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Vážení spoluobčané,

dnešní úvodník bych ráda zahájila velkým poděkováním. K poslednímu lednu totiž 
ze své funkce odešla ředitelka Regionálního muzea Kladrubska Marcela Hlaváčová. Její 
odchod nás samozřejmě velmi mrzí, ale bohužel se nedá nic dělat, muzeum a vedení 
města se s touto skutečností musí vypořádat. Paní Hlaváčová svoji práci vykonávala s 
velkým nasazením, muzeum si vzala opravdu za své. Je to hlavně její zásluha, že dá-
rek, který si Kladruby nadělily k devítisetletému výročí, se stal dárkem, ze kterého mají 
radost všichni. Přeji tedy Marcele Hlaváčové do jejího dalšího profesního i osobního 
života všechno nejlepší.

Na začátku února naše městečko navštívila manželka prezidenta, paní Ivana Zema-
nová. Možná jste to ani nezaznamenali a já se tomu nedivím. Jednalo se totiž o návštěvu 
takřka utajenou a značně neformální. Paní Zemanová při návštěvě svého manžela v 
Plzeňském kraji měla svůj vlastní program. Jeden den strávila ve vojenském a navštívila 
mimo jiné Muzeum československého opevnění v Kladrubech. Kolona s ní a jejím do-
provodem zastavila v Kladrubech přímo u objektů muzea, kde jsem ji přivítala, a pak se 
jí už ujal odborník na slovo vzatý pan Petr Petr a provedl ji dvěma bunkry. Ti, kteří již 
bunkry navštívili, dobře ví, že do jednoho z nich je přístup pouze po žebříku, protože 
je v podstatě pod zemí. Ti, kteří to neví, by se měli v létě určitě přijít do Muzea česko-
slovenského opevnění podívat, když už se do jednoho bunkru po žebříku spustila i paní 
Zemanová.

Návštěvy podobného druhu jsou pro město vždy jistým způsobem významné, a to i v 
případě, že třeba nejsme úplnými fandy dané osoby. To, že si zástupci Plzeňského kraje, 
kteří připravovali program pro paní Zemanovou, vybrali Kladruby a prohlídku bunkrů, 
svědčí o tom, že Muzeum československého opevnění je velmi významnou a ojedinělou 
památkou svého druhu. 

V loňském roce se nám podařilo prodat šestnáct parcel v nové lokalitě Kladruby 
– západ z celkových dvaadvaceti, které jsou nabízeny v první etapě. I v letošním roce 
zaznamenáváme zájem o koupi. Kladruby se tedy mohou rozrůstat a ze zájmu o bydlení 
v Kladrubech máme všichni velkou radost.

Vaše Svatava Štěrbová

Slovo úvodem
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Zpr Áv Y mĚStSkÉHo úř adu

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Zasedání rady města v období od 16. 12. 2015 do 27. 1. 2016
rada města vzala na vědomí:
•	 Žádost p. J. Nedvěda na odstoupení od záměru na odkup p.p.č. 580/ 8, 2064/ 8 a 582/ 

51 v k.ú. Kladruby u Stříbra (lokalita západ)
•	 Dodání požadovaných dokumentů k výstavbě ocelové haly v k.ú. Tuněchody, žadatel 

Ing. Valenta, dle požadavků rady města ze dne 18. 11. 2015 (vyjádření Policie ČR, DI a 
Projektové kanceláře dopravních staveb)

•	 Žádost p. V. Dubce a V. Zíky o dlouhodobý pronájem pozemku 717/ 3 v k.ú. Brod u Stříb-
ra o výměře 4043 m2 za účelem rozšíření chovu s tím, že bude provedeno místní šetření.

•	 Odstoupení  pí A. Černé, Kladruby od záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 2375 v 
k.ú. Kladruby u Stříbra (zahrádka č. 8) 

•	 Zprávu Policie ČR, OO Stříbro o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku na území 
města Kladruby v roce 2015

•	 Provedení zápisu do 1. třídy ZŠ Kladruby dne 3. 2. 2016 od 7:30 do 16:00 hodin
•	 Žádost pana Ing. M. Drába, Plzeň o odprodej p.p.č. 1603/ 6 v k.ú. Brod u Stříbra o celkové 

výměře 18 m2 s tím, že v současné době jsou prováděny v k.ú. Brod pozemkové úpravy.
•	 Žádost manželů Nových, Plzeň o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les na 

p.p.č. 1969/ 3 (1x dub s průměrem cca 4m), který je ve vlastnictví žadatelů s tím, že 
bude nejdříve požadován odborný posudek na stav nemovitosti

•	 Cenovou nabídku společnosti HL Trade, s.r.o, se sídlem Tatiná 80 na „Ozvučení  
– doplnění hlásičů Kladruby – lokalita západ“ v celkové výši 49.559,42 Kč vč. DPH

•	 Ukončení pracovního poměru ředitelky Regionálního muzea Kladrubska  
Mgr. Marcely Hlaváčové.

rada města projednala a schválila:
•	 Dodatek č. 1 dohody o úhradě části nákladů za spotřebovanou el. energii spojených s insta-

lací kamerového systému na domě čp. 36, v bytě č. 4 do 31. 12. 2017, výplata 500,- Kč ročně
•	 Dodatek č. 2 k dohodě ve věci údržby pozemku p.p.č. 2013 v k.ú. Milevo ze dne 11. 10. 2011 

uzavřené se sl. Ž. Šnajdrovou, Milevo. Prodloužení platnosti smlouvy do 31. 12. 2018
•	 Smlouvy o zemědělském pachtu:

 » č. 11/ 2016 – Zevyp – pozemky, s.r.o., Pozorka 52, Kladruby 
 » předmětem pachtu: pozemky v k.ú. Láz u Kladrub, Kladruby u Stříbra, Pozorka u Kladrub 

a Benešovice o celkové výměře 295.239,70 m2 do 31. 12. 2019, pachtovné – 44.286,- Kč/ rok 
 » č. 10/ 2016 – J. Blažek, Holostřevy 

Zprávy městského úřadu
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 » předmětem pachtu: pozemky v k.ú. Brod u Stříbra o celkové výměře 704.427 m2 do  
31. 12. 2019, pachtovné – 105.664,- Kč/ rok 

 » č. 9/ 2016 – F. Vachulka, Milevo 
 » předmětem pachtu: pozemky v k.ú. Milevo o celkové výměře 14.362 m2 do 31. 12. 2019, 

pachtovné – 2154,- Kč/ rok 
 » č. 8/ 2016 – J. Koukolík, Vrbice u Stříbra 
 » předmětem pachtu: pozemky v k.ú. Kladruby u Stříbra a k.ú. Vrbice u Stříbra o celkové 

výměře 17.722 m2 do 31. 12. 2019, pachtovné – 2658,-Kč/ rok 
 » č. 7/ 2016 – R. Kasten , Brod u Stříbra  
 » předmětem pachtu: pozemky v k.ú. Brod u Stříbra o celkové výměře 23.044 m2  

do 31. 12. 2019, pachtovné 3457,- Kč/ rok 
 » č. 6/ 2016 – D. Blažek, Láz 
 » předmětem pachtu: pozemky v k.ú. Láz u Kladrub o celkové výměře 9.883 m2  

do 31. 12. 2019, pachtovné – 1482,- Kč/ rok 
 » č. 5/ 2016 – M. Brzobohatá, Vrbice u Stříbra 
 » předmětem pachtu: pozemky v k.ú. Vrbice u Stříbra o celkové výměře 12.626 m2  

do 31. 12. 2019, pachtovné – 1894,- Kč/ rok 
 » č. 4/ 2016 – Y. Kučerová, Hradiště 
 » předmětem pachtu: pozemek v k.ú. Milevo o celkové výměře 41.529 m2 do 31. 12. 2019, 

pachtovné – 6229,- Kč/ rok 
 » č. 3/ 2016 – J. Pospíšil, Kladruby
 » předmětem pachtu: pozemky v k.ú. Kladruby u Stříbra, Pozorka u Kladrub o celkové 

výměře 25.004 m2 do 31. 12. 2019, pachtovné – 3751,- Kč/ rok 
 » č. 2/ 2016 – V. Nedvěd, Kladruby
 » předmětem pachtu: pozemky v k.ú. Brod u Stříbra o celkové výměře 6.564 m2  

do 31. 12. 2019, pachtovné – 985,- Kč/ rok 
 » č. 1/ 2016 – Ing. J. Valenta CSc., Plzeň
 » předmětem pachtu: pozemky v k.ú. Brod u Stříbra a k.ú. Tuněchody o celkové výměře 

128.289 m2 do 31. 12. 2019, pachtovné – 19.243,- Kč/ rok 
•	 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu č. 1/ 2014 ze dne 29. 12. 2014  

s p. J. Pospíšilem, Kladruby – prodloužení platné smlouvy z důvodu skončení platnosti již 
uzavřené smlouvy o zem. pachtu ze dne 29. 12. 2014 do 31. 12. 2018 

•	 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zemědělském pachtu č. 1/ 2014 ze dne 16. 4. 2014 se společ-
ností ZEVYP, s.r.o. Kladruby, zastoupenou p. S. Eberlem. Celková výměra pachtovaných 
pozemků v k.ú. Kladruby u Stříbra, Pozorka u Kladrub, Vrbice u Stříbra a Láz u Kladrub je 
521.292,21 m2, platnost smlouvy do 31. 12. 2016

•	 Vyřazení DDHM a OE MŠ Kladruby ve výši 19.680,- Kč
•	 Vyřazení materiálu ze ZŠ Kladruby:

 » kabinet chemie – v částce 2.370,50 Kč
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 » kabinet hudební výchovy – v částce 4.935,19 Kč
 » kabinet TV – v částce 19.590,80 Kč
 » nábytek – v částce 175.719,40 Kč
 » ostatní – v částce 53.456,20 Kč
 » didaktická technika – v částce 308.745,- Kč
 » horolezecký kroužek – v částce 5.325,70 Kč

•	 Prodloužení nájemních smluv na byty dle přílohy do 31. 12. 2018
•	 Prodloužení nájemních smluv na byty dle přílohy do 31. 12. 2016
•	 Cenovou nabídku BEZPO Domažlice na revize plynových zařízení
•	 Pronájem restaurace U Koruny Martině Švarcové, Kladruby za stejných podmínek jako měl 

předchozí nájemce do 31. 12. 2016
•	 Žádost p. J. Novohradského na dočasné uložení ornice na pozemku města Kladruby p.p.č. 

2493/ 1 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
•	 Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor a pronájem bytu v Brodu u 

Stříbra čp. 51 (hostinec) p. J. Šimkovi do 31. 12. 2016
•	 Poskytnutí propagačního materiálu na konání plesů v Kladrubech (učitelský, myslivecký, 

hasičský a včelařský) – 5x velký kalendář, 2x stojací kalendář, 2x hrnek s potiskem kláštera, 
1x nová kniha Kladruby 900 let)

•	 Osazení elektroventilu do ZŠ Kladruby (tělocvična) dle cenových nabídek:
 » Zikostav Kladruby – topenářské práce + osazení – 18.790,-  Kč bez DPH
 » Flea Tachov – osazení měřáku vody – 6.950,- Kč bez DPH a měřáku plynu – 7.670,- Kč bez DPH

•	 Prodloužení smlouvy na pronájem kanceláře a pilnice Kladrubským lesům, s.r.o. do 31. 12. 
2016 za stejných podmínek

•	 Zařazení žádosti sl. L. Kačalové, Vrbice do seznamu žadatelů o přidělení bytu
•	 Na žádost p. S. Peschíka pokácení stromu rostoucího mimo les na p.p.č. 2063/ 1 v k.ú. Klad-

ruby u Stříbra, které je ve vlastnictví města Kladruby; jelikož se jedná se o majetek města, 
pokácení a odklizení bude v režii města   

•	 Projektovou dokumentaci ke stavbě „Oprava RN Pstružná – Benešovice“; město Kladruby 
sousedí s pozemky, které jsou nedílnou součástí projektu

•	 Záměr pronájmu částí pozemkových parcel dle přílohy v k.ú. Vrbice u Stříbra o celkové vý-
měře 17.152,19 m2  p. J. Koukolíkovi, Vrbice u Stříbra.

rada města neschválila:
•	 Pronájem pozemků p.p.č. 580/ 2 a 604/ 1 v k.ú. Kladruby o celkové výměře 2190 m2 

p. O. Naruševičovi, Kladruby (lokalita Kladruby – západ) s tím, že pozemky nebudou 
pronajímány až do doby prodeje všech pozemků na výstavbu RD

•	 Pronájem pozemků p.p.č. 580/ 145, 583/ 8 a 581/ 1 v k.ú. Kladruby p. L. Kuršovi, Klad-
ruby (lokalita Kladruby – západ) s tím, že pozemky nebudou pronajímány až do doby 
prodeje všech pozemků na výstavbu RD

Zprávy městského úřadu
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•	 Žádost R. Kozákové, Kladruby o výměnu bytu za větší 
•	 Žádost J. Hájka, Milevo o možnost ubytování v čp. 6 z důvodu, že budova se bude opra-

vovat a bude nutné umístění současných nájemců do jiných prostor.

rada města nemá námitek:
•	 K předložené PD na stavbu RD p. T. Vrby a Mgr. L. Pazourkové na p.p.č.  580/ 134 a 2493/ 

3 v k.ú. Kladruby u Stříbra; předložená dokumentace je v souladu se zpracovanou územní 
studií – regulační prvky a zásady plánované zástavby – Kladruby – západ   

•	 K předložené dokumentaci ke stavebním úpravám objektu Pozorka č. E1 – rekreační objekt 
na st. 47/ 2, vlastník p. A. Ruthman, bytem Jerusalem, Moza Ha-Ktana, Izrael

•	 K předložené dokumentaci pro společnost VODOVRTY, s.r.o Mariánské Lázně na projekt 
„Domovní vrtaná studna v k.ú. Brod u Stříbra p.p.č. 1506/ 34“, vlastníci manželé Benedovi.

rada města doporučila:
•	 ZM schválit sponzorské dary na Učitelský ples konaný dne 9. 1. 2016 dle předloženého seznamu
•	 ZM schválit odprodej pozemku st.p.č. 52/ 5 v k.ú. Pozorka u Kladrub o celkové výměře 

320 m2 p. M. Štíchové, Pozorka 
•	 ZM schválit odprodej p.p.č. 580/ 125 a p.p.č. 580/ 124 v k.ú. Kladruby u Stříbra o cel-

kové výměře 865 m2 v lokalitě Kladruby – západ p. M. Holákovi, Stříbro a sl. I. Bílé, 
Stříbro dle schválených podmínek

•	 ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služeb-
nosti a smlouvu o právu provést stavbu, Kladruby, TC, Tuněchody 1187/ 1, kNN č. IV – 
12 – 0010794 společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností: JH projekt, s.r.o.

•	 ZM schválit předložený seznam pomístních jmen v k.ú. Brod u Stříbra pro společnost 
Georeal, spol. s r.o.  

rada města nedoporučila:
•	 ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1977/ 1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové vý-

měře 2.120 m2 p. Tomáši Jašovi, Kladruby z důvodu, že se jedná o školní pozemek
•	 ZM schválit žádost manželů Davídkových, Zdiby o odprodej p.p.č. 1459/ 1 a části p.p.č. 

1642 a 1462/ 2 v k.ú. Brod u Stříbra, které jsou ve vlastnictví města Kladruby z důvodu, 
že probíhají pozemkové úpravy a do té doby nebudou probíhat žádné transakce.  

rada města pověřila:
•	 P. Martina Tůmu, člena rady města k zastupování města Kladruby na valné hromadě 

Honebního společenstva Benešovice, která se bude konat v únoru 2016
•	 Starostku města Mgr. Svatavu Štěrbovou vedením Regionálního muzea Kladrubska do 

doby jmenování nového ředitele.



8

Zasedání zastupitelstva města dne 16. 12. 2015
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo:
•	 Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 21. 10. 2015
•	 Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
•	 Plán rozvoje města Kladruby na rok 2016
•	 Rozpočet města Kladruby na rok 2016
•	 Rozpočtové opatření města Kladruby č. 4/ 2015 a č. 5/ 2015, kterým bude schválený rozpo-

čet narovnán se skutečným plněním ke dni 31. 12. 2015
•	 Změněné stanovy Sdružení obcí Černošín

 » Odprodej stavebních parcel určených pro výstavbu rodinných domů lokalita Kladruby – zá-
pad (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. 5 – p.p.č. 580/ 141 o výměře 922 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, žadatelka pí T. 
Nevěčná, Stříbro

 » parcela č. 21 – p.p.č. 580/ 128 o výměře 704 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, žadatelka pí A. 
Jarošová, Plzeň

 » parcela č. 19 – p.p.č. 580/ 130 o výměře 938 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, žadatel p. Ing. L. 
Fictum, Stříbro

 » parcela č. 17 – p.p.č. 580/ 132 a 2493/ 5 o výměře 960 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, žada-
telé manželé Pokorných, Stříbro

 » parcela č. 20 – p.p.č. 580/ 129 o výměře 744 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, žadatel p. P. 
Popov, Tachov

 » parcela č. 9 – p.p.č. 580/ 139 o výměře 810 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, žadatelé manželé 
Křenovi, Milevo 

•	 Odprodej pozemku p.p.č. 1437/ 1 a 1437/ 3 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 373 m2 
manželům Matouškovým, Tuněchody, za cenu 54,- Kč/ m2 náklady spojené s prodejem 
pozemku. Pozemky navazují na jejich nemovitost s tím, že záměrem je využití předmětných 
pozemků pro umístění domovní ČOV a pro zasakování vyčištěných vod

•	 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 48,- Kč/ 1m2 + náklady spojené s prodejem 
pozemku 

•	 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)

•	 Nabytí pozemků od Plzeňského kraje do vlastnictví města Kladruby – p.p.č. 2071/ 6 v k.ú.  
Kladruby u Stříbra, p.p.č. 231/ 13 a 231/ 14 v k.ú. Pozorka u Kladrub (schváleno ZM 21. 10. 
2015 – dořešení vlastnictví pozemků při výstavbě komunikace a chodníku)

•	 Vklad vodního díla „Technická a dopravní infrastruktura, lokalita Kladruby – západ, I. eta-

Zprávy městského úřadu 
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pa v ceně 3.748.459,- Kč do Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
•	 Dodání garážových vrat do hasičské zbrojnice v Kladrubech od firmy Michael Janda, Máne-

sova 497, Stříbro za cenu 64.402,- Kč + DPH
•	 Plán činnosti a kontrol finančního výboru města Kladruby na rok 2016.

Zastupitelstvo města neschválilo:
•	 Pronájem části p.p.č. 123 v k.ú. Kladruby u Stříbra před bytovým domem čp. 266 ža-

datelům K. Lechnýřové a B. Hlinkovi, Kladruby; pozemek je veřejným prostranstvím a 
pozemkem prochází vodovod

•	 Odprodej p.p.č. 221/ 8 v k.ú. Vrbice u Stříbra manž. Švecovým z důvodu přístupu k vo-
dárně a navazující cesty.

Zasedání zastupitelstva města dne 27. 1. 2016
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo:
•	 Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 16. 12. 2015
•	 Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
•	 Podání žádostí o dotace:

 » Ministerstvo školství – Přestavba objektu školních dílen na sportovní zařízení ve výši 2.818.323,- Kč
 » Plzeňský kraj – Kladrubské léto
 » Plzeňský kraj – Divadelní rok
 » Plzeňský kraj – Oprava místní komunikace v Tuněchodech
 » Plzeňský kraj – Výměna oken v budově čp. 6 v Kladrubech
 » Plzeňský kraj – Beachové hřiště

•	 Odprodej části p.p.č. 2538 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře cca 40 m2 manželům Petráňovým, 
Kladruby, s tím, že veškeré náklady související s odprodejem pozemku hradí žadatel (GP, 1000,- 
kolek na KÚ TC); cena pozemku 80,- Kč/ 1 m2; jedná o zarovnání hranice pozemků

•	 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. 2 – p.p.č. 580/ 125 a p.p.č. 580/ 124 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 
865 m2, žadatelé p. M. Holák a sl. I. Bílá, Stříbro

 » parcela č. 8 – p.p.č. 580/ 8, 2064/ 8 a 582/ 51 o celkové výměře 2026 m2 v k.ú. Kladruby u 
Stříbra, žadatel V. Pitko, Kladruby

•	 Sponzorské dary na Učitelský ples konaný dne 9. 1. 2016 dle předloženého seznamu.

Zastupitelstvo města neschválilo:
•	 Odprodej pozemku p.p.č. 1977/ 1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 2.120 

m2 p. T. Jašovi, Kladruby z důvodu, že se jedná o školní pozemek
Irena Lőriková
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Zprávy městského úřadu 

počet obyvatel k 31.12. 2015

celkem mužI ženY

kladruby 1 269 655 614

pozorka 52 23 29

tuněchody 36 19 17

vrbice 46 21 25

milevo 47 22 25

láz 52 25 27

Brod u Stříbra 60 34 26

celkem 1 562 799 763

Změny evidence obyvatel v roce 2015 – celé kladruby včetně obcí

celkem

naroZení 14

přIStĚHovaní 55

Zemřelí 9

odHlÁŠení 29

Jiřina Vladařová
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plán rozvoje města kladruby – 2016

akce plÁn
lÁZ

oplocení hřiště 105 000,00
úprava veřejných prostranství 15 000,00
celkem 120 000,00

vrBIce
údržba vo 15 000,00
rekonstrukce odvodnění komunikace ke kravínu 250 000,00
desinfekce studny a rozbor vody 5 000,00
celkem 270 000,00

Brod
údržba vo 15 000,00
provoz vodárny 90 000,00
oprava zdi v sále u podia pohostinství 50 000,00
dokončení oplocení hřiště 70 000,00
venkovní sezení 20 000,00
oprava podlahy kaple 30 000,00
celkem 275 000,00

tunĚcHodY
údržba vo 5 000,00
přístavba akumulace k atS 130 000,00
provoz vodárny 70 000,00
opravy a údržba komunikací 1 000 000,00
výměna herních prvků na hřišti 100 000,00
desinfekce studní a rozbor vody 5 000,00
celkem 1 310 000,00

mIlevo
odvodnění komunikace 200 000,00
desinfekce studny a rozbor vody 10 000,00
celkem 210 000,00

kladruBY
vodní hospodářství
desinfekce studny a rozbor vody 50 000,00
celkem 50 000,00
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opravy a údržba vo
vo od školy k autobusové zastávce 230 000,00
opravy a údržba vo 50 000,00
celkem 280 000,00

ZŠ
dokončení rekonstrukce staré budovy ZŠ 3 120 000,00
vrata u zadního vjezdu 30 000,00
výměna oken na chodbách 80 000,00
pečící trouba 283 000,00
celkem 3 513 000,00

mŠ
konvektomat 250 000,00
oprava balkonů 300 000,00
celkem 550 000,00

SdH
opravy a údržba 15 000,00
vrata 80 000,00
Služby (servis, Stk) 25 000,00
celkem 120 000,00

údržba bytového hospodářství
údržba a opravy bytového fondu 200 000,00
kanalizační přípojka k čp. 209 50 000,00
oprava střechy čp. 298 – 299 250 000,00
oprava omítek čp. 209 40 000,00
přístřešek na dřevo 100 000,00
odvodnění plochy u čp. 36 300 000,00
okna čp. 197 120 000,00
přestavba čp. 6 na sociální byty – studie 200 000,00
celkem 1 260 000,00

místní hospodářství np
nová střecha pilnice 750 000,00
výměna topných těles měú 200 000,00
výměna kotle v čp. 85 40 000,00
Sulanův statek – projekt 1 000 000,00
ostatní údržba np 200 000,00

Zprávy městského úřadu 
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místní hospodářství np
Beachové hřiště 500 000,00
celkem 2 690 000,00

komunikace
komunikace před úřadem 500 000,00
úpravy terénu kladruby – západ 100 000,00
Zaústění dešťové kanalizace 50 000,00
chodník od ZŠ k autobusové zastávce 1 700 000,00
celkem 2 350 000,00

veřejná zeleň
ostatní zeleň a údržba 200 000,00
celkem 200 000,00

muzeum
Stálá expozice „příroda“ – studie, exponáty 115 000,00
vybavení 70 000,00
koncertní křídlo 250 000,00
celkem 435 000,00

dpS
opravy a údržba 60 000,00
altán 250 000,00
nátěr zábradlí 60 000,00
celkem 370 000,00

pohřebnictví
úpravy prostranství 20 000,00
celkem 20 000,00

technické služby
nákup křovinořezů a sekaček 50 000,00
kontejner na bioodpad 50 000,00
nákup drobné techniky 30 000,00
opravy a údržba strojů 100 000,00
celkem 230 000,00

celkem 14 253 000,00

Svatava Štěrbová, Jan Pospíchal
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rozpočet města kladruby na rok 2016 – příjmová část

 KApItola rok 2016
1111 Daň z příjmů FO 3 500 000,00   
1112 Daň z příjmů FO ze sam. výd. čin. 200 000,00   
1113 Daň FO vybíraná srážkou 450 000,00   
1119 Daň FO do roz. obcí dle prac. 0,00   
1121 Daň z příjmů PO 3 600 000,00   
1122 Daň z příjmů PO za obce 1 500 000,00   
1211 Daň z přidané hodnoty 7 600 000,00   
1332 Za znečištění ovzduší 0,00   
1333 Za ukládání odpadu 4 700 000,00   
1334 Za odnětí zem. půdy 2 000,00   
1341 Poplatek ze psů 28 000,00   
1343 Za užívání veřej. prostranství 40 000,00   
1344 Poplatek z ubytovací kapacity 0,00   
1345 Poplatek ze vstupného 1 000,00   
1351 Příjmy z provozu VHA 180 000,00   
1361 Správní poplatky 40 000,00   
1511 Daň z nemovitosti 1 300 000,00   
236 20     2460 Splátka od občanů SF 0,00   
231 20     2460 Splátka od občanů byt 72 000,00   
4112 Transfer KÚ 527 200,00   
4116 Transfer ÚP VPP 300 000,00   
236 21     4134 Převody z rozpočtových účtů SF 150 000,00   
1012  3131  org. 2 Stanování 5 000,00   
1039  2131 Nájem pozemky Kladrubské lesy 495 330,00   
1039  2132 Pronájem PILNICE 339 380,00   
1039  2132 Pronájem KANCELÁŘÍ LESY 126 000,00   
3111  2132 Nájemné MŠ 128 700,00   
3113  2132 Nájemné ZŠ 297 300,00   
3435  2132 Nájemné Muzeum 120 000,00   
2115  2111 Za vykoupenou Fotovol. energii 300 000,00   
3314  2111 Knihovna – členské příspěvky 1 000,00   
3319  2111 Příjmy z našich kulturních akcí 0,00   

Zprávy městského úřadu 
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3319  2111 org. 3319 Kladrubské léto 0,00   
3319  2111 org. 0332 Divadelní rok 0,00   
3319  2321 Fin. příspěvky Kladrubské léto 50 000,00   
3612  2111     231 14 Náj. byty 4x8 b.j. 800 000,00   
3612  2132     231 14 Služby byty 4x8 b.j. 700 000,00   
3612  2111 Nájemné byty 1 280 000,00   
3612  2111 Za služby pro byty 1 300 000,00   
3613  2132 Sluneční elektrárny 0,00   
3613  2132 Ekonom. pronájem 600 000,00   
3632  2111 Poplatky z hrobů 13 100,00   
3636   2131 Poplatek za pozemky 315 000,00   
3636  2343 Z dob. prostoru 40 000,00   
3639  2133 Příjmy z pronájmu MV 20 000,00   
3639  2119 Věcná břemena Fotovoltaika 216 000,00   
3722  2132 Za vytříděný odpad 90 000,00   
4351  2111 Nájemné DPS 520 000,00   
4351  2132 Služby DPS 600 000,00   
4351  2111  org.4317 Výkon pečovatelské služby 0,00   
6171  2111 Příjmy správa 20 000,00   
6171  2111 Prodej propag. materiálů 2 000,00   
6171  2212 Přijaté sankční platby 0,00   
6171  2111     21 Za reklamu 0,00   
6171  2329 Nahodilé příjmy 5 000,00   
6171  3111 Příjmy z prodeje pozemků 4 000 000,00   
3636  3113 Příjmy z prodeje DHM 0,00   
6171  3113 Příjmy z prodeje HIM – plynofikace 0,00   
231 14  6310  2141 Příjmy z úroků BÚ KB 0,00   
231 10  6310  2141 Příjmy z úroků BÚ GE MB 10 000,00   
236 20  6310  2141 Příjmy z úroků SF 0,00   
6409  2322   Pojistné náhrady 0,00   
4116  13013 + 13234 VPPÚP  
4116     34070 Kniha  
4123     83005 Pozorka + muzeum  
4213 89517 + 89518 Stodoly Sulanův statek  
4223     83505 Muzeum  
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4223     83505 Kladruby západ  
4123     83005 Kladruby západ  
  celkem 36 584 010,00   
  
 financování: 
231 14     8124 Splátky úvěru 4x8 b.j. - 1 000 080,00    
231 10    8115   Úspory z minulých let 434 932,00    

Rozpočet je navržen jako schodkový.
Schodek bude uhrazen z úspor minulých let ve výši 434 932,- Kč.    

rozpočet města kladruby na rok 2016 – výdajová část

 nÁZev nÁvrH 2016
1039 Lesy 750 000,00
2212 Komunikace 3 190 000,00 
2219 Doprava a pozemní komunikace 294 320,00
2310 Pitná voda 505 000,00 
2321 Kanalizace a odpad. voda 300 000,00 
3111 Mateřská škola 679 366,00 
 Rek. MŠ 550 000,00 
3113 Základní škola 2 742 516,00
 Rek. ZŠ + trouba 3 513 000,00
3314 Knihovny 125 250,00 
3315 Muzeum 2 884 200,00 
 dovybavení 435 000,00 
3319 SPOZ 25 000,00 
3392 Členské příspěvky sdružení 85 720,00 
3612 Bytové hospodářství 3 054 000,00
3613 Nebytové prostory 2 855 000,00 
3631 Veřejné osvětlení 705 000,00 
3632 Pohřebnictví 20 000,00 
3636 Územní rozvoj – pozemky 260 000,00 
3639 Technické služby org. 8 2 222 300,00 
3722 Odpadové hospodářství 620 000,00 

Zprávy městského úřadu 
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3725 Kompostárna 80 000,00
3745 Veřejná zeleň 260 000,00 
4351 Domovy – penziony pro star. obč. 1 087 000,00 
5512 SDH 245 000,00 
6112 Zastupitelstvo obce 1 496 000,00 
6171 Všeobecná správa 5 380 190,00
6310   
6330 Převody vlast. fondům 155 000,00
6399 Ostatní fi nanční operace 1 500 000,00 
6402   
6409   
 celkem 36 018 862,00

Svatava Štěrbová, Jan Pospíchal



18

Infor mace organIZací a Spolků

Základní škola informuje:

Střípky ze ZŠ…
•	 Závěr minulého kalendářního roku byl opravdu hek-

tický, protože školu čekala „zatěžkávací zkouška“ 
•	 28. 12. se ve školní tělocvičně konala akce „Hejbni 

kostrou“, kde si zájemci mohou zdarma vypotit kalorie 
načerpané během vánočních svátků…

•	 29. 12. to ve všech budovách školy hučelo jak ve včelím úle. Škola totiž hostila téměř 
osm stovek účastníků Tříkrálové sbírky pro Plzeňský a Karlovarský kraj! Místem 
pro její zahájení byl zvolen kostel v areálu kláštera a škola posloužila jako převlékací 
a občerstvovací stanice pro poutníky a jejich doprovod. Do Kladrub se sjeli farníci 
z Plzeňska, Klatovska a zejména z farností v okolí bavorského Regensburgu. Díky 
dobrovolníkům z řad žáků a učitelů 2. stupně, Plzeňské diecéze a Charity ze Stříbra, 
proběhla celá akce k všeobecné spokojenosti všech zúčastněných…

•	 3. – 8. 1. 2016 se konal lyžařský výcvikový kurz ZŠ Kladruby /viz. Článek/…
•	 9. 1. byl vyhrazen pro Učitelský ples…
•	 3. 2. poprvé navštívili naši školu budoucí prvňáčci při Zápisu do první třídy. Pro pří-

ští školní rok bylo zatím přijato 23 žáků…
•	 2. a 4. 2. navštívili žáci 1. – 4. třídy expozici „Masopust“ v místním muzeu…
•	 5. 2. si žáci 1. stupně „zařádili“ na Maškarním karnevalu v tělocvičně školy. Maškarní 

diskotéku a spoustu nejrůznějších soutěží pro ně připravili jejich učitelé...
Pavel Nový

      
lyžařský výcvikový kurz ZŠ kladruby, 3. – 8. 1. 2016

Lyžařský kurz patří mezi akce, které se opravdu neplánují lehce. I když vše ostatní „klapne“, 
sníh na sjezdovce vám nikdo nezaručí. Nezbývá nic jiného, než odjíždět s plánem na lyžařský vý-
cvik, anebo na turistický kurz. Ještě v den odjezdu ležel na Šumavě úplně stejný sněhový poprašek 
jako u nás a předpověď, že by to mohlo být lepší, nebyla jednoznačná…

Letošního lyžařského kurzu se z naší školy zúčastnilo 22 žáků, převážně ze sedmé a osmé třídy, 
dvě děvčata a jeden chlapec dokonce z deváté třídy /v minulém školním roce se kurz pro malý 
zájem nekonal/. Stejně jako při minulých kurzech jsme byli ubytováni v penzionu Alpský dům v 
Železné Rudě, nedaleko sjezdovky Samoty. Do Železné Rudy jsme cestovali vlakem přes Plzeň, 
kde se muselo přestupovat. I díky laskavé pomoci p. Kindelmanna a p. Češky, kteří nám nezištně 
odvezli lyže a zavazadla, proběhla cesta tam i zpět bez problémů.

Protože v den příjezdu ještě nebyly sjezdovky v Železné Rudě připraveny, vydali jsme se na 
obhlídku a pak vycházkou na Belveder. Samotný lyžařský výcvik byl zahájen v pondělí 4. 1. dopo-

Informace organizací a spolků
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ledne na malé sjezdovce Samoty. Jako obvykle se začalo zjišťováním, jak si lyžaři a snowboardisté 
dokážou poradit se svými „prkénky“. Ti, kteří už s rodiči pravidelně jezdí na hory, měli samozřej-
mě určitý náskok a mohli kurzu využít i k zdokonalení techniky jízdy. Ti, kteří nikdy na lyžích 
nebo snowboardu nestáli, začínali pěkně od začátku. 

Na třetí den pobytu byl po obědě naplánován výlet ke sjezdovkám na Špičáku a k Čertovu 
jezeru. Z Železné Rudy jsme jeli vlakem na Špičák, zpátky jsme šli pěšky. Při té příležitosti jsme 
se zastavili v místní prodejně Coop k doplnění zásob, které mlsounům nebezpečně docházely.

Pro čtvrteční a páteční výcvik jsme zvolili sice náročnější, ale zato delší a upravenější sjez-
dovku Nad nádražím. Už první ranní jízdy ukázaly, že to byla dobrá volba. Rychlejší vlek, více 
„naježděných kilometrů“ a tím i vzrůstající úroveň dovedností udělaly radost nejen samotným 
žákům, ale zejména instruktorům. Poslední dva dny jsme si na sjezdovce opravdu užili.

V pátek odpoledne jsme vyklidili pokoje, sbalili zavazadla a před odjezdem vlaku jsme se od-
měnili za snahu a výdrž v nedaleké cukrárně Sněhurka. Potom už s námi vyrazil vlak směrem na 
Plzeň a večer v půl sedmé si na nádraží ve Stříbře své potomky přebrali rodiče. Doufám, že se 
domů vrátili spokojení a plni nových zážitků.

Pavel Nový

učitelský ples 2016
V sobotu 9. ledna se konal již tradiční Učitelský ples, vzhledem k letošnímu brzkému 

masopustu v poněkud netradičním dřívějším termínu.
I přesto se na sále sešlo na 110 návštěvníků, kterým k tanci hrál Taneční orchestr 

Miroslava Novotného z Plzně. Průběh večera zpestřilo několik kulturních vystoupení – 

Žáci na lyžařském kurzu
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nejprve svou hudbou skupina Caleja a pak hned dvěma vstupy tanečníci argentinského 
tanga. Kdo chtěl, mohl se dokonce pár základních kroků tohoto tance naučit. Nechybě-
ly ani tradiční koláčková volenka či tombola.

Doufáme, že se všichni dobře pobavili a domů odcházeli s dobrou náladou.
Bohuslava Dusíková

návštěva z techmanie
V pondělí 1. února přijeli k nám do školy dva pracovníci z Techmanie, kteří předvádě-

li různé pokusy s tekutým dusíkem.
Po polední pauze se 8. a 9. třída sešly v učebně chemie. Zde nám ukazovali, jak tekutý dusík 

funguje a co se s ním dá dělat. Ponořovali do něj různé předměty, např. kytky, rajčata, bram-
bory… (Víte, že např. takto zmražené rajče se roztříští jako sklenička?) Potom vybrali jednoho 
dobrovolníka, kterému nalili tekutý dusík na ruku, ale nic se mu nestalo. Na konci ukázky nalili 
misku horké vody do polystyrenové krabice s dusíkem a způsobili tak jakoby „výbuch“, po třídě se 
rozšířil mrak studené mlhy. Když ukázka skončila, šli jsme na poslední vyučovací hodinu.

Jitka Valentová, IX.

mateřská škola informuje:  

Hvězdička
V úvodu nového roku přijela do školky naše oblíbená paní Milena Jelínková s diva-

délkem Nána a přivezla pohádku „O Hvězdičce – kolik přání, tolik hvězd, kolik hvězd, 
tolik těch, co si přejí, a zázraky se dějí!“ Děti si společně s pohádkou zavzpomínaly na 
své vánoční dárky u stromečku. Měly možnost porovnat přání svá s tím, co vše si mohou 
přát zvířátka v lese. Nakonec díky hvězdičce měla radost nejen zvířátka, ale i děti, kte-
rým se z radosti, že se zvířátka dočkala svých dárků, rozzářily oči.

Marcela Jandíková

Informace organizací a spolků
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masopust v muzeu
Rok se s rokem sešel a opět jsme si ve školce prožili masopustní období. Tentokrát naše rado-

vánky byly obohaceny o pozvání do Regionálního muzea Kladrubska, kde pro každou třídu naší 
mateřské školy paní Petra Čechurová připravila pěkný masopustní program. Na úvod děti zhlédly 
„Jak to bylo o masopustu“ z cyklu pohádek Chaloupka na vršku. Potom děti zpívaly masopustní 
písně za doprovodu tradičních i netradičních hudebních nástrojů, včetně vozembouchu. Pak už 
začalo pravé masopustní veselí se soutěžemi, maskami a písničkami. Dětem se program velice 
líbil a naladil je na masopustní rej, který je čekal další dny ve školce.  

Eva Pomyjová

přání babičkám
V předvánočním období naši nejmenší z oddělení „Berušek a Broučků“ navštívili 

obyvatele Domu s pečovatelskou službou v Kladrubech. Babičky potěšili vánočními ří-
kadly, hrami se zpěvy a písničkami. Společně si s nimi zazpívali koledy. Každý Brouček 
a Beruška si vybral svou babičku, které předal vánoční přání a malý dáreček. Na závěr 
jsme se společně vyfotili a popřáli si krásné Vánoce.

Marcela Jandíková

vánoční program v muzeu
V Regionálním muzeu Kladrubska má své zázemí paní Petra Čechurová se svými výchov-

nými programy pro MŠ i ZŠ. I naše školka využila její nabídky a postupně se děti ze všech 
tříd vystřídaly na vánočním programu. Narození Ježíška je velké téma a děti ze školky si 
zahrály na betlém a mohly přinášet Ježíškovi dary, které si z nabízených věcí vybraly. Ježíška 
mohly dokonce malinko pohoupat, protože spal v kolébce. 

Eva Pomyjová

klaunka pepina
Tak jsme se přece jen dočkali! To bylo těšení a nedočkavosti! Klaunka Pepina svojí 

návštěvou uzavřela masopustní čas v naší mateřské škole. Svým vystoupením rozvese-
lila všechny škarohlídy a suchary. Nejen že naučila některé kluky a holky „kouzlit“ s 
míčky a šátky, ale všechny rozesmála svými legračními kousky, až se za bříška drželi. 
Všechny děti si odnášely z vystoupení Pepiny balónkové zvířátko a dobře procvičené 
bránice od smíchu. „Tak Pepino, zase někdy nashledanou!“

Zuzana Křížová

návštěva v lese
U Sluníček jsme si celý týden hráli a povídali o zvířátkách. Děti je třídily do tří skupin 

– volně žijící zvířata, domácí a exotická. Prohlížely encyklopedie, popisovaly vzhled zvířat 
a charakteristické znaky, vyprávěly příběhy a pohádky o zvířátkách. Více jsme se zaměřili 



22

na lesní zvěř, jaké má v zimě zvyky, kde bydlí a čím se živí. Když udeří mráz nebo napadne 
hodně sněhu, potřebuje i trochu pomoci od člověka. Děti nosily z domova suché pečivo, 
jablíčka, mrkvičky a vydaly se do lesa zpestřit zvěři jídelníček. Kaštany a žaludy, které děti 
nasbíraly v podzimních měsících, naplnily celou kárku. Cestou ke krmelci každý pozorně 
sledoval otisky stop v blátivé cestě, aby mohl určit, kdo chodí v této oblasti na „večeři“. Podle 
stop děti odhalily srnky a divočáky, podle křiku straky, vrány a vrabce.

Zuzana Křížová

ve školce byl masopust
Ve všech třídách naší mateřské školy se děti pilně připravovaly na masopust. U Slu-

níček, Koťat a Broučků se zdobilo, tančilo a veselilo. Děti pomáhaly při výzdobě tříd 
– nafukovaly balónky, stříhaly a lepily řetězy a girlandy, vyráběly si karnevalové čepičky 
a masky, skládaly, barvily a sestavovaly klauny. Věřte či nevěřte, každý měl plné ruce 
práce. Vše vyvrcholilo v pátek 5. 2. karnevalem. Všechny děti i učitelky se navzájem 
představily při promenádě masek. Větší koncentraci princezen, pirátů, robotů, Karku-
lek, Sněhurek, lesních víl a dalších převleků nikde jinde nebylo vidět než u Broučků, kde 
jsme se všichni sešli. Tančilo se na rychlé i pomalé melodie, ale největším hitem byl ptačí 
tanec! Všichni jsme si masopustní rejdění užívali a už se těšíme na další za rok.

Zuzana Křížová

krmení ptáčků a lesní zvěře
V těchto nevlídných zimních měsících Koťata nezapomněla ani na ptáčky a lesní zvěř. 

Spolu s paní učitelkou děti nasbíraly v lese šišky a připravily ptáčkům samé dobroty. 
Šišky namočily do sádla, obalily ve strouhance, ovesných vločkách a semínkách. Práce 
všem šla rychle od ruky, protože kromě občerstvení pro ptactvo si práci zpříjemnili pís-
ničkami a básničkami o ptáčcích.

Velkou pochvalu si Koťata zaslouží, protože nezapomněla ani na lesní zvěř. Z domo-
va děti přinesly usušené pečivo, jablka, mrkev a ještě zvířátkům přilepšily nasbíranými 

Informace organizací a spolků

Krmení ptáčků a lesní zvěře
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kaštany a žaludy z podzimu. Společně všichni vyrazili ke krmelišti, kde zvířátkům uspo-
řádali hostinu. Zazpívali písničky a přeříkali říkadla, která se o zvířátkách naučili.

Koťata i paní učitelky už se těší na jaro, sluníčko a další společné chvíle v MŠ. Také 
Vám všem přejeme příjemné čekání na slunné dny. 

Petra Kertysová

vánoce u koťat
Koťata se před Vánocemi sešla s rodiči na vánoční besídce v krásně vyzdobené třídě, 

která dýchala sváteční atmosférou. Děti si za pomoci svých učitelek připravily čertovské 
básničky, písničky a tanečky. Samozřejmě nesměly chybět vánoční koledy a básničky, 
kterými se pochlubili předškoláci. Koťata nezapomněla rodičům ukázat rytmizovaná 
říkadla s hrou na tělo, která se naučila od začátku školního roku. S velkým úspěchem 
se setkala i hra na rytmické nástroje – dřevěné zátky, drhla a dřevěná vejce. Sluníčka s 
Broučky a Beruškami také měla bohatou vánoční nadílku a podělila se s rodiči o dojmy 
z dárků. Děti ze třídy Sluníček měly besídku zaměřenou na vánoční zvyky a tradice, 
opravdu moc se jim to povedlo. Broučci a Berušky byli také šikovní, naučili se spoustu 
vánočních básní, říkadel i koled.

Po ukončení vánoční besídky, děti předvedly rodičům dárky, které dostaly v MŠ pod 
stromeček. Následovalo skládání logické pyramidy, konstruování pirátské lodi. Hol-
čičky nadšeně předváděly kočárek a v něm chlapečka s holčičkou, na kterých se děti 
učí zavazovat tkaničky, zapínat knoflíky a suché zipy. Kluci ukazovali tatínkům auto s 
kontejnery na třídění odpadu. Ježíšek děti obdaroval navlékacími knoflíky a různými 
hrami na rozvoj jemné motoriky a postřehu. Domů všichni odcházeli v dobré náladě s 
vánočním přáníčkem a malými dárky, které vyrobily děti.

Po vánočních prázdninách jsme se všichni sešli a nadšeně si sdělovali dojmy z Vánoc. 
Děti se začaly připravovat na tříkrálové koledování – výráběly přáníčka do DPS Klad-
ruby, naučily se koledu a básničku Tři králové. 

Petra Kertysová

Vánoce s rodiči u Koťat
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S koťaty na tři krále
Koťata z MŠ Kladruby se sešla po vánočních prázdninách a zavzpomínala na chvíle ad-

ventu. Děti s nadšením vyprávěly, co jim přinesl Ježíšek a pak už se začaly těšit na koledování 
tří králů. Pustily se do výroby přáníček pro seniory z DPS Kladruby a nezapomněly ani na 
zhotovení královských korun, aby byly na tento den náležitě připraveny.

Děti se převlékly za Kašpara, Melichara a Baltazara a tříkrálové koledování mohlo začít. 
Nejdříve „královští koledníci“ navštívili Broučky a Berušky, pak také zavítali ke Sluníčkům 
a do kuchyně MŠ. Děti se naučily koledu Tři králové a báseň Tři koledníci, to vše při své ná-
vštěvě s nadšením předvedly. Samozřejmě následovala sladká odměna za jejich snahu a píli.

Nesmíme zapomenout, že Tři králové zavítali i na MěÚ Kladruby, také do DPS Kladruby, 
kde předali babičkám a dědečkům již zmíněná přáníčka. Při své cestě zašli koledovat i na 
poštu a do Regionálního muzea Kladrubska. Za svůj výkon byly děti moc pochváleny a opět 
odměněny sladkostí. Všichni si tento den krásně užili a Koťata už se nemohou dočkat, až 
zase ukáží, co umí a jak jsou šikovná.

Za Koťata a paní učitelky přání pro všechny: „Vše jen to nej po celý rok a hlavně hodně zdraví.“ 
Petra Kertysová, Šárka Ježová

Krmení ptáčků a lesní zvěře
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Inspekce v mŠ
Dne 3. a 4. února Mateřskou školu Kladruby navštívila Mgr. E. Brabcová a Mgr. M. 

Sládková z ČŠI Plzeň.
Obě inspektorky hospitovaly od rána ve třídách. Sledovaly kvalitu řízených a spon-

tánních činností, materiálovou vybavenost MŠ i provázanost činností v oblastech, které 
před nás učitelky klade norma předškolního vzdělávání – tzv. „Rámcově vzdělávací 
program“. Zajímaly je i individuální vzdělávací programy pro děti s odkladem školní 
docházky, diagnostiky dětí, zápisy do TK, další vzdělávání pracovnic MŠ, směrnice a 
další a další metodické materiály.

4. února pak ještě byla další pracovnicí KÚ Plzeň překontrolována ekonomická evi-
dence, výkazy, vedení účetnictví, ap. 

 Nyní očekáváme písemné vyjádření a přijetí celkových závěrů ČŠI. 
Alena Medová

Zápis do mateřské školy kladruby
Letošní zápis do Mateřské školy Kladruby se uskuteční 16. 3. od 10:15 do 13:00 ho-

din v ředitelně MŠ Kladruby.
Rodiče budou postupovat dle pravidel na uvedeném letáku (ve vývěsních skříňkách, 

v obchodech, na plakátovacích plochách, na webových stránkách MŠ Kladruby).
 Děti budou zapsány do docházky pro školní rok 2016/ 2017 dle platných kritérií. O 

přijetí a zařazení dětí rozhodne ředitelka Mateřské školy Kladruby a rodiče pak bude 
písemnou formou informovat. 

Alena Medová

víte, že…
 …23. 3. proběhne pod vedením MUDr. Lenky Bohuslavové vyšetření zraku dětí
 …10. 3. předvedou děti z MŠ v KD Kladruby program k MDŽ
 …v březnu se děti z MŠ zúčastní programu kladrubského muzea vážícího se k velikonoč-
ním svátkům
 …26. 4. přijede mezi nás divadelní soubor Sedmiklásek s pohádkou „Vodníček Puleček“
 …5. 5. v MŠ zahraje divadlo Nána pohádku „Palouček“    

      
  Alena Medová 
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regionální muzeum kladrubska informuje:

na pár slov do muzea

Rozhovor s Jiřím Čechurou
Není asi v Kladrubech člověka, který by neznal pana Jiřího Čechuru. 
Řada z nás ho pamatuje jako učitele ze základní školy, většina lidí má 
doma některou z jeho knih… Známe ho jako člověka, který má kladrubskou historii v malíčku, 
ale zajímá se i o přírodu, vždyť jeho zásluhou vznikla naučná stezka kolem Kladrub, a spoustu 
dalších věcí. V tomto čísle Zpravodaje nám odpověděl na pár otázek.

Zabýváte se dějinami Kladrub i jejich okolí dlouhá desetiletí, zajímala Vás historie „od-
jakživa“, popř. co bylo tím momentem, který Vás k tomuto koníčku přivedl?

Nikdy jsem nebyl žádným velkým fandou historie. Teprve poté, co jsem byl pověřen v 
roce 1971 zajistit vydávání kladrubského Zpravodaje, jsem na jeho stránkách začal psát, či 
spíše opisovat kladrubské dějiny na pokračování. Tím důležitým momentem asi bylo, když 
mi předseda MNV Duspiva otevřel ve staré zasedačce výklenek ve zdi, plný zaprášených 
knih a spisů se slovy: „Podívej se na to, když tě zajímá ta historie. Už to chtěli dát dávno do 
skartace, ale možná tam bude něco zajímavého.“ A ono opravdu bylo – třeba městské zápi-
sové knihy od roku 1528 a tolik dalších zajímavostí. Díky tomu se ze mne stal obdivovatel 
kladrubské historie.

Ne každý si asi dokáže představit, co všechno obnáší pátrání ve starých textech, vyhledá-
vání informací... Co jste se kvůli tomu musel naučit? Jaké dovednosti potřebuje ten, kdo by 
chtěl zapátrat v historii?

Skutečně, když jsme s panem Kasalem odstranili ty vrstvy prachu a podíval jsem se do-
vnitř, byl jsem na jedné straně nadšen, ale na druhé straně zklamán. Většina těch nalezených 
materiálů byla sice psána česky, ale já to stejně neuměl přečíst. Zkoušel jsem to všelijak, moc 
to nešlo, ale přece jen jsem se to postupně naučil. Musel jsem také zavzpomínat na německá 
slovíčka, která jsme kdysi za války ve škole biflovali. Hodně mi pomohli manželé Karel a 
Marie Toušovi, leccos jsem si musel domyslet, ale i to se dalo postupně překonat. Dnes už si 
vystačím s tím většinou sám.

Je nějaká otázka, na kterou se Vám podařilo nalézt odpověď, nebo nejasnost, kterou se 
Vám podařilo vysvětlit, za ty roky zkoumání kladrubských dějin? Pokud jich bylo víc, kte-
rá Vám dala nejvíc „zabrat“ – a jste proto na ni nenáležitě hrdý?

Spíše jsem pracně vyhledával v přebohatém kladrubském archivu, který nám mohla 
závidět i větší města. Když nám ho v roce 1997 odvezli proti naší vůli, ale podle platných 
zákonů do tachovského archivu, už to bylo horší. Já jsem však měl plné sešity svých vlastních 
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výpisků, překladů i kopií. Jako svého koníčka v kladrubské historii jsem měl a nadále mám 
staré zemské cesty, a domnívám se, že jsem tak trochu v tom zmatku různých „zlatých a 
zakázaných“ cest udělal trochu pořádek. Tím ale nechci tvrdit, že to, co jsem o nich napsal, 
musí být úplně správné.

Jaká je podle Vás největší záhada či zajímavost v kladrubské historii?
Já považuji za nevyjasněnou záležitost, kterou vyřeší snad budoucí historie a archeolo-

gie, otázku naznačenou již ve falzu kladrubské zakládací listiny. Proč bylo území při cestě 
zhruba mezi Kostelcem a Čečovicemi někdy od 11. století, nejméně na dobrá dvě století, 
opuštěno? A potom ještě otázka, k níž dal podnět svým významným objevem archeolog doc. 
Mgr. Karel Nováček, Ph.D., který zjistil existenci malého předklášterního kostelíka u jižní 
stěny klášterního chrámu. Právě k tomuto kostelíku, resp. k jeho dřevěné fázi, se váže i moje 
hypotéza o zdejším pobytu sv. Vojtěcha a 12 mnichů, které vedl z Říma v roce 992.

Abychom se nebavili jen o historii, většina Kladrubských samozřejmě ví, že zálib máte víc. 
Co dalšího Vám přináší radost?

Jestli mám jiné koníčky, než historii? Což o to, dříve mě bavila celá řada jiných činností. 
S dětmi jsme měli přírodovědný oddíl Zlatý list, vybudovali jsme naučnou stezku, pečovali 
jsme a propagovali naše chráněné stromy, účastnili jsme se soutěží v biologii i chemii. Dokud 
mi to zdraví dovolilo, trénoval jsem žákovský basketbal a domnívám se, že jsme úspěšnými 
výsledky dostatečně reprezentovali naše Kladruby. Měl jsem plno dalších zájmů, třeba hle-
dání starých kamenných, tzv. smírčích křížů nebo zaniklých vesnic v našem regionu. Ale v 
posledních letech už zbyla opravdu jen ta historie. Co mi přináší radost? To jediné snad jsou 
moje vnoučata, co mě drží při práci a při mých stařeckých a zdravotních problémech.

Vím, že jste v poslední době měl práce nad hlavu, nejen pro Kladruby, ale i pro další 
obce slavící 900 let od první zmínky jste zpracovával různé knihy a brožury. Přesto až 
si odpočinete, je něco – např. nějaké období kladrubské historie, kterému byste se rád 
podrobněji věnoval?

Nemyslím si, že bych chtěl preferovat některé období kladrubské historie. Raději řeknu, 
čeho bych se chtěl ještě dožít ve zbytku mého života. Moc a moc rád bych viděl opravené ty 
příšerně oprýskané fasády na klášterních budovách. Také bych si přál, abych se ještě koneč-
ně dočkal archeologického průzkumu lokality Starých Kladrub, protože jsem přesvědčen, že 
by se tam mohlo najít plno zajímavých věcí. A moje třetí přání? Chtěl bych najít někoho, kdo 
převezme po mně žezlo kladrubského „historika“, jak jsem mylně označován, někoho, kdo se 
toho ujme, až bude potřeba.  

Děkuji za rozhovor! 
Bohuslava Dusíková
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vyhlášení cen andělé
Až do 6. ledna mohli návštěv-

níci muzea hlasovat o nejkrás-
nějšího anděla. Andělů se nám 
sletělo do muzea přes 320, takže 
bylo z čeho vybírat. V hlasovací 
krabici se nám sešlo 482 hlasů, 
které jsme přiřadili k příslušným 
andělům. V sobotu 9. ledna celá 
výstava vyvrcholila udělením cen 
třem nejkrásnějším andělům. Na 
prvním místě se umístila 9. třída 
ZŠ Kladruby, na druhém místě 
Valerie Potapchik ze ZŠ Máneso-
va, Stříbro a na 3. místě se umísti-
la Andrea Demjanová z Kladrub. 
Tímto bychom ještě jednou chtěli 
poděkovat všem, kteří nám zapůj-
čili své anděly do výstavy. 

Jana Kunešová

autogramiáda jiřího Čechury
V sobotu 9. ledna se v muzeu také konala autogramiáda Jiřího Čechury, který podepisoval 

svou novou knihu s názvem „Kladruby 900 lidé – život – doba“. Autogramiádu navštívilo 
okolo stovky lidí a přímo na místě se prodalo přes 50 knih.

Jana Kunešová

Autogramiáda Jiřího Čechury

Vítězové soutěže andělé
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masopust v muzeu
Od 2. do 5. února se chodbami muzea nesl dětský smích, protože děti z mateřské a základ-

ní školy navštěvovaly další výukový program, tentokrát s názvem Masopust. Děti se v tomto 
programu dozvěděly, jak masopust probíhal dříve a co vlastně ten masopust je. Za tyto čtyři 
dny navštívilo náš „masopust“ 143 dětí.

Jana Kunešová

v recepci rmk 
•	 si můžete zakoupit novou knihu pana Čechury s názvem „Kladruby 900 lidé – život – doba“
•	 si můžete zakoupit v předprodeji lístky na divadelní představení souboru z Horšovského 

Týna „Ruské loto“ (vstupné je 50 Kč) 
 kolektiv muzea

tábor poHoda 2016
Od 30. 7. do 12. 8. bude pro děti od 7 do 15 let (dokonce i ty s bezlepkovou dietou) probí-

hat v údolí řeky Střely dětský tábor. Tématem letošního ročníku bude Hollywood.
Přihlášky a bližší informace na: webových stránkách www.pohodatabor.cz; e-mailu 

info@pohodatabor.cz či tel. 721 866 066.  

Masopust v muzeu
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Informace organizací a spolků

Hasičské okénko:

Vážení spoluobčané,

rok 2016 se nám rozběhl v plném proudu hned na samém začátku.
Již 2. ledna jsme měli Výroční valnou hromadu, na které jsme zhodnotili naši činnost 

a hospodaření v roce minulém a stanovili si úkoly pro rok letošní.
V sobotu 23. ledna jsme uspořádali tradiční Hasičský ples. Na ples přišlo 157 návštěv-

níků, což znamená, že bylo k naší spokojenosti téměř vyprodáno. Letos jsme kromě 
tradiční tomboly a dámské volenky zkusili ples ozvláštnit o taneční vystoupení skupiny 
Mericia, která sklidila velký potlesk, a k naší radosti se všem toto vystoupení líbilo.

Výjezdová jednotka vyjížděla od začátku roku ke dvěma událostem. 18. 1. na taktické 
cvičení ve stříbrské mlékárně a 4. 2. k požáru pily v Přehýšově.  

V nejbližší době začneme připravovat a plánovat stavění máje. Máme v plánu také 
zrekonstruovat další přívěs na přenosnou stříkačku, který jsme přivezli z Vrbice. Letos 
se chceme také zúčastnit alespoň několika soutěží, tak hned jak počasí dovolí, začneme 
trénovat na našem hřišti.

Martin Větrovec

včelařské okénko:

co dělají včely v zimě?
Zimy v posledních několika letech nám příliš nedopřály toho krásného pohledu na 

včelí úly, které odpočívají pod sněhovou čepicí až do jarního tání. Letošní zimu dokonce 
včelky několikrát vylétly během slunných dní i v prosinci a lednu. Přesto nás mohou 
napadat otázky, co dělají včely v zimě, jak přežijí do jara, jak si vytopí svůj úl a zda mají 
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také zimní spánek jako většina ostatního hmyzu? Odpovědi hledejme u moudré matky 
přírody, která je dokonale naučila, jak přečkat do jara. Včely se ovšem neobejdou bez 
řádné celoroční přípravy na zimu, kdy si do plástů ukládají zásoby pylu a medu pro dlou-
hé zimní období. Je jen na včelaři, kolik jim z těchto zásob ponechá v úlu a kolik odebere 
pro vlastní potřebu a nahradí je cukerným roztokem.

Jedna osamocená včelka hyne již při teplotě +5° Celsia. Včelstvo v úlu dokáže ale 
úspěšně přežívat i teploty sahající k -35° Celsia. Jak je to možné? Pro přežití včelstva je 
podmínkou, aby zimu ve zdraví přečkala včelí matka. Ostatní včely se proto semknou 
v jejím okolí do tzv. chomáče a uvnitř něj udržují teplotu 20–30° Celsia. Čím je větší 
zima, tím jsou včely k sobě více přimknuté. Tepelnou izolaci chomáče zvyšují včely na 
jeho povrchu ještě roztažením křídel. Aby včely z povrchu chomáče nezmrzly, neustále 
se vyměňují. Zahřáté včely ze středu chomáče se přemisťují na povrch a včely z povrchu 
se naopak jdou zahřát dovnitř. Energii na vytápění chomáče včely získávají ze zimních 
medových zásob. Chomáč včel má tvar podobný kouli, protože ta má při daném obje-
mu nejmenší povrch. Chomáč tvaru koule má tak nejmenší ztráty tepla. Změnou tvaru, 
objemu a povrchu chomáče včely reagují na změny venkovní teploty a pomáhají tak 
regulovat teplotu uvnitř chomáče.

Měřením teploty uvnitř úlu bylo zjištěno, že v úlu v zimě může i mrznout. Nad zim-
ním chomáčem včel se nejvyšší teplota pohybuje okolo 5° Celsia, pod chomáčem může 
být teplota i záporná. Včely tedy úl nevytápějí, zahřívají pouze vnitřek svého chomáče. 
Podobný způsob přečkání tuhé zimy můžeme vidět u tučňáků, kteří se v největších 
mrazech shlukují na pevnině do hejn, v nichž si neustále vyměňují své pozice. Tučňáci 
však energii na zahřívání berou ze svých tukových zásob a potravu zpravidla vůbec ne-
konzumují, tak jako včely.

Včely v zimě nespí, ale žijí podobně jako v létě – přijímají potravu a jejich metaboli-
smus funguje normálně. Kam ale v zimě „chodí na záchod“, když nemohou vylétnout z 
úlu? I na to příroda pamatovala. Včela své nestrávené zbytky medu a pylu odkládá do 
tzv. výkalového váčku. Je to proto, aby neznečistila plásty a případně tak do včelstva ne-
roznesla infekci. Výkalový váček se dokáže hodně roztáhnout, hmotnost výkalů může 
být větší než polovina hmotnosti těla dělnice. Během zimy pak včely využívají slunných 
dní, kdy dochází k mírnému oteplení nad 10–12° Celsia, k vylétnutí z úlu a vyprázdnění 
svého výkalového váčku. Naopak dlouhodobé nepřetržité mrazy ke  konci zimy mohou 
být včelám nebezpečné. Nemožnost pročišťovacího proletu způsobí, že včely musí vy-
prázdnit výkalový váček uvnitř úlu, čímž včelstvu hrozí infekční onemocnění.

Přeji všem včelařům, aby už brzy nastal ten netrpělivě očekávaný den, kdy začnou 
včelky vylétávat pro první jarní pyl. A všem ostatním přeji, aby se dočkali díky včelám 
bohaté úrody na svých zahrádkách a užili si tu krásnou bzučivou hudbu ve kvetoucích 
korunách stromů
       Martin Čechura
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HIStorIe

Slovanská hradiště v našem regionu

osídlení krajiny v raném středověku
Ještě před nějakými padesáti lety se všeobecně tvrdilo mezi historiky, že region jiho-

západních Čech nebyl, až na malý kousek Domažlicka, v raném středověku vůbec osíd-
len. Výzkumy od té doby pokročily a ukazuje se, že to nebyla tak docela pravda. Přesto tu 
někdy v 9. a 10. století skutečně existovala určitá část území zcela pustého, neosídleného, 
porostlého hlubokým pralesem. Tenkrát se pro tento kus lesa užívalo jméno „Velký les“. 
Tímto názvem vymezené území zabíralo plochu jakéhosi velkého trojúhelníku, jehož 
vrcholy zhruba tvořily dnešní města Kladruby, Tachov a Přimda, tedy z jedné strany 
bylo vymezeno řekou Mží a z druhé strany Úhlavkou (tehdejší Mžicí). Asi už mnohého 
napadne, že právě takto přesně určené území dostal kladrubský klášter při svém zalo-
žení v zakládací listině od Vladislava I. („Dávám také celý les mezi dvěma vodami, Mží 
a Mžicí, až do země teutonské“, to je německé.) To bylo ale až ve 12. století. Ještě dříve 
byl tento neosídlený trojúhelník při své jižní straně poblíž západní hranice ještě trochu 
širší, přibližně o 10 až 15 km směrem k řece Radbuze, konkrétně někam do míst dnešní 
Hostouně a Bělé nad Radbuzou.

Tato vymezená lesnatá část tvořila někdy v 9. a 10. století přirozenou, širokou hranici 
mezi třemi slovanskými útvary, kterým jsme byli zvyklí kdysi ve škole říkat „kmeny“. 
Ze severu to byli Lučané, kteří měli své centrum sice až v Žatci, ale jejich jedno území, 
zvané Silvana regia (Lesní kraj) dosahovalo podle Kosmovy kroniky až „do podkrají řeky 
Mže“. Od východu se rychle přibližovali z centra země Čechové s vládnoucím rodem 
Přemyslovců a s regionálním centrem v dnešním Starém Plzenci. Ti postupovali dále k 
západu a dostali se až k Hradci u Stoda, tedy k řece Radbuze. A z jihu? To byl neznámý 
„kmen“ Slovanů, který pravděpodobně byl vypuzen ze svých původních sídlišť kolem 
řeky Naaby v Německu (je už bezpečně prokázáno německými archeology, že tam 
Slované skutečně sídlili) a obsadil území kolem Radbuzy a jejích přítoků až po dnešní 
Nedražice a Kostelec. Byli to tedy tak zvaní Nábští Slované. V 11. století však už byli 
Lučané podmaněni „kmenem“ Čechů a patřili Přemyslovcům. Také Nábští Slované už 
byli natolik svázáni s novým domovem, že je bylo možné nazývat jenom Slovany, bez 
jakéhokoli přívlastku. Jenže ti najednou, během několika let, zmizeli zcela, nebo téměř 
zcela, ze svého území. Jejich vesnice byly nejspíš vypáleny nebo opuštěny. Byli snad tito 
obyvatelé kvůli sjednocování země od Přemyslovců pobiti, nebo snad odvedeni jinam, 
třeba jen blíže hranice jako její strážci? Ale to už jsou jenom možné dohady.

Má tyto obyvatele, někdejší Nábské Slovany, už podruhé nešťastně vypuzené z jejich 
sídlišť, na mysli kníže Vladislav I. ve své listině, když doslova píše: „A protože vím, že 
Bůh ne¬přijímá dary uloupené obětem celoplošného ničení (doslova uvedeno latinsky in 
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holocaustum, holos řecky celý, caustum = ničení, pálení), on sám (Bůh) je svědkem, že 
nedávám nic, co bylo jiným neprávem nebo nási¬lím odcizeno. Nýbrž, vše, co (klášteru) 
dávám, bylo mým předkům z boží vůle dovoleno užívat k jejich potřebě.“ A skutečně, toto 
území někdejších Nábských Slovanů nebylo původně přemyslovské a skutečně se také 
nedostalo do prvotního obdarování kláštera od Vladislava.

Stavba obranných hradišť
Každý z těchto tří „kmenů“ si vystavěl již někdy v 9. století proti ostatním na hranicích „Vel-

kého lesa“ své obranné hradiště. Je prokázáno (Prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc.: Střední Čechy v raném 
středověku, str. 44), že Slované si taková hradiště budovali vždy u svých pohraničních řek, ale 
právě až za nimi, na jejich vzdálenějším břehu od svého centra. A tak Lučané měli své obranné 
hradiště ze své pozice za řekou Mží u vsi Vrbice, ale také menší před řekou Mží, jež dnes nazývá-
me Otročínský hrádek u Milíkova. Jiné hradiště měli Lučané proti jinému „kmenu“ za potokem 
Hadovkou u Šipína, a druhé k němu náležející, před Hadovkou u Bezemína. (Poznámka: Název 
Vrbice není od porostů vrby, ale od slova vrébati, to je střežiti, hlídati, číhati.)

Čechové (Přemyslovci) měli své velké hradiště za řekou Radbuzou v Hradci u Stoda, dru-
hé, menší zatím nebylo nalezeno, možná ani neexistovalo.

Někdejší Nábští Slované měli hradiště ze svého pohledu za potokem Hořinou u Hra-
dišťan (resp. Krtína), a druhé, menší bylo nedávno objeveno jižně od Hradišťan u zaniklé 
vesnice Ostrovec. Další, snad hlavní hradiště, měli za řekou Radbuzou u Štítar a menší asi u 
Tasnovic na opačném břehu Radbuzy.

Pro zajímavost: zbytky vrbického hradiště se nacházejí severozápadně od obce na vyvý-
šenině zvané obyvateli Vrbice „Na Pupku“, odkud je dobrý výhled i k řece Mži. Dnes už jsou 
tu jen malé zbytky kamenného valu, protože většina kamenů byla použita ke stavbě silnice 
mezi Milíkovem a Benešovicemi v 19. století. Celý areál hradiště je hustě porostlý stromy.

Hradišťanské (neboli krtínské, protože je na katastru obce Krtín) se nachází na tzv. 
Hradišťanském vrchu. Dá se k němu přijít od Zálezel nebo Nedražic přes lučinatý porost 
zvaný Zatopené louky po překročení tudy tekoucího Skapeckého potoka. Také lze vychá-
zet z Hradišťan. Někdy v 19. století říkali němečtí obyvatelé v Nedražicích tomuto „hradu“ 
Voradaberg. V německy psané obecní kronice se uvádí, že tento název vznikl z českého slova 
„ohrada“, lidově „vohrada“, přičemž v němčině se nehlasné „h“ vypouští, potom tedy „vora-
da“ – zkrátka ohrazená či opevněná hora.

Na fotografiích jsou stínované modely reliéfů krajiny, to znamená letecké laserové sním-
ky vrbického a hradišťanského hradiště. Obě hradiště jsou vyznačena šipkami. U prvního 
je možné poznat i silnici, železnici vpravo nahoře i a část řeky Mže. U druhého jsou vidět 
Jivjanské rybníky, hluboké údolí Skapeckého potoka pod hradištěm a jeho vtok do Dudác-
kého potoka vytékajícího z rybníka.

Jiří Čechura
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Slovanské hradiště Hradišťany (Krtín)

Slovanské hradiště Vrbice

Historie
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kultura

divadelní rok – andělská pohádka
Divadélko Nána přijelo potěšit do muzea nejen děti, ale i dospělé svou loutkovou 

Andělskou pohádkou. Příběh pojednával o neposedném zlobivém andělíčkovi, který 
dělal neplechu v nebi i na zemi. Představení mělo úspěch jak u dětí, tak i u dospělých. 
Touto pohádkou jsme zahájili letošní Divadelní rok. 

Jana Kunešová

třicetileté ohlédnutí za masopustem
Nu, přátelé z Masopustů, i vy milé sousedky a milí sousedé, 

je to k nevíře, co kroků už jsme v tom čase nedávném učinili, co 
legrace si užili, ba i co vypili a pojedli. A za to Vám všem, kdo jste 
svojí kapkou či vědrem přispěli, patří dík. Ten počin však největší 
jest tím, že jsme tradici obnovili a do dnešních časů udrželi. Snad 
jsme ji dost a dost vykrmili, aby mohla žít dál a bavit i další gene-
race. Ježto kdybychom se už neuměli bavit, ať sebe či druhé, dělat 
si legraci ze sebe i z druhých, bylo by přece jen něco podivného v 
tom našem „království dánském“.

Nuž a letos… Bylo tu maškar as více než sedmdesát, vždyť jen v 
tom povozu výletním jsme byli jak sardinky, ale měli jsme se rádi.

A tak chci tímto poděkovati našim sousedům v Brodu za srdeč-
né přivítání. Třeba zase někdy… a nebo Vy u nás.

Nu a v Kladrubách… moje milé maškary velké i malé, domácí i přespolní, hubené i 
tlusté, kulaté i hranaté, mé díky za pěkné potancování a pozpívání, muzikářům pak za 
spanilé vyhrávání. Sousedkám za koblihování a masování, sousedům za čilé pobumbá-
ní. A jestli jsme někde udělali nějakou škodu či tak, tak prostě… Hola, hola…

Za rok zas! Váš Pronobus

kultura

 

Divadelní rok – Andělská pohádka 
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masopustní taškařice v duchu prohibice
Už poosmé skončil odpolední masopustní průvod v kulturním domě na Masopustní 

taškařici, letošním tématem byla 20. léta v Americe a vše, co s tím souvisí – tedy mafiáni, 
Al Capone, prohibice…

V sále kulturního domu se sešla snad stovka masek a bavila se až do rána, ani nebylo 
poznat, že většina z nich má za sebou několikahodinové obcházení kladrubských do-
mácností. K vidění byli Mimoni, netopýři, dojičky, piráti, ale třeba taky horská dráha... 
Jako obvykle nebylo vůbec snadné vybrat tu nejhezčí a nejoriginálnější masku. Kromě 
soutěže o nejlepší masku se dalo soutěžit i v tanci s růží drženou v ústech, kterou mimo-
chodem nakonec vyhrála dvojice, která růži vyměnila za koště. A zažít jste toho mohli 
ještě mnohem víc – přepadení banky, soutěž „Al Capone má talent“…

Doufáme, že jste se pobavili tak dobře jako my. 
Těšíme se na Vás příští rok 25. 2. 2017.

Al Caponeho parta

30. masopust v Kladrubech 

Masopustní taškařice 2016

kultura
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Zveme vÁS… 

oSlava meZInÁrodníHo dne žen
10. března od 17:00, sál kulturního domu

Vystoupí děti z mateřské a Základní umělecké školy v Kladrubech a zájmových krouž-
ků. Jsou zvány všechny maminky, babičky, tety…

1. vernISÁž vÝStavY: velIkonoce
11. března od 18:00, Regionální muzeum Kladrubska

dIvadelní rok 2016 – 2. představení:

„ruSkÉ loto“
18. března od 20:00, sál kulturního domu

Divadelní soubor z Horšovského Týna zahraje komedii  
současného ruského autora Vasilie Sigareva.
vstupné: 50 Kč

ZÁjeZd do termÁlnícH lÁZní ve WeIdenu
19. března, odjezd v 8:10 ze zastávky v Zadní ulici

Pořádá DDM Stříbro pro děti (samostatně od 9 let), rodiče s dětmi i dospělé. Přihlášky 
+ platba do 14. 3., nutný občanský průkaz či pas. Bližší informace na webu DDM, či u 
B. Šálové – 604 458 539, blazenkasalova@centrum.cz.
cena: do 6 let: 100 Kč/ 6 – 18 let: 150 Kč + 4 Euro/ nad 18 let: 190 Kč + 7,5 Euro

drSnÁ nĚžnÁ keŇa 
23. března od 18:00, Regionální muzeum Kladrubska

Promítání autorského filmu Pavla Justicha o jeho cestě do Keni (120 min.) Po skončení 
může následovat beseda o filmu.
vstupné: dobrovolné

Zveme vás...
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velIkonoČní koulo-Boulení
24. března od 9:00 do 12:00

Pořádá MěÚ – komise kultury a školství pro všechny kladrubské děti 
a děti z Brodu, Mileva, Tuněchod, Lázu a Vrbice.
Je zamluven areál TJ Baníku Stříbro: KUŽELKY – BOWLING – SQUASH
Startovné 50 Kč + peníze na občerstvení.
Přihlášky u p. Nového v ZŠ.
Odjezd v 7:30 linkovým autobusem z Kladrub, návrat do 13:00 hod.

prodej velIkonoČnícH vÝroBků žÁků ZŠ
24. března 8:00 – 13:00, kladrubské náměstí
27. března od 13:00, na Velikonočních trzích na klášteře

Přijďte si nakoupit velikonoční dekorace a podpořit tak naši „adoptovanou“ Muthinu 
Munywoki z Keni!

ZelenÝ Čtvrtek – mŠe SvatÁ
24. března od 17:00, kostel sv. Jakuba 

velkÝ pÁtek – velkopÁteČní oBřadY
25. března od 17:00, kostel sv. Jakuba

BílÁ SoBota – vIgIlIe S mŠí Svatou
26. března od 17:00, kostel sv. Jakuba

11. velIkonoČní jarmark  
27. března, nádvoří kladrubského kláštera
od 10:00 stánky
od 13:00 hodin velikonoční zvyky + dudácká kapela
 
K vidění bude velikonoční výzdoba, 
řemesla a mnoho dalšího zajímavého…
V případě nepříznivého počasí se akce 
přesune do klášterní restaurace.

 

 

 

Zveme vás...
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velIkonoČní koncert
27. března od 15:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

V programu vystoupí soubor staré hudby CAVALLA, 
pěvecký sbor CANTUS Stříbro a houslové trio NALADĚNO.
vstupné: 80,- Kč

velIkonoČní pondĚlí – mŠe SvatÁ
28. března od 11:00, klášter

maglajZ Boulder cup
první letošní závod seriálu rock point překližka cup
2. dubna od 9:00, tělocvična ZŠ

Pořádá Horolezecký kroužek Maglajz Kladruby, závodníky čekají dvě kvalifikační a dvě 
finálové cesty na boulderu, tzn. bez jištění lanem.
Přihlášky na www.preklizkacup.cz, nebo u p. Nového v ZŠ Kladruby.

2. roč. mariášového turnaje „o velIkonoČní koZIČku“
2. dubna od 10:00, restaurace U Koruny

Program turnaje:
9:30 – 10:00 Prezentace účastníků a losování turnaje
10:00 – 11:30 Sehrávka 1. kola
11:30 – 12:30 Oběd
12:30 – 15:00 Sehrávka 2. kola
15:00 – 16:30 Sehrávka 3. kola
17:00 – 17:30 Vyhlášení výsledků

Turnaj bude sehrán v 20-ti haléřovém mariáši a bude hrán podle pravidel ČSM pro 
sportovně-soutěžní volený nemíchaný mariáš. Jako zpestření je připravena i soutěž 
4členných družstev. Podmínkou účasti je respektování pravidel a výroků rozhodčích.

Ve startovném 100,-Kč je zahrnut oběd. Soutěž je volně přístupná i pro veřejnost.
Přihlášky: Roman Hnojský – tel.: 733 525 748, email: majetek@kladruby.cz
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2. vernISÁž vÝStavY: přeS ČoČkY
8. dubna od 18:00, Regionální muzeum Kladrubska

volejBalovÝ turnaj SmíŠenÝcH družStev
9. dubna od 9:00, tělocvična ZŠ

vítÁní oBČÁnků
16. dubna od 15:00, obřadní síň městského úřadu

Přivítáni budou:
 
Žáková Anna
Bogdanský Šimon
Krejčí Vítek
Michálková Nikola
Kunz Lukáš
Zajíčková Aneta

Hollý David
Michálková Kateřina
Trávníčková Eliška
Coufal Ondřej
Vrška Maxmilián
Štícha Tobiáš

Říha Ondřej
Kadlecová Olívie
Kadlec Filip
Vokurka Jan

2. kluBovÝ veČer: 
s prof. phdr. miroslavem vernerem drSc.
22. dubna od 18:00, sál muzea

Tento přední český archeolog a egyptolog 
bude povídat o českých archeologických 
výzkumech v Egyptě a Súdánu.
vstupné: 50 Kč

SlavnoStní StavĚní mÁje
30. dubna od 18:00, „plácek“ před paneláky

Tradiční setkání pod májkou…

Zveme vás...
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přIpravovanÉ akce – na mĚSíce kvĚten a Červen 2016

8. 5. od 15:00 Koncert k svátku matek
13. 5.  Divadelní rok – 3. představení: 
  Poslední ze žhavých milenců (S. Stašová, P. Nárožný)
13. 5. od 10:00 Jízda malých motocyklů a mopedů (100 km)
21. + 22. 5. od 10:00 Historický jarmark v klášteře
27. 5. od 18:00 3. vernisáž výstavy: Tahem pera
28. 5. od 13:30 Den koní na Pony farm
29. 5. od 14:00 Den dětí
29. 5. od 18:00 Kácení máje
  
4. 6.  Kladrubská studna – soutěž v požárním sportu
4. 6. od 15:00 KladRockFest
10. 6. od 16:00 Spanilá jízda – jízda se vším, co má kola a vlastní pohon
10. 6.  Noc kostelů
11. 6. od 9:00 Kladrubský expres – závody v lezení na rychlost
15. 6. od 10:00 Malování na asfalt
18. 6. od 17:00 Kladrubský kolo-běh
18. 6. od 19:00 Letní slavnost – Slunovrat
21. 6. od 18:00 Závěrečný koncert žáků ZUŠ
30. 6.  Slavnostní předání vysvědčení žákům 
  9. třídy ZŠ Kladruby

Redakce
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Blahopřejeme

BlaHopřejeme

V měsíci březnu a dubnu 2016 se dožijí významného životního jubilea tito naši občané:

BřeZen
Vilím Václav (Kladruby)
Šavel Milan (Kladruby)
Poljak Jozef (Kladruby)
Demeter Vladislav (Kladruby)
Karásek Josef (Kladruby)
Koprnová Anna (Kladruby)

duBen
Rypová Ludmila (Láz)
Ulrichová Hana (Kladruby)
Škorvánková Jiřina (Kladruby)
Brabcová Ingrid (Kladruby)
Šálová Blažena (Kladruby)
Hradová Růžena (Kladruby)
Balíčková Hana (Kladruby)
Rytířová Alena (Kladruby)
Schaffer Rudolf (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

Báseň

Báseň je lehkonohá múza
oblečená jen do stránek

na očních víčkách plno pelu
posbíraného z podvečerů
na retech slova z čítanek.

Vnímat ji musíš pěkně zticha
je pozdě, honit potom bycha,
když krásnou múzu vyplašíš

po stránce stránku svléká tiše
pero ti opět špatně píše

múzu už zpátky nevrátíš…

Blanka Krýslová
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Sport

Sport

volejbal

volejbal ženy

druhá půle
V sobotu 13. 2. nám začala druhá půlka sezóny v KP1. Na úvod jsme se vydaly do 

Rokycan, kde nás soupeřky potrápily a zastavily naši sérii vítězství. Prohrály jsme sice 
dvakrát 3:1, ale v dalších kolech se budeme opět snažit navázat na předchozí úspěchy. 
Budeme rády za každou Vaši podporu a povzbuzení v dalších zápasech v tělocvičně ZŠ 
Kladruby.

Aneta Škorvánková

fotbal

Jak už asi všichni fanoušci vědí, od nové sezóny 
existuje nová webová stránka hodnotící zápasy nižších 
fotbalových soutěží (www.fotbalunas.cz). Na těchto 
stránkách se po každém kole vyhodnocovali nejlepší 
hráči kola a na konci podzimu pak probíhalo hlasování 
o nejlepšího hráče podzimu. S potěšením zde mohu 
prohlásit, že toto ocenění získal hráč TJ Kladruby – 
Lukáš Kotlár. Hlasovali jak hráči, tak fanoušci a pro 
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Lukáše i pro nás je to velké povzbuzení do dalších zápasů. Lukáš postoupil do celostátního 
hlasování, kde nakonec může jako cenu získat i třeba zájezd na červnové ME ve fotbale.

Jarní část sezóny 2015/ 16 začíná pro kladrubské fotbalisty domácím zápasem dne 3. 4. 
2016 od 16:30 hod. s Halží. V současné době již začínáme trénovat venku. Celou zimu chodí-
me do tělocvičny a i díky tomu jsme se mohli zúčastnit halového turnaje v Horšovském Týně 
pořádaném FC Traktor Holubeč. Na turnaji jsme byli již podruhé a jeli jsme obhajovat 1. 
místo. V konkurenci 6 týmů jsme prohráli pouze jednou a podařilo se nám obhájit prvenství, 
přičemž o naší celkové výhře jsme rozhodli až v závěrečném zápase s týmem Srby, který do 
té doby neprohrál ani jeden zápas! Lukáš Kotlár byl s 8 góly vyhlášen nejlepším střelcem a 
také on obhájil tuto trofej z loňského roku. 

Před začátkem soutěže budeme hrát ještě několik přátelských zápasů. Doma budeme hrát 
5. 3. 2016 s Pernarcem od 14:30 hod.

V posledním půl roce jsem dostal již několikrát otázku, zda neplánujeme založit družstvo 
přípravky a věnovat se tak výchově mladých fotbalistů. Pokud by měl někdo zájem trénovat 
děti, budeme samozřejmě rádi a v rámci možností ho podpoříme. Bohužel ti z fotbalistů, kte-
ří by to rádi dělali, nemají dostatek času z důvodu nevyhovující pracovní doby. Má-li někdo 
chuť a chtěl by se tomu naplno věnovat, stačí zavolat na telefon 605 231 270.

Tomáš Kasl

horní řada zleva – Tomáš Kotlár, Václav Kučera, Radek Valena, Jakub Šimek, Tomáš, 
Kubík a Ondra Kaslů; dolní řada zleva – Petr Ganobják, Radek Kuvík (brankář), 

Lukáš Kotlár, Jiří Šrámek, Peter Kotlár
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víte, že...

víte, že...

 …maškarní rej v Kladrubech dne 13. 2. navštívilo na 250 lidí (dětí i jejich rodičů)
 …flétnové trio žáků ZUŠ pobočka Kladruby ve složení Daniel Drudík, Vendula Křenová, 
Isabela Igerská získalo v okresní soutěži Komorní hry na dřevěné dechové nástroje ve 
velké konkurenci souborů z celého okresu velmi pěkné 2. místo
 …na finančním oddělení je možno platit poplatky za psy a pozemky
 …v Kladrubech i všech přilehlých obcích došlo k výměně kontejnerů na tříděný odpad, 
kdy nové kontejnery jsme dostali zdarma od firmy EKO-KOM
 …z letošního masopustu TV ZAK natáčela reportáž, která je k dispozici na www.muze-
umkladruby.cz/
 …pan Jiří Šámal provedl opravu povrchů z žulových kostek v prostranství před klášterem, 
které byly rozbité vinou neukázněného řidiče, a to zdarma, za což mu patří velký dík
 …2. 4. proběhne v Kladrubech a přilehlých obcích svoz nebezpečného odpadu
 …ve dnech 5. - 8. května se budou v Plzni konat „Slavnosti svobody Plzeň“, opět je připra-
ven atraktivní program pro návštěvníky z celého Plzeňského kraje
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Inzerce

Pomohu v základní péči o nemohoucího člena rodiny (i samo-
žijícího), nebo pohlídám dítě v pracovní době rodičů.

v době od 9:00 do 16:00.
tel.: 731 820 748

 



48

Zpravodaj - mĚStSkÝ úř ad v kladruBecH
IČ 00259888, náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby 

Redakce:  
Regionální muzeum Kladrubska, příspěvková organizace,

tel. 702 160 605, e-mail: muzeum@kladruby.cz, web: www. muzeumkladruby.cz

Redakční rada: Ing. Václav Balík, Jiří Čechura, Mgr. Bohuslava Dusíková

Grafická úprava a tisk: SMART EVENTS, www.smartevents.cz
Počet výtisků: 370 ks     Cena: 5,- Kč

Registrace MK ČR E 13336 10.12.2001
Zpravodaj č. 1/2016 vychází 26. 2. 2016

Městský úřad v Kladrubech, jakožto vydavatel Zpravodaje,  
si vyhrazuje právo odmítnout zaslané příspěvky, a to bez udání důvodu.


