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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
právě otvíráte poslední letošní Zpravodaj a to znamená, že nás čeká Štědrý
den, vánoční svátky, Silvestr a Nový rok. V předvánočním čase jsou mnozí z nás
unaveni vánočními nákupy v přeplněných nákupních centrech, pečením
a uklízením. Je snadné, říci si, že příští rok už to bude vše jinak, dárky
se nakoupí už v průběhu roku, uklízet se bude také průběžně a pečení
se zredukuje. Bohužel realitou bývá každoročně se opakující kolotoč…
Předvánoční čas také bývá dobou vánočních koncertů a setkávání. Měla
jsem možnost se několika zúčastnit. Díky spolupráci s Českou pojišťovnou
a správou kláštera Kladruby se nám daří zvát do Kladrub umělce zvučných
jmen a nejinak tomu bylo i letos, kdy nás svým hlasem jako zvon potěšil zpěvák
Petr Kolář.
V kostele Nanebevzetí Panny Marie jsem se také zúčastnila koncertu, který
je u nás jednou za čtyři roky, na kterém zpívají a hrají žáci partnerských škol
z Altenstadtu, Neustadtu, Stříbra a Kladrub. Troufnu si tvrdit, že ten u nás
v Kladrubech bývá díky skvělému prostředí nejkrásnější. A také nejstudenější,
jak mi vždy zdůrazňuje kolega starosta z Altenstadtu. Ještě že pak čeká malé
umělce teplé občerstvení ve školní jídelně.
Z vánočních vystoupení je třeba také zmínit naše společné zpívání koled
u vánočního stromu na náměstí, kdy má hlavní slovo soubor Cavalla, tvořený
dětmi z kladrubské pobočky Základní umělecké školy Stříbro. Letos se jim
vystoupení obzvlášť povedlo.
Ve výčtu předvánočních akcí, které se konaly v Kladrubech, bych
samozřejmě mohla pokračovat, své věrné posluchače má vánoční koncert
Cavally a sboru Cantus a také rorátní zpěvy bývají hezkou tradicí
v předvánočním čase.
Všem, kteří se na všech koncertech a akcích podíleli, bych ráda poděkovala,
protože nám pomohli správně se naladit na nejkrásnější svátky v roce.
Zastupitelstvo města na svém posledním zasedání jednoznačně schválilo
rozpočet města a plán rozvoje na rok 2018. Čeká nás spousta investičních
i projekčních a přípravných prací a já jen doufám, že se nám podaří vše
zrealizovat dle plánu.
V rámci zlepšení a zkvalitnění informovanosti občanů v našem městě jsme
pro Vás připravili od příštího ledna službu s názvem Mobilní rozhlas, díky které
můžete dostávat informace z městského úřadu, upozornění na krizové situace
a kulturní a společenské akce, a to pomocí zpráv SMS, e-mailem nebo pomocí

3

SLOVO ÚVODEM

6/ 2017

aplikace v mobilních telefonech. Všechny podrobnosti a popis přihlášení se
k této službě najdete na vloženém letáku.
Milí kladrubští občané, přeji Vám klidné a pohodové Vánoce,
pod stromečkem spoustu dárků a do nového roku vstupte tou správnou nohou.
Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 25. 10. 2017 do 6. 12. 2017
Rada města vzala na vědomí:

Žádost pí H. Pendlové, Stříbro o odprodej pozemku k výstavbě RD – II. etapa
lokalita Kladruby – západ, pozemek č. 44

Žádost pí A. Baumrukové, Kladruby o pronájem pozemku v k.ú. Kladruby
za účelem vybudování zahrádky a zařazení do seznamu uchazečů

Žádost manž. Hřebíkových, Kladruby o odprodej pozemku k výstavbě RD –
II. etapa lokalita Kladruby – západ, pozemek č. 32

Zápis ze zasedání komise služeb a dopravy

Přehled dlužníků nájemného z bytů

Zápis č. 8/2017 ze zasedání finančního výboru města

Znalecký posudek ve věci posouzení vlivu stromořadí javorů v Zahradní
ulici v Kladrubech na opěrnou zídku u domu čp. 238, zpracovaný
Ing. Hanou Hrdličkovou, Plzeň, bude předloženo na zasedání ZM

Žádost p. Z. Sláby, Kladruby o odprodej pozemku k výstavbě RD – II. etapa
lokalita Kladruby – západ, pozemek č. 42

Žádost p. J. Lišky, Kladruby o výměnu bytu za větší (alespoň 2+1) s tím, že
bude nejdříve uhrazen dluh

Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci – oplocení pozemku na p.č. st. 138/1
a p.p.č. 2002/17 v k.ú. Kladruby u Stříbra, žadatel D. Zítek, Třemošná
s tím, že bude provedeno místní šetření

Dopis s upozorněním na rušení nočního klidu dne 24. 11. 2017 a spuštění
ohňostroje

Žádost manželů Kunzových, Kladruby o odprodej pozemku k výstavbě RD –
II. etapa lokalita Kladruby – západ, pozemek č. 38
Rada města projednala a schválila:

Termíny konání svateb na rok 2018

Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických
zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ Distribuce, a.s.
Podmokly, Teplická 874/8, Děčín na realizaci stavební akce Kladruby –
lokalita západ II. etapa – 33 RD

Dočasné odnětí půdy ze ZPF – p.p.č. 2495 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o celkové výměře 120 m2 za účelem provozování telekomunikačních služeb,
žadatel Vodafone Czech Republic, a.s., Vinohradská 167, Praha
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Provedení stavby „Vrbice u Stříbra, TC, p.č. 322 – kNN“ dle předložené PD,
žadatel ČEZ Distribuce, a.s., Podmokly, Teplická 874/8, Děčín
Zařazení žádosti manželů Jahnových, Telice do seznamu žadatelů
o přidělení bezbariérového bytu v DPS
Zařazení žádosti pí L. Kopecké, Láz do seznamu žadatelů o přidělení bytu
Zařazení žádosti pí V. Dvořákové, Staré Sedlo do seznamu žadatelů
o přidělení bytu
Nainstalování okenních žaluzií na náklady nájemníka do bytu č. 2 v čp. 356
v Kladrubech s tím, že práce budou provedeny odbornou firmou
Přidělení nových bytů v Zadní 353 (2x 1+0) dle pořadí: Kajerová, Hřebík,
Mikeš, Kačalová
Nabídku firmy OLIVIUS, s.r.o. & TI SYSTEMS, s.r.o., Hornická 2252/6,
Sokolov na zpracování žádosti o dotaci na Rekonstrukci Sulanova statku
na komunitní centrum za cenu 60.000,- Kč + DPH (85% dotace z IROP)
Pořízení aplikace mobilní rozhlas za cenu 14.900,- Kč + DPH ročně
(v případě platby 2 roky dopředu) od firmy Neogenia, s.r.o. Brno
Nové platební výměry v souvislosti se změnou zákona pro ředitelku MŠ, ZŠ
a ředitele RMK
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12 0011860/VB/1
Kladruby, TC, Stříbrská, p.č. 51/2 – kNN za cenu 4.799,- Kč, uzavřenou
mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností
Elektromontáže Touš, s.r.o., Topolová 68, Úherce
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12 0012435 Vrbice
u Stříbra, TC, p.č. 322 – kNN za cenu 1210,- Kč uzavřenou mezi městem
Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s., zastoupenou společností: Senergos,
Družstevní 452/13a, Ostopovice
Prodloužení nájemních smluv na pronájem bytů a nebytových prostor
dle přílohy s tím, že Rybářský kroužek bude mít smlouvu prodlouženou
pouze na 6 měsíců z důvodu, že nevíme, zda získáme dotaci na opravu
Sulanova statku
Zápis do kroniky města za rok 2016
Žádost p. T. Poláka, Stříbro o odkup padlého lesního porostu v k.ú. Vrbice
u Stříbra za cenu dle platného sazebníku (kalamita dne 29. 10. 2017)
Žádost p. V. Horáčka, Milevo o odkup 2 ks stromů na p.p.č. 2085 v k.ú.
Milevo za cenu dle platného sazebníku
Žádost p. P. Petráně, Kladruby o odkup 5 ks stromů na p.p.č. 2380
a 1999/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra za cenu dle platného sazebníku
Odpuštění nájemného za pronájem hostince v Brodu včetně bytu ve výši
4.080,- Kč za měsíc říjen 2017 z důvodu nefunkční el. energie, žadatelka
M. Švarcová, Kladruby
Cenovou nabídku firmy Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu,
Mgr. Vladimír Ledvina, Komenského 214, Horažďovice na zpracování
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projektové dokumentace ve stupni studie na akci Revitalizace městského
parku v Kladrubech za cenu 42.000,- Kč
Cenovou nabídku firmy Komplexní služby pro zahradu, park a krajinu,
Mgr. Vladimír Ledvina, Komenského 214, Horažďovice na zpracování
projektové dokumentace ve stupni studie na akci Revitalizace prostranství
na Pozorce u altánu za cenu 22.000,- Kč
Výsledek výběrového řízení na akci – Kladruby, přestavba objektu školních
dílen, vítěz soutěže firma Stafiko stav, s.r.o., Petrovická 283, Domažlice s cenou
5.777.750,- Kč vč. DPH a uzavření smlouvy o dílo s firmou Stafiko stav
Zařazení žádosti pí V. Štěpánkové, Kladruby do seznamu o přidělení bytu
Zařazení žádosti pí M. Klepsové, Kladruby do seznamu o přidělení bytu
v DPS
Zařazení žádosti pí M. Klepsové, Kladruby do seznamu o přidělení bytu
Přidělení bytů:
byt č. 8 v Revoluční ulici čp. 403 (po sl. Kučerové) p. V. Šlapákovi
od 1. 12. 2017
byt č. 7 v Revoluční ulici čp. 403 (po p. V. Šlapákovi) pí A. Zezulové
od 15. 12. 2017
byt č. 3 v Zadní ulici čp. 353 pí E. Kopecké od 1. 1. 2018
Nainstalování žaluzií v bytě č. 3 v Zadní ulici čp. 353 v Kladrubech
na náklady nájemníka
Prodloužení nájemní smlouvy Kladrubským lesům, s.r.o. – kanceláře,
pilnice, areál technických služeb od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Odměny členům SDH Kladruby za rok 2017
Směrnici Kladrubských lesů, s.r.o. č. 2/R na provedení inventarizace
majetku k 31. 12. 2017
Poskytnutí sponzorského daru V. Havránkovi, Kladruby na konání
maturitního plesu Střední rybářské školy ve Vodňanech – 1x kniha
o Kladrubech, 2x kniha Pověsti, 5x propisovačka, 1x kalendář, 1x látková
taška
Vyřazení majetku z evidence MŠ Kladruby v celkové výši 21.447,90 Kč
Poskytnutí odměny ředitelce ZŠ Kladruby Mgr. Ivetě Černé
Dodatky k nájemním smlouvám na pronájem pozemků v k.ú. Kladruby
u Stříbra, k.ú. Pozorka u Kladrub, k.ú. Milevo, k.ú. Brod u Stříbra,
k.ú. Vrbice u Stříbra, k.ú. Tuněchody a k.ú. Láz u Stříbra dle předloženého
seznamu s platností do 31. 12. 2020
Dodatek č. 2 Smlouvy o zemědělském pachtu č. 11/ 2015 ze dne 23. 12. 2015
mezi městem Kladruby a Zevyp – pozemky, Pozorka 52, Kladruby z důvodu
zalesnění části pronajatých pozemků v k.ú. Brod u Stříbra a v k.ú. Benešovice
od 31. 12. 2017
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a právu provést
stavbu č. IV-12-0012562/VB/1 za cenu 1000,- Kč včetně platného DPH,
investor ČEZ Distribuce, a.s., zastoupené projekční kanceláří Libuše
Soferová, s.r.o., Manětínská 138, Plasy
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Smlouvu o výpůjčce techniky k zimní údržbě uzavřenou s p. J. Koukolíkem,
Vrbice do 30. 5. 2018
Smlouvu o provedení prací při zimní údržbě silnic – místních komunikací
v obcích Milevo, Tuněchody, Brod, Výrov, Láz, Vrbice uzavřenou
s p. J. Koukolíkem, Vrbice od 1. 1. 2018 do 30. 4. 2018
Vyřazení majetku z evidence ZŠ Kladruby – kabinet přírodopisu, školní
jídelna, dílny

Rada města nemá námitek:

K předložené PD spol. ČEZ Distribuce, a.s., Podmokly, Teplická 874/8,
Děčín na akci „Kladruby, TC, Stříbrská, p.č. 51/2 – kNN“

K předložené projektové dokumentaci na stavbu – D5 oprava CB vozovky
v km 100,5 – 110,3 vpravo, pro účel vydání stavebního povolení. Investor
Ředitelství silnic a dálnic ČR

K předložené projektové dokumentaci na stavbu – Vrtaná studna FI
na p.p.č. 580/130 v k.ú. Kladruby u Stříbra, investor L. Fictum, Stříbro

K předložené projektové dokumentaci na stavbu – „Stavební úpravy objektu
č.e. 2 na st. p. č. 24/1, k.ú. Pozorka u Kladrub“, investor M. Tolar, Studánka,
Tachov s tím, že upozorňuje na nesoulad v technické zprávě s půdorysy
projektu

Ke stavbě „Kladruby, TC, p.č. 41/1 – kabel NN“, investor ČEZ Distribuce,
zastoupené projekční kanceláří Libuše Soferová, s.r.o., Manětínská 138,
Plasy

Ke zřízení el. přípojky na hranici pozemku p.p.č. 4/2 v k.ú. Kladruby
u Stříbra. Veškeré náklady spojené s připojením el. zařízení k distribuční
soustavě budou hrazeny žadatelem – P. Řezáč

K předložené změně v PD na stavbu „Rodinný dům na p.p.č. 580/142
a 2064/9 v k.ú. Kladruby u Stříbra“, investor manž. Hejplíkovi, Kladruby
Rada města doporučila:

ZM schválit žádost města Kladruby o bezúplatný převod majetku
dle zákona č. 92/1991 Sb. v k.ú. Milevo p.p.č. 1940/1, 1950/1 a 1950/5

ZM schválit bezúplatný převod majetku dle zákona č. 92/1991 Sb.
v k.ú. Kladruby u Stříbra p.p.č. 202/20, 2185/2 a 2185/3, 2231, 2232
a 2233 od SPÚ, Husická 1024/11a, Praha 3 a převzetí závazků

ZM schválit odprodej části p.p.č. 1909/18 v k.ú. Milevo o celkové výměře
cca 33 m2 za cenu 43,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem (GP, 1000,- Kč
správní poplatek), žadatelé manž. Trunečkovi, Praha. Pozemek bude využit
na umístění ČOV

ZM schválit odprodej části p.p.č. 179/10 v k.ú. Tuněchody o celkové
výměře cca 580 m2 za cenu 60,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem (GP,
1000,- Kč správní poplatek), žadatel M. Říha, Tuněchody
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ZM schválit odprodej části p.p.č. 239/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub o celkové
výměře cca 86 m2 za cenu 250,- Kč/m2 včetně nákladů spojených
s prodejem (GP, 1000,- Kč správní poplatek)
ZM schválit odprodej části p.p.č. 580/120 v k.ú. Kladruby u Stříbra (lokalita
západ) o výměře 1334 m2 dle schválených podmínek sl. M. Nedvědové,
Kladruby
ZM revokovat usnesení č. 16/2017/II/12 ze dne 7. 6. 2017 – odprodej
p.p.č. 580/120 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 1334 m2 v lokalitě
Kladruby – západ na stavbu RD sl. K. Jamriškové, Kladruby a M. Benešovi,
Stříbro dle schválených podmínek z důvodu nesplnění podmínek uzavřené
smlouvy o smlouvě budoucí kupní

Rada města nedoporučila:

ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1058/1 v k.ú. Brod u Stříbra o celkové
výměře 10.035 m2 za účelem výstavby RD – dřevostavby, žadatelka
pí A. Kučerová, Starý Plzenec z důvodu, že pozemky zatím nejsou k prodeji
a zároveň ještě není ukončena pozemková úprava

ZM schválit žádost sl. M. Nedvědové, Kladruby o snížení kupní ceny
pozemku p.p.č. 580/120 v k.ú. Kladruby u Stříbra z důvodu prudkého
svahu a navýšení vícenákladů na srovnání terénu

Zasedání zastupitelstva města dne 6. 12. 2017
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

Zápis č. 7, 8, a 9/2017 ze zasedání finančního výboru města

Zápis č. 8/2017 ze zasedání kontrolního výboru města

Znalecký posudek ve věci posouzení vlivu stromořadí javorů na opěrnou
zídku u domu čp. 238 v Kladrubech
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo:

Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 6. 9. 2017

Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení

Program rozvoje města Kladruby na rok 2018

Rozpočet města Kladruby na rok 2018

Rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2017

Odprodej pozemku p.p.č. 580/125 a 580/124 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 865 m2 v lokalitě Kladruby – západ p. A. Geigerovi, Kladruby dle
schválených podmínek
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Odprodej části p.p.č. 2062/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře
cca 24 m2 manž. Slabyhoudkovým, Kladruby za cenu 162,- Kč/m2 a náklady
spojené s prodejem (GP, 1000,- Kč správní poplatek)
Odprodej části p.p.č. 1909/18 v k.ú. Milevo o celkové výměře cca 33 m2
za cenu 43,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem (GP, 1000,- Kč správní
poplatek) manž. Trunečkovým, Praha. Pozemek bude využit na umístění
ČOV
Odprodej části p.p.č. 179/10 v k.ú. Tuněchody o celkové výměře cca 580 m2
za cenu 60,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem (GP, 1000,- Kč správní
poplatek) p. M. Říhovi, Tuněchody
Pronájem části pozemku p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře
cca 226 m2 za cenu 0,50 Kč/m2 sl. L. Bohuslavové, Brod
Pronájem části pozemku p.p.č. 2008/1 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře
cca 213 m2 za cenu 0,50 Kč/ m2 pí M. Steiningerové, Láz za účelem údržby
pozemku a vysázení okrasných keřů a květinového záhonu
Bezúplatný převod majetku SPÚ na město Kladruby dle zákona č. 92/1991
Sb., pozemky v k.ú. Milevo – p.p.č. 1940/1, 1950/1 a 1950/5
Bezúplatný převod majetku SPÚ na město Kladruby dle zákona č. 92/1991
Sb. v k.ú. Kladruby u Stříbra p.p.č. 202/20, 2185/2 a 2185/3, 2231, 2232
a 2233 od SPÚ, Husická 1024/11a, Praha 3 a převzetí závazků
Směrnici č. 13 pro tvorbu a použití sociálního fondu
Závodní stravování na rok 2018
Rozpočet sociálního fondu na rok 2018
Plán činnosti a kontrol finančního výboru města na rok 2018
Odprodej pozemku p.p.č. 580/120 (pozemek č. 1) v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 1334 m2 v lokalitě Kladruby – západ sl. M. Nedvědové, Kladruby
dle schválených podmínek
Rozpočet ZŠ Kladruby na rok 2018
Střednědobý výhled ZŠ Kladruby na rok 2019 – 2020
Rozpočet MŠ Kladruby na rok 2018
Střednědobý výhled MŠ Kladruby na rok 2019 – 2020
Rozpočet RMK Kladruby na rok 2018
Střednědobý výhled RMK Kladruby na rok 2019 – 2020
Splátkový kalendář nájemnice bytu č. 4 z čp. 36 v Kladrubech za dluh
na nájemném, splátka 800,- Kč/měsíc
Prověření možnosti přesazení stromu u domu čp. 238 v Zahradní ulici
v Kladrubech. V případě vysokých nákladů strom pokácet. Dále schvaluje
stanovisko nepokácet ostatní stromy z této části

Zastupitelstvo města stanovilo:

Svým neuvolněným členům za výkon funkce odměny za měsíc dle přílohy
(místostarosta, člen rady, předseda výboru, předseda komise, člen výboru,
člen komise, člen zastupitelstva bez dalších funkcí, neuvolněný člen rady,
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který je pověřen k oddávání snoubenců. Odměna bude poskytována
od 1. ledna 2018. V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát
člena zastupitelstva města bude odměna poskytována ode dne složení slibu.
V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna
poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce
Zastupitelstvo města neschválilo:

Odprodej části p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře cca 226 m2
sl. L. Bohuslavové, Brod, schvaluje pouze pronájem pozemku

Odprodej pozemku p.p.č. 1058/1 v k.ú. Brod u Stříbra pí A. Kučerové,
Starý Plzenec o celkové výměře 10.035 m2 za účelem výstavby RD –
dřevostavby z důvodu, že pozemky zatím nejsou k prodeji a zároveň ještě
není ukončena pozemková úprava
Zastupitelstvo města revokovalo:

Usnesení ZM č. 16/2017/II/12 ze dne 7. 6. 2017 – odprodej p.p.č. 580/120
v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 1334 m2 v lokalitě Kladruby –
západ na stavbu RD sl. K. Jamriškové, Kladruby a M. Benešovi, Stříbro dle
schválených podmínek z důvodu nesplnění podmínek uzavřené smlouvy
o smlouvě budoucí kupní
Irena Lőriková
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Jednání starostky města
19.10. 2017
24.10. 2017

–
–

jednání na ROP v Plzni (podpis smlouvy)
konzultace na generálním ředitelství HZS v Praze ohledně
dotace na dopravní automobil SDH
zasedání předsednictva Stříbrského regionu
zasedání rady města
seminář k cestovnímu ruchu v Plzni
jednání s ředitelem Diecézní charity v Plzni
porada starostů regionu Stříbro

25.10.
25.10.
30.10.
31.10.
31.10.

2017
2017
2017
2017
2017

–
–
–
–
–

1.11.
1.11.
2.11.
3.11.
8.11.
9.11.

2017
2017
2017
2017
2017
2017

–
–
–
–
–
–

10.11. 2017
13.11. 2017
13.11. 2017

–
–
–

13.11. 2017
14.11. 2017
14.11. 2017

–
–
–

15.11.
16.11.
22.11.
23.11.
24.11.

2017
2017
2017
2017
2017

–
–
–
–
–

28.11. 2017
29.11. 2017
30.11. 2017

–
–
–

jednání s dodavateli herních prvků na dětská hřiště
zasedání právní komise PK
účast na finanční konferenci v Praze
účast na finanční konferenci v Praze
jednání se zástupcem firmy ohledně mobilního rozhlasu
seminář se zaměřením na svobodný přístup k informacím
a střet zájmů – Mariánské Lázně
zasedání Euregia Egrensis v Chodově
jednání s provozovatelem Muzea čs. opevnění v Kladrubech
jednání s projektanty technické infrastruktury lokality
Kladruby – západ
jednání s ředitelkou MŠ ohledně přípravy rozpočtu MŠ na rok 2018
jednání s ředitelkou ZŠ ohledně přípravy rozpočtu ZŠ na rok 2018
jednání s ředitelem Regionálního muzea Kladrubska ohledně
přípravy rozpočtu RMK na rok 2018
zasedání rady města
účast na sněmu Svazu měst a obcí Plzeňského kraje
soudní jednání u Okr. soudu v Tachově
jednání s dodavatelem herních prvků na dětská hřiště
zasedání Vodohospodářského sdružení obcí ZČ v Karlových
Varech
jednání se starostou města Stříbra
jednání s SPÚ ohledně pozemkových úprav v obci Brod
valná hromada EKO – I recykling v Černošíně

6.12. 2017
6.12. 2017
7.12. 2017
12.12. 2017
13.12. 2017
13.12. 2017

–
–
–
–
–
–

zasedání rady města
zasedání zastupitelstva města
členská schůze sdružení obcí Černošín (skládka)
jednání rady cestovního ruchu Tachovska
jednání se zástupcem firmy Geodata
zasedání právní komise PK
Irena Lőriková
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Termíny svozů směsného komunálního odpadu v Kladrubech
a spádových obcích Láz, Vrbice, Milevo, Brod, Tuněchody
(rok 2018 – den výsypu středa)

svoz standard

měsíc

svoz 1x týdně

svoz 1x za
14 dnů
(sudý
týden)

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

svoz 1x
měsíčně
(poslední
středa
v měsíci)

leden

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

10., 24.

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

31.

únor

7., 14., 21., 28.

7., 21.

7., 14., 21., 28.

28.

březen

7., 14., 21., 28.

7., 21.

7., 14., 21., 28.

28.

duben

4., 11., 18., 25.

4., 18.

4., 11., 18., 25.

25.

květen

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

2., 16., 30.

2., 16., 30.

30.

červen

6., 13., 20., 27.

13., 27.

13., 27.

27.

červenec

4., 11., 18., 25.

11., 25.

11., 25.

25.

srpen

1., 8., 15., 22., 29.

8., 22.

8., 22.

29.

září

5., 12., 19., 26.

5., 19.

5., 19.

26.

říjen

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

3., 17., 31.

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

31.

listopad

7., 14., 21., 28.

14., 29.

7., 14., 21., 28.

28.

prosinec

5., 12., 19., 26.

12., 26.

5., 12., 19., 26.

26.

EKO-SEPAR, s.r.o. Nýřany
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Plán rozvoje města Kladruby – 2018
AKCE

PLÁN
LÁZ

Údržba VO
Osázení veřejných prostranství
Hřiště pro děti – nové prvky
PD rybník mezi lesy
Celkem

15
60
50
60

000,000,000,000,185 000,-

VRBICE
Údržba VO
Hřiště – dětské herní prvky
Desinfekce studny a rozbor vody
Celkem

15 000,60 000,5 000,80 000,BROD

Údržba VO
Provoz vodárny
Hospoda – sociální zařízení, rozvody
Venkovní sezení u hřiště
Celkem

15
90
250
200

000,000,000,000,550 000,-

TUNĚCHODY
Vyčištění rybníka
Údržba VO
Celkem

200 000,15 000,215 000,MILEVO

Údržba VO
Vyčištění rybníka
Oprava kapličky
Desinfekce studny a rozbor vody
Celkem

15
200
200
10

000,000,000,000,425 000,-

KLADRUBY
Vodní hospodářství
Desinfekce studny a rozbor vody
Celkem

50 000,50 000,-
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Opravy a údržba VO
Opravy a údržba VO
Celkem

50 000,50 000,-

ZŠ
Nová střecha tělocvična, jídelna
Celkem

6 000 000,-

MŠ
Rozšíření o nový pavilon – podíl dotace
Celkem

1 000 000,-

SDH
Opravy a údržba
Dopravní automobil – podíl dotace
Služby (servis, STK)
Celkem

25 000,1 000 000,40 000,-

6 000 000,-

1 000 000,-

1 565 000,-

Údržba bytového hospodářství
Údržba a opravy bytového fondu
Čp. 86 – plynofikace část, vrata
Fasáda u čp. 197
Parkoviště, oplocení u bytů čp. 353
Celkem

250
300
280
450

000,000,000,000,1 280 000,-

Místní hospodářství NP
Sulanův statek – podíl dotace
Oplocení pozemku u kompostárny
Ostatní údržba NP
Rozšíření kamerového systému
Doplnění herních prvků – dětská hřiště
Rybník – směr Milevo – podíl dotace
Kaplička rozcestí Brod, Láz – podíl dotace
Přestavba školních dílen na posilovnu
Celkem
Komunikace
Kladruby – západ – II. etapa síťování
In-line dráha
Cesta v sadu pod Zahradní ulicí

1 000
150
300
700
500
200
100
6 000

000,000,000,000,000,000,000,000,8 950 000,-

6 000 000,4 500 000,400 000,-
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Náměstí, Kostelní ulice – projekt
Úprava krajnice k bunkru
Opravy stávajících chodníků
Celkem

800 000,50 000,300 000,12 050 000,-

Veřejná zeleň
Ozelenění – Západ, Okružní, Stříbrská, park
u školy, u řeky za altánem – podíl dotace
Ostatní zeleň a údržba
Celkem

400 000,200 000,600 000,-

Muzeum
Stálá expozice příroda – studie, exponáty
Celkem

150 000,-

DPS
Nátěr fasády
Opravy a údržba
Celkem

680 000,50 000,-

Pohřebnictví
Úpravy prostranství
Projekt hřbitovní zdi a prostranství
Celkem

20 000,150 000,-

Technické služby
Úprava prostranství
Opravy a údržba strojů
Celkem

150 000,100 000,-

150 000,-

730 000,-

170 000,-

250 000,-

CELKEM

34 305 000,Svatava Štěrbová, Jan Pospíchal
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Rozpočet města Kladruby na rok 2018 – příjmová část
POLOŽKY
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1333
1334
1341
1343
1344
1356
1361
1381
1511
2460
4111
1012
1039
2115
3111
3113
3314
3315
3319
3612
3613
3632
3636
3639
3722
4351
6171
6310
6330

NÁZEV
Daň z příjmů FO
Daň z příjmů FO ze sam. výd. čin.
Daň FO vybíraná srážkou
Daň z příjmů PO
Daň z příjmů PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Za ukládání odpadu
Za odnětí zem. půdy
Poplatek ze psů
Za užívání veřej. prostr.
Poplatek ze vstupného
Příjmy z úhrad z dob. prostoru
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
Splátky půjček od obyvatelstva
NI transfer od KÚ
Stanování
Lesní hospodářství
Úspora energie a obn. zdrojů
Mateřská škola
Základní škola
Knihovna
Muzeum
Kultura
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Územní rozvoj – pozemky
TS nájem + VB FVE
Odpadové hospodářství
Domovy – penziony pro star. obč.
Všeobecná správa
Příjmy z úroků
Převody vlast. fondům
CELKEM

17

4 500
100
450
4 200
800
9 000
4 700
2
31
45
1
33
45
100
1 300
89
615

000
000
000
000
000
000
000
000
930
000
000
000
000
000
000
392
400

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

4 000 Kč
960 710 Kč
180 000 Kč
128 700 Kč
297 300 Kč
1 000 Kč
120 000 Kč
50 000 Kč
4 100 000 Kč
800 000 Kč
24 800 Kč
315 000 Kč
219 000 Kč
60 000 Kč
1 310 900 Kč
12 012 500 Kč
18 000 Kč
150 000 Kč
46 764 632 Kč
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Rozpočet města Kladruby na rok 2018 – výdajová část
POLOŽKY
2115
2212
2219
2292
2310
2321
2341
3111
3113
3314
3315
3319
3392
3522
3612
3613
3631
3632
3636
3639
3722
3725
3745
4351
5512
6112
6171
6330
6399

NÁZEV
FVE
Komunikace
Doprava a pozemní komunikace
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Kanalizace a odpad. voda
Rybníky
Mateřská škola
rek. MŠ
Základní škola
rek. ZŠ
Knihovny
Muzeum
vyb. + expozice
SPOZ org. 3300 + KHLK
Členské příspěvky sdružení
Podpora nemocnice
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní rozvoj – pozemky
Technické služby org.
Odpadové hospodářství
Kompostárna
Veřejná zeleň
Domovy – penziony pro star. obč.
SDH
Zastupitelstvo obce
Všeobecná správa
Převody vlast. fondům
Ostatní fin. operace
CELKEM

25 000 Kč
1 590 000 Kč
645 940 Kč
104 544 Kč
530 000 Kč
130 000 Kč
660 000 Kč
732 366 Kč
1 000 000 Kč
2 470 316 Kč
6 000 000 Kč
124 900 Kč
2 689 000 Kč
250 000 Kč
335 000 Kč
90 000 Kč
15 000 Kč
3 146 000 Kč
10 295 000 Kč
490 000 Kč
170 000 Kč
10 570 000 Kč
250 200 Kč
690 000 Kč
80 000 Kč
3 243 200 Kč
1 847 000 Kč
1 228 000 Kč
2 338 000 Kč
5 852 100 Kč
160 000 Kč
800 000 Kč
58 551 366 Kč

Rozpočet je navržen jako schodkový.
Schodek bude uhrazen z úspor minulých let.
Svatava Štěrbová, Jan Pospíchal
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Základní škola informuje:
Střípky ze ZŠ…


3. 11. se ve škole konala Halloweenská diskotéka.
Po škole se pohybovala různá strašidla a to nejen
o přestávkách. Vyvrcholení strašidelného reje pak
nastalo v tělocvičně, kde deváťáci připravili
pro své mladší spolužáky diskotéku 



4. 11. do plzeňské Techmanie se tentokrát vydali
druháci a páťáci. Jako obvykle si návštěvu užili
a něčemu novému se naučili…



téhož dne navštívili deváťáci Burzu škol v Tachově…



12. 11. se v plzeňské hale Lokomotivy konal další závod Rock Point
Překližka Cupu 2017 v lezení školní mládeže na umělých horolezeckých
stěnách. Z našich závodníků se zúčastnili pouze Eliška /4. m./ a Vojta
/1. m./ Čechurovi a upevnili si tak postavení v celkovém umístění
Překližky…



21. 11. se fotili prvňáčkové pro Tachovský deník…



27. 11. byl vyhrazen vánočním dílničkám. Stejně jako v minulých letech
připravovali žáci a učitelé vánoční dekorace na Mikulášské trhy…



29. 11. se konal v Tachově okresní turnaj ve florbalu starších žáků
za účasti jedenácti školních družstev. Naši kluci byli vylosováni do skupiny
B, kde svedli tradiční „bratrovražedný“ boj s Mánesovkou ze Stříbra/výhra
4 : 0/, prohráli s Bezdružicemi /1 : 3/ a kontumačně zvítězili nad Borem
/3 : 0 – Bor nepřijel/. Postoupili tak z druhého místa ve skupině
do semifinále, kde nestačili na ZŠ Gagarinova Stříbro a prohráli 1 : 3. Ale
takový je sport a je třeba klukům poděkovat za nasazení a předvedenou
hru. Celkové 5. místo není vůbec špatné…



2. 12. prodávali žáci a učitelé svoje výrobky
na Mikulášských trzích na kladrubském náměstí…



2.12. Posledním závodem Rock Point Překližka Cupu 2017 byl Mikulášský
Open Cup ve Stříbře. Tento závod potvrdil i celkové 1. místo Elišky
Čechurové v kategorii D 2 a Vojty Čechury v kategorii H3 v seriálu Překližka
Cup 2017. Blahopřejeme!



8. 12. pořádali deváťáci Čertovskou diskotéku. Od rána nebylo na učení ani
pomyšlení, protože každý se těšil do tělocvičny na soutěže a řádění 
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14. 12. se uskutečnil další z workshopů, tentokrát z chemie…



14. 12. pořádala naše škola ve spolupráci s radnicí a klášterem Kladruby již
desátý Adventní koncert partnerských škol. Na koncertu v kostele
kladrubského kláštera tradičně vystoupily děti německých škol
z Altenstadtu a Neustadtu, ZŠ Mánesova ze Stříbra a pěvecký sbor děvčat
a chlapců z naší školy. Podle ohlasu účastníků se koncert povedl, na čemž
mají nemalou zásluhu i paní kuchařky ze školní jídelny. Ty připravily
pro řádně „prochlazené“ účastníky vynikající gulášovou polévku, buchtu
a čaj 



15. 12. celý první stupeň základní školy vyjel do Stříbra na pohádku „Esa
z pralesa“. Cesta zpátky do Kladrub by se možná dala nazvat „Esa z lesa“,
protože všechny třídy se v pěkném slunečném počasí vrátily lesem přes
Jirnou na oběd do školy 



20. 12. tradičně zazpívali k Vánocům páťáci pod vedením p. učitele Kasala
seniorům v DPS Kladruby…



21. 12. navštívili plzeňskou Techmanii žáci deváté třídy…



22. 12. ranním vánočním zpíváním byl zahájen poslední školní den
v kalendářním roce 2017. Pak už následovaly třídní besídky, chutný oběd
a netrpělivě očekávané vánoční prázdniny začaly…



Krásné Vánoce 
Pavel Nový

Učitelský ples až v roce 2019
Někdy člověk může plánovat, jak jen chce, ale vše
stejně nenaplánuje…
Plesy a různé veselice by dle tradice měly proběhnout
do masopustu. A jsou proto roky, kdy vzhledem
k pozdějšímu termínu masopustu je na vše spousta času,
a roky, kdy se čtyři kladrubské plesy do tohoto období
sotva vejdou. Když se k tomu přidá brzký termín jarních
prázdnin, začíná být plánování opravdu náročné. Ještě
v létě, když se dávaly dohromady podklady pro kladrubský
stolní kalendář, jsme byli rozhodnuti ples v roce 2018
uspořádat, ale pak se k tomu přidal termín školního lyžařského kurzu a toto
rozhodnutí vzalo za své. Zkrátka ani při nejlepší vůli letos nejsme schopni
organizaci plesu zajistit. Ale těšíme se na Vás v sobotu 23. února 2019!
Bohuslava Dusíková
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Halloween
Dne 3. listopadu pořádala naše třída halloweenskou diskotéku. Ráno jsme
obešli třídy a ohodnotili výzdobu tříd. Po 3. vyučovací hodině celá škola přišla
do tělocvičny, kde na všechny čekala diskotéka. Děti měly nádherné převleky, byli
k vidění např. čarodějnice, upíři. V kostýmech byli dokonce i někteří učitelé.
Měli jsme připravené soutěže, jako pojídání prstů, pití krve a také
vyhodnocení masek. Všichni jsme si to užili.
Zuzana Kovaříková, IX.

FOTO: Halloweenské převleky

Výrobní den
27. listopadu se v základní škole konal výrobní den. Na druhém stupni
se žáci rozdělili do pěti skupin a začalo se vyrábět. Vyrábělo se všechno možné,
od sněhuláků až po vánoční stromečky. Učitelé si vše připravili předem a žáci,
jen co přišli, pustili se do vyrábění. Vyrábělo se celý den a výsledek byl
překvapivý, vyrobilo se hodně hezkých výrobků.
První stupeň také vyráběl, a to většinou v hodinách výtvarné výchovy.
Jakub Mrňák, VIII.
Čertovská diskotéka
Dne 8. 12. naše devátá třída pořádala tradiční čertovskou diskotéku.
Někteří z nás chodili první dvě hodiny po třídách a zlobivé děti potrestali
a hodné odměnili.
Po velké přestávce začínala diskotéka, při diskotéce se tancovalo a byly také
připravené různé hry, např. židličkovaná, soutěž o nejlepší masku, hledej
perníček, poznej, co jíš atd.
Diskotéku jsme si jako deváťáci velmi užili a ostatní také.
Nikola Demeterová, IX.
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Mikulášské trhy
V sobotu 2. prosince se na kladrubském náměstí konaly Mikulášské trhy,
kde také prodávali žáci ZŠ své výrobky. Sice bylo mrazivé počasí, ale lidí se
dostavilo hodně a prodalo se téměř vše, co jsme připravili.
Výdělek se tradičně použije na podporu vzdělávání Muthiny z Keni.
Michaela Kašáková, VIII.

FOTO: Prodej na Mikulášských trzích
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Mateřská škola informuje:
Návštěva „Bylinkové babičky“ u Koťat
Koncem listopadu nás v naší MŠ Kladrubech navštívila P. Čechurová
s výchovným programem „Bylinková babička“.
Paní Čechurová se proměnila v bylinkovou babičku a děti seznámila
s nejrůznějšími bylinkami. Ukázala dětem, na co všechno se bylinky používají
a co se z nich dá vyrobit. Děti si také přivoněly k olejíčku na dobré spaní
a bylinkovému mýdlu. Na závěr programu si děti vyrobily bylinkovou sůl.
Do pytlíčku si nasypaly sůl, tymián, libeček, saturejku a estragon.
Bylinková babička se s dětmi rozloučila uvařením bylinkového čaje a děti
si domů odnesly spolu se zážitky i nové zkušenosti o bylinkách.
Program byl opravdu zajímavý a těšíme se na příště.
Petra Kertysová, Šárka Ježová

FOTO: Návštěva Bylinkové babičky

Podzimní tvoření s rodiči
Letošní podzim jsme zvolili ve třídě Koťat trošku netradiční formu „dílničky“
– tvoření s rodičů s dětmi.
Netvořilo se v MŠ, ale děti vyráběly s rodiči doma. Vyhlásili jsme soutěž,
která se týkala vytvoření „Podzimního strašidla“. Musíme říci, že se rodiče
s dětmi tohoto úkolu zhostili opravdu na výbornou. Šatnu jsme měli zaplněnou
různými skřítky, vílami, Dýňáky i Podzimníčky. Všem se díla krásně zdařila.
Rodičům moc děkujeme. Náš dík patří p. Kertysovi, který nám zajistil jogurty,
které byly součástí sladké odměny pro děti.
Moc se těšíme na další společnou akci.
Petra Kertysová, Šárka Ježová
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FOTO: Výrobky z podzimního tvoření

Podzimní strašidla u Koťat
Děti s rodiči vytvořily krásná podzimní strašidla a my jsme v MŠ nemohli
zůstat pozadu. Vyrobili jsme pana a paní Cukeťákovi, různé skřítky z tykviček
a také Dýňáky. Tímto bychom chtěli moc poděkovat pí Mikšíkové, která nám
věnovala spoustu nádherně barevných dýní.
Petra Kertysová, Šárka Ježová

FOTO: Cukeťáci, Dýňáci a další…

Adventní čas
Na začátku prosince jsme v MŠ přivítali čerta, anděla a Mikuláše. Svatý
muž se svými pomocníky navštívil třídu Sluníček, Koťat a Broučků.
Ve všech třídách čertice přečetla hříšníkům jejich prohřešky z Knihy
hříchů. Došlo i na to, jestli zlobič propadne peklu či nikoli. To čertice zjišťovala
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tím, že hříšník strčil nohu do „čertí boty“. Když padla jako „ulitá“, zlobič propadl
peklu. Protože čertice byla shovívavá a hříšníci slíbili, že se polepší, tak je
čertice za nějakou tu básničku, písničku a taneček do pekla neodnesla. Děti si
odnesly sladkou výslužku a možná i předsevzetí, že chvíli nebudou zlobit.
Všichni prožíváme adventní čas a přípravu na vánoční svátky. Ve třídě
Koťat jsme se pustili do výzdoby, abychom to tady měli opravdu hezké. Paní
Hrochová nám věnovala krásné vánoční koule, které jsme si s dětmi ozdobili.
Tímto bychom chtěli moc poděkovat.
Všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok 2018.
Petra Kertysová, Šárka Ježová

FOTO: Mikuláš, anděl a čert v MŠ
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Co nového u Berušek a Broučků
Užili jsme si pěkných teplých podzimních dnů. Při procházkách jsme
pozorovali změny v přírodě a zjistili, že rybník pod hřbitovem byl vypuštěný.
Podzimní tvoření je úžasné v tom, že nám hodně nabízí příroda a zahrada
a můžeme tvořit netradičně. A tak jsme sbírali barevné listí a tvořili z něj. Měli
jsme i dýni, kterou jsme nejen na naší školkové zahradě vydlabali na krásného
dýňáčka, ale i jsme ji ochutnali a docela nás překvapilo, jak je výborná!!! Při
programu „O podzimu“ s paní Petrou Čechurovou jsme odšťavili jablíčka
a ochutnali mošt, který byl také velmi dobrý.
Při hrách ve školce s námi byla „slečna Skřítková“. Také nás navštívil rytíř,
který do Kladrub doprovází sv. Martina. Měl pro nás připravené meče a brnění.
Zkusili jsme si bojovat a zjistili, že to vůbec není jednoduché. Upekli jsme
svatomartinské rohlíčky a na Martinskou slavnost jsme vyrobili lucerničky.
Když napadl první sníh, koulovali jsme se a pozorovali jsme zmrazky, jak se na
sluníčku třpytí a tají nám v dlaních. Měli jsme spoustu práce s přípravou
vánočního přání, dárečků rodičům i programu na besídku.
Když čtete tyto řádky, už za sebou Vánoční besídku máme. Ale o tom, jak se
nám povedla, Vám napíšeme až v dalším čísle Zpravodaje.
Marcela Jandíková, Eva Pomyjová

FOTO: Podzim u Broučků a Berušek

Cesta do Betléma
V tomto nádherném předvánočním čase plném očekávání příchodu Ježíška,
nás navštívila paní Petra Čechurová z ekocentra Tymián se svým programem
„Cesta do Betléma“. Děti se tak seznámily s tím, jak to bylo s narozením
Ježíška, kdo byli jeho rodiče a jak jeho narození vítali obyčejní lidé i králové.
Dary, které nesli chudí i bohatí Ježíškovi, jsme si prohlédli a porovnali tak
přání dnešních dětí s tím, co si mohly přát a dostat děti v době Ježíškova
narození. Berušky a Broučci také přispěli Ježíškovi svými dary, které sami
namalovali.
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V průběhu programu jsme si i zazpívali známé koledy a sami se doprovázeli
na hudební nástroje. V samém závěru programu si děti vyrobily vánoční přání,
jež si odnesly domů a také odlily ozdobičky z voskových plátů, které nám budou
zdobit vánoční stromeček v naší třídě.
Tímto chce paní Petře Čechurové poděkovat za krásně strávené dopoledne.
Marcela Jandíková, Eva Pomyjová

FOTO: Program „Cesta do Betléma“

Sluníčka tvořila
Již tradičně se setkáváme s rodiči našich Sluníček na podzimních tvořivých
dílničkách. Letos jsme vyráběli jednoduché vánoční dekorace, které s pomocí
maminek a tatínků zvládne každý kluk i holčička. Naše Sluníčka mají šikovné
ručičky po svých rodičích, a tak jsme se všichni mohli radovat z pestrých
papírových stromečků nebo nepečených perníčků z kartónu či celého pekla
vystříhaných čertů. Pokud půjdete kolem školky, prohlédněte si vyzdobená
okna naší třídy. Všechny zasněžené chaloupky, které zdobí náš pavilon,
nakreslily děti s rodiči. Za originální výzdobu všem moc gratulujeme a děkujeme.
Zuzana Křížová
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FOTO: Tvoření u Sluníček

Drakiáda
Těsně před podzimními prázdninami a výměnou letního času za zimní jsme
ještě uskutečnili s rodiči a dětmi „Dračí létání“.
Vždy při této již tradiční akci si v rodinách připravují dráčky různých
materiálů i velikostí již 14 dní předem. Pak se čeká na vhodné větrné počasí
bez deště.
A 25. 10. všechno nasvědčovalo tomu, že by na poli za poštou mohlo začít
to pravé dračí hemžení. I přes některé počáteční technické potíže (jak dostat
draka do vzduchu) si všichni zúčastnění poradili. Pak už stačilo si užívat
pohledu na množství dráčků ve vzduchu na jednom místě v Kladrubech.
Odměnou dětem za vzorné držení a navigování létajícího dráčka byla
medaile, diplom, omalovánka i pamlsek.
Alena Medová

FOTO: Drakiáda s rodiči
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Uzavření Mateřské školy Kladruby v prosinci 2017
Mateřská škola Kladruby bude ve dnech 27., 28.,
29. 12. 2017 a ještě 2. 1. 2018 uzavřena. Provoz bude
obnoven opět ve středu 3. 1. 2018.

Víte, že:


28. 11. přijelo do MŠ divadlo Ondřej s pohádkou na čertovské téma
„O nezbedné princezně“



nás 5. 12. navštívili s pamlsky pro všechny děti čertice s malým čertíkem,
Mikuláš a anděl, touto cestou chce MŠ poděkovat včelařům za perníkové
čerty s Mikuláši, pí H. Zdvihalové za bonbóny a p. R. Kertysovi za jogurty –
vše do balíčků dětem



jsme přispěli za pomoci rodičů
onemocnění dětí



naše poděkování patří i pí Mocové za sponzorský dar 25 svítících
čertovských rohů



20. 12. budou mít děti ve třídách
s vánoční tématikou



21. 12. půjdou děti od Sluníček potěšit s vánočním programem, drobnými
dárky a přáníčky kladrubské seniory do DPS

fondu Sidus na léčbu onkologických

pro své rodiče připravený program

Alena Medová
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Regionální muzeum Kladrubska informuje:
Regionální muzeum Kladrubska děkuje všem návštěvníkům
za přízeň v roce 2017. Jsme rádi, že je muzeum místem, kde se
mohou setkávat všechny věkové a zájmové skupiny lidí.
Přivítáme rádi každého návštěvníka. Je za námi spousta
kulturních akcí, některé byly velice podařené. A nepřestaneme
se snažit pro Vás připravovat zajímavé akce i v nadcházejícím
roce. Těšit se můžete na divadla, klubové večery, vernisáže,
přednášky, besedy, akce pro děti, kroužky a mnoho dalšího.
Přejeme šťastný nový rok 2018 plný úspěchů, lásky a štěstí.
kolektiv muzea

Muzejní kafírna
Protože proměna muzejního sálu v kafírnu se setkala již o pouti s velmi
pozitivními ohlasy, rozhodli se pracovníci muzea totéž zopakovat i v neděli
19. 11. 2017. Z výstavního sálu se opět stala malá, ale velmi útulná
kavárnička, kde si mohli návštěvníci posedět nejen při velmi dobré kávě, ale
v nabídce bylo též vínko či koláčky. A aby atmosféra bylo opravdu tak příjemná,
k poslechu hrál v Kladrubech oblíbený Petr Puda. Tentokrát si pro své převážně
příznivkyně připravil skladby nejen s klavírem, ale i s kytarou a ukulele.
K některým i zpíval, takže nikdo domů nepospíchal.
A kdože je vlastně miláček kladrubských žen? Petr Puda je původem
ze Sokolova, ale dnes už je z něj Plzeňák. Je to nadšený muzikant hrající
rovnou na několik hudebních nástrojů, jak během odpoledne ukázal.
Kladrubští ho znají už skoro 10 let z kapely hrající na Masopustních
taškařicích. Zároveň ale také pan učitel hudební výchovy a němčiny na jednom
plzeňském gymnáziu. Krom muziky má rád toulky na kole přírodou. Ale jestli
na své cyklovýlety vyráží sám nebo v doprovodu – to už nám neprozradil.
Za sebe mohu říct – tomuhle říkám pohodové odpoledne.
Monika Šavlová

31

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

6/ 2017

FOTO: Kavárna v muzeu, 19. listopadu
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Vernisáž Design vinylu
První potištěné obaly zvukových nosičů, potažmo desek, se objevily
ve čtyřicátých letech minulého století. Jejich autorem byl A. Steinweis a byly to
ještě staré, těžké a pouhých 8 minut hrající šelakové desky.
S vynálezem dlouhohrající desky v roce 1948 se neobvykle prodloužil
záznam a nové vinylové nosiče byly schopné pojmout až půl hodiny hudby.
Populárnímu LP byla otevřena cesta na trh a cover desek se musel přizpůsobit
rostoucí poptávce po gramofonových deskách.
Výstava je jenom průřezem různých témat na obalech, nepřisvojuje si
zdaleka nárok definitivy, ukazuje jen zlomek výtvarných témat na vnějších
obalech hudebních nosičů.
Pro srovnání jsou vystavena i díla českých propagačních výtvarníků a jejich
kolegů z „Ostbloku“, Většina obalů je ze „Západu“, kde cenzura nebyla tak
tvrdá. Průřez designů obalů od šedesátých do devadesátých potěšil návštěvníky
vernisáže neméně než občerstvení, místo živé hudby byla hudba z „konzerv“,
z gramodesek…
Přesvánoční výstavu je možné navštívit do 18. ledna.
Pavel Parlásek

FOTO: Vernisáž Design vinylu
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Zdobení perníčků 2. 12.
Zdobení perníčků jsme v muzeu měli poprvé a určitě ne naposled, jelikož
zájem byl velký a navštívili nás i malí šikulové. Zdobili jsme s paní Miroslavou
Škorvánkovou, která je zdatná ve zdobení i pečení perníčků. Kurzík začal
povídáním o historii perníků, o druzích a technikách výroby těchto sladkých
a voňavých dobrot. Paní Mirka nám také povídala o tom, jak absolvovala kurz
techniky zdobení a jak navštívila závody na výrobu a dekorování perníčků, což
bylo zajímavé. Přinesla také malou ukázku, jak takový hezky nazdobený perník
vypadá. Ukázala nám jak umíchat správnou bílkovou polevu, která není ani
moc tuhá, ani moc tekutá. Vyzkoušeli jsme si vyrobit cukrářský kornoutek, se
kterým ale umí málokdo pracovat. Jelikož k perníkům patří med, tak
návštěvnice a pár malých návštěvníků mohlo ochutnat i med. Pro ty dospělé
byla také ochutnávka medoviny mandlové, bylinkové a té tradiční. Po povídání
se všichni mohli vrhnout do zdobení. Každý si domů mohl odnést několik
kousků tohoto cukroví a hezký zážitek z příjemně stráveného odpoledne
společně s malou pozorností v podobě skleničky medu a úžasných receptů
na voňavé perníčky. Tímto děkujeme Paní Škorvánkové.
Kateřina Karasová

FOTO: Kurz zdobení perníčků
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Hasičské okénko:
Vážení spoluobčané,
konec roku se nezadržitelně blíží a to je ideální
čas zhodnotit naši činnost v roce 2017.
V letošním roce jsme nevynechali žádnou
z našich tradičních akcí. Uspořádali jsme Hasičský
ples, postavili májku a následně ji vydražili
a skáceli, přispěli jsme naší troškou do mlýna
k dětskému dni a k akci Ahoj prázdniny.
V pracovní činnosti jsme také nezaháleli. Sázeli
jsme stromky, sebrali železo, uspořádali jarní část
okresního kola hry plamen, pomáhali v zabezpečovací četě krajského kola
Plamenu v Tachově a uspořádali ukázku v ZŠ.
Výjezdová jednotka zasahovala v tomto roce 16x. Z toho 9x u požáru,
5x padlý strom, 1x vyhledávání osob a 1x záchrana osob. Také se pravidelně
školila, opravovala a udržovala techniku a výstroj.
Kroužek Mladých hasičů zatím funguje bez problémů. Začínáme se
připravovat na jarní kolo Plamenu. Musím všechny děti pochválit za jejich
nadšení a snahu.
Na sportovním poli se nám letos také docela dařilo. O výsledcích
jednotlivců, dospělého a dětského družstva jsem vás po celý rok pravidelně
informoval.
Konec roku je také vhodná doba pro poděkování. Rád bych poděkoval všem
členům, kteří se účastnili našich akcí, brigád a veškerých pracovních činností.
Dále náš dík patří městskému úřadu za podporu a spolupráci, všem
sponzorům, jež nám přispívají na vytvoření tomboly na plese, všem, kdo nás
podporují a fandí nám na poli sportovním, a hlavně těm, kteří oceňují naši
hasičskou práci, když někdo potřebuje naši pomoc.
Za sebe i za Sbor dobrovolných hasičů Kladruby Vám přeji příjemné prožití
vánočních svátků a poklidný vstup do roku 2018.
Martin Větrovec
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Vojensko-historické sdružení Kladruby
Tak co je nového na bunkrech? Tuhle větu začínám ke své velké radosti
postupně stále častěji slýchat nejen od lidí z Kladrub, ale i z okolí. Jsem tomu
moc rád a o několik postřehů z letošního roku se s vámi rád podělím.
Letošní, již patnáctou návštěvní sezonu jsme začali hrabáním v zemi.
Museli jsme totiž položit nový telefonní kabel mezi objekty. Ten původní, který
dobře sloužil mnoho let, se totiž stal kořistí nějakých pochybných hledačů
pokladů. Přestože byl označený folií a na první pohled na něm bylo vidět, že
není ze zlata, ba dokonce ani z mědi, byl to obyčejný vojenský kabel, známý pod
názvem „pékáčko“, po celé délce ho bezohledně vyrvali ze země, roztrhali
na kusy a nechali poházený po lese. (Prasata divoká to nebyla, ta by několik
kusů nesmotala do smyčky, ale byla to asi prasata jiná…) Takže jsme po mnoho
dní vždy ráno přijeli, uchopili krumpáče a lopaty a celý den pěkně kopali,
pokládali a zahrabávali… Ostatně při budování muzea opevnění jsme si vyzkoušeli
opravdu mnoho činností.
Další „zajímavou aktivitou“ je navážení veškerého, i toho nejobyčejnějšího,
materiálu z depozitáře. Všechno, třeba i jen obyčejné bedny, se totiž ponechané
v objektech přes zimu spolehlivě poškodí a po létech i zničí. Přece jen jsou to
betonové kobky, které nebyly postaveny na tolik let – v roce 2018 to bude již 80
let od výstavby expozičních objektů. Přitom byly určené na zadržení nepřítele
několik dnů, maximálně týdnů. Je tedy obdivuhodné, v jaké kvalitě byly stavby
vybudovány a zařízení je po renovaci a průběžné údržbě stále funkční. To je
také jedna z unikátností opevnění v Kladrubech, že si návštěvníci mohou
i některé věci vyzkoušet. V kolika objektech v republice si mohou lidé zkusit
zamířit ze zbraní v lafetách, zkusit pozorovat periskopem, vzít pušku do ruky?
Marně přemýšlím… To vše přispívá k dobré reputaci, jakou Muzeum
čs. opevnění Kladruby už má. Pokud se tedy návštěvnosti týká, v loňském roce
to bylo 1040 lidí, letos 966. Je to téměř neuvěřitelné číslo, pokud vezmete
v úvahu, že je otevřeno jen v létě (červen až září) a to pouze soboty a neděle.
Málokteré takto malé muzeum se může chlubit takovou návštěvností. Jsme
rádi, pokud se lidé zapíší do návštěvní knihy a připojí alespoň přibližné
bydliště, je velmi zajímavé zápisy si pročítat. Bez nadsázky se dá konstatovat, že
jezdí lidé z celé republiky, hodně z ciziny a také – a to nás moc těší – hodně se
začali objevovat návštěvníci z Kladrub! Za to jsme rádi a děkujeme!
Jak se tak dlouhodobě „motáme“ okolo kladrubských bunkrů, zjišťujeme
i nějaké drobnější zajímavosti. Například, že kromě již všeobecně známé
návštěvy manželky prezidenta, byly naše objekty i cílem několika generálů.
V roce 1950 to byli generálové Sameš, Kratochvíl a Lomský, v nedávné době
gen. Adam a Pilc, v letošním roce přijel zcela neočekávaně generál Duchek.
Takže by se dalo konstatovat „generálský řopík“. To také není běžné. Musíme si
ovšem přiznat, že je to dáno nejen kvalitou a originalitou vybavení, ale i umístěním
v atraktivní lokalitě poblíž kláštera a velmi snadnou dostupností. Ale právě
proto nelitujeme času, námahy a peněz, aby v Kladrubech byla opravdu perla
pevnostního muzejnictví v kategorii lehkých opevnění. A aby co nejvíc
spokojených návštěvníků odjíždělo s pocitem, že „ty Kladruby jsou zajímavé“.
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Sami návštěvníci někdy i přinesou zajímavé tipy na zatraktivnění. Pominu-li
to, že v loňském roce nám chodila převážně mládež i v noci (a to třeba i ve dvě
v noci), protože někoho napadlo udělat z objektu „stadion pokémonů(!)“ a dát to
na internet, letos jsem pro změnu zaregistroval skupinu podivně vzhlížející
k nebi a různě nastavující mobily do všech stran. Dozvěděl jsem se, že tady
nasávají energii, protože je to magické místo na třináctém zemském poledníku.
Co je zase tohle za výmysl? Poledník, to je jasné, nejkratší spojnice severního
a jižního pólu, všechna místa na jednom poledníku mají stejný čas. A že jeden
prochází Stříbrem, kde si z toho udělali jednu z místních atrakcí, docela
velkoryse pojatou. A asi taky i draze… Ale že by tady? Ano, právě tady několik
metrů před hlavním expozičním objektem, tím, který je uveden do stavu z roku
1938, probíhá 13. st. 00´ 00" východní délky, jak zní správný název poledníku!
Tak, další rarita Muzea čs. opevnění Kladruby, teď ještě to trochu využít.
Na přesném zaměření (podle odborníků to jde s přesností na 20 cm) se pracuje,
vyznačení bude kamennými mezníky. Letos jsme zatím stihli udělat na průběhu
poledníku dvě lavičky, jednoduché, s využitím dřeva z padlých stromů. Takové
přírodní
do
lesa
patří,
přirozeně sem zapadnou. Tak
až půjdete na procházku,
v úvozu
pár
metrů
před
bunkrem, můžete na lavičce
načerpat energii z poledníku.
V příští sezoně, od začátku
června se těšíme na vaši
návštěvu vybavených objektů,
klidně i opakovanou. Přijďte,
řekněte známým, budeme se
na vás těšit.
Petr Petr

FOTO: Interiéry vybavených objektů – stav 1938 (objekt 965), stav 1965 (objekt 964)
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Nacházela se v blízkosti Kladrub vesnice Buková?
Nedávno jsem se po skončení jedné z přednášek v kladrubském muzeu
náhodně dozvěděl od pana Mgr. Tomáše Maříka, archeologa tachovského
muzea, že s dalšími jeho kolegy provádí průzkum údajné středověké tvrze sotva
půl kilometru jižně od kladrubského kláštera. Tvrz se měla nacházet jen kousek
za dálničním mostem, poblíž jednoho z rybníků, nedávno nově pojmenovaného
Raška I., kterým protéká Zámecký potok. Pokud by tam měla být někdy dávno
tvrz, pak se domnívám, že jejím majitelem byl zřejmě jakýsi menší šlechtic
či zeman, který měl jistě v nějaké blízké vesnici i své poddané. Ale taková
vesnice v těchto místech nebyla zatím známa.
V potvrzovací listině papeže Řehoře IX. hlásící se k roku 1239 (viz též kniha
Kladruby 900 – lidé, život, doba, z roku 2015, str. 38 a 39) je uvedena více než
stovka vesnic patřících klášteru, rozdělených podle tzv. provincií (krajů).
Zajímavé však je, že vesnice jsou v této listině většinou řazeny za sebou přesně
v pořadí, jak ležely na důležitých cestách. Tak třeba jedna řada vesnic
v majetku kláštera je uvedena v originálu listiny takto: forum Cladorubense,
Bucowa, Senadici, Scapce, Hore, Hocou, Mileuo, Tunehodi, Nabrode, Wirow,
Borouene, Suirchow… To tedy znamená v současném pojmenování: tržiště
(město) Kladruby, Buková, Senadice, Skapce, Zhoř, Kočov, Milevo, Tuněchody,
Brod, Výrov, Borovany, Cvrčkov… Marně jsem už dříve uvažoval, proč je ves
Buková zařazena hned za Kladruby před Senadicemi, Skapcemi a dalšími.
Známe až dosud v našem okolí Bukovou u Telic a pak Bukovou u Merklína,
která klášteru patřila už při jeho založení. Domníval jsem se, že v tomto případě
šlo však o prvně zmíněnou Bukovou u Telic nebo snad o ves Bukovec. Ale
přesto jsem ve výše zmíněné publikaci o Kladrubech již napsal, že podle
uvedené listiny by nějaká další Buková přece jen kdysi měla ležet mezi
Kladruby a Senetickým lesem, v němž se tehdy nacházela vesnice Senadice
s tím, že třeba později budou její pozůstatky teprve objeveny.
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A zřejmě se ukazuje, že to byla pravda a tato ves, jménem Buková, se
opravdu asi nacházela právě u zkoumaného místa oné tvrze, na poli směrem
k dnešní skapecké silnici. Archeologický průzkum zjistil, že tato tvrz zde stála
už někdy ve třináctém století, ale i ona neznámá ves Buková je přece uváděna
také už k roku 1239. Tvrz byla podle archeologů jednoduché konstrukce, snad
dokonce dřevěná a neměla mít dlouhého trvání. Její pozůstatky leží v cípu
lesíka, který sem od jihu zasahuje, při svazku úvozů, což prozrazuje tudy
vedoucí někdejší cestu. Tato cesta byla kdysi pokračováním, nebo spíše nějakou
dobu jen odbočkou ke klášteru a Kladrubům od nějaké významné staré cesty.
Pozůstatkem takové staré komunikace je v Senetickém lese dosud zachovaná,
poměrně široká a přímá lesní cesta. Ta směřovala od dnešní Kočovské hájovny
a přecházela přes současnou skapeckou silnici u malého lesního rybníčka
s křížkem v Senetickém lese. Ještě dnes probíhá souběžně s dnešní skapeckou
silnicí, asi necelých 800 metrů východně od ní. Vede přes někdejší ves
Senadice, dále podél hájovny Obora (kdysi Burešova hájovna) tzv. Třešňovkou,
dnes ale již přerušena dálnicí, směrem ke Žďáru. Od Žďáru pak směřovala
tenkrát dokonce přes Jirnou na Stříbro. Tato cesta byla především
ve 14. a 15. století používána jako hlavní trasa. Byla to odkloněná důležitá
zemská cesta od Domažlic k Plzni, která musela povinně procházet Stříbrem
a nesměla se „dotknout“ Stříbru znepřátelených Kladrub, ani samotného
kláštera. Ještě na přiložené mapce tzv. 1. vojenského (josefského) mapování
z doby kolem roku 1765 je znatelně vyznačena, zatímco současná silnice
na Skapce je jen chabě znát několika úvozy. Není tam ale ještě hájovna v lese
Obora, o níž je první zmínka až o dobrých sto let později (1863). Zato je tam
zakreslena již neexistující hájovna na opačné straně rybníka Raška I. s nápisem
Jäg. haus.
Touto cestou zřejmě přicházely v lednu roku 1421 mohutné houfy husitů
vedené Janem Žižkou od zničeného chotěšovského kláštera ke klášteru
kladrubskému. Byli to asi oni, kdo poničili klášterní vesnice Skapce, Kočov,
Senadice a také onu nám dosud neznámou Bukovou. Zatímco Skapce byly
později znova postaveny, ostatní uvedené vsi už zůstaly neobnoveny, mezi nimi
i Buková. O jejím majiteli a jeho zemanském rodu žijícím v sousední tvrzi
nevíme, zda zůstal během husitského tažení naživu. Avšak jeho potomci žili
později v samotných Kladrubech. Jakýsi Mikuláš Voldřich z Bukova, ač znám
jako nenapravitelný dlužník a neplatič (viz článek v minulém Zpravodaji), byl
kolem roku 1530 zřejmě potomkem rodu z Bukova či Bukové. Bydlel ale už
v Kladrubech jako usedlý měšťan, pravděpodobně snad jako nižší úředník nebo
hospodářský správce na klášterním statku, stejně tak, jako mnoho dalších
„zkrachovaných“ majitelů tvrzí nebo svobodných dvorců.
Věřme, že archeologický průzkum neřekl v této kauze poslední slovo, ale že
přinese ještě další zajímavé poznatky z této lokality a potvrdí některé
domněnky, uvedené v tomto pojednání.
Jiří Čechura
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OBR.: Pravděpodobná lokalita někdejší tvrze a vesnice Buková na současné mapě

OBR: Situace v polovině 18. století na mapě tzv. prvního (josefského) mapování

40

HISTORIE

6/ 2017

Zajímavosti z kronik
Dostala jsem se ke starým zprávám ze staré kladrubské kroniky. Domnívám
se, že by bylo vhodné se o některé zprávy podělit s veřejností. Tak tedy jednu
velmi zajímavou přikládám.

Požár v roce 1843
Tvrdý osud postihl před mnoha lety naše milé město Kladruby. Den
25. 3. 1843 padl na sobotu. Vlídné počasí dovolilo jiřinám zazelenat se.
Jmenovaného dne se počasí náhle změnilo a drsný vítr, který se zvedl, se
vystupňoval v noci v silný vichr. Obyvatelé města opustili již k půlnoci hostince.
Pouze v hostinci Zeidlerově čp. 25, ve kterém se konala pohřební hostina
za Tomáše Geblofského, seděli ještě čtyři muži a hráli karty. Ve 2:30 hod.
opustil jeden z hrajících hostinec, sotva však překročil práh, spatřil oblohu
zbarvenou září plamenů. V zápětí se městem rozléhalo hrůzu vzbuzující volání:
„Oheň, oheň.“ Jeden z nich ihned spěchal k obci Pozorka, aby probudil tamní
obyvatele a povolal je ku pomoci hašení. Druhý vystoupil na kostelní věž
a chvějící se tóny zvonu vysílaly prosby o pomoc do dáli. Zatím zbylí dva muži
probíhali ulicemi města, aby probudili obyvatele ze sladkého spánku k hrozné
skutečnosti. Oheň vypukl ve stodole Kateřiny Gangliové čp. 3 stojící
na severovýchodním konci města a prudký vítr jej rychle přenesl na další
stavení.
Nejdříve se pokoušeli přispěchavší lidé odkrytím střech ještě nehořících
domů, jmenovitě domu Jakuba Novacia, zabránit dalšímu šíření ohně. Když
však viděli, jak divoký vichr bere hořící došky ze stodoly a roznáší je po celém
městě, rozbíhal se každý ke svému domovu, aby jej zachránil před ničícím
živlem. V krátké době proměnil vichr spodní čtvrť města až ke kostelu
a Truhlářské ulici v plamenné moře. Tu náhle se změnil vítr na jihozápadní
a hnal tak plameny do požárem ještě nezasažené části města a tu také zapálil.
Žár byl tak obrovský, že bylo naprosto nemožné vjet se stříkačkami do města.
Celá obloha vypadala jako rudý purpurový plášť. Zář byla pozorována až
z pražské hradní věže a sděleno tamějšímu obyvatelstvu. V době kratší čtyř
hodin se stalo město se svými více než staletými budovami kořistí plamenů.
Poslední obětí se stala věž kostela, ač se zdálo, že tento bude zachráněn. Jen
s největší obtíží mohly být zachráněny alespoň zvony. Bohužel tomuto
zničujícímu požáru padl jeden lidský život. Jeden muž z Holostřev, který
přispěchal též na pomoc při hašení, byl zabit zřítivší se zdí domu čp. 44.
Jen málo domů ušetřil divý živel, jen málo domů zbylo z kdysi vzkvétajícího
města. Mnozí zachránili jen holý život. Svítání odhalilo smutný obraz požářiště.
Se stopami beznaděje ve tváři stál tak mocný otec obklopen naříkající rodinou
před ještě kouřícími troskami svého domu, který pohřbil jeho blahobyt a přidal
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mu nové starosti o zabezpečení rodiny. Nouze, která postihla v následujících
dnech nešťastné obyvatelstvo je těžko k popsání. Všichni postrádali i to
nejnutnější. Lidé i zvířata bez střechy nad hlavou museli většinou žít pod širým
nebem a snášet při tom hlad a zimu. Tehdejší panský správce, hospodářský
radní Franc, obměkčil polního maršála hraběte Windischgrätze, aby
nešťastnému městu pomohl. Když tento z kostelní věže přehlížel spáleniště,
zvolal: „Ó, velké, velké to neštěstí, ano, teď je všem třeba pomoci.“ Obětavá
pomoc okolních obcí zmírnila alespoň tu nejhorší bídu. Při této příležitosti
se zasloužila o město jeho výsost hrabě Windischgrätze, tzv. otcovský ochránce
našeho města. Jeho působením u vysoce postavených osobností u dvora byla
provedena pomocná akce v ostatních zemích, kterými se získaly velké finanční
prostředky k znovuvýstavbě.
Blanka Krýslová
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Klubový večer 17. listopadu
Poslední klubový večer tohoto roku byl s nevšedním hostem. Tímto hostem
byla žena, což není nic neobvyklého, neobvyklé jsou její práce a koníčky.
Pozvání přijala paní Lucie Dolejší, která je spisovatelkou, vizážistkou,
stylistkou, youtuberkou, bloggerkou a hlavně skvělou osobou. Lucie k nám
přijela z malého městečka u Prahy a vzala s sebou svého sympatického manžela
a pejska. Manželé Dolejší také navštívili náš krásný kladrubský klášter, který
velice chválili, a rádi k nám zavítají znovu.
Paní Dolejší je asi nejvíce známá právě díky youtube, které je v poslední
době velkým fenoménem a médiem, zde působí cca 5 let. To už jsou přece jen
nějaké zkušenosti a několik desítek tisíc věrných sledovatelů. Lucie natáčí
různá videa o životním stylu, vaření, oblékání, cestování, šití a nyní relativně
nově se zabývá přírodní kosmetikou, kterou testuje a pravidelně používá. Cílová
skupina diváků a čtenářů jsou většinou ženy okolo 25 – 50 let. Avšak cestu
k Lucčiným videím si najde i mladší divák. Jelikož paní Lucie napsala knihu
speciálně pro ženy, tak několik návštěvnic si svou knihu přineslo a nechalo si ji
podepsat.
Večer byl spíše komorního rázu, což neměnilo nic na tom, že byl velice
příjemný a inspirativní. Témata se probírala různá, jak ryze dámská, tak
vzhledem k pár mužům i neutrální.
Kateřina Karasová

FOTO: Klubový večer s Lucií Dolejší
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Mikulášský trh s vepřovými hody
Mrazivé sobotní ráno 2. 12. nikoho neodradilo od návštěvy Mikulášského
trhu na náměstí. A ti, kdo přišli, určitě nelitovali. K zakoupení byly různé
výrobky od žáků ZŠ Kladruby, kteří svým výdělkem pomáhají adoptované
Muthině z Keni. Výrobky dětí zmizí vždy velmi rychle, takže se vyplatí přijít
opravdu brzo. Milovníci zabijačkových specialit si také přišli na své. V nabídce
byla polévka, jitrničky, jelítka, tlačenka a další dobroty. Nechyběly ani stánky
s různými tipy na dárečky. Ručně vyráběné keramické ozdoby, šperky,
zahřívací polštářky a mnoho dalšího. Kladrubské lesy prodávaly vánoční
stromečky, o které byl velký zájem. V dopoledních hodinách se svou kapelou
vystoupila Bára Zemanová, která svým rockovým hlasem dala koledám jiné
kouzlo, jež se linulo náměstím a vykouzlilo úsměvy na tváři nejednomu
návštěvníkovi. Všichni posluchači si mohli užívat jak české tak zahraniční
písně. Děkujeme všem zúčastněným, vystupujícím a prodávajícím.
Kateřina Karasová

FOTO: Mikulášské trhy

Lampionový průvod s rozsvícením vánočního stromu
Kladrubami procházeli malí i velcí se svými lampiónky a navozovali
příjemnou atmosféru blížících se Vánoc. Tato již tradiční akce se konala
v neděli 3. 12. I přes chladné počasí jsme se sešli v hojném počtu a společně
jsme spolu přivítali první adventní neděli a rozsvítili stromek na náměstí.
K tomuto krásnému okamžiku nám zazpívali koledy žáci ZUŠ pod vedením paní
Stanislavy Šmahelové. Na zahřátí bylo oblíbené svařené víno a teplá medovinka.
Pro malé návštěvníky byl čaj a něco dobrého k tomu. Tak zase příští rok …
Kateřina Karasová
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Zveme Vás…

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ SE ZPĚVY
V KOSTELE SV. JAKUBA
1. ledna od 17:30, kostel sv. Jakuba na náměstí
Půlhodinu před konáním novoročního ohňostroje na náměstí
se otvírají dveře místního kostela. Každý, kdo má chuť, si může
poslechnout varhany, zazpívat koledy, prohlédnout si
kladrubský betlém s Jezulátkem anebo si jen tak posedět…

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
1. ledna od 18:00, kladrubské náměstí

TŘI KRÁLOVÉ – obcházejí kladrubské domácnosti
6. ledna, Kladruby
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HASIČSKÝ PLES
13. ledna od 20:00, kulturní dům
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kladruby.

CESTOVATELSKÝ OBČASNÍK: KAJLÁŠ
18. ledna od 18:00, sál muzea
Zajímavé povídání s Čestmírem Lukešem.

MYSLIVECKÝ PLES
19. ledna od 20:00, kulturní dům
Pořádá Myslivecké sdružení Výrov. Opět bude
připravena bohatá myslivecká tombola.

VČELAŘSKÝ PLES
27. ledna od 20:00, kulturní dům
Pořádá základní org. Českého svazu včelařů Kladruby.

1. VERNISÁŽ VÝSTAVY:
VÝSTAVA PANENEK A FOTOGRAFIÍ
9. února od 18:00, sál muzea
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MASOPUST
10. února od 13:00,
sraz maškar na náměstí

MASOPUSTNÍ TAŠKAŘICE
10. ročník
10. února od 19:00, kulturní dům
O zábavu nebude nouze!!! Soutěž o nejlepší
masku, volenka, půlnoční překvapení…
Tradiční kapela bude hrát, dokud to vydržíme!

HUDBA O MYŠLENKÁCH MASARYKOVÝCH
15. února od 18.00, sál muzea
Koncert v rámci cyklu oslav 100 let ČSR,
akordeon J. Baštová a loutna J. Macek.
Vstupné 50 Kč.

MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI
17. února od 15:00, kulturní dům
Připraveny jsou soutěže, zábava, překvapení a hlavně správná diskotéka.

1. KLUBOVÝ VEČER
23. února od 18:00, sál muzea
Podrobnější informace se dozvíte z plakátů, webových stránek a FB…

47

KULTURA

6/ 2017

Připravované akce – na měsíce březen a duben 2018
9.
23.
24.
29.
29.
29.
30.
31.

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

od 17:00

1.
1.
2.
20.
30.

4.
4.
4.
4.
4.

od
od
od
od
od

od 9:00
od 8:00

13:00
15:00
11:00
18:00
13:00

Oslava MDŽ
DIVADELNÍ ROK
Maglajz Boulder Cup
Kouloboulení
Prodej výrobků žáků ZŠ
Zelený čtvrtek – mše svatá
Velký pátek – mše svatá
Velikonoční vigilie
Velikonoční jarmark
Velikonoční koncert
Pondělí velikonoční – mše svatá (klášter)
2. KLUBOVÝ VEČER
Slavnostní stavění máje

Přehled bohoslužeb od 20. 12. do 7. 1.
24. 12. od 22:30
26. 12. od 11:00
31. 12. od 11:00
1. 1. od 11:00
6. 1. od 12:00
7. 1. od 11:00

Půlnoční – zpívá Kladrubský chrámový sbor
Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie
Mše svatá s pobožností na konci roku
Mše svatá
Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie
(výstava soch Tří králů)
Mše svatá

redakce
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci lednu a únoru 2018 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
LEDEN

ÚNOR

Goblirsch Rudolf (Kladruby)
Lišková Jaroslava (Kladruby)
Valenová Jana (Kladruby)
Mašát Jaroslav (Láz)
Kučera Josef (Kladruby)
Palma Petr (Kladruby)
Tesárek Miroslav (Kladruby)

Bogdanská Anežka (Kladruby)
Čáp František (Brod)
Šimanová Marie (Kladruby)
Součková Jaroslava (Kladruby)
Pelánek Jiří (Kladruby)
Šámalová Jitka (Kladruby)
Malátová Marie (Kladruby)
Hofmistrová Marie (Kladruby)
Šlapáková Anna (Kladruby)
Kraftová Jiřina (Kladruby)
Pilwousek František (Kladruby)
Goblirschová Mária (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
Vánoce
Krajina zimní se přikryla sněhem
a vítr duje z plných plic
podzim nás přešel divokým během
a zima vtrhla do ulic.
Za okny teplo, vánočka voní,
lidé jsou plni radosti,
zas jsou tu Vánoce, zvonky už zvoní
odložme všechny starosti.
Klid usadí se do duší
zas budou zvony bít,
že narodil se Kristus Pán,
tak budou nocí znít.
Večer, až okna pohasnou
a všichni půjdou spát
nad atmosférou úžasnou
láska nás bude hřát.
Blanka Krýslová
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SPORT
Mikulášský barevný minivolejbal
Dne 10. 12. 2017 se v tělocvičně ZŠ Kladruby konal již tradiční
Mikulášský turnaj v barevném minivolejbale. Pořádal ho kladrubský kroužek
DDM Stříbro „Opravdu správní rošťáci“.
Jedním z prvních úkolů, ještě před nástupem a zahájením turnaje, bylo
slavnostní přijetí nových členů do volejbalového oddílu. Tenhle rituál je spojen
s předáním oddílových dresů a gratulací starších členů oddílu. Pak následovala
série volejbalových utkání, nezapomnělo se ani na přestávku na oběd, další
zápasy a už přišlo vyhodnocení. Turnaje se zúčastnilo 25 dětí, hrálo se ve třech
smíšených kategoriích. Všichni statečně bojovali o každý míč a tady jsou
výsledky:
Skupina A:
Klára Šimková, Lucie Hejplíková
Alžběta Kubizňáková, Daniela Jamrišková
Dominika Lenečková, Tobias Stahl
Nella Trochová, Alena Němečková
Skupina B:
Kateřina Stahlová, Pavel Kubizňák
Alexandra Lehečková, Ondřej Kasl
Rozárie Duspivová, Ondřej Ďurinda
Klára Kuršová, Nikola Šimková
Ema Větrovcová, Jakub Kasl
Skupina C:
Jiří Martinec, ostatní členové skupiny
Anežka Zdvihalová, Jan Bláha
Lucie Bubeníčková, Jan Škubal
Markéta Mašková, Eva Hradilová
Každý z účastníků obdržel mikulášský balíček se sladkostmi, perníkovou
čertovskou medaili, diplom a 1., 2., 3. medaili kovovou, jak jinak než s čertem.
Doufám, že si všichni užili sportovní neděli. Dík patří nejen pořadatelům,
ale i všem, co při organizaci a přípravě turnaje pomáhali (Pavel Petráň, Jan
Turek, Vojtěch Ocelík, Kateřina Mrňáková).
Miroslava Škorvánková
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