmi) Žofií a Alenou, která se znovu vdala za jakuba koczyho z lázu, aby „týž grunt nezpustl, nýbrž zase hospodářem opatřen byl“. Ten převzal grunt podle
práv a šacování (jakési inventarizace) místního rychtáře obce v hodnotě 215 kop grošů. Zaplatil
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též staré dluhy, předně 8 kop pekaři do Starého Sedliště (spíše Starého Sedla?), a také do Plzně
Matoušovi a Židu do Stráže po 7 groších. V roce 1694 převzal grunt po svém otci Jakubovi andreas kotschy se souhlasem vrchnosti.
Č. 2 grunt Šlejcherovský drží ½ lánu
V roce 1619 se do tohoto dvora usadil jíra Hýzl k Barboře, vdově po tomáši Hyršovi, k níž se přiženil a měli spolu syna Ulricha (7 let). Jíra Hýzl se ujal také sirotků po
zemřelém dosavadním majiteli. Jenže Jan ve 12 letech umřel a 18letý Matěj, kterého
předtím vyučil a dával mu stravu, se stal vojákem, takže péče se přenesla jen na sedmiletého Ulricha. Ale i Jíra Hýzl „zběhl od manželky své, dal se psáti na vojnu“ a Barbora,
manželka jeho se synkem Ulrychem, zůstala na gruntu sama. A tak se k ní přiženil další
majitel gruntu kundrát Šmigrnák, jemuž soud přidělil grunt v roce 1635.
V roce 1638, zřejmě po smrti Barbory, se stal majitelem jiřík long, jenž tento grunt
koupil za 60 kop. V roce 1642 se už psal německy jako Jirch Lang a platil jakýsi dluh
Paulusovi Pflamovi do Přimdy.
o dalších gruntech jen stručně:
Č. 3 grunt Pejrovskej drží 1 lán. Držitelem byl tuma Hiltman s manželkou Zuzanou a dětmi Mandalenou 3 roky, Lídou 4 roky (ta však nebyla jeho, ale sirotkem po
předešlém majiteli), Bartl (Bartoloměj) 1 rok a Tomáš byl maličký. Po zemřelém majiteli
Peyrovi zůstali sirotci Matouš Peyr, byl ženatý ve vsi Milywo (Milevo), Markyta 26 let,
vdaná, Tomáš 18 let, ženatý a dal se na vojnu. V roce 1650 po šacování (prohlédnutí a
zjištění) dvěma rychtáři ze vsí Brodu a Tuněchod, se ujal gruntu jan Wilem.
Č. 4. grunt Škorničkovský drží 1 lán - Držitelem je jan Škornička s manželkou
Lídou a dětmi Michalem (již vyhoštěný, tedy dospěl a odešel jinam), stejně tak Martin,
Jan, 22 let je vojákem, Mariana 20 let, Michal 18 let, zemřel. V roce 1637 koupil grunt
jiřík krauz, který se v roce 1642 píše už jako Jirch Kraus. Po třicetileté válce je grunt
pustý a z rozkazu vrchnosti se ho ujímá lorenc remingar, pravděpodobně rychtář tuněchodský nebo jeho rodinný příslušník.
Č. 5 grunt remingarovský drží ½ lánu - V roce 1631 od bratří remingarů ho koupil jirg
Hilt. Když zemřel, zůstali po něm tři sirotci, Ulrich, Hanz (Jan) a Martin s matkou Kateřinou.
Bratři Jan a Martin s matkou prodali ten grunt nejstaršímu Ulrichovi, aby na něm hospodařil a
dluhy platil. Ty se mu skutečně podařilo během osmi let vyrovnat, ale potom „pro hrubý nedostatek ho už nemohl udržet“ a prodal ho václavu krapnerovi.
Č. 6 grunt koflowský neb remingarovský drží 1 lán - V roce 1631 byl v držení Ulricha remingara a jeho manželky Barbory s dvěma dospělými syny, potom Bartoše rermingara, který
v roce 1639 „nemoha pro sešlost věku svého více pracovati, odevzdal týž grunt svému synu Jiříkovi.“
Č. 7 grunt koflremingarovskej aneb Hiltovskej (není udáno, kolik lánů drží). Č.
8 grunt Berghiltovský drží 1 lán. Č. 9 grunt kholbovskej drží 1 lán. Č. 10 grunt
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matesa kholba drží 1 lán. Č. 11 chalupa Honz Hyltova drží ¼ lánu. Platí a roboty
konají podle předpisu na ¼ lánu. Č. 12 Chalupa, kovárna obecní Lorence Kováře s manželkou Maruší a dětmi Bartlem 6 let a Evou 3 roky.
Č. 12 (má být správně 13) mlejn tynochodský - Sirotci po někdy mlynáři Petru
Pimpovi (má být Pimplovi) a Mandaleně, manželce jeho, Honz Pimpl 25 let, Jakub 24
let, Jiřík 13 let, Nikl 18 let. Sirotci po Julianě, „macoše jejich“ a Honzovi Kováři: Kačia 15
let, Anče vdaná, Alžběta vdaná a Juliana. „Ta Juliana měla by tu něco z podílu své mateře
Juliany očekávati.“
Petr Pimpl, otec jejich, koupil (rok neuveden) ten mlejn od Honza Hobrštumfa za
630 kop a v knihách je poznamenáno, že též rychtář a sousedi tuto zprávu potvrzují, i to,
že zavdal 130 kop a platil vejrunky (splátky) po 60 kopách. Náležela mu řeka od lávky až
pod jez a rybníček, dále dědiny (pole), les a louky.
V roce 1631 se našlo v knihách, že za opata Ondřeje Steina (1583 – 1589) byl tento
mlýn klášterem odkoupen od jindřicha Františka, mlynáře a souseda města Mutěnína a prodán janovi kolštumfovi. Pak byl v majetku Fabiána Fröhlicha, který měl od
„milyvských sedláků“ pronajatou dědinku (políčko) a ještě nějaké pozemky. V roce 1667
koupil mlýn s povolením vrchnosti martin Fröhlich za 400 zlatých od svého otce Fabiána a ponechal mu a jeho manželce jednu dědinku (políčko), jednu loučku na jeden vůz
sena a světničku s komůrkou ve mlýně až do jejich smrti.
Č. 14 chalupa Štanmečovská byla v roce 1651 prodána opatem Romanem Platzerem jakubu Šlukovi za 60 kop grošů. Roboty měl její majitel dva dny ve žních a 3 dny
v době senoseče.
Tento článek nemá být jen jakýmsi výčtem osob žijících před takřka čtyřmi sty let v Tuněchodech, ale má čtenáře seznámit s různými způsoby prodeje a nabývání majetku v té době.
Jiří Čechura

Grunt Frýdlovský

Mlejn Tynochodský
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divadelní rok – Ivan mládek
Prvním představením Divadelního roku byl Ivan Mládek a jeho Benjo Band, který
vystoupil 6. listopadu v Kulturním domě v Kladrubech. Vyprávěly se historky ze života,
zpívaly se známé písničky, jako například Jožin z bažin, Medvědi, Prachovské skály a
mnoho dalších. Pobavit se přišlo 120 lidí jak z Kladrub, tak i z okolí.
Jana Kunešová

Divadelní rok – Ivan Mládek

martinská dílna
V rámci zájmového kroužku Lidové zvyky a tradice proběhla 11. listopadu dílna pro
veřejnost s názvem Martinská tvořivá dílnička. Vyráběly se krásné lucerničky ze „zavařovaček“, které děti použily na Martinské slavnosti, jež se uskutečnila 13. listopadu
vpodvečer.
Jana Kunešová

Martinská tvořivá dílnička
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Povídačky o vánocích
Ve středu 2. prosince přišly dámy a babičky z DPS do muzea popovídat si o tom, jak
Vánoce probíhaly za jejich dětských let, jaké se tehdy dodržovaly tradice a zvyky. Dozvěděla jsem se například, že se dělal kapr s tzv. „černou omáčkou“, což byla omáčka ze
sušených švestek nebo z povidel.
Jana Kunešová
klubový večer s vlastimilem vondruškou
V pátek 23. října mělo kladrubské muzeum „velký den“, konal se zde totiž poprvé
klubový večer.
Do Kladrub přijel známý historik a spisovatel historických románů Vlastimil Vondruška a na povídání s ním dorazilo na 70 diváků. Hodinu a půl bez dechu poslouchali
poutavé vyprávění a mnohdy až pikantní historky z minulosti. Kdo chtěl, odnesl si
domů kromě spousty informací i novou knihu (navíc ještě s autogramem).
Bohuslava Dusíková
mrazík po letech
V neděli 15. 11. sehrála Kladrubská divadelní společnost představení pohádky Mrazík.
Tato pohádka měla premiéru ještě ve „starém kině“ v roce
1997, před neuvěřitelnými 18 lety. Tehdejší dětští diváci jsou už
dávno dospělí (dost možná, že někteří přivedli už svoje děti), z
kina je muzeum, vyměnilo se i několik herců, co ale zůstalo stejné, je to, že na Mrazíka přišel zase plný sál, i to, že diváci se bavili
nad stejnými vtípky jako před lety.
Doufáme, že jsme Vám připravili příjemné odpoledne, kdy
se děti pobavily a dospělí „vypli“ a odpočinuli si u pohádky od
každodenních starostí.

Bohuslava Dusíková

Představení divadla Pluto
Páteční večer 20. listopadu patřil plzeňskému divadlu Pluto, které v našem kulturním
domě sehrálo představení Paparazzi aneb Intimní život bulvárního fotografa. Divadlo
Pluto u nás vystupuje, dá se říci, pravidelně a vždy je zárukou skvělé zábavy. Nejinak
tomu bylo i tentokrát. Plný sál se hodinu a půl bavil tak trochu na úkor hlavního hrdiny
- fotografa bulvárního časopisu - a sledoval jeho úspěchy a neúspěchy u žen. Myslím, že
mohu napsat za všechny, že diváci odcházeli domů pobaveni a s dobrou náladou.
Bohuslava Dusíková
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Zveme vÁS…
SlavnoSt matkY Boží – mŠe SvatÁ
1. ledna od 10:30, kostel sv. Jakuba
novoroČní SetkÁní v koStele Sv. jakUBa
1. ledna od 17:00 hodin, kostel sv. Jakuba
novoroČní oHŇoStroj
1. ledna od 18:00, kladrubské náměstí

dIvadelní rok 2016 – 1. představení:
„andĚlSkÁ PoHÁdKA“
2. února od 16:00, sál muzea

třI krÁlovÉ
– obcházejí kladrubské domácnosti
6. ledna
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vYHlÁŠení cen andĚlÉ,
aUtogramIÁda jIříHo ČecHUrY
kniha kladruby 900 lidé – život – doba
9. ledna od 14:00, sál muzea
UČItelSkÝ PleS
9. ledna od 20:00, kulturní dům
Pořádá Základní škola v Kladrubech. Je připraven bohatý kulturní program. Tradičně
hraje Taneční orchestr Miroslava Novotného.
mYSlIveckÝ PleS
16. ledna od 20:00, kulturní dům
Pořádá Myslivecké sdružení Výrov.
HaSIČSkÝ PleS
23. ledna od 20:00, kulturní dům
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kladruby.
vČelařSkÝ PleS
30. ledna od 20:00, kulturní dům
Pořádá základní org. Českého svazu včelařů Kladruby.
maSoPUSt
6. února od 13:00, sraz maškar na náměstí
Letos již 30. ročník!
maSoPUStní taŠKAřIce
6. února od 19:00, kulturní dům
O zábavu nebude nouze!!! Soutěž o nejlepší
masku, volenka, půlnoční překvapení.
Tradiční kapela bude hrát, dokud to vydržíme!
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dĚtSkÝ maŠKArní rej
13. února od 15:00, kulturní dům
Připraveny soutěže, zábava, překvapení a hlavně správná diskotéka.
1. klUBovÝ veČer
S antonínem ProcHÁZkoU
26. února od 18:00, kulturní dům
Povídání se známým divadelním hercem a režisérem.
Předprodej v muzeu zahájen.

PřIPravovanÉ akce – na mĚSíce BřeZen a dUBen 2016

4. 3.
11. 3.
18. 3.

od 17:00
od 18:00
od 20:00

19. 3.
26. 3.
27. 3.
27. 3.
2. 4.
8. 4.
9. 4.
22. 4.
30. 4.

od 9:00
od 17:00
od 13:00
od 15:00
od 10:00
od 18:00
od 18:00
od 18:00

Oslava MDŽ
Vernisáž výstavy Velikonoce
DIVADELNÍ ROK 2016
– 2. představení: soubor Horšovský Týn
Maglajz Boulder Cup
Bílá sobota – mše svatá
Velikonoční jarmark
Velikonoční koncert
Mariášový turnaj
Vernisáž národopisné výstavy
Volejbalový turnaj smíšených družstev
2. KLUBOVÝ VEČER
Slavnostní stavění máje
36
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BlaHoPřejeme
V měsíci lednu a únoru 2016 se dožijí významného životního jubilea tito naši občané:
leden
Svoboda Zdeněk (Kladruby)
Oláhová Viera (Kladruby)
Kratochvíl Jaroslav (Kladruby)
Šlapák Jiří (Kladruby)
Ammerling František (Kladruby)
Kunešová Jana (Kladruby)
Pilík František (Kladruby)
únor
Šebestová Marie (Kladruby)
Pošvic Jan (Brod)
Nový Pavel (Kladruby)
Gáborová Anna (Kladruby)
Zdvořan Zdeněk (Milevo)
Kellerová Leontina (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
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Poezie z kladrub

PoeZIe Z kladrUB
Slunovrat
Adventní doba už nadejde brzy
už jsou dny příliš krátké
bez sněhu přírodu nečas snad mrzí
i sluníčko slabé a vratké.
Už nepějí ptáci, chystá se zima
kraj uložil se k spánku
pod sněhovou duchnou, tam bývá prima
když noc má na kahánku.
Sluníčko, vrať se, volají lesy
zahřej nás, nám se stýská
sluníčko, honem, řekni nám, kde jsi
zda na lepší čas se blýská?
Snad brzy do tvých lesních vrat
až pojmeš náruč sněhu
vrátí se k tobě Slunovrat
a přinese ti něhu.
Blanka Krýslová

Omlouváme se paní Blance Krýslové za chybu v básni otištěné v minulém čísle Zpravodaje, poslední sloka patřila k jiné její básni. Děkujeme za pochopení, technika a
lidský faktor občas selžou…
redakce
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SPort
volejbal
volejbal ženy
Máme za sebou polovinu soutěže a musím přiznat, že velice úspěšnou. Z osmi zápasů
jsme prohrály pouze dvakrát, a to jsme soupeřkám nedaly vítězství zadarmo. Celkově je
letošní soutěž vyrovnaná a o pořadí týmů rozhoduje každý utržený bod. Naše družstvo
zatím nasbíralo 27 bodů a pohybuje se mezi prvními třemi v tabulce.
Aneta Škorvánková
volejbal muži
V letošním roce jsme po skončení jarního kola dobrovolně sestoupili z krajské soutěže do domažlického okresního přeboru (na Tachovsku se okresní přebor nehraje). Přestože jsme nyní o jednu třídu níže, kvalita soupeřů je stále na velmi dobré úrovni a není
radno soupeře podceňovat. Zápasy jsou na rozdíl od krajské soutěže velmi vyrovnané a
není možné předem odhadnout výsledek zápasů – šanci vyhrát měly ve většině zápasů
obě družstva. Po první polovině soutěže jsme se mezi šesti družstvy umístili až na předposledním místě – také proto, že několik zápasů skončilo rozdílem jen několika bodů,
ale bohužel v náš neprospěch. Doufáme proto, že na jaře, v druhé polovině soutěže, se
nám bude dařit o něco lépe a v nerozhodných okamžicích se štěstí vícekrát přikloní na
naši stranu, abychom se vyškrábali do horní poloviny tabulky.
Vojtěch Ocelík
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mládežnická družstva
kP v minivolejbale 2015/ 2016 mladší žáci – trojice
Prozatím proběhl pouze 1. turnaj v této kategorii. Odehrál se v Plzni 25. října a pořádala
jej Slavia USK Plzeň. Naši žáci jeli v podstatě na zkušenou s cílem zjistit, jaký je výkonnostní rozdíl mezi jednotlivými družstvy v této soutěži. Z přípravky, kterou vede paní Mirka
Škorvánková, jeli reprezentovat Sokol Kladruby tito hráči: Daniel Drudík, David Havránek,
Kryštof Ganobják a Michal Havránek. Turnaje se vedle domácích a našeho družstva zúčastnil ještě tým z VK Kralovice. Hrálo se na dvě kola každý s každým, a to na čas, jak je pro tuto
soutěž předepsáno. Nu a srovnání pro nás nedopadlo špatně. Výsledky s VK byly těsné, ale
vždy ve prospěch soupeře, ovšem s vítězným družstvem turnaje jsme dokázali ve druhém
utkání těsně vyhrát a ujistit se, že tréninková píle není marná a že soupeři jsou jen o malinko
lepší než my. Pořadí 1. turnaje: 1. Slavia USK Plzeň, 2. VK Kralovice a 3. Sokol Kladruby.
kP juniorek 2015/ 2016
Tato soutěž se hraje rovněž turnajově, a to na 5 kol. 29. listopadu pořádal Sokol 2. turnaj v
Kladrubech. Po prvním kole, které se konalo v Domažlicích, se zdálo, že zejména v domácím
prostředí dosáhneme lepších výsledků – ale nestalo se tak. A jestliže v Domažlicích nám
chyběly dvě hráčky ze základní sestavy – tak doma pro zranění a nemoc chyběly hráčky dokonce tři, a to bylo rozhodně znát. Po druhém kole jsou v čele soutěže bez porážky děvčata z
Volejbalu Domažlice, na 2. místě je VK Rokycany a Kladruby si statečně drží své třetí místo.
Naštěstí více družstev v této soutěži nestartuje. Nutno ovšem podotknout, že věkové složení
družstva moc juniorské není – dvě hráčky jsou ještě v žákovském věku, šest ve věku kadetek
(do 17 let) a opravdové juniorky máme jen dvě, takže všem našim děvčatům děkujeme za
statečnost a chuť bojovat za Kladruby.
Družstvo tvoří: kapitánka Kateřina Syrová (K) a hráčky: Hana Bártová (S), Kateřina
Osmiková (S), Lucie Šavlová (K), Karolína Lukášová (S), Kateřina Bártová (S), Adéla
Steinerová (Be), Michaela Pichová (B), Michaela Křižková (B) a Alice Pospíšilová (K).
(Vysvětlivky: K – hráčky z Kladrub, S – ze Stříbra, Be – z Bezdružic, B – z Boru.)
Tabulka KP: 1. Volejbal Domažlice
2. VK Rokycany
3. Sokol Kladruby

4
4
4

4000
2002
0004

12:1
7:6
0:12

12 bodů
6 bodů
0 bodů

A protože je konec roku – přejeme všem našim hráčům a hráčkám moc hezké vánoční svátky a v novém roce 2016 hodně sportovních úspěchů. Trenéři mládeže: Mirka
Škorvánková a Pavel Petráň.
Pavel Petráň
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víte, že...
…v kladrubské knihovně v roce 2015 bylo 66 čtenářů, z toho 18 dětí. Knihovna má
v současné době 7132 knih
…prostřednictvím systému CZECH POINT bylo k 1. 12. 2015 vydáno 39 výpisů z katastru nemovitostí, 39 výpisů z rejstříku trestů, 10 výpisů z obchodního rejstříku, 1 výpis
z živnostenského rejstříku a 2 výpisy bodového hodnocení osoby
…k 7. 12. 2015 bylo provedeno 528 ověření podpisů a listin
…matriční úřad města Kladruby uzavřel celkem 28 svateb
…Kladrubské lesy, s.r.o., čerpají dovolenou do 31. 12. 2015. Provoz opět začíná 4. 1. 2016

Poděkování:
Rádi bychom poděkovali za sponzorský dar paní Haně Zdvihalové, která pro děti na
Martinskou slavnost napekla skvělé martinské rohlíčky.
Poděkování za pomoc a spolupráci s dokumentováním kulturních akcí v Kladrubech
patří fotografům Lacu Kajabovi, Monice Šavlové, Heleně Kokrmentové ml., Heleně
Kasalové, manželům Pomyjovým a dalším.
redakce
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Inzerce

Pozvánka na seminář
v pondělí 11. ledna 2016 od 16:00 hodin
Obřadní síň stříbrské radnice
Masarykovo náměstí 1, Stříbro

KOTLÍKOVÉ DOTACE
Jedná se o program na podporu výměny stávajících kotlů
na pevná paliva s ručním přikládáním pro fyzické osoby v rodinných
domech.
Výše dotace může být až 85% způsobilých výdajů dle typu
pořizovaného zdroje a jeho umístění.

(maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč)

Program semináře:

1. základní podmínky připravovaného dotačního titulu "Pořízení
ekologického vytápění v domácnostech I/1",
2. založení uživatelského účtu v aplikaci eDotace, který bude pro
podání žádosti nezbytný, a podání žádosti

V rámci tohoto semináře budou poskytnuty i základní informace k
programu Nová zelená úsporám.
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování.
Seminář je bezplatný
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