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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
po letošní dlouhé zimě nás konečně začínají obšťastňovat sluneční paprsky,
začínají práce na zahrádkách, letní grilovačky a také děti začínají být vidět
po Kladrubech, jak si hrají venku.
Od května dojde v Kladrubech ke zlepšení situace pro Vás, kteří chcete být
ekologičtí (a dodržovat zákon o odpadech) a chcete bioodpad rostlinného původu
likvidovat na kompostárně.
V současné době je již samozřejmě možné na kompostárně v Kladrubech
uložit bioodpad rostlinného původu a to v provozní době kompostárny (která je
shodná s provozní dobou skládky). Dále jsou po Kladrubech rozmístěny
velkoobjemové kontejnery, do kterých je také možno tento odpad umístit,
a v neposlední řadě je možné větve ke štěpkování dovézt do prostoru před
budovou technických služeb. Nově přibydou klasické kontejnery (hnědé,
plastové odklápěcí), které budou rozmístěny na sedmi místech po městě. Najít
vhodné místo není snadné, protože tyto kontejnery jsou při své zaplněnosti
velmi těžké a špatně se s nimi manipuluje. Je tedy třeba, aby stály na pevném
podkladu, nikoliv trávě. Budeme se je snažit po dohodě se svozovou firmou
umístit v blízkosti současných „hnízd“ na separovaný odpad, ale samozřejmě
přibydou i místa další. O přesném a konkrétním umístění kontejnerů budete
informováni letáčkem. Již nyní je však nutné říci, že tyto kontejnery jsou určeny
pouze pro BIOODPAD ROSTLINNÉHO PŮVODU (tráva, zbytky z kuchyně, jako
slupky, vypletý plevel), ale vzhledem ke své velikosti nejsou vhodné pro větve.
Kontejnery budou sváženy jednou týdně a vysypány na kompostárně.
Ráda bych Vás pozvala na slavnostní otevření SENIORPARKU, které se
bude konat v pátek 5. května 2017 v 15:30 hodin u domu s pečovatelskou
službou. Připravena je ukázka využití SENIORPARKU, opékání buřtů a také
hudební vystoupení. Zváni jsou nejen senioři, protože park je určen
pro všechny věkové kategorie.
18. května do Kladrub zavítají na návštěvu představitelé obcí s názvem
KLADRUBY a podobných názvů. Zavítají do Regionálního muzea Kladrubska,
ráda bych je provedla alespoň po části Kladrub a samozřejmě nebude chybět
prohlídka kláštera Kladruby. Nevím, kolik představitelů a z kolika Kladrub se
dostaví, ale svoji účast již potvrdila delegace z Kladrub nad Labem, tedy
z Kladrub, které jsou díky kladrubskému koni asi známější.
Naše Kladruby jsou známé díky národní kulturní památce KLÁŠTER
KLADRUBY. Myslím, že většina z Vás zaznamenala v tisku zprávu, že Klášter
Kladruby obdrží z Evropské Unie (a částečně též z národních programů) dotaci
v celkové výši cca 120 milionů korun. Z této zprávy mám obrovskou radost
a těším se na nové prohlídkové trasy, vylepšení vzhledu kláštera i na nové
návštěvníky, které rekonstrukce jistě přinese. Náš architektonický skvost si to
jistě zaslouží. A klidně by jich mohlo být víc…
Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 15. 2. 2017 do 29. 3. 2017

Rada města vzala na vědomí:















Opakovanou žádost paní Prušákové o přidělení bytu
Informaci spol. O2 Czech Republik, a. s. ohledně zrušení veřejného telefonního
automatu na náměstí v Kladrubech z důvodu minimálního provozu
Informaci nájemkyně Restaurace U Koruny o poškození protipožárních
dveří v KD Kladruby s tím, že poškození uhradí pořadatel plesu
Žádost majitelů domů „za poštou“ o vyřešení stavu přístupové cesty
ze Stříbrské ulice s tím, že tato akce není zařazena v letošním roce
do rozpočtu města a na akci musí být zpracována projektová dokumentace
Žádost manželů Rypových, Vrbice 1 o souhlas s výměnou vedení dešťové
kanalizace na části p.p.č. 797/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra dle předložené
situace s tím, že požaduje doložení projektové dokumentace na předložený
záměr
Stížnost manž. xxxx, Kladruby na chování souseda s tím, že věc bude dále
předána k šetření přestupkové komisi
Žádost M. Duspivové, Kladruby o pronájem klubovny hasičské zbrojnice
na oslavu výročí s tím, že bude provedena úhrada SDH a náklady za el. energii
Žádost pí J. Mašátové, Láz o průřez větví korun lip (4 ks) na p.p.č. 2008/1
v k.ú. Láz u Kladrub z důvodu zatemnění nemovitosti
Předloženou PD na stavební akci DČOV BC 4 Pozorka u Kladrub na p.p.č.
73/1, 149/1, 149/2, 149/3 vypracovanou spol. Vavřička projekce, vodohospodářské stavby, Částkova 74, Plzeň, investor J. Mašek, Plzeň s tím, že
věc bude posouzena odborníkem
Předloženou PD na stavební akci Vrtná studna Pozorka u Kladrub na p.p.č.
149/2b vypracované spol. Vavřička projekce, vodohospodářské stavby,
Plzeň, investor J. Mašek, Plzeň s tím, že věc bude posouzena odborníkem
Žádost p. Pelánka, Kladruby o provedení oprav v bytě č. 2 čp. 355 s tím, že
bude nejdříve provedeno místní šetření
Žádost pí Liškové o výměnu kuch. linky s tím, že nejdříve musí žadatelka
uhradit stávající dluh na nájemném
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Rada města projednala a schválila:























Žádost J. Krebeše, Kladruby o převod pozemkové nájemní smlouvy
na nového nájemce p. Štefanii Štěpánovou k 28. 2. 2017
Uzavření smlouvy o dílo č. 2/2017 mezi městem Kladruby a firmou
Promonasta, s.r.o., Kralovická 1418/7, Plzeň na akci – Rekonstrukce
schodiště a napojení chodníku ul. Husova v Kladrubech za cenu
439.024,47 Kč vč. DPH
Zařazení žádosti paní Z. Zbínové, Telice do seznamu žadatelů o přidělení bytu
Výsledek výběrového řízení na akci – Kladruby, stavební úpravy objektu
čp. 353, Zadní ulice na bytový dům a uzavření smlouvy o dílo – vítězem
řízení se stala firma Zikostav, Stříbrská 408, Kladruby – cena 2.523.326,47
Kč bez DPH
Cenovou nabídku firmy PPPokna, Vranov 8 na akci – Výměna oken v ZŠ
Kladruby – jídelna a tělocvična a uzavření smlouvy o dílo – cena 350.558,Kč vč. DPH
Žádost nájemce bytu č. 31 v DPS Kladruby pí Slámové o výměnu WC
a sporáku
Žádost nájemníků čp. 405 v Revoluční ul. v Kladrubech o nainstalování
brana ke vchodovým dveřím
Přefakturování nákladů za kontrolu a opravu elektroinstalace ve výši
1.438,- Kč nájemníkovi bytu č. 6 v DPS panu Šiškovi
Žádost p. J. Jaši, Kladruby o souhlas k obnažení základů zbourané
kapličky na křižovatce Kladruby – Brod – Láz za předpokladu, že nebudou
narušeny kořeny stromu
K žádosti spol. Lesy ČR akci – Výstavba lesní cesty Pod Trejbalem v k.ú.
Milevo
Zařazení žádosti o byt p. F. Kaňoka, Kladruby do seznamu žadatelů o byt
Úpravy na ubytovně v čp. 80 v Kladrubech – instalace světla pod
kuchyňskou linku
Přidělení bytu č. 8 v čp. 404 v Revoluční ulici v Kladrubech p. L. Královi,
Pozorka
Výsledek hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2016
Výsledek hospodaření MŠ Kladruby za rok 2016
Poskytnutí příspěvků spolkům a zájmových organizacím na rok 2017 dle
přílohy
Cenovou nabídku p. J. Zabloudila, Na Vinici 1657, Stříbro na akci –
Revitalizace MVN na p.p.č. 31 – Vrbice ve výši 39.468,- Kč
Cenovou nabídku firmy Topplot Martin Maule, Chotěšov na akci – Oplocení
MŠ Kladruby za cenu 170.358,- Kč
Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a městem Stříbrem o zajištění
územní studie veřejného prostranství
Nákup vozidla Mazda CX-3 pro potřeby města Kladruby za cenu 530.264,Kč včetně prodloužené záruky na 5 let
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Dodatek č. 1 dohody o finančním vyrovnání ve věci úhrady za pozemky
užívané v rámci společenství honitby č. 46 – HS Kladruby – část Vrbice
u Stříbra od 01. 03. 2017 – částka 15,- Kč včetně platného DPH
Žádost p. J. Maška, Plzeň o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les
na p.p.č. 150/2 a 73/2 v k.ú. Pozorka u Kladrub (2 ks vrby, 8 x olše)
Žádost p. Chvátala, Plzeň o povolení prořezávky 2 ks stromů vrby na p.p.č.
193/1 v k.ú. za účelem ochrany plotu u nemovitosti č.p. 250, Kladruby
Výroční zprávu v souladu s ustanovením §18 zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím za rok 2016
Cenovou nabídku firmy Topplot, Martin Maule, Chotěšov na provedení
oplocení hřiště ve Vrbici za cenu 91.466,- Kč
Cenovou nabídku firmy Zikostav Kladruby na provedení podezdívky
oplocení hřiště ve Vrbici za cenu 95.606,- Kč vč. DPH
Přidělení bytu č. 4 v domě čp. 404 v Kladrubech, Revoluční ulici dle pořadí:
J. Šrámková ml., J. Duřpeková, M. Dunovská
Žádost pí H. Zdvihalové, Kladruby o povolení užívání veřejného prostranství
před provozovnou cukrárny, nám. Republiky 30 v rozsahu 3 stolků a 10
židlí od 01. 03. 2017 – 31. 10. 2017
Zařazení žádosti p. J. Brichty, nám. Kladruby o pronájem pozemku
v Kladrubech za účelem užívání zahrádky do seznamu žadatelů s tím, že
zahrádka bude užívána pouze jako zahrádka a ne na stavbu mobilního domku
Pronájem p.p.č. 1655 v k.ú. Milevo o celkové výměře 2609 m2
p. O. Osmikovi, Stříbro na základě dohody s bývalou nájemkyní za účelem
užívání zahrady s platností do 31. 12. 2020 za cenu 0,30 Kč/m2
Cenovou nabídku Ing. Evy Záhořové, Stříbro na zpracování PD stavebních
úprav domu čp. 197 v Husově ulici v Kladrubech za cenu 89.500,- Kč
Cenovou nabídku firmy Zahradnické služby Jan Marek, Záchlumí
na frézování pařezů v Kladrubech za cenu 13.237,- Kč vč. DPH
Dodatek ke smlouvě č. ZAK 1521 Kladruby ZŠ uzavřený mezi městem
Kladruby a PPPokna, J. Ženíšek, Kladruby – dodání a montáž žaluzií
a osazení skel za cenu 16.080,- Kč
Vyřazení elektrické trouby Alba ze ŠJ ZŠ Kladruby a prodej za cenu 1.500,- Kč
Pronájem chodníku před restaurací U Koruny v Kladrubech z důvodu
umístění restaurační zahrádky v termínu od 1. 4. do 30. 9. 2017
Smlouvu o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi městem Kladruby
a Plzeňským krajem k zajištění dopravní obslužnosti ve výši 95.940,- Kč
Dohodu o úhradě nákladů vynaložených na el. energii v objektu vodárny
v obci Vrbice u Stříbra mezi městem Kladruby a panem Romanem
Czinnerem, Vrbice
Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 8 v domě č.p. 36 Kladruby –
nájemník p. J. Švarc do 31. 12. 2018
Vyúčtování nákladů za pronájem NP v čp. 353 v Kladrubech s tím, že RM
schválila ukončení nájemní smlouvy k 31. 12. 2015
Zapůjčení místnosti v čp. 6 v Kladrubech včelařskému kroužku s tím, že
bude pokrácen příspěvek ZO ČSV Kladruby
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Poskytnutí finančního příspěvku Stodské nemocnici ve výši 15.000,- Kč
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč na 3. ročník
mariášového turnaje O velikonoční kozičku
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem Kladruby
a DSO Stříbrský region na Pořízení drobné techniky na údržbu veřejných
prostranství obcí SR – vyvětvovací motorová pila ve výši 7.591,90 Kč
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace uzavřenou mezi městem
Kladruby a DSO Stříbrský region na Mobiliář cyklotras na Stříbrsku – CT
37, 306 a další ve výši 18.714,50 Kč
Darování basy spolku Cavalla Kladruby za podmínky vystoupení na akci
města Kladruby zdarma
Smlouvu o údržbě a správě veřejných prostranství města Kladruby
a přilehlých obcí uzavřená mezi městem Kladruby a Kladrubskými lesy,
s.r.o. s platností od 1. 4. 2017 na dobu neurčitou

Rada města nemá námitek:













K provedení průzkumného vrtu na p.p.č. 580/130 v k.ú. Kladruby
za účelem zjištění stavu podzemních vod společností Zdeněk Štěpán,
Podsrpenská 284, Strakonice, žadatel – Ing. L. Fictum
K předložené PD na stavbu RD v lokalitě Kladruby – západ na p.č. 580/131
v k.ú. Kladruby včetně situace stavby, investor – I. Bílá, M. Holák, Stříbro
K předložené situaci stavby Kladruby, TC, čp. 99 – kNN (připojení nové
přípojkové skříně), žadatel STEMONT JS, Hřbitovní 281 Horšovský Týn
K předložené dokumentaci společnosti RotaGroup, s.r.o., Na Nivách 2,
Praha pro potřeby územního a stavebního řízení na akci – Příprava území
(HTU) projektu Výstavba výrobní a skladové haly F – III. etapa v k.ú. Ostrov
u Stříbra, investor Accolade, s.r.o., Sokolská 394/17, Praha
K předložené dokumentaci společnosti RotaGroup, s.r.o., Na Nivách 2,
Praha pro potřeby Změny územního rozhodnutí a změny stavby před
dokončením na akci – Výstavba výrobní a skladové haly F v k.ú. Ostrov
u Stříbra, investor Accolade, s.r.o., Sokolská 394/17, Praha
K projektové dokumentaci na novostavbu RD na p.p.č. 580/139 v k.ú.
Kladruby u Stříbra – lokalita Kladruby – západ včetně situace, investor
R. Křen, Milevo
K projektové dokumentaci na novostavbu RD – zahrada domu čp. 19
v Husově ul. v Kladrubech dle předložené situace stavby, investor manž.
Ságlovi, Kladruby
K předložené PD p. J. Prantla na výstavbu RD na p.p.č. 580/137 v k.ú.
Kladruby u Stříbra
K předložené PD manž. Pokorných, Stříbro na výstavbu RD na p.p.č.
580/132, 2493/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra
K předložené PD na stavební akci Rodinný dům Alfa – Novostavba na p.p.č.
364/10 v k.ú Vrbice u Stříbra dle předložené situace stavby, investor
L. Nedbalová, Vrbice
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K žádosti Ing. M. Kušníra, Kladruby 238 o povolení výstavby vjezdu na
p.č. 2160 včetně stavby krytého parkovacího stání pro 2 osobní automobily
a pokácení 1 ks stromu, a to za přesně vymezených podmínek

Rada města doporučila:



















ZM schválit seznam sponzorů na Učitelský ples 2017
ZM schválit splátkový kalendář p. J. L., Kladruby za dluh na nájemném –
34.926,- Kč, splátka 1000,- Kč měsíčně
ZM schválit splátkový kalendář p. R. L., Kladruby za dluh na nájemném –
30.363,- Kč, splátka 1000,- Kč měsíčně
ZM schválit tvorbu sociálního fondu roku 2017
ZM schválit rozpočet sociálního fondu na rok 2017
ZM schválit návrh OZV č. 1/2017 o nočním klidu
ZM schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na akci
TM BTY Tachov TCKLD OK na p.p.č. 1957/32, 32/3,32/19 a 32/4 v k.ú.
Kladruby u Stříbra mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura,
a.s., Olšanská 2681/6, Praha a městem Kladruby dle předloženého návrhu
smlouvy a polohového výkresu, investor CETIN, a.s. za úplatu 1700,- Kč
ZM schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na akci –
Vrbice u Stříbra, TC, p.č. 92 – kNN, Investor ČEZ Distribuce, a.s., za úplatu
1000,- Kč
ZM schválit prodeje části p.p.č. 2000/ 8 v k.ú. Láz u Kladrub
p. D. Blažkovi, Láz za cenu 150,- Kč/ m2 a náklady spojené s prodejem (GP,
1000,- Kč správní poplatek)
ZM schválit koupi pozemku p.p.č. 152 včetně stavby rybníka v k.ú. Pozorka
u Kladrub
dle privatizačního projektu č. 85290/3001 od SPÚ, Husinecká 1024/11,
Praha, za cenu 89.570,- Kč a převod do majetku města Kladruby
ZM schválit bezúplatný převod pozemku p.p.č. 282 v k.ú. Pozorka
u Kladrub dle privatizačního projektu č. 850576006 a p.p.č. 2170 v k.ú.
Kladruby u Stříbra o SPÚ, Husinecká 1024/11, Praha a převod do majetku
města Kladruby
ZM schválit pronájem části pozemku p.p.č. 580/144 a 2493/1 v k.ú.
Kladruby pí J. Pospíchalové, Kladruby o celkové výměře cca 274 m2 za cenu
0,50 Kč/m2 za účelem údržby pozemku
ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 580/125 a 580/124 v k.ú. Kladruby
u Stříbra o celkové výměře 865 m2 – pozemek v lokalitě Kladruby – západ
manž. Maxovým, Rovná, Bubovice dle schválených podmínek
ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 580/122 a 580/123 v k.ú. Kladruby
u Stříbra o celkové výměře 1076 m2 – pozemek v lokalitě Kladruby – západ
p. Chaloupkovi, Zlatá, Škvorec dle schválených podmínek
ZM schválit odpuštění části poplatku z prodlení z pohledávky na nájemném
p. R. M., Kladruby
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ZM schválit Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (vodovodní
přípojka) na p.p.č. 405/6 v k.ú. Vrbice u Stříbra na akci Rodinný dům Alfa
– Novostavba na p.p.č. 364/10 v k.ú. Vrbice u Stříbra mezi p. L. Nedbalovou
a městem Kladruby dle předloženého návrhu a polohového zakreslení
za úplatu 2.000,- Kč, investor L. Nedbalová, Vrbice

Rada města nedoporučila:


ZM schválit odprodej pozemku č. 137/1 v k.ú. Kladruby manž. Demeterovým
a A. Demeterovi, Kladruby za účelem výstavby nového vjezdu, a to z důvodu
stavby nové komunikace

Zasedání zastupitelstva města dne 8. 3. 2017
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:


Zápis č. 1 a 2/2017 ze zasedání finančního výboru města

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo:











Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 14. 12. 2016
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017 o nočním klidu
Splátkový kalendář p. J. L., Kladruby za dluh na nájemném ve výši
34.926,- Kč, splátka 1000,- Kč měsíčně s tím, že v případě porušení úhrady
2 měsíců bude podána výpověď
Splátkový kalendář p. R. L., Kladruby za dluh na nájemném ve výši
30.363,- Kč, splátka 1000,- Kč měsíčně s tím, že v případě porušení úhrady
2 měsíců bude podána výpověď
Tvorbu sociálního fondu roku 2017
Rozpočet sociálního fondu na rok 2017
Uzavření smlouvy s O2 Czech Republik, a.s. na příspěvek na provoz VTA
v Kladrubech
Odprodej st. p.č. 472 v k.ú. Kladruby o výměře 22 m2 p. K. Skorunkovi,
Plzeň (pozemek pod garáží) za cenu 100,- Kč/ m2 a náklady související
s prodejem pozemku (GP, 1000,- Kč správní poplatek kolek)
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na akci TM BTY Tachov
TCKLD OK na p.p.č. 1957/32, 32/3,32/19 a 32/4 v k.ú. Kladruby
u Stříbra mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s.,
Olšanská 2681/6, Praha a městem Kladruby dle předloženého návrhu
smlouvy a polohového výkresu, investor CETIN, a.s. za úplatu 1.700,- Kč
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Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na akci – Vrbice u Stříbra,
TC, p.č. 92 – kNN, investor ČEZ Distribuce, a.s., za úplatu 1.000,- Kč
Odkup pozemku p.p.č. 152 včetně stavby rybníka v k.ú. Pozorka u Kladrub
dle privatizačního projektu č. 85290/3001 od SPÚ, Husinecká 1024/11,
Praha za cenu 89.570,- Kč a převod do majetku města Kladruby
Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 282 v k.ú. Pozorka u Kladrub dle
privatizačního projektu č. 850576006 a p.p.č. 2170 v k.ú. Kladruby
u Stříbra od SPÚ, Husinecká 1024/11, Praha a převod do majetku města
Kladruby
Seznam sponzorů na Učitelský ples 2017
Odprodej pozemku p.p.č. 580/125 a 580/124 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o celkové výměře 865 m2 – pozemek v lokalitě Kladruby – západ manž.
Maxovým, Bubovice dle schválených podmínek
Odprodej pozemku p.p.č. 580/122 a 580/123 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o celkové výměře 1076 m2 – pozemek v lokalitě Kladruby – západ
p. Chaloupkovi, Škvorec dle schválených podmínek
Odpuštění zbylé části poplatku z prodlení z pohledávky na nájemném
do výše 170.000,- Kč p. R. M., Kladruby
Irena Lőriková

Táboření na Výrově
Od 1. 7. bude jako každým rokem v tomto
období zahájen provoz tábořiště na Výrově. Provoz
bude opět zajišťovat obsluha, která bude přítomna až
do 31. 8. 2017. Telefon na obsluhu je vyvěšen
v areálu spolu s ceníkem a provozním řádem.
Ceník poplatků za táboření:

Poplatek za 1 osobu a den: dospělá osoba ………………….
dítě od 6 do 15 let ……………

Poplatek za automobil a den ………………………………….

Poplatek za motocykl a den ……………………………………

30,20,50,30,-

Kč
Kč
Kč
Kč

Irena Lőriková
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Jednání starostky města
21.2.
23.2.
24.2.
27.2.
28.2.
28.2.

2017
2017
2017
2017
2017
2017

–
–
–
–
–
–

školení o odpadech – Tři Sekery
šetření v k.ú. Láz ohledně prodeje pozemku
účast na výroční schůzi ZO ČSCH
schůzka ohledně dotací – Ekopod
jednání se zástupkyní Povodí Berounky Plzeň
jednání se zástupcem VN studia Plzeň

2.3.
3.3.
6.3.
7.3.
8.3.
8.3.
9.3.
14.3.
20.3.
21.3.
22.3.
22.3.
22.3.
23.3.
24.3.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

29.3. 2017

–

29.3. 2017
31.3. 2017

–
–

schůzka se zástupci Povodí Berounky Plzeň
jednání s učitelkou ZUŠ Kladruby
jednání na úřadu Regionální rady soudržnosti JZ
účast na zasedání rady CR v Tachově
jednání starostů Stříbrského regionu
jednání se zástupcem firmy Flea
oslavy 20 let přátelství škol Kladruby a Altenstadt v Německu
místní šetření ohledně kácení stromu ve Hřbitovní ulici
zasedání investiční komise VSOZČ ve Stříbře
účast na krajském setkání Svazu měst a obcí v Plzni
jednání se zástupce O2 ohledně VTS v Kladrubech
jednání s nájemkyní restaurace U Koruny
schůzka s obyvateli domu s pečovatelskou službou
jednání SOČ (skládka)
setkání zřizovatelů MŠ a ZŠ se zástupcem České školní
inspekce v Záchlumí
jednání se zástupci firmy Stamoza Cheb ohledně lokality
Kladruby-západ
zasedání právní komise KÚ PK
výroční tisková konference Euregia Egrensis v Boru

6.4.
7.4.
12.4.
12.4.
12.4.
18.4.
19.4.
20.4.

–
–
–
–
–
–
–
–

setkání starostů okr. Tachov se zástupci kraje v Boru
jednání s vedením města Stříbra
účast na soudním jednání v Tachově
jednání o pozemkových úpravách v k.ú. Honezovice
jednání s SPÚ – pozemkové úpravy Brod
jednání ohledně územního plánu v Kostelci
jednání s SPÚ ohledně změny katastrální hranice Brod a Benešovice
jednání s daňovým poradcem Kladrubských lesů

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Irena Lőriková
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Základní škola informuje:
Střípky ze ZŠ…

9. 3. Dvacetileté výročí spolupráce mezi naší školou a německými školami
jsme oslavili v Grundschule a Mittelschule Altenstadt společným
programem, ve kterém kromě slavnostního přivítání a prezentace z historie
vzájemného setkávání nemohly chybět různé hry, vyrábění, zpívání a tanec.
Všech činností si naše výprava do sytosti užila a na oplátku jsme pozvali
bavorské kamarády i k nám…


23. 3. odstartovala série workshopů s názvem „Rozvoj kreativity“, které se
budou v naší škole pravidelně konat. Tento workshop se zabýval
chemickými pokusy, další biologií (10.4.) a fyzikou (20.4.)…



25. 3. odstartoval 11. ročník Rock Point Překližka Cupu /více v článku/…



27. 3. navštívili žáci 4. a 5. třídy v rámci exkurze ZOO Plzeň…



30. 3. začal plavecký výcvik žáků 3. a 4. třídy v plaveckém bazénu
v Tachově. Celkem se jedná o deset dvouhodinových lekcí plavání…



4. 4. Besedy v Městské knihovně ve Stříbře se zúčastnili žáci z první
a druhé třídy…



5. 4. Ukázku hasičské techniky viděli žáci z 1. stupně na školním dvoře,
kde se také dozvěděli spoustu zajímavých informací o možnostech jak se
stát dobrovolným hasičem …



7. 4. Tento den byl ve škole vyhrazen tradičním velikonočním dílničkám.
Učitelé a žáci vyráběli velikonoční dekorace, které pak prodávaly
na Velikonočních trzích. Výtěžek z akce bude stejně jako v minulých letech
využit na podporu vzdělání africké dívenky Muthiny…



10. 4. se v naší škole konalo okresní kolo biologické olympiády kategorie D
/mladší žáci/. V konkurenci ostatních škol a gymnázií se naši žáci
rozhodně neztratili a dosáhli velmi pěkných výsledků /4.místo – Š. Blažek,
5.m. – P. Pechmann, 7.m. – M. Kašáková, 8.m. – D. Havránek/



19. 4. nastal dlouho očekávaný den pro budoucí prvňáčky a samozřejmě
také pro jejich rodiče. Zápisu žáků do první třídy se zúčastnilo celkem
30 dětí a je třeba samozřejmě počítat i s loňskými odklady školní docházky.
Počet žáků, kteří tedy v září nastoupí do první třídy, aktuálně vypadá na 29
prvňáčků.



26. 4. Toto datum bylo vybráno pro okrskové kolo Mc Donald´s Cupu, které
se konalo tentokrát v Bezdružicích. Z naší školy se zúčastnila dvě družstva
mladých fotbalistů/kat. A 2. – 3.třída, kat. B 4. – 5.třída/.
Pavel Nový
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20. výročí spolupráce ZŠ Kladruby se školou v Altenstadtu
Devátého března se vydalo několik žákyň z druhého stupně do Německa,
slavilo se 20. výročí spolupráce mezi školami.
Jelo sm do města jménem Altenstadt, vystoupili jsme u základní školy. Zde
měli němečtí žáci připravené vystoupení. Poté se dívky rozdělily na starší
a mladší, mladší jely do Mittelschule a ty starší se šly do šaten u tělocvičny
převléct do sportovního a připravit. V tělocvičně se navzájem seznámily
s místními žákyněmi a pak hrály proti sobě zápas ve florbale. Poté si prohlédly
školu se zástupkyní ředitele a viděly i třídy.
Potom jely na oběd, kde se sešly se všemi učiteli. Po obědě se vyrazilo na
cestu domů. Do školy přivezly výrobky německých dětí, které dostaly jako dárek
k výročí. Vrátily se se spoustou zážitků a nových zkušeností.
Šárka Strejcová, VIII.

Výrobní den, 7. dubna
Výrobní den je každoroční akce, která se koná dvakrát ročně, na Vánoce
a Velikonoce. Této akce se účastní žáci 2. stupně, kteří se rozdělí
do 5. skupinek. Tentokrát se vyráběly velikonoční dekorace, např. pomlázky,
věnce, slepičky, králíčci, ozdobené osení…
Výrobky pak prodáváme na trzích a peníze jdou na náš dlouhodobý projekt,
který podporujeme už 10 let – adopci na dálku.
Albert Pospíšil, VIII.

Prodej velikonočních výrobků
Velikonoční prodej se letos konal 13. a 16 dubna, prodávali jsme
velikonoční dekorace a náš výdělek opět putoval do Keni.
Ve čtvrtek probíhal trh na kladrubském náměstí, kde jsme prodávali
společně se včelaři. Celý prodejní den se povedl, až na počasí, které nám moc
nepřálo, na zimu jsme byli připravení, ale nakonec se přidal i déšť.
V neděli jste náš stánek mohli vidět na nádvoří kláštera v době před
velikonočním koncertem.
Na závěr bych Vás ráda pozvala na náš další prodej v sobotu 20. května při
historickém jarmarku.
Zuzana Kovaříková, VIII.
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FOTO: Prodej výrobků 13. a 16. dubna

Škola hrou?
Základní škola Kladruby se letos stala pro Plzeňský kraj centrem projektu
Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů. Každý měsíc se zde
setkávají pedagogové okolních škol spolu s žáky a předávají si zkušenosti
z výuky pomocí moderních didaktických pomůcek v oboru fyzika, chemie,
biologie a environmentalistika. Setkání jsou otevřená také pro rodiče nebo
ostatní zájemce, nejbližší se bude konat 18. Května a bude to workshop
na téma magnetismus. O co se tímto projektem pedagogové na základní škole
snaží? Odučit vše tak, jak nejlépe umí a od rodičů se dozvědět, že jejich žáček
na obvyklou otázku: „Jak bylo ve škole?“ přestal odpovídat: „Nevím.“, ale
dozvěděli se: „Paráda, celou hodinu jsme si hráli.“
Petr Kindelmann

FOTO: Workshop v rámci projektu Rozvoj kreativity
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Mateřská škola informuje:
Divadlo Nána – pohádka „Slepičí zázraky“
Ještě před Velikonocemi jsme se všichni těšili na pohádku „Slepičí zázraky“,
kterou nám se svým divadlem „Nána“ přijela zahrát paní Jelínková.
Děti se zaujetím sledovaly příběh o slepičce Kvokalce, Kropenatce, Snášelce
a Bělince. Dozvěděly se, kterou slepičku má hospodářka nejraději, která snáší
nejvíce vajíček a také která ze slepiček kuje pikle. Seznámily se s kozou, kterou
hospodářka vedla na trh, ale nikdy ji neprodala. Vyluštila se i záhada modrých
vajíček, která slepičky snesly. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavého o jednom
slepičím dvorku s kozou a kozlem.
Pohádka se líbila nejen dětem, ale i dospělým. Celé představení jsme si
náležitě užili a na závěr jsme si všichni zazpívali. Děti byly šikovnými poradci,
když se něco dělo na slepičím dvorku. Moc děkujeme paní Jelínkové a těšíme se
na další pohádku.
učitelky MŠ

FOTO: Pohádka Slepičí zázraky Divadla Nána
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Poděkování kladrubským hasičům
Hned v úterý po Velikonocích celou školku k sobě na návštěvu pozvali
kladrubští hasiči. Děti s sebou jako dárek vzaly nakreslené obrázky hasičských
aut. Všichni jsme se pohodlně vešli do zasedací místnosti a poslouchali
Františka Semoráda, který nám vyprávěl o hasičích, jejich úkolech i o tom, kde
všude pomáhají. Také nám vyprávěla Markéta Havránková o práci hasičského
kroužku a pozvala nás 13. května na místní hřiště na hasičskou soutěž, kde
můžeme vidět spoustu věcí, které hasiči umí.
My jsme se mohli zeptat na všechno, co nás zajímá. Dokonce si každý
vyzkoušel hasičskou přilbu. Jaké bylo naše překvapení, když jsme jako dárek
dostali do každé třídy hasičskou hračku, puzzle nebo knížku hasičských
pohádek. A už byl čas si prohlédnout speciální oblečení a hlavně auta, na ta
jsme se těšili nejvíc.
Dozvěděli jsme se, co auta všechno musí vozit, jak vypadají hadice.
Na velkém autě jsme obdivovali světla, která se vysunou vysoko nad auto
a hasiči tak vidí do dalekého okolí. A co bylo úplně nejvíc! Mohli jsme si auto
prohlédnout i zevnitř – sednout si na sedačky. Pan Semorád zapnul
i houkačku. To byli všichni nadšeni!
Na cestu domů všechny děti ještě dostaly omalovánky hasičských aut.
O návštěvě u hasičů jsme si ještě dlouho ve školce i doma vyprávěli. Moc jim
děkujeme!
Eva Pomyjová, Marcela Jandíková

FOTO: Návštěva u hasičů
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Vítáme jaro
V březnu měly děti z naší mateřské školy možnost zapojit se do jarních
příprav.
Paní Petra Čechurová si pro nás připravila velmi pěkný program „Jaro už je
tu“. Děti pomáhaly sluníčku všechno na jaro připravit, namíchat správné jarní
barvičky, probudit všechny jarní kytičky a nesměly zapomenout ani na zvířátka.
Vždyť na jaře se to všude hemží samými mláďátky. V závěru si každý kluk
i holčička zahráli na zahradníky a zasadili si do kořenáčku semínko slunečnice.
Kdo se o něj bude hezky starat, brzy uvidí první lístečky a v létě ho odmění
za péči krásným žlutým květem.
Aby mohlo jaro vše začít probouzet, museli jsme se nejdříve rozloučit s paní
Zimou. Letos jsme si jí užili dost. Sáňkovali jsme na svahu několik dní
a dokonce naší školku hlídala parta sněhuláků.
V každé třídě si děti vyrobily z papíru a látek pěknou Moranu, ozdobily ji
pestrými korálky a vyprovodily ji na poslední cestu k řece Úhlavce. Pro jistotu,
aby se snad nechtěla vrátit zpátky, jsme ji zapálili a poslali po vodě dál až
do dalekých zimních krajů. Doufáme, že Sluníčka, Koťata a Broučci zimu
vyhnali pořádně a jaro může přijít.
Zuzana Křížová

FOTO: Broučci a vynášení Zimy

FOTO: Sluníčka a vynášení Zimy

Velikonoční přípravy v naší mateřince
Už je tu konečně jaro!
K jaru patří Velikonoce, a protože v letošním roce přišly déle než vloni, měli
jsme dostatek času se na ně v celé MŠ důkladně připravit. Školku jsme si
krásně nazdobili jak ve třídách, tak v šatnách a „rozkvetla“ nám všechna okna –
„podívejte se, až půjdete kolem!“
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Všechny děti si zahrály na zahradníky a s radostí zasadily nejen osení, ale
i semínka květin, luštěnin i zeleniny a společně pozorujeme, jak nám vše rychle
roste.
Ve všech třídách jsme pracovali pilně „jako včelky“, a tak se všude kolem
nás začali objevovat velikonoční zajíčci, slepičky, kuřátka, ovečky, beránci
a také barevná vajíčka. Při výrobě jsme využili nejrůznějších tradičních
i netradičních materiálů včetně ekologického odpadu.
Naše keramická pec též nezůstala bez využití, a tak si děti ze třídy
„Sluníček“ odnesly domů na svátky k výzdobě krásné keramické zajíčky a děti
z oddělení „Koťat“ nádherná vzorovaná vajíčka. Nejmenší děti ze třídy „Berušek
a Broučků“ zase nenechaly vychladnout pec ve školní kuchyni a upekly
bochánkový velikonoční věneček.
V době těsně před Velikonocemi nás za naši snahu přijelo „odměnit“
autorské loutkové divadlo z Prahy „Divadlo ÚSMĚV“ se svou pohádkou
„Velikonoční vajíčko“, v níž holčička Zdravěnka hledala dárek pro svého
kamaráda. Dárek ovšem nechtěla jen tak koupit v obchodě! A tak hledala radu
u pejska, u kočičky a také u slepičky, která jí darovala své vajíčko. Zdravěnka
jej nádherně nabarvila a dárek „lásky“ byl na světě. Milá pohádka, která děti
příjemně naladila na nadcházející svátky jara.
Vajíčko jako hlavní symbol Velikonoc jsme důkladně prozkoumali, jak
zvenku, tak i zevnitř. Vyzkoušeli jsme i tradiční vyfukování vajíček jako „takový
malý zázrak“. Pokusem jsme si prohlédli vajíčko, jak vypadá vcelku, ale i bez
skořápky (jen v blance). A samozřejmě barvením vajíček naše velikonoční
přípravy vyvrcholily.
Marcela Jandíková, Eva Pomyjová

FOTO: Velikonoční přípravy
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Výchovný program „Bylinková babička“
Koncem února jsme v naší MŠ v Kladrubech přivítali paní Čechurovou
s výchovným programem, který nesl název „Bylinková babička“.
Paní Čechurová, která se proměnila v bylinkovou babičku, děti seznámila
s nejrůznějšími bylinkami. Ukázala dětem, na co všechno se bylinky používají
a co se z nich dá vyrobit. Broučci a Berušky, Koťata i Sluníčka si také
vyzkoušela, jak bylinky voní a se kterými z nich se nám krásně usíná. Na závěr
programu si děti vyrobily bylinkovou sůl. Do sáčku si nasypaly sůl, oregano
a tymián. Tento „voňavý pytlíček“ si odnesly domů spolu se zážitky a novými
zkušenostmi o bylinkách.
Paní Čechurové moc děkujeme, program byl opravdu zajímavý a těšíme se
na příště.
Petra Kertysová, Šárka Ježová

FOTO: Program Bylinková babička
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Koťata vítají jaro
Ve třídě Koťat jsme se s velkou slávou rozloučili s paní Zimou a s radostí
přivítali první jarní den.
Nejdříve jsme museli vyrobit paní Zimu. Děti se tohoto úkolu s ochotou
ujaly. Nezapomněly jí šaty vyzdobit různými zimními motivy, ozdobily
pentličkami a obličej byl opravdu strašidelný. Koťata si vyzdobila každý svoji
„malou“ paní Zimu, aby se mohla se zimou rozloučit. Naučili jsme se písničku
„Kudy zima utekla“, „Dneska moje milá svatbu má“ a říkanku „Zimo, zimo,
táhni pryč“. Všechny paní Zimy jsme naskládali na hranici, náležitě jsme se
s nimi rozloučili písničkami a říkankou, zapálili hranici a pak poslali po vodě,
abychom se jich opravdu zbavili a mohli přivítat jaro.
Další den jsme se připravili na „odemykání“ zahrady. Byl to první jarní den,
a proto jsme stromy ozdobili barevnými pentličkami a veselými vajíčky
symbolizující příchod jara a nový život. Děti si vyrobily kouzelná žezla
k odemykání zahrady a veselá sluníčka. Za doprovodu říkanky „Odemyky,
zamyky odemkneme trávníky“, jsme připravili zahradu na jaro a s očekáváním
se těšili na jeho příchod. Všem přejeme krásné jaro, hezké prožití velikonočních
svátků a hlavně hodně sluníčka.
Petra Kertysová, Šárka Ježová

FOTO: Třída Koťat se loučí s paní Zimou
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Zápis dětí do Mateřské školy Kladruby
V polovině loňského roku a na začátku letošního došlo
v legislativě předškolního vzdělávání ke spoustě změn.
Například od 1. 9. 2017 budou pětiletí předškoláci
docházet do MŠ povinně. Tato změna nese s sebou
i povinnost rodičů omlouvat písemně nepřítomnost dítěte
na vzdělávání v MŠ. Lze požádat i o individuální vzdělávací
plán, při kterém mohou své dítě vzdělávat rodiče doma.
Ale v tomto případě musí nejméně 2x do roka přijít
na „přezkoušení“ v rámci daného a domluveného okruhu
k dosažení dovedností a vědomostí (cílové kompetence RVP).
Dále děti s odkladem školní docházky musejí mít svůj plán pedagogické
podpory odstupňovaný podle škály konkrétních obtíží od 1 – 5 (toto je
vyhodnoceno pedagogicko-psychologickou poradnou) a my pedagogické
pracovnice musíme do tří měsíců sestavit vyhodnocení účinnosti individuální
práce s dítětem a naplnění cílů, které nám ukládá naše předškolní norma.
Další změnou je i termín zápisu do mateřských škol. Ten se musí
uskutečnit v květnu. Proto zápis do Mateřské školy Kladruby se uskuteční letos
dne 17. 5. 2017 od 10:00 do 13:00 v ředitelně MŠ. Rodiče si přinesou rodný list
a očkovací průkaz dítěte. Děti budou zapsány podle platných kritérií (viz
internetové stránky MŠ Kladruby www.mskladruby.estranky.cz, letáček
k zápisu v Kladrubech i spádových obcích).
Do naplnění kapacity lze přijmout od září i 2 děti mladší 3 let (alespoň
2 roky + 4-5 měsíců). Na podchycení zájmu mohou rodiče poslat údaje o dítěti
na adresu reditelka.ms@kladruby.cz.
O přijetí všech přihlášených dětí pak rozhodne ředitelka a písemnou formou
bude rodiče informovat.
Alena Medová
Víte, že:


všechny děti z naší MŠ děkují včelařům za balíčky s velikonočními perníčky



27. 4. se těšíme na EKO program paní Čechurové s názvem „Voda voděnka“



5. 5. přijede s pohádkou o čarodějnicích pan Pohoda a jeho Divadlo z bedny



25. 5. nás čeká další EKO program se „Včelím královstvím“



26. 5. se zúčastní 10 dětí ze třídy Sluníček a Koťat sportovních her ve Stříbře



1. 6. oslaví děti svůj svátek kulturně – v divadle ALFA v Plzni zhlédnou
představení „Kolíbá se velryba“
Alena Medová
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ZUŠ informuje:
Cavalla v Hroznatově akademii
Soubor staré hudby Cavalla, který pracuje při pob. ZUŠ
Kladruby, se účastnil v dubnu hudebního soustředění
v Hroznatově akademii. Vzdělávací prostory akademie jsou
zřízené Kanonií premonstrátů Teplá v prostorách jižního křídla
kláštera.
Je zde několik malých sálků, my jsme hráli
v hudebním salonku. Všechny prostory jsou tady nově
zrekonstruované, přizpůsobené požadavkům na nejmodernější
výuku. V hudebním salonku je nový klavír, podium a veškeré
další vybavení. Součástí akce byla i prohlídka barokních sálů kláštera pro
účastníky i rodinné příslušníky.
Kulturně-vzdělávací centrum Hroznatova akademie nabízí své prostory
nadané mládeži, výtvarníkům a hudebníkům z regionu.
Velikonoční koncert
Pravidelně již několik let pořádá soubor staré hudby CAVALLA, který
pracuje při zdejší pobočce ZUŠ Kladruby, Velikonoční koncert v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Kladruby.
Své koncerty rádi pořádáme v historických prostorách kladrubského
kláštera, neboť historie našich Kladrub byla hlavním důvodem založení našeho
souboru.
Každý rok si zveme hudební hosty, letos to byl žesťový kvintet Plechtet
z Klatov, který svými tóny zcela zaplnil kladrubský klášter.
Těšíme se na shledání s vámi při naší další akci – tentokrát na nádvoří
kladrubského kláštera při Historickém jarmarku.
Stanislava Šmahelová

FOTO: Velikonoční koncert v klášteře
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Regionální muzeum Kladrubska informuje:
V recepci RMK





V měsíci červnu se bude opět konat přespání v muzeu.
Termín ještě upřesníme.
V letní sezóně budou v muzeu k zakoupení nové
dárkové předměty a knihy.
Před muzeem si můžete prohlédnout bylinkovou
zahrádku.
Již dva měsíce si návštěvníci muzea mohou sednout na nové židle.
kolektiv muzea

Cestovatelský občasník – Norsko
Dne 3. 3. 2017 se konal další díl cestovatelského občasníku, kterým nás
provedla kladrubská rodačka Lucie Šmahelová. Zavítali jsme tentokrát
do Norska. Poutavé povídání mladé veterinářky doprovázely jedinečné fotografie
evropského severu. Lucie pracovala několik let v Norsku, v nejsevernější části
této země. Fotografie, které doplňovaly zajímavou přednášku, seznámily diváky
i s unikátní polární záři. Tento ojedinělý jev nám také promítla v krátkém videu.
Posluchači se dozvěděli o životě obyvatel Norska a jejich zvycích, tradiční
kuchyni a jazyky. V prostorách muzea to byla její druhá přednáška. A rádi ji
zde opět uvidíme.
Kateřina Karasová
Cestovatelský občasník – Tibet
O tom, jak se žije v Tibetu, přišel ve čtvrtek
6. 4. 2017 do muzea v Kladrubech popovídat
cestovatel a horolezec Čestmír Lukeš. Pan
Lukeš žije od roku 1971 ve Švýcarsku, kde je ve
styku se zdejší tibetskou komunitou, která čítá
v současné době kolem 3 tisíc obyvatel. Je to
největší komunita v Evropě této národnosti.
Samotný Tibet navštívil za svůj život zatím 5x.
Dle svých slov – ač má tuto zem opravdu velmi
rád a má k ní blízký vztah, přiznal, že díky
zvěrstvům, která na tibetském lidu páchají
Číňané, v současné době nemá sílu tam jet, neb
by nejspíš vystavil v nebezpečí i svůj život, až by
se tohoto lidu na místě zastal.
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Ke své přednášce promítal diapozitivy, takže si mohli posluchači udělat na
zdejší svět svůj vlastní pohled a názor. Země plná hor a kamení a uvnitř ní
velmi pracovití, stále se usmívající, milí a vlídní lidé. Rozněžnil se při vzpomínce
na bandu chlapců, kteří ho vyzvali, aby s nimi chvíli kopal fotbálek hadrovým
míčem.
Vše o tomto dobrodruhovi s tichým a vlídným hlasem můžete najít
na www.mireklukes.cz.
Monika Šavlová
Vernisáž výstavy Toulky krajinou, 24. února 2017
Návštěvníci, kteří se v březnu zatoulali do kladrubského muzea, se mohli
potěšit poklidným pohledem na vystavené krajinky výtvarníků Josefa Koutného,
Jaroslava Franka a Františka Rady. Krajiny jsou sic doménou malířství
vlámského, leč ani česká krajinářská škola nezůstala od konce devatenáctého
století tématům přírody nic dlužna.
Vystavované obrazy členů výtvarného sdružení pokryly tematicky celý rok,
od jara do zimy, náměty byly vzaty z Pošumaví i z Kladrub. Výtvarná paleta
a šerosvit obrazů, technika provedení a náměty jistě potěšily každého návštěvníka
vernisáže a gastronomický aspekt večera nezůstával pozadu za vystavovanými
obrazy. Krajiny žaludku a krajiny ducha byly zkrátka rovnoměrně zastoupeny.
Velkoryse pojatá plátna zaplnila sál v prvním patře muzea, počet
návštěvníků únorové vernisáže přesáhl očekávání, a tak muzeum splnilo svůj
úkol: prezentovat neotřepanou tvorbu především regionálních umělců, kterým
zajistilo Warholovské: každému přináleží 15 minut slávy.
Pavel Parlásek
Vernisáž výstav – Nepraktovy hanbaté eskapády a Hříšné opojení
Březnová vernisáž kreseb Neprakty byla uvedena krátkou přednáškou
o erotice v české literatuře od počátku věků po současnost. Spisovatel
a literární vědec Jakub Šofar posluchače sofistikovaně provedl třemi stoletími
české literatury a pohovořil na téma dlouho opomíjené, často cenzurované.
Neurotický vztah k erosu není samozřejmě jen problémem české literatury,
promítá se do literatury okcidentu od začátků křesťanství po dobu současnou.
Freudova společensko kritická pojednání byla první, která na vytěsnění
sexuality ze společnosti, avšak její prezenci v nevědomí jedince poukázala.
Při vernisáži se promítaly ukázky japonských dřevorytů sedmnáctého až
devatenáctého století, v japonštině zvaných jarní obrázky, šunga. Jiří Winter
Neprakta byl sběratelem veškerých orientálních kuriozit a obskurností, včetně
těchto dřevorytů, které obvykle visívaly po japonských vykřičených domech.
Nepraktovy poeticky erotické miniatury a obrázky jsou z převážné většiny
vytvořeny jako ilustrace k rozličným knihám v průběhu celého umělcova života,
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„nepřístupnost mládeži“ je vždy zlehčena poetikou kresby a jemným humorem.
Díla takto umně balancují na hraně k pornografii, avšak onu hranici
nepřekračují právě díky již zmíněné všudypřítomné poetizující notě kreseb.
Tlustá linka ve službách erosu je ostatně známá i z jeho příspěvků do Dikobrazu.
Výstava prezentuje také krásné umělcovy akty, ve kterých by málokdo
hledal autorství Nepraktovo.
Galerii nepraktových kreseb tematicky rozšiřuje výstava flakonů a toaletního
skla ze sbírky paní Hany Štollové nazvaná Hříšné opojení. Skvělá prezentace
provedená paní Štolovou ukazuje přehršle flakonů a vůní v nich uzavřených.
K vidění jsou historická i soudobá skla nejenom z Českých zemí.
Vernisáž se konala za účasti jak paní Štollové, tak paní Pavlatové, vdovy
po Jiřím Winterovi.
Pavel Parlásek
Barevná kuchyně
Duben byl zahájen kuchařským povídáním, konalo se v sobotu 1. 4. 2017.
Loňský rok mělo kuchařské povídání na téma dýně veliký úspěch, tak jsme ho
opět zařadili do naší nabídky přednášek.
Povídání s názvem Barevná kuchyně bylo v režii šéfkuchaře Petra Klímy
z restaurace Country Life Dejvice, Praha. Pan Klíma nám přinesl na ukázku
několik potravin a dochucovadel, se kterými pracuje a také se v Country Life
dají sehnat. Mluvil o rostlinné stravě, vegetariánské a také o stravě pro lidi,
kteří trpí některými intolerancemi, např. na lepek nebo laktózu. Také měl
s sebou ochutnávku. První jsme ochutnali „vajíčkovou“ pomazánku jako
předkrm, dále následovalo tofu na zázvoru s rajčaty a zeleninou doplněno
sójovými klíčky a sójovým jogurtem pro zjemnění chuti. Také jsme ochutnali
rostlinná mléka a sladkou tečkou byl flapjack, což je tyčinka plná energie
z ovesných vloček, slunečnicových, dýňových semínek. Vše návštěvníkům
chutnalo. Velice inspirativní a poučné odpoledne.
Kateřina Karasová

FOTO: Vernisáž 24. března

FOTO: Barevná kuchyně s Petrem Klímou v RMK
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Hasičské okénko:
Vážení spoluobčané,
zima je snad za námi a my se můžeme
připravovat na naše jarní akce a činnosti. Nejbližší
je stavění máje. Májku a dřevo na oheň jsme
přivezli v neděli 23. 4. Stavění se bude konat
v neděli 30. dubna v 18:00 na plácku u paneláků.
Rádi bychom vás na tuto akci srdečně pozvali,
občerstvení a hudba jsou zajištěny.
Další naší velkou jarní akcí je okresní kolo hry Plamen. Tuto soutěž
pro mladé hasiče pořádáme spolu s Okresním sdružením Tachov a koná se
v sobotu 13. května na místním fotbalovém hřišti. Podzimní kolo mělo velký
ohlas, budeme se snažit, aby jarní mělo taky, i když je o dost náročnější
na organizaci.
Začali jsme také s pracovní činností. O velikonočním prodlouženém víkendu
jsme byli sázet stromky. Také jsme provedli v rámci školení výjezdové jednotky
nácvik dálkové dopravy vody z řeky od bývalé vodárny do objektu bývalého
kravína. Soutěžní družstvo se už začalo připravovat na nadcházející sezónu.
Upravili jsme motorovou stříkačku a pořídili několik nových sportovních
armatur. Teď už jen čekáme, až nám počasí dovolí naplno trénovat na hřišti.
První soutěž nás čeká 27. května v Boru. Naši členové T. Palma, R. Budín
a P. Kunz se zúčastnili soutěže ve střelbě ze vzduchovky v Halži. Skončili na
6. místě.
Těším se na setkání u májky!
Martin Větrovec

Informace z MAS Český Západ:
Fórum vzdělávání ve Stříbře zve učitele i rodiče
V úterý 16. května 2017 se bude v prostorách Městského muzea ve Stříbře
konat již druhé Fórum vzdělávání, určené zejména učitelům a dalším
pracovníkům mateřských a základních škol, jejich ředitelům, členům
zastupitelstev a samozřejmě také rodičům. Tentokrát bude program zaměřen
právě na spolupráci školy a rodičů – mezi prezentujícími bude mj. Tomáš Feřtek
z organizace EDUin, který představí koncept otevřené školy „Rodiče vítáni“.
Následovat bude debata o vzdělávání dětí s odlišným mateřským jazykem,
která bude zakončena projekcí francouzského filmu Babylon v lavicích, který
vypráví o třídě, ve které se sešli žáci z celého světa. Film pomůže divákům
pochopit, jaké to je být cizincem v nové zemi, neznat jazyk, zvládat školu a řešit
další okolnosti spojené s tím, že je někdo migrantem.
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Fórum vzdělávání začíná ve 14:00, projekce filmu Babylon v lavicích
v 18:00. Vstup je zdarma, akci pořádá MAS Český Západ v rámci projektu
Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Stříbrsku a Konstantinolázeňsku.
Organizátoři prosí zájemce o účast o registraci na www.mascz.cz.

Zahájení lázeňské a turistické sezóny na Konstantinolázeňsku
O víkendu 19. – 21. května 2017 bude v Konstantinových Lázních zahájena
letošní lázeňská a turistická sezóna. Program začne tentokrát již v pátek
19. května v 18:30 koncertem Michala Šindeláře a odhalením obnovené sochy
Šviháka lázeňského a následnou vernisáží výstavy Klubu výtvarníků Borska
v novém Švihákově pavilonu, spojenou se slavnostním otevřením prodejní
galerie Místních výrobků ze západu Čech.
V sobotu 20. května začíná program v 10:30 žehnáním Prusíkova pramene
emeritním biskupem Mons. Františkem Radkovským. Poté se otevře řemeslný
jarmark i výtvarné dílny pro děti, zahraje Citerový klub z bavorského
Erbendorfu a ve 13:00 naváže slavnostní zahájení lázeňské a turistické sezóny
v lázeňském amfiteátru a koncert folkové skupiny Devítka. Odpoledne budou
připravena divadelní představení pro děti, vystoupí Oskar Petr Trio a večer od
20:00 sobotní program završí známý folkový muzikant Wabi Daněk a Miloš
Dvořáček.
Nedělní program je vyhrazen prvnímu ročníku mládežnického Švihákova
kolečkového závodu, který začíná v 10:00 u výjezdu z obce směrem na Novou
Ves. Soutěžit budou děti v kategoriích kolo, brusle a koloběžky. Od 14:00 pak
v lázeňském amfiteátru zahraje dechový orchestr mládeže Juvenka ze ZUŠ
Bezdružice.
Vstup na celý program je zdarma, podrobnosti na www.konst-lazne.cz,
www.konstantinovy.cz nebo www.mascz.cz.

Místní řemeslníci otevírají prodejní galerii
V pátek 19. května v 19:00 otevřou nositelé značky Místní výrobek
ze západu Čech svou první společnou prodejní galerii. Ta bude po celou letošní
hlavní turistickou sezónu v provozu v Konstantinových Lázních na náměstí
U Fontány v prostorách Švihákova pavilonu. Návštěvníci jediných lázní
v Plzeňském kraji si zde budou moci prohlédnout i koupit certifikované
řemeslné výrobky, případně se zúčastnit některé z připravovaných řemeslných
dílen. Švihákův pavilon bude provozován ve spolupráci MAS Český Západ, z.s.
a obce Konstantinovy Lázně, která zde také zřídí malý výstavní prostor.
Otevírací doba a bližší podrobnosti budou zveřejněny na www.mascz.cz
a www.konst-lazne.cz.
Jan Florián
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Zahájení prací na obnově kapličky na křižovatce Benešovice – Brod
Že na křižovatce stávala kaplička, pamatuje z občanů Kladrub již jen
málokdo. Dnes ji připomíná jen nepatrná terénní vyvýšenina mezi dvěma
stromy.
Přestože kaplička je téměř zapomenuta, obracím se tímto na všechny
„Kladrubáky“, kteří by měli zájem se do obnovy této sakrální stavbičky podle
svých sil a možností zapojit.
Představa je taková, že by se na této obnově měli podílet lidé, kteří jsou
nějakým způsobem spojeni s naším městečkem. Obnažením původních základů
počínaje, přes projektovou část, financování, až vlastní realizací konče.
Možností, jakým způsobem lze napomoci k tomuto záměru, je tedy skutečně
hodně.
Zveme Vás tímto a těšíme se, že se setkáme při zahájení prací na odkrytí
základů. Krumpáče, lopaty a nápady si prosím přineste s sebou. Sešli bychom
se 6. 5. a pak ještě 13. 5. 2017 v 9:00 hodin přímo u kapličky.
Josef Jaša

Foto: Kaplička na křižovatce Benešovice – Brod
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Milevo v pohledu starých dokumentů
„Milevo je spanilá vesnička s krásnými selskými dvory, s kapličkou a školní
budovou. Na jižní straně obce směrem ke Zhoři a Telicím byly postaveny nové
usedlosti menších rolníků, kteří se svou pílí a šetrností dopracovali slušného
majetku. 29. června na den sv. Petra a Pavla slavila obec každoročně svůj
svátek.“ Tak popsal kdysi německý regionální historik Anton Herzig ve své knize
o stříbrském okrese předválečnou vesnici Mühlhöfen, což je německý název pro
obec Milevo. Název však zřejmě nemá nic společného s mlýnem ani s mletím
obilí, jak by mohlo nasvědčovat ono německé pojmenování Mühlhöfen, tedy
mlýnský dvorec. To by snad muselo být jedině v nějaké souvislosti s Benišovým
mlýnem, jiný mlýn se v blízkém okolí obce nevyskytoval. Jenže český název
Milevo (též Milivo nebo Milywo) vznikl mnohem dříve, než byl tento mlýn
postaven. Uprostřed Mileva s typicky slovanskou okrouhlou návsí stojí
u rybníčku polygonální (v průřezu několikaúhelníková) kaple z 18. století. Ta je
zřejmě zasvěcena oběma uvedeným světcům, svatému Petru a svatému Pavlovi.
Milevo je od roku 1964 součástí města Kladruby.
Milevo, stejně jako Láz, bylo kolonizováno, tedy osídleno, pravděpodobně již
někdy kolem roku 1100, možná i dříve, v návaznosti na vznik Kladrub. Stalo se
tak současně nebo velmi brzy poté, co byly založeny i Staré Kladruby, jež byly
předchůdcem nynějších Kladrub. Prvně byly ovšem tyto tři vesnice písemně
zmíněny až v zakládací listině kláštera, jejíž falzum se hlásí k roku 1115.
Obytná část Starých Kladrub byla postavena pravděpodobně severozápadně od
současného kladrubského hřbitova. Staré Kladruby se hned po svém vzniku
staly tzv. zemskou bránou s celnicí a knížecím pohraničním tržištěm na okraji
širokého pohraničního hvozdu. V tomto hlubokém a dosud neobydleném lese
začaly v té době postupně vznikat nové další vesnice a budovaly se přes něj
i nové cesty.
Kladrubské knížecí tržiště bylo vybudováno o něco jižněji než obytná část
Starých Kladrub, podél širokého a hlubokého úvozu, který je dodnes v těchto
místech ještě zcela zachován. Tržiště přecházelo i přes dnešní stříbrskou silnici,
tehdy pochopitelně neexistující, až někam k dnešnímu hřbitovu. Zmíněným
úvozem procházela ve 12. století zemská cesta, později zvaná Norimberská,
ovšem tehdy, a ani ještě dlouho poté, do tohoto německého města zatím
nevedla. Ta se v těchto místech u Starých Kladrub rozdvojovala na dvě větve,
z nichž jedna vedla směrem k Ponebuzlazu (Lázu) a pak od Benešovic
k severozápadu přes Cheb do Bambergu a německého sídelního města Aachen
(Cáchy). Druhá se stočila přes budoucí nové Kladruby na nedaleké Milevo
k jihozápadu. Cestovalo se po ní dále přes Kopec (Prostiboř), Darmyšl.
Sedmihoří, Vidice a kolem hradiště Štítary na Radbuze k Rokošínu
(u Poběžovic) a odtud za hranice k Nabburgu nebo také k Regensburgu. Je

29

HISTORIE

2/ 2017

třeba vzít v úvahu, že vesnice Benešovice, Lom, Prostiboř nebo Darmyšl
vznikaly jen o něco málo později, ale určitě ještě před rokem 1115. Milevo bylo
vzdáleno od Starých Kladrub necelou jednu českou míli (ta měřila přibližně 7,5
km). Je tedy možné, ale nejisté, že české pojmenování této vesnice vzniklo podle
této vzdálenosti.
Zmíněná cesta vedoucí od Starých Kladrub k Milevu procházela nejprve
hlubokým úvozem dnešní Stříbrské ulice nad kladrubskou poštou s navázáním
na úvoz v nynější Milevské ulici (samotné Kladruby v těchto místech ještě
neexistovaly), až k současnému malému rybníčku před dálničním nadjezdem.
Tam však musela její trasa „uhnout“ doprava před nepřekonatelnou překážkou,
jíž byla hluboká strž či jáma, nazývaná později Wozvaldův dolík, tedy tam kde
byl v minulém století otevřen kamenolom na těžbu štěrku mezi milevskou
silnicí a Kočovským mlýnem.
Stará zemská cesta se proto před touto překážkou hned za dnešním
rybníčkem stočila šikmo doprava k lesu Dušníku. V takto popsané podobě se
dokonce používala ještě v začátcích minulého století. Teprve někdy v 70. letech
byla přeorána a dnes se tam nachází už jen souvislá polní plocha. Přesto je
dobře vidět od zmíněného rybníčku za dálnicí u okraje lesa stojící osamocený
strom, který ukazuje, kam cesta směřovala. Kolem starého kamenného kříže
v cípu Dušníku se dostala k lesní křižovatce zvané na mapách U pěticípé
hvězdy. Ta se tak nazývá proto, že se tu skutečně setkává do hvězdice pět
lesních cest. Odtud prošla dolů do údolí k řece Úhlavce, do míst nynějšího
Benišova (Stránských) mlýna a dále pak už pokračovala brodem přes řeku po
dodnes zachované cestě k Milevu. Vršek zvaný Strážiště poblíž Mileva byl pro
tuto cestu tzv. čihadlem, strážním místem, kde bylo zřejmě povinností obyvatelů
vesnice hlídkovat a střežit cestu tudy vedoucí. Do údolí Úhlavky znovu
vstoupila buď za Milevem kolem dnešní lesní školky, ale spíše u tzv. Zeleného
kříže při silnici k Telicím. Odtud pokračovala, jak už bylo naznačeno, přes
budoucí tuněchodský mlýn k Prostiboři.
Po geologické stránce se obec Milevo nachází na rozhraní dvou geologických
útvarů. Na západ se rozprostírá ohromná plocha tzv. Kladrubského žulového
masivu, složená ze žuly a granodioritu (což je obojí téměř totéž). Směrem na
východ se prostírá území starohorních (algonkických) břidlic, které vyplňovaly
krajinu původně i tam, kde je nyní žula. Tyto jílovité břidlice vznikaly po přelití
starohorního moře utuhnutím mocných usazenin v několikakilometrových
vrstvách nad sebou na jeho dně. Jsou šedé barvy, rozpadavé a nehodí se ani
jako stavební kámen, ani na štěrkování cest. Někdy na konci starohor se do
této mocné břidlicové vrstvy vylilo magma ze žhavého jádra, tzv. magmatického
krbu, jenž se nacházel hluboko pod zemí. Pod povrchem krajiny v sousedních
vrstvách břidlice vytvořilo toto k povrchu vystupující horké magma jakýsi
ohromný bochníkovitý útvar, aniž by se dostalo až na povrch. Střed
magmatického výlevu, tedy nejvyšší bod tohoto „bochníku“, se nacházel
přibližně jihovýchodně od Benešovic a odtud se ke svým okrajům mírně
snižoval, takže Milevo se nacházelo spíše nad jeho východním okrajem. Tak se
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vytvořil po jeho utuhnutí v břidlicových vrstvách bochníkovitý Kladrubský
žulový masiv.
Při výlevu žhavého magmatu pod povrch došlo k tepelné přeměně okolních
břidlic, do nichž se magma vylilo. Tyto měkké břidlice při tom teplem ztvrdly
a vytvořily se z nich přeměněné horniny, především fylit. Ten odkryla třeba
Úhlavka při zahlubování svého koryta do údolí formou fylitových skal kolem ní.
Takové místo, kde docházelo ke kontaktu vylitého magmatu s okolní horninou,
se nazývá „kontaktní dvorec“. Někde dokonce toto tvrdnutí při vysoké teplotě
dokázalo tuto břidlici proměnit na velice tvrdý rohovec (buližník) nebo spilit,
horniny používané ke štěrkování i opravám silnic. To je případ kamenolomu,
který se nacházel u silnice z Kladrub do Mileva u Kočovského mlýna. Ten byl
plně otevřen teprve až po druhé světové válce, i když se o jeho zásobách
suroviny vědělo již dříve. Nedávno skončená těžba se uskutečňovala ve
tříetážovém lomu se stěnami o výšce přes 20 metrů.
Západně od Mileva se těžila zcela jiná surovina, a to žula. Lomy na žulu
byly otevírány v této krajině postupně. Nejprve vznikl menší lom v tzv. Višňovce
neboli Třešňovce, západně od mostu přes dálnici (viz obrázek). Majitelem lomu
byl kladrubský válečný vysloužilec, kapitán rakousko-uherské armády Ernst
Deinl. Ten byl v té době německými spoluobyvateli uváděn jako hrdina Velké
(tedy první) světové války, z níž se vrátil s několika vyznamenáními. Práce
v tomto lomu začaly někdy v polovině dvacátých let minulého století. Těžba žuly
byla tehdy výnosná, a tak byla postupně otevřena další dvě pracoviště, když
původní bylo již prakticky vytěženo. Nejvýznamnější byl pozdější žulový lom (v
lidovém podání „kostkárna“) západně od Mileva nedaleko Úhlavky. Tehdy se mu
říkalo podle vyčnívajícího monolitu na jeho vrcholu Hoherstein (Vyvýšený
kámen, viz obrázek). Tam byla žula nejhodnotnější a byla dodávána do mnoha
míst v Čechách jako dlažební kostky, obrubníky nebo stavební součásti. Touto
žulou je třeba obložena i hráz vodní přehrady na Ohři u Karlových Varů. Také
pomník v parku u kladrubské školy věnovaný původně padlým z první světové
války byl zhotoven v roce 1929 z této žuly. Tento pomník stojí i dnes na stejném
místě, ale snížený o čtyři nosné sloupky ve své střední části. Třetí těžební
pracoviště bylo brzy uzavřeno.
Majitel lomu Deinl se ovšem po nástupu Hitlera k moci v Německu aktivně
zapojil do činnosti v Sudetoněmecké straně, později v německé nacistické
NSDAP. Zemřel nakonec tragicky s několika dalšími lidmi při náletu hloubkaře
v dubnu 1945, když jel na mlékárenském autě z Kladrub do Stříbra. Po druhé
světové válce pokračovala v lomu těžba žuly velice intenzivně, ale po vyčerpání
zásob byl lom uzavřen. Z bývalého lomu se stal potom romantický koutek
přírody s průzračným jezírkem, chráněnými živočichy a rostlinami lemovaný
sráznými žulovými stěnami. Jenže začátkem 90. let minulého století byl prodán
soukromému majiteli, který brzy těžbu opustil a lom jen zdevastoval.
Jiří Čechura
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Foto: První Deinlův žulový lom v tzv. Višňovce

Foto: Kamenný sloupek na vrcholu stěny v lomu Hoherstein u Mileva
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Soutěž o nejkrásnější okno – balkon – terasu
Město Kladruby opět vyhlašuje soutěž O nejkrásnější
květinové okno – balkon – terasu (situované směrem
do ulice). Soutěž se týká nejen Kladrub, ale i přilehlých obcí.
Okna bude hodnotit soutěžní komise složená
ze zástupců zastupitelstva města a obyvatel všech
věkových kategorií. Do soutěže se nemusíte přihlašovat.
Oceněno bude jedno nejkrásnější okno v každé
spádové obci a 3 nejkrásnější okna v Kladrubech.
Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne v neděli
13. srpna 2017 odpoledne v rámci Kladrubské pouti.
redakce
Výstava na Kladrubské pouti
I letos připravujeme na Staré poště výstavu fotografií,
obrazů, výtvorů místních občanů, a to v rámci Kladrubské
pouti ve dnech 11. 8. – 13. 8. 2017. Pokud máte zájem
vystavovat, přijďte se zaregistrovat nebo napište e-mail
na obec @kladruby.cz.
Příprava výstavy bude probíhat v týdnu od 7. – 10. 8.
2017, vernisáž proběhne v pátek 11. 8. 2017 od 17:00
hodin.
redakce
Klubový večer s Janem Šibíkem
Ve čtvrtek 20. dubna se konal druhý letošní klubový večer, tentokrát
se známým českým fotografem Janem Šibíkem, který dlouhá desetiletí fotí
reportáže na nejrůznějších místech světa.
V sále muzea se sešlo kolem 30 lidí, vyslechli si více než dvouhodinové
poutavé vyprávění. Řeč byla o různých tématech – od aktuálních společenských
i politických problémů, přes vtipné historky o fotografických začátcích, až třeba
po otázku, jak lze fotit v Severní Koreji. Přestože se většinou mluvilo o
neveselých věcech, večer to byl příjemný. Lidé museli odcházet s pocitem, že
problémy, které řešíme, jsou vlastně nicotné.
Bohuslava Dusíková
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Představení Liga proti nevěře – Kladruby, 31. 3. 2017
Divadelní představení Liga proti nevěře od agentury Nordproduction k nám
přijela zahrát trojice známých herců. Vidět jste mohli Veroniku Novou,
Michaelu Kuklovou a Ivo Šmoldase. Představení se konalo v sále kulturního
domu Kladruby, kde se sešel opravdu hojný počet diváků. Sálem zněl smích jak
diváků, tak herců, kteří se bavili vlastními vtipy. Příběh se odehrával
v pomyslné obývací místnosti, kde se sešli všichni tři herci a dohadovali se
o nevěře, kam schovat milence a na koho hodit vraždu. Ve schované koupelně
se totiž nacházel mrtvý muž ve vaně.
Závěr divadelního představení byl opravdu překvapivý a rozhodně
neočekávaný.
Již v měsíci květnu se můžete těšit na další divadelní představení tentokrát
v podání divadla Pluto.
Kateřina Karasová

Vítání občánků
V sobotu 22. dubna proběhlo v obřadní síni MěÚ
Kladruby 114. vítání občánků. Přizváno bylo 17 dětí
se svými rodiči:
Hlinka Jakub
Kozák Filip
Šilt Štěpán
Bouzek Vojtěch
Švarc Jan
Brestovanská Kristýna
Bromberger Ján
Hošťálek Matyáš
Drächslerová Veronika

Šlapák Vojtěch
Zvěřina Dominik
Lišková Zuzana
Perďoch Tomáš
Novák Lukáš
Kopecký Šimon
Zdvořan Kryštof
Vrška David
Irena Löriková
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Masopustní taškařice
Letošní devátá masopustní taškařice se nesla v duchu Španělska a všeho,
co s tím souvisí. V mrazivém českém únoru jste se tak mohli přenést do horké
středomořské atmosféry, kde bylo možné potkat toreadory i býka, mohli jste se
v našem rychlokurzu naučit paso doble. Zkrátka kdo dorazil, nelitoval. Za rok si
již 10. ročník nenechte utéct, bude se konat v sobotu 10. února 2018.
Bohuslava Dusíková

FOTO: Rozličné masky na taškařici

FOTO: Pořadatelé aneb toreadoři a jejich dámský doprovod
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Zveme Vás…

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SENIORPARKU
5. května od 15:30, u domu s pečovatelskou službou
Uvidíte ukázky využití seniorparku, hudební vystoupení, připraveno je
opékání buřtů i další občerstvení…

4. VERNISÁŽ VÝSTAVY:
CÍSAŘOVA ZLATÁ STEZKA
5. května od 18:00, sál muzea
Práce žáků z Polska, Německa i Česka…

DIVADELNÍ ROK – 3. PŘEDSTAVENÍ:
VRAŽDA V KOUPELNĚ
aneb Namydlené historky I.
12. května od 19:00, KD Kladruby
Komedie divadla Pluto. Vstupenky v ceně 120 Kč si
můžete zakoupit v předprodeji v RMK.

SALVE SANTINI
12. – 14. května
od 11:15, 14:15, 17:00, klášter
Speciální komponovaný program k 340. výročí
narození Jana Blažeje Santiniho Aichela – mimořádné
tematické prohlídky připomínající život, inspiraci a
stavby tohoto světoznámého barokního stavitele.
Vstupné na prohlídku150 Kč.
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JARNÍCH 100 KM
13. května od 10:00, start na náměstí
Vyjížďka malých motocyklů a mopedů…

OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN
13. května, fotbalové hřiště
Soutěž v požárním sportu pořádaná kladrubskými hasiči spolu
s Okresním sdružením Tachov.

KONCERT K SVÁTKU MATEK
14. května od 15:00, sál muzea
Vystoupí žáci hudebního oddělení ZUŠ a děti z MŠ i ZŠ

CESTOVATELSKÝ OBČASNÍK:
VIETNAM
16. května od 18:00, KD Kladruby
Vstupné dobrovolné.

HISTORICKÝ JARMARK
20. května od 10:00, nádvoří kláštera
Připraven je kulturní program, ve kterém vystoupí např.
soubor Cavalla, Práčata, sokolník… Na nádvoří budou
dobové stánky s rozličným zbožím, ukázky řemesel
i občerstvení.
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VÍME, KUDY CHODÍME
20. – 21. května od 12:00, 14:00 a 16:00, klášter Kladruby
Třetí ročník speciálních prohlídek běžně nepřístupných částí v areálu kláštera
Kladruby Vás letos poprvé zavede do krovu klášterního kostela
Nanebevzetí Panny Marie.
Vstupné na prohlídku150 Kč.

DEN KONÍ NA PONY FARM
27. května, ve 13:30 začíná průvod
městem, od 14:30 program na Pony
Farm Kladruby
Hudební program a občerstvení zajištěno.

DEN DĚTÍ
28. května od 14:00, „plácek před
paneláky“ v Kostelní ulici
Připraveny jsou pohádkové soutěže, střelba ze vzduchovky,
házení na panáky, hasičské soutěže, nafukovací atrakce,
hry, zábava, dobroty…

KÁCENÍ MÁJE
28. května od 18:00, „plácek před paneláky“
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KladRockFest
3. června od 16:00, fotbalové hřiště
Vstupné: 150,- Kč na místě, 100,- Kč v předprodeji

CreWcollective: MOVING ORCHESTRA
3. června od 20:00, klášter Kladruby
Prostory kláštera Kladruby oživí několik krátkých hudebnětanečních improvizačních představení. Představení v rámci
festivalu TANEC PRAHA 2017.
Vstupné na 130 Kč, senioři 100 Kč.

VÝLET NA JESENICI
3. – 4. června, start na náměstí
Vyjížďka malých motocyklů a mopedů…

OKRESNÍ KOLO HRY PLAMEN
13. května, fotbalové hřiště
Soutěž v požárním sportu pořádaná kladrubskými hasiči spolu
s Okresním sdružením Tachov.

SPANILÁ JÍZDA
9. června od 16:00, Sadová
a Zahradní ulice
Závody se vším, co má kola a vlastní pohon…
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KLADRUBSKÝ EXPRES
10. června od 9:00 hodin, tělocvična ZŠ
Kladruby
Závody v lezení na rychlost.

NOC KOSTELŮ 2017 v klášteře Kladruby
10. června
Otevření klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a další
kulturní program v rámci celostátní akce.
18.00
18.30
19.15
22.30

–
–
–
–

zahájení
komentovaná prohlídka
volná prohlídka kostela
komentovaná prohlídka

MONASTÝROVÁNÍ... ANEB
KLÁŠTERNÍ ŽIVOT
10. června od 17:00, klášter Kladruby
Mimořádné tematicky zaměřené prohlídky připravené
ve spolupráci s kláštery Plasy, Teplá a Zlatá Koruna.
Vstupné na prohlídku 150 Kč.

MALOVÁNÍ NA ASFALT
14. června od 10.00 do 14.00, náměstí v Kladrubech
Letošní téma budou pohádkové postavy. Pro všechny děti
je připravená sladká odměna…
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5. VERNISÁŽ VÝSTAVY:
PRAVĚK, MÍSTO ČINU
16. června od 18:00, sál muzea

KLADRUBSKÝ KOLO-BĚH
17. června od 15:00, okolí Kladrub
Třetí ročník závodu dvojic: cyklista – běžec… Trasa
tentokrát povede jinudy, více přírodou, start bude
u školy, konec závodu u kláštera.
kategorie: -

maminky s kočárkem
rodič a dítě
dospělí (součet věku do 100 let)
dospělí (součet věku nad 100 let)

SLUNOVRAT V KLÁŠTEŘE
17. června od 17:00, nádvoří kláštera
Tradiční akce v areálu kladrubského kláštera, koncert, divadelní a ohňové
vystoupení…

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ
20. června od 18.00, sál muzea
V programu vystoupí žáci ZUŠ ve hře na klavír, flétny, kytary,
klávesy, žestě. Koncert doplní žáci VO svými výtvarnými pracemi.
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THEATRUM AETERNITATIS FLORAE – výstava
27. 6. – 31. 8. od 9:00 – 17:00, klášter Latinská škola
Komorní romantická instalace pro čich a zrak na téma věčné pomíjivosti
rostlin. Společný projekt Květinového lahůdkářství, ilustrátora Michala Bačáka
a studia DECHEM.

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY
21. června od 15:30, obřadní síň MěÚ
Rozloučení s předškolními dětmi za účasti rodičů.

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ
VYSVĚDČENÍ ŽÁKŮM 9. TŘÍDY
30. června, obřadní síň MěÚ
Slavnosti se mohou zúčastnit rodiče.

OSLAVY 10 LET VIKINGHORSE MILEVO
1. července odpoledne, Milevo
Uvidíte různá vystoupení ze všedního jezdeckého života, vikingská řemesla
a táboření, noční koňské vystoupení a ohnivou show… Děti se svezou
na ponících. Od 18:00 vystoupí Corchen. Občerstvení zajištěno.
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Připravované akce – na měsíce červenec a srpen 2017
14.+15. 7.
15. 7.

od 20:00
od 15:00

21.–23. 7.
21.+22. 7.
22. 7.

od 20:00
od 15:00

28.+29. 7.
29. 7.

od 19:00
od 15:00

5. 8.
5. 8.

od 15:00

11.–13. 8.
11. 8.
12. 8.
13. 8.

od 17:00
od 8:00
od 11:00

12. 8.
12. 8.

od 14:00
od 15:00

19. 8

od 15:00

Benediktinské dny
KLADRUBSKÉ LÉTO – 1. koncert:
Adam Viktora – varhany, Gabriela Eibenová – soprán
Léto vůní Kladruby – Klášterní byliny a vůně
Benediktinské dny
KLADRUBSKÉ LÉTO – 2. koncert:
Ensemble Grazioso – smyč. kvarteto, Olga Jelínková – soprán
Monastýrování aneb Nocí ke hvězdám v klášteře Kladruby
KLADRUBSKÉ LÉTO – 3. koncert:
Pavel Šporcl – housle, Gipsy Way Ensemble – cimbálová kapela
Barokní noc v klášteře Kladruby
KLADRUBSKÉ LÉTO – 4. koncert:
Ludus Musicus – vokálně instrumentální soubor
Léto vůní Kladruby – Umění vůní
VERNISÁŽ – Fotografové a výtvarníci
Chovatelská výstava a výstava zemědělské techniky
Poutní mše svatá svátku Nanebevzetí Panny Marie
v klášteře Kladruby
VERNISÁŽ
KLADRUBSKÉ LÉTO – 5. koncert:
Pražský žesťový soubor
KLADRUBSKÉ LÉTO – 6. koncert
Vojtěch Novák – varhany, Jan Vitinger – trubka
redakce

43

BLAHOPŘEJEME

2/ 2017

BLAHOPŘEJEME
V měsíci květnu a červnu 2017 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
KVĚTEN

ČERVEN

Balíková Jiřina (Kladruby)
Kopecká Eva (Kladruby)
Szebenyiová Eva (Kladruby)
Hartman František (Kladruby)
Kaněra Antonín (Kladruby)
Křen Zdeněk (Kladruby)
Pospíchal Jan (Kladruby)
Zabloudil Ladislav (Kladruby)

Kučerová Anna (Kladruby)
Štěpánková Božena (Kladruby)
Řezáč Pavel (Kladruby)
Ocelíková Libuše (Kladruby)
Gatev Jaromír (Kladruby)
Soukupová Jaroslava (Kladruby)
Šálová Pavla (Kladruby)
Zíka Jan (Kladruby)
Šlapáková Jarmila (Kladruby)
Budín Zdeněk (Kladruby)
Bělovová Zdeňka (Kladruby)
Czinner Roman (Vrbice)
Horáčková Dana (Kladruby)
Polivka Zdeněk (Brod)
Větrovcová Helena (Kladruby)
Burianová Jaroslava (Kladruby)
Sigmund Jiří (Kladruby)
Lišková Antonie (Kladruby)
Dlhý František (Kladruby)
Špringl Karel (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
Den matek
Studený vítr venku se žene
a fouká jistě z plných plic
jaro je trochu zasněžené
a pouští vločky do ulic.
Ve stromech choulí se zimou i ptáci
jaro jim přichystá hřejivý šál
sluneční paprsky s teplem se vrací
kdo by se zlobivé zimy už bál?
Rozkvetly narcisky a jarní květy
červený tulipán si v barvách svých hrál
kosatec vyložil epolety
zlatý déšť ve větvích se zlatě smál.
Jaro je tady, Země má svátek
čas už se halí v překrásný máj
v té přehlídce květů přišel Den matek
a ty nám jaro dle svých not hraj.
Blanka Krýslová
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Maglajz Boulder Cup – 11. ročník, 25. 3. 2017
První letošní závod v boulderingu mládeže odstartoval i druhou desítku
ročníků Rock Point Překližka Cupu. Stává se už pravidlem, že téměř na každém
závodě se počet startujících pohybuje mezi 50 – 70. I tentokrát se v Kladrubech
sešlo 64 natěšených závodníků ze západních, středních a severních Čech
s neméně početným rodičovským doprovodem.
Také letos byly připraveny dvě kvalifikační a dvě finálové cesty. Nedá se říci,
že by cesty nebyly dost obtížné, ale poměrně vysoký počet topujících ukázal, že
úroveň závodníků se stále zvyšuje. Chuťovkou pro nejstarší kategorii byl
finálový boulder ve stropě se závěsnými chyty. I přesto dva kluci s přehledem
topovali! K jedinému rozlézání došlo v kategorii D2, kde o konečném vítězství
musela rozhodnout až jedna z finálových cest pro nejstarší děvčata! Obě dívky
byly odměněny bouřlivým potleskem přihlížejících…
S velkým očekáváním bylo vyhlíženo i závěrečné vyhodnocení. Budou mezi
cenami i tradiční „horolezecké“ dorty? Samozřejmě byly a až na jednu výjimku
si vítěz vybral vždy sladkou odměnu  Ani ostatní nepřišli zkrátka, každý si
kromě zážitků odvezl v tašce i malou pozornost.
Dalším závodem bude Májový Open Cup v lezení na obtížnost 20. 5. 2017
ve Stříbře. Celkové výsledky a fotografie na www.preklizkacup.cz nebo
na facebooku…

FOTO: Ceny a závodníci na Maglajz Boulder Cupu
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Výsledky:
H1:
D1:
H2:
D2:
H3:
D3:
H4:
D4:

1. – O. Mulač, Plzeň; 2. – V. Matoušek; 3. – O. Jiřina, Klatovy
1. – L. Chomynová; 2. – V. Zemanová; 3. – K. Kuršová, Kladruby
1. – T. Zapletal; 2. – L. Jiřina, Klatovy; 3. – J. V. Vitera, Mariánské Lázně
1. – K. Votavová, Klášterec n. Ohří; 2. – D. Beníšková; 3. – E. Lázničková
1. – V. Čechura, Kladruby; 2. – K. Breburda, Praha; 3. – M. Kamenský, Cheb
1. – P. Jandová, Újezd n. Lesy; 2. – M. Lešetická, Plzeň; 3. – A. Artimová, Stříbro
1. – D. Founě, Stříbro; 2. – T. Jouja, Plzeň; 3. – D. Hrivňák, Stříbro
1. – K. Matúšová, Stříbro; 2. K. Jandová, Újezd n. Lesy; 3. – A. Kubíková, Cheb
Pavel Nový

MK LICITA
3. ročník O Velikonoční kozičku
V sobotu 22. 4. 2017 proběhl již 3. ročník mariášového turnaje
O velikonoční kozičku. Dostaveníčko si dalo v příjemném prostředí
kladrubského kulturního domu celkem 40 vyznavačů voleného soutěžního
mariáše, a to nejen z blízkého okolí, ale i Nepomucka, Klatovska, a dokonce
i Trutnova. Vítězem se stal domácí Zdeněk Liška, stříbrný byl Roman Hnojský
ze Stříbra a bronzový Aleš Fencl z Heř. Hutě. Akce pod záštitou města Kladruby
a mariášového oddílu MK LICITA Kladruby neměla organizační chybu a všichni
se již těší na příští ročník.
Roman Hnojský

FOTO: Trojice nejúspěšnějších: zleva třetí Aleš Fencl, vítěz Zdeněk Liška,
druhý Roman Hnojský a místostarosta města Kladruby Jan Pospíchal.
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Atletika:
Pomýšlí na medaili
Žákyně osmé třídy zdejší základní školy se věnuje sportu odmala. V loňské
sezóně byla oceněna za celkové 3. místo Běžeckým pohárem mládeže
Plzeňského kraje 2016 a oddílovou medailí Za vzornou reprezentaci TJ Baník
Stříbro v roce 2016. Na Mistrovství ČR v krossu, konaném na podzim v Praze –
Motole, se na tříkilometrové rozmáčené trase umístila na chvályhodném 59.
místě. „Běhám ráda delší tratě,“ říká Ivanka Kvasničková, „sedí mi
patnáctistovka, baví mě i štafety na 300 m, jde o takový delší sprint, kde mě
trenér staví jako poslední v rozběhu, když se mi daří dotahovat, motivuje mě to
ke zrychlení.“
V zimě jsme ji mohli vidět, jak opakovaně vybíhá zledovatělý kopec
od fotbalového hřiště nebo posiluje v tělocvičně. Plnění tréninkového plánu bere
vážně a ví, že se jí to vyplatí. Na jaře přidává k pravidelným tréninkům také
víkendové závody. „Letos pomýšlím v krajském přeboru v disciplíně na 1500 m
na medaili, a chtěla bych si hlavně vylepšit svůj osobní rekord. Snad mi
pomůže, že závody pořádá Baník, a tak nebude nouze o podporu kamarádů
a fanoušků.“
Koncem dubna odjíždí Ivanka s dalšími vybranými oddílovými atlety
na týdenní pobyt do italského sportovního střediska. Tamní modrá běžecká
stadiónová dráha ladí s odstínem moře a oblohy. Příznivé klima, změna
prostředí, týmová souhra a intenzivní trénink snad přispějí ke splnění jejího
sportovního snu.
Držíme palce, ať je zlatá, Ivanko!
Marcela Hlaváčová

FOTO: Ivana Kvasničková s oceněním
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Volejbal:
Povelikonoční barevný minivolejbal
V neděli 23. 4. 2017 se v Kladrubech uskutečnil třetí
turnaj barevného minivolejbalu, tentokrát pod názvem
„Povelikonoční barevný minivolejbal“. Tento turnaj pořádal
oddíl DDM Stříbro – volejbal pro nejmenší Kladruby –
Opravdu Správní Rošťáci za pomoci TJ Sokol Kladruby.
Novinkou byla účast volejbalového oddílu DDM Stříbro, pod vedením
p. Blaženy Šálové. Zúčastnilo se celkem 21 dětí. Na třech hřištích se hrálo
ve dvou kategoriích a to žlutý a oranžový minivolejbal. Hřiště splňovala
parametry dle platných pravidel.
Povzbuzovat a fandit přišli téměř všichni rodinní příslušníci, včetně babiček
a dědečků.
Dík patří také členům ostatních volejbalových oddílů, kteří pomohli
s přípravou hřiště, při organizaci a byli zastoupeni i v roli rozhodčích.
Všechny děti v obou kategoriích se moc snažily, bojovaly o každý míč
a od minulého turnaje se zase výrazně zlepšily.
V oranžové kategorii změřila své síly čtyři dvoučlenná družstva, ve žluté
kategorii bojovalo sedm družstev.
Na závěr proběhlo, jako již tradičně, slavnostní vyhodnocení. Vyhlašovala se
tři nejlepší družstva ve žluté i oranžové kategorii, ale na stupních vítězů stály
všechny děti.
Každý účastník turnaje obdržel perníkovou medaili ve tvaru nazdobeného
velikonočního vejce, diplom, věcné ceny a sladkosti v tašce města Kladruby.
Vítězové jednotlivých kategorií dostali navíc opravdové kovové medaile
s krásným motivem zajíce. Za ceny patří poděkování DDM Stříbro, TJ Sokolu
Kladruby a MěÚ Kladruby.
Žlutí:

1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:

Jakub Kasl, Ondřej Kasl
Nikola Šimková, Viktor Vačviric
Ema Větrovcová, Filip Hejplík
Anežka Zdvihalová, Jan Škubal, Jan Bláha, Klárka Šimková,
Rozárka Duspivová, Lucie Bubeníčková, Jan Vačviric

Oranžoví:

1. místo:
2. místo:
3. místo:
4. místo:

Alexandra Lehečková, Ondřej Ďurinda
Pavla Křížová, Karolína Hanzlíková
Klára Kuršová, Kateřina Stahlová
Simona Šrůtová, Zuzana Štičková

Doufám, že si všichni zúčastnění užili krásný sportovní den. (Fotky z této
akce si můžete prohlédnout na www.kladruby.cz – galerie.)
Miroslava Škorvánková
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Slavnosti svobody Plzeň – osvobození americkou armádou
5. – 8. května 2017
www.slavnostisvobody.cz
Plzeň vzdá posedmadvacáté hold vojákům americké armády. Ve dnech 5. až
8. května připomenou Slavnosti svobody Plzeň jako každý rok po sametové
revoluci pravdivé události začátku května roku 1945. Osobitý fenomén oslav
osvobození zahrnuje příležitost seznámit se s atmosférou vojenských kempů,
poznat dobovou techniku, podívat se na dynamické a komentované ukázky
výstroje či výzbroje nebo zajímavé scénky z běžného života vojáků i obyvatel.
Program rovněž nabídne neopakovatelná setkání s přímými účastníky bojů,
americkými a belgickými válečnými veterány, a průjezd kolony vojenských
historických vozidel Convoy of Liberty po Klatovské třídě.
V tradiční lokalitě za Obchodním centrem Plzeň Plaza bude poprvé situován
vojenský kemp 16. obrněné divize, v němž bude fungovat polní kuchyně
s dobovým vybavením nebo vojenské ubikace. Proluka v Křižíkových sadech
představí kemp prezentující 2. pěší divizi americké armády, jejíž historie sahá
až do roku 1917, kdy byla založena. Součástí projektu v Proluce bude také
oblíbená „Plzeň 1945“ navozující atmosféru tehdejší doby prostřednictvím
ukázek z každodenního života, hudby, rozhlasových přenosů nebo módních
trendů. Prostor v Pobřežní ulici před Kulturním domem Peklo navodí atmosféru
současné americké armády především expozicí pěchoty a výcvikového prostoru,
zatímco Česká armáda se bude prezentovat dynamickými i statickými
ukázkami soudobé vojenské techniky v areálu DEPO2015 v sobotu 6. května.
Bohatý doprovodný program je přichystán na náměstí Republiky a
v amfiteátru za Plazou. I letos v něm nebudou chybět jazz, folk nebo country
hudba. Kromě kulturního a military programu bude pondělí 8. května ve
znamení setkání veřejnosti s válečnými veterány v Měšťanské besedě a rodinné
soutěže, která navazuje na předcházející úspěšné soutěžní klání pro děti
s názvem Z Normandie do Plzně. Tentokrát budou malí i velcí účastníci soutěžit
společně na téma Vojenská operace Anthropoid, jež se odehrála před 75 lety.
Vzpomínkové akty se uskuteční v pátek 5. května a v sobotu 6. května a
vyvrcholí setkáním u pomníku G. S. Pattona pod divadelními terasami v sadech
Pětatřicátníků. Loňskou Cestu svobody – Ride of Freedom vystřídá populární
Convoy of Liberty s vojensko-historickými vozidly a technikou, který je
naplánován na nedělní dopoledne.
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Městský úřad Kladruby, jakožto vydavatel Zpravodaje, si vyhrazuje právo
odmítnout zaslané příspěvky, a to bez udání důvodu.
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