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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
máme za sebou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, jejichž
výsledky mnoho nemile či mile překvapily. Volby však odrážejí „vůli lidu“
a jejich výsledky je třeba respektovat a podřídit se jim. Zrovna včera jsem
slyšela v rádiu bonmot o tom, že volby stejně neovlivní nic…, jinak by už totiž
dávno byly zrušeny. Tak uvidíme.
V poslední době se na mne obrátili občané a informovali mne o tom, že je
navštívila firma, která zajišťuje aukce na dodávky plynu či elektrické energie
s tím, že se jedná o firmu, která dělá aukce i pro město Kladruby, dokonce snad
jsou občané povinni se takovéto aukce zúčastnit. Je to samozřejmě nesmysl
a další nekalá praktika firem, kterým se u nás říká „šmejdi“. Město Kladruby
žádnou aukci na dodavatele energií nedělalo a v nejbližší době dělat nebude
(tím nechci říct, že ji nebude dělat nikdy, některá města mají s aukcemi dobré
zkušenosti a dostala se na lepší cenu než dosud, některá si ale naopak po aukci
cenově pohoršila…). I kdybychom nějakou aukci na dodávky energií dělali,
rozhodně by se jednalo o dodávky do objektů a odběrných míst ve vlastnictví
města Kladruby a na dodávky a smlouvy občanů by to žádný vliv nemělo.
Bohužel je třeba stále v tomto ohledu apelovat na zdravý rozum Vás všech. Než
cokoliv podepíšete a uvěříte některým věcem, ověřte si všechna fakta!!!
V minulém Zpravodaji jsme informovali o možnosti zdarma získat od města
Kladruby kompostéry pro domácí využití na zahradách rodinných domů, a to
díky dotaci, kterou získalo Sdružení obcí Černošín, jejímž jsme členem. Věc byla
také hlášena veřejným rozhlasem. Několik menších kompostérů je stále
k dispozici (ve chvíli, kdy píši tyto řádky, možná až budete číst, to bude jinak),
takže je možno si je takto opatřit. I kdyby však nebyly k dispozici žádné,
chystáme se podat příští rok novou žádost a možná tedy bude podobná šance
i příští rok. Všichni žadatelé tedy budou evidování pro budoucí rok.
Velkou radost mám z faktu, že máme pro příští rok přislíbenou dotaci
na nákup nového dopravního automobilu pro naše hasiče. Ten by nahradil
dnešní Avii, která našim hasičům slouží už téměř čtyřicet let. Doufám, že
všechny administrativní kroky spojené s dotací zdárně zvládneme a příští rok
nejen oslavíme čtyřicetiny Avie, ale oslavíme i nulté narozeniny auta nového.
Město Kladruby také požádalo o dotaci na založení sídelní zeleně
v Kladrubech. Jedná se o zeleň v Okružní a části Hřbitovní a Stříbrské ulice
a dále o založení pásu stromů za lokalitou Kladruby – západ, která by měla
sloužit jako odhlučnění a větrolam.
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Další dotací, o kterou budeme žádat v nejbližší době je dotace
na rekonstrukci Sulanova statku. V současné době jsou dotace pro města
našeho typu velmi omezené, například již není možné žádat na dotace na místní
komunikace, kde jsme byli v nedávně době tak úspěšní.
Na konci roku bude zastupitelstvo města schvalovat tradičně plán rozvoje
a rozpočet města. Pokud tedy máte nějaké nápady, ozvěte se, co byste rádi, aby
naše město vybudovalo.
Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 23. 8. 2017 do 4. 10. 2017
Rada města vzala na vědomí:

Žádost Ing. T. Fictuma, Stříbro o odprodej pozemku k výstavbě RD –
II. etapa lokalita Kladruby – západ, pozemek č. 28

Žádost manželů Křenových, Starý Plzenec o odprodej pozemku k výstavbě
RD – II. etapa lokalita Kladruby – západ, pozemek č. 26

Žádost p. J. Lörika, Kladruby a sl. B. Váchové, Záchlumí o odprodej
pozemku k výstavbě RD – II. etapa lokalita Kladruby – západ, pozemek č. 41

Žádost p. T. Blaha a sl. D. Adamčiakové, Stříbro o odprodej pozemku
k výstavbě RD – II. etapa lokalita Kladruby – západ, pozemek č. 51

Žádost p. M. Svobody, Tachov o pacht na p.p.č. 2339, 2341 a část
p.p.č. 2337 o celkové výměře 11 963 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra

Žádost společnosti P.R.O. – servis o posouzení možnosti úprav stávajícího
objektu čp. 79, Kladruby dle přiložené studie s tím, že studie bude nejdříve
předložena komisi regionálního rozvoje města

Žádost nájemníků bytu č. 1, nám. Republiky 36, Kladruby o povolení
stavebních úprav bytu a úhradu nákladů s tím spojených s tím, že bude
posouzeno po vyčíslení nákladů

Žádost manželů Andraščíkových, Kladruby o odprodej pozemku k výstavbě
RD v lokalitě Kladruby – západ, pozemek č. 24

Žádost manželů Slabohoudkových, Kladruby o odprodej části pozemku
p.p.č. 2062/1 z důvodu chystané rekonstrukce oplocení zahrady s tím, že
bude provedeno místní šetření a prověřena existence sítí

Žádost Ing. I. Bojdové, Stříbro o odprodej pozemku k výstavbě RD –
II. etapa lokalita Kladruby – západ, pozemek č. 36

Informaci společnosti Eko-Separ, s.r.o. Nýřany ohledně plánovaného
navýšení cen za služby v odpadovém hospodářství (svoz, výsyp a likvidace
komunálního a separovaného odpadu)

Dopis firmy Innogy ohledně vykácení 2 ks stromů (javor u čp. 238 a lípa
u ZŠ) z důvodu narušení ochranného pásma STL plynovodu

Žádost p. Jana Baňase, Plzeňská 336, Stříbro o odprodej pozemku
k výstavbě RD – II. etapa lokalita Kladruby – západ, pozemek č. 48

Otevřený dopis radě města od Ing. M. Kušníra, Kladruby ohledně zadání
posudku na zjištění vlivu dřevin na nemovitosti u čp. 238

Opakovanou žádost pí A. Zezulové, Kladruby o přidělení bytu
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Žádost manželů Goblirschových, Kladruby o změnu způsobu vytápění
(na plynové) v bytě v čp. 86

Rada města projednala a schválila:

Žádost společnosti Zevyp – pozemky, s.r.o., se sídlem Kladruby Pozorka 52
o výpověď pozemků p.p.č. 2337, 2341, 2339 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra
k 30. 9. 2017 z pachtovní smlouvy č. 11/2016 ze dne 23. 12. 2015 s tím, že
další pronájem těchto pozemků bude zveřejněn

Zvláštní linkovou dopravu dopravce AZ – Agentura práce, s.r.o. se sídlem
Pod Novým lesem 127/44, Praha na trase Stříbro – Heřmanova Huť –
Chotěšov dle předloženého seznamu zastávek, žadatel KÚ PK, odbor
dopravy a s podmínkou, že autobusy nebudou využívat průjezd po místních
komunikacích

Žádost p. Josefa Sedláčka o krátkodobé využití pozemku p.p.č. 1963 v k.ú.
Milevo na pořádání skautského setkání ve dnech 16. – 17. 9. 2017

Zařazení žádosti p. M. Brabce ml., Kladruby o přidělení bytu do seznamu
žadatelů

Zařazení žádosti pí M. Urbánkové, Kladruby o přidělení bytu do seznamu
žadatelů

Navýšení ceny obědů ve školní jídelně ZŠ Kladruby od 4. 9. 2017 (24,-/ 26,/ 26,-/ 65,- Kč)

Cenovou nabídku Mgr. Vladimíra Ledviny, Komenského 214, Horažďovice
na zpracování PD pro provedení stavby – Založení sídelní zeleně v obytné
zóně v Kladrubech ve výši 60.000,- Kč

Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou D.EU Consulting,
s.r.o. Luby 251, Klatovy na sepsání žádosti o dotaci na založení sídelní
zeleně v obytné zóně v Kladrubech za cenu 24.000,- Kč bez DPH

Výsledek výběrového řízení na akci „Kladruby, stavební úpravy a změna
užívání, Husova 197“ a uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou (Zikostav
Kladruby, Movest Domažlice, Terrasystem Plzeň) – vítězem výběrového
řízení se stala firma Zikostav, s.r.o. Kladruby s cenou 3.337.902,- Kč bez
DPH

Přidělení bytu č. 5 v DPS v Kladrubech (byt 1+0, přízemí) p. B. Punčochářovi,
Kladruby

Provedení oprav v bytě č. 2 v Zadní ulici čp. 356 v Kladrubech s tím,
že polovina nákladů bude požadována po předchozím nájemci

Zařazení žádosti p. L. Hřebíka, Kladruby o přidělení bytu do seznamu
žadatelů

Stanovení výše nájemného v nových bytech v Zadní 353 v Kladrubech – 45,Kč/m2

Navýšení kapacity obou oddělení školní družiny z 25 na 30 dětí na školní
rok 2017/2018
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Cenovou nabídku firmy Josef Míka, Plzeň na provedení elektrifikace
a osazení kamerového systému na hřbitově v Kladrubech za cenu 112.463,Kč bez DPH
Vstup na p.p.č. 2380 v k.ú. Kladruby u Stříbra společnosti GIS – Geoidustria,
s.r.o. Plzeň v období 10-11/ 2017 z důvodu udržovacích prací na staré štole
„Jakub“
Zrušení nákladního výtahu v bývalé uhelné kotelně v ZŠ Kladruby
Darovací smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a DSO Stříbrský
region na poskytnutí finanční částky ve výši 1.300,- Kč jako spoluúčast
na hudební vystoupení při pochodu Kladrubská desítka
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 4.000,- Kč na ceny při závodu
Kladrubská pětka
Cenovou nabídku Ing. Evy Záhořové, Stříbro na zpracování PD na opravu
střešního pláště objektu stravování a tělovýchovy ZŠ Kladruby ve výši
83.400,- Kč
Cenovou nabídku Ing. Evy Záhořové, Stříbro na zpracování PD zaměření
stávajícího stavu MŠ Kladruby, pavilon B a PD studie nástavby a přístavby
MŠ Kladruby, pavilon B ve výši 26.500,- Kč
Cenovou nabídku Ing. Evy Záhořové, Stříbro na zpracování PD provedení
stavby nástavby a přístavby MŠ Kladruby, pavilonu B ve výši 248.000,- Kč
Cenovou nabídku firmy NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, Praha
na zpracování PD – TDI v lokalitě Kladruby, západ II. etapa (PD – dešťová
kanalizace, splašková kanalizace, vodovod, plynovod, veřejné osvětlení
a komunikace) ve výši 871.200,- Kč vč. DPH
Žádost p. A. Mikeše, Kladruby o ukončení nájemní smlouvy na pronájem
pozemku p.p.č. 1634/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra dohodou k 31. 12. 2017
a přenechání zahrádky p. J. Kalinovi, Kladruby
Přidělení bytu č. 1 v čp. 353 v Zadní ul. v Kladrubech p. Z. Liškovi, jako byt
služební
Výměnu digestoře v bytě č. 6 v čp. 356 v Zadní ulici v Kladrubech
Cenovou nabídku Jaroslava Zabloudila, Na Vinici 1109, Stříbro na obnovu
kaple v Brodu u Stříbra za cenu 210.900,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy
o dílo na provedení uvedené obnovy kaple
Vícepráce p. Jaroslava Zabloudila, Na Vinici 1109, Stříbro na akci
Rekonstrukce bytu v hostinci Brod u Stříbra ve výši 3.190,- Kč (oprava
komínového tělesa 810,- + úklid půdního prostoru 2380,- Kč)
Cenovou nabídku na akci – VO v areálu Základní školy Kladruby:
- Česko – Bavorská, spol. s r.o., Stříbrská 308, Kladruby – 230.548,Kč bez DPH
- Jiří Vávra, Dukelská 896, Stříbro – 247.000,- Kč
Smlouvu o zemědělském pachtu č. 1/2017 uzavřenou mezi městem
Kladruby a M. Svobodou, Tachov na pozemky p.p.č. 2339, 2341 a část
2337 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 11963 m2, pachtovné –
1795,- Kč/ rok od 1. 11. 2017 do 31. 12. 2020
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Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení na stavbu „Kladruby,
TC, č.p. 99-kNN, č. Z_S24_12_8120056002“ uzavřenou se společností ČEZ
Distribuce, a.s.
Cenovou nabídku firmy Stahl – Eurookna, s.r.o. Plzeň na montáž oken
Kladruby, Husova 6 II. etapa ve výši 263.006,48 Kč a uzavření smlouvy
Smlouvu o nájmu nebytových prostor – pohostinství Brod u Stříbra čp. 51
uzavřenou mezi městem Kladruby a pí M. Švarcovou, Kladruby na dobu
určitou, a to od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018
Smlouvu o nájmu služebního bytu v pohostinství Brod čp. 51 uzavřenou
mezi městem Kladruby a pí M. Švarcovou, Kladruby na dobu určitou,
a to od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2018
Záměr pronájmu části pozemku p.p.č 2008/1 v k.ú. Láz u Kladrub
o velikosti cca 213 m2
Záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra
o velikosti cca 226 m2
Dodatek ke smlouvě o dílo uzavřený mezi městem Kladruby a firmou
Zikostav, s.r.o. Kladruby na akci Kladruby, stavební úpravy objektu
čp. 353, Zadní ulice na bytový dům – navýšení o 290.852,- Kč bez DPH dle
přiloženého soupisu prací
Nákup stříkačky PS 12 pro SDH Kladruby za cenu 60.000,- Kč
Zařazení žádosti pí M. Pejzlové, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení
bytu

Rada města nemá námitek:

K projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení pro stavbu „Skládka
odpadů Kladruby – rekultivace II. etapa“, vypracované Ing. Rudolfem
Mosesem, Zárečná 1521, Tachov, investor Ekodepon, s.r.o., Lažany 36,
Černošín

K předložené PD na kanalizační přípojku k RD Zadní čp. 150, Kladruby
na p.p.č. 2002/1 a 122/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra, investor I. Zíková,
Stříbro

K předložené PD na stavební akci „Domovní vrtná studna k.ú. Benešovice,
p.p.č. 2291/1“, investor D. Heitzerová, Plzeň – Křimice

K PD ke stavebnímu řízení pro stavbu „Stavební úpravy RD čp. 360
na p.č.st. 138/1, k.ú. Kladruby u Stříbra“, investor D. Zítek, Třemošná

K PD ke stavebnímu řízení pro stavbu „Novostavba rodinného domu
na p.p.č. 41/1, k.ú. Kladruby u Stříbra“, investor manželé Noví, Kladruby
Rada města neschválila:

Žádost p. J. Češky, Prostiboř o udělení souhlasu s výstavbou oplocení
na p.p.č. 580/141 v k.ú. Kladruby u Stříbra, které není v souladu
s regulačními prvky a zásadami pro lokalitu Kladruby – západ; regulativa
jsou součástí uzavřené kupní smlouvy na pozemek
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Rada města doporučila:

ZM schválit nájemní smlouvu č. 1542/2017 – SML mezi Povodí Vltavy,
státní podnik, Holečkova 3178/8, Praha 5 a městem Kladruby na část
p.p.č. 2547 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 100 m 2 za cenu
ročního nájemného 2000,- Kč bez DPH od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022
za účelem realizace akce „Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 2508
– Kladruby“

ZM schválit smlouvu o právu provést stavbu na cizím pozemku uzavřenou
mezi městem Kladruby a manž. Novými, Kladruby, a to provedení
vodovodní přípojky na p.č. 32/3 v k.ú. Kladruby ke stavbě RD na p.č. 41/1
v k.ú. Kladruby

ZM schválit 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

ZM schválit odprodej části p.p.č. 2062/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o celkové výměře cca 24 m2 manž. Slabyhoudkovým, Kladruby, Hřbitovní
15 za cenu 162,- Kč/m2 včetně nákladů spojených s prodejem (GP, 1000,Kč správní poplatek)
Rada města nedoporučila:

ZM schválit odprodej části pozemku p.p.č. 2355 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o celkové výměře cca 695,61 m2 p. V. Heřmanovi z důvodu, že se jedná
o lesní pozemek

ZM schválit odprodej části p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře
cca 226 m2, žadatelka sl. L. Bohuslavová, Brod

Zasedání zastupitelstva města dne 6. 9. 2017
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

Zápis č. 5 a 6/2017 ze zasedání finančního výboru města

Výzvu p. Ing. M. Kušníra k vykácení stromů v Zahradní ulici v Kladrubech
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo:

Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 7. 6. 2017

Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení

Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2017

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brod u Stříbra s částí k.ú. Benešovice
Etapa 2.1. – Plán společného zařízení
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Soupis nových pozemků v k.ú. Brod u Stříbra LV 1 a k.ú. Benešovice LV
180 v rámci komplexní pozemkové úpravy Etapa 2.1. vypracované
společností GEOREAL, spol. s r.o., Hálkova 12, Plzeň
Dohodu o změně katastrální hranice mezi městem Kladruby a obcí
Benešovice dle § 31 odst. 2 písm. d) vyhlášky č. 357/2013 Sb. o změně
katastrálních území dle předloženého zákresu návrhu změny
Odprodej části p.p.č. 1496 v k.ú. Tuněchody p. J. Říhovi, Tuněchody
za cenu 43,- Kč/m2 a náklady spojené s prodejem (GP, 1000,- Kč správní
poplatek) na základě vypracovaného GP
Nájemní smlouvu č. 1542/2017 – SML uzavřenou mezi městem Kladruby
a Povodím Vltavy na pronájem pozemku č. 2547 o celkové výměře 100 m2
za účelem realizace rekonstrukce odtokového objektu z vodní nádrže
v rámci akce „Optimalizace vodního režimu MVN na p.č. 2508 – Kladruby“
za nájemné 2000,- Kč ročně + DPH od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2022
Smlouvu o provedení stavby na cizím pozemku uzavřenou mezi městem
Kladruby a manž. Novými, Kladruby, a to provedení vodovodní přípojky
na p.č. 32/3 v k.ú. Kladruby ke stavbě RD na p.č. 41/1 v k.ú. Kladruby

Zastupitelstvo města neschválilo:

Pronájem části pozemků č. 580/2, 580/86, 604/1 a 580/146 v k.ú.
Kladruby u Stříbra p. O. Naruševičovi, Kladruby za účelem využití jako
manipulační plocha a zahrada z důvodu realizace výstavby II. etapy RD –
Kladruby – lokalita západ

Odprodej části p.p.č. 137/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. J. Pelánkovi,
Kladruby na umístění plechové garáže z důvodu zachování vzhledu
veřejného prostranství

Odprodej p.p.č. 133/2 a st.p.č. 35 v k.ú. Kladruby u Stříbra společnosti
ZIKOSTAV, s.r.o. Stříbrská 408, Kladruby s tím, že město stále preferuje
formu nájmu

Odprodej části p.p.č. 2355 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. V. Heřmanovi,
Kladruby z důvodu, že se jedná o lesní pozemek
Zastupitelstvo města uložilo:

Starostce města zadat vypracování posudku statického posouzení vlivu
dřevin na nemovitost v Zahradní ulici čp. 238
Irena Lőriková
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Jednání starostky města
31.8.
4.9.
6.9.
6.9.
7.9.
13.9.
14.9.
15.9.
18.9.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

–
–
–
–
–
–
–
–
–

19.9.
20.9.
21.9.
27.9.
3.10.
3.10.
4.10.
4.10.
5.10.
5.10.
6.10.
9.10.

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

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

jednání se zástupkyní Euregia Egrensis
jednání se zástupci úřadů z Německa
zasedání rady města
zasedání zastupitelstva města
školení stříbrského mikroregionu
jednání s projektantkou ohledně stavebních úprav MŠ
jednání s ředitelkou ZŠ
účast na zasedání Honebního spol. Brod
jednání se zástupci Sokola Kladruby ohledně přípravy
Kladrubské desítky
zasedání rady cestovního ruchu
zasedání rady města
účast na kolaudaci nových bytů na stavebním dvoře
účast na zasedání členů volebních komisí
jednání s nájemkyní hostince v Brodu
jednání s firmou ohledně novoročního ohňostroje
účast na Dni otevřených dveří v DPS
zasedání rady města
jednání ohledně pouti 2018
zasedání komise Vak Stříbro
schůzka zástupců měst a obcí s hejtmanem PK
jednání s projektanty ohledně vodních ploch
Irena Lőriková
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Základní škola informuje:
Střípky ze ZŠ…


4. 9. zahájení školního roku proběhlo
tradičně „pod kaštanem“. Letos jsme
přivítali 30 nových prvňáčků a počet
žáků školy překročil po letech hranici
dvou set dětí (210 ). Mezi
pedagogickými
pracovníky
jsme
přivítali p. M. Zíkovou (třídní učitelka
3. třídy) a p. B. Šálovou (vychovatelka
školní družiny). Obě v naší škole již
před lety působily…



8. 9. se konal oblíbený orientační běh
smíšených družstev (1. – 9. třída)…



13. 9. deváťáci zhlédli představení „Gazdina roba“ v divadle Alfa v Plzni…



14. 9. žáci 7. a 9. třídy odcestovali se svými třídními učiteli do Prahy
na výstavu Hry a hlavolamy…



19. 9. žáci 2. a 5. třídy navštívili Muzeum loutek a Západočeské muzeum
v Plzni…



22. 9. s tříděním a ukládáním domovního odpadu se seznámili žáci
6. a 7. třídy při exkurzi ve firmě EKODEPON Černošín…



3. 10. na exkurzi do ZOO v Plzni si tentokrát vyrazili druháci a páťáci…



5. 10. zahráli a zazpívali žáci páté třídy seniorům v DPS Kladruby…



5. 10. horniny a nerosty, ale také další zajímavosti si mohli prohlédnout
deváťáci v hornickém skanzenu ve Stříbře. Načerpané znalosti určitě využijí
v hodinách přírodopisu 



18. 10. páťáci se vydali na exkurzi do sklárny v Heřmanově Huti. A aby se
ještě více těšili na oběd, zpátky to vzali do Kladrub pěkně „po svých“…



téhož dne se v rámci Dne cyklistiky konalo i „Cyklistické odpoledne“
pro žáky 2. stupně ZŠ…



19. 10. prvňáci a druháci se těšili na pohádku „Kolíbá se velryba“
v plzeňském Divadle Alfa. Vzhledem ke změně repertoáru viděli nakonec
představení „Pohádky ovčí babičky“, které se jim ale také líbilo…
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učitelé předmětů fyzika (P. Kindelmann), chemie (V. Havránková) a biologie
(M. Cvrk) předvedli v rámci projektu využití učebních pomůcek
při workshopu v základní škole Gagarinova ve Stříbře…



20. 10. ve školní družině připravila p. Pospíšilová pro mladší děti tradiční
Dýňový dýchánek…



24. 10. navštívila školní družina (starší děti) s p. Šálovou Haloween Party
v kladrubském muzeu…



25. 10. žáci 9. třídy byli pozváni na akci „Škola jinak“, kterou připravila
SOŠ Stříbro…
Pavel Nový

Orientační závod
V pátek 8. září se konal ve škole tradiční orientační závod. Zúčastnila se
celá škola od 1. do 9. třídy, bylo 18 družstev po přibližně deseti lidech.
Skupiny startovaly po pěti minutách, na trase bylo několik úkolů, některé
byly vědomostní, některé na odvahu, kdy se sahalo pro razítko do nádob
s různými věcmi, a některé další o spolupráci s týmem. Úkoly byly zábavné
a zajímavé.
Vítězové dostali drobné ceny a všichni ostatní bonbony. Po vyhlášení
výsledků se šlo zpět do školy.
David Havránek, VIII.

13

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

5/ 2017

FOTO: Orientační závod

Hry a hlavolamy
Ve čtvrtek 14. září jsme byli společně s devátou třídou v Praze na akci Hry
a hlavolamy. Konalo s to v budově na Karlově náměstí. Nejdříve se začalo
přednáškou o hlavolamech, kdy jsme hádali různé logické úlohy, potom
následoval workshop, kde jsme si mohli vyzkoušet rozebrat a složit různé
hlavolamy. Hlavolamy se tam daly také koupit.
Kdo chtěl, mohl se jít podívat na Neviditelnou výstavu ve vedlejší budově.
Šla tam asi polovina třídy, provázela nás paní, která je slepá už od narození.
Vešli jsme dovnitř do místnosti, kde byla tma, takže jsme nic neviděli a vše si
museli ohmatat. Prošli jsme chodbou do kuchyně, pak do koupelny, v obchodě
jsme si zkusili nakupovat, zašli jsme i do parku, kde jsme potkali spící
bezdomovce, nebo do lesa… Nakonec jsme si v kavárně mohli objednat něco
k pití. Celá výstava trvala asi hodinu, byli to zajímavé.
Celý den jsme si moc užili.
Isabela Igerská, VII.
Exkurze do EKODEPONU
V pátek 22. září 6. a 7. třída jely na exkurzi do Černošína na skládku firmy
EKODEPON. Nejdříve jsme byli v budově, kde jsme si povídali o věcech ohledně
odpadu, pustili nám prohlídku skládky, na kamerách bylo vidět, co se tam děje.
Pak jsme šli ven, kde jsme viděli, co se s odpadky děje, jak se třídí apod.
Po prohlídce jsme pokračovali ještě na skládku v Kladrubech, kde nám pán
řekl něco o této skládce. A pak už jsme se vrátili do školy.
Aneta Žižková, VII.
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Deváťáci v Divadle Alfa
13. září jeli žáci deváté třídy do Plzně do Divadla Alfa na představení
Gazdina Roba. Hra vyprávěla příběh o dívce, která dospívá a prochází typickými
příběhy dospívání. Chodila s přáteli slavit, zamilovávali se do ní chlapci, jeden jí
naopak lásku neopětoval. Dívka s jedním nakonec utekla na druhý konec
republiky, jenže za nimi vyrazila rodina chlapce, aby se syn vrátil, a ten jí
oznámil, že už o ní nemá zájem. Skončilo to tak, že dívka zůstala sama.
Představení se žákům líbilo, protože bylo pro jejich věkovou skupinu, navíc
bylo místy i vtipné.
Šárka Strejcová, IX.

Odpoledne cyklistiky
Ve středu odpoledne 11. října se konalo odpoledne
cyklistiky, je to tradiční akce naší školy.
Žáci, kteří chtěli vyrazit na cyklovýlet, se rozdělili
na dvě skupiny, na lehčí trasu a trasu těžším terénem.
Lehčí vedla do Brodu, pak kousek k Výrovu, potom
směrem na Benešovice a zase zpět do školy. Těžší pak
na Jirnou, kolem Ždáru, ke klášteru a zpět.
Žáci, kteří nemají kolo, nebo nemohli či nechtěli jet,
zůstali ve škole a vystřídali se testech Besip, na stanovišti
zdravovědy, na dopravním hřišti a na jízdě zručnosti.
Všichni si toto odpoledne velmi užili.
Adéla Jašová, VIII.

Exkurze do hornického skanzenu
Ve čtvrtek 5. října jsme vyrazili do hornického skanzenu ve Stříbře, tam nás
přivítal pan průvodce, nejprve jsme se dozvěděli něco o historii hornictví, poté
nás zavedl do samotné štoly. Zde byly obrázky rudných žil, viděli jsme i způsob
těžby např. dynamitem. Pak jsme prošli chodbičkami, kde nás postrašil místní
duch Duchmaus, v další části dolu měl i svého syna. Dozvěděli jsme se, proč si
s sebou horníci do podzemí nosili krysy a proč se říká „kape ti na karbid“. Dále
jsme viděli i zatopené doly a další štoly. Bylo to velmi zajímavé.
Zuzana Kovaříková, IX.
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Mateřská škola informuje:

Divadlo „POD ČEPICÍ“
V měsíci září k nám do MŠ zavítalo divadlo POD ČEPICÍ. Děti se hravou
formou seznámily se základy etikety.
Slepičky Květa a trošičku líná a pohodlná Evelína naučily, anebo
zopakovaly dětem základní pravidla slušného chování. Koťata, Sluníčka
a Broučci se učili, kdy a jak mají pozdravit dospělé a kamarády. Všichni jsme si
zatančili povedený „slepičí tanec“, který se nám moc líbil.
Petra Kertysová, Šárka Ježová

FOTO: Divadlo POD ČEPICÍ v MŠ Kladruby

Začátek školního roku u Koťat
Na začátku školního roku Koťata přivítala nové kamarády. Zpočátku se
objevily i slzičky, ale teď už je vše v pořádku.
Koťata se vydala na návštěvu ke Sluníčkům, kde jsme si společně všichni
zazpívali, rozcvičili a přivolali sluníčko, abychom měli krásné počasí. U Broučků
jsme se nezapomněli vzájemně představit a ukázat, jaká jsme se naučili říkadla
a písničky. Vypravili jsme se i do kuchyně, abychom zjistili, kde nám paní
kuchařka připravuje dobroty.
Ve třídě Koťat jsme nezaháleli. Vydali jsme se na sběr žaludů, šípků
a kaštanů, kterých jsme ale moc nenašli. Začínáme se připravovat na zimu,
abychom měli něco dobrého na zub pro zvířátka. Našli jsme i houby
a poznávali, které jsou jedlé, a naopak, co jsou prašivky.
Seznámili jsme se s pohádkou „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“.
Dětem se moc líbila, a proto jsme si ji i zahráli.
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Těšíme se na společné chvíle a zážitky se všemi Koťaty, Sluníčky i Broučky
a doufáme, že nový školní rok přinese jen to dobré.
Petra Kertysová, Šárka Ježová

FOTO: Koťata na sběru žaludů, šípků a kaštanů

Sluníčka – Podzimní ježci
Nastal podzim, rozloučili jsme se s vlaštovkami i s čápy a pozorovali jsme,
jak se příroda začíná barvit do žlutočervena. Jednoho rána jsme našli u dveří
naší třídy Sluníček v košíku zvláštní překvapení! Byla to celá ježčí rodinka –
taťka ježek byl největší, maminka ježková v růžové zástěrce a malý baculatý
ježeček. Přišli si s dětmi popovídat a zahrát. Prozradili nám, proč musí v zimě
spát a proč se před uložením musí pořádně nebaštit, co vaří paní ježková dětem
za dobroty a jak těžké je běhat po lese v kožíšku plném bodlin, či jak si najít ten
správný pelíšek k dlouhému zimnímu spánku. Děti se od ježků naučily počítat,
aby si mohly zaplnit kožíšky bodlinkami podle hrací kostky, navlékaly listy, aby
ježčí kamarádi měli pořádně velká tělíčka, napichovaly bodliny do modelínového
těla, aby se ježci mohli dobře bránit proti nepřátelům, a namalovaly mnoho
dalších ježčích kamarádů, aby bylo veselo! Naše ježčí rodinka si šla dál hledat
nový pelíšek a už teď se těšíme na jarní setkání. Dobrou zimu – noc, ježci!!!
Zuzana Křížová
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FOTO: Sluníčka a jejich ježci

Sluníčka – Podzim na zahradě
Ke Sluníčkům přišla v říjnu na návštěvu paní Petra Čechurová s „klukem“
Šimonem. Společně s našimi kluky a holčičkami si prohlédli školní zahradu,
aby zjistili, zda už k nám zavítal podzim. Sbírali krásně barevné lístečky
a otiskovali je na látkový ubrousek, ale nepotřebovali barvy, stačilo jim malé
kladívko, kterým poklepali, a lístečky předaly své barvičky látce. Děti pomohly
myšákovi a veverce najít hromádky oříšků, které si schovali pod keře
a zapomněli kam! Z kouzelných sáčků Sluníčka třídila podzimní plody podle
druhu a zatančila si jako javorové „nosíky“ ve větru. A protože Sluníčka byla
šikovná, mohla si za odměnu rozlousknout několik lískových oříšků od veverky
a ochutnat vlastnoručně vylisovaný mošt z čerstvých jablíček. Kamarád Šimon
se s dětmi rozloučil a slíbil nám další návštěvu v zimě. Už teď se těšíme
a děkujeme.
Zuzana Křížová

FOTO: Program Podzim v zahradě s paní Petrou Čechurovou
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Začátek školního roku u Berušek a Broučků
V letošním školním roce jsme od začátku nastoupili v plné síle, tedy v počtu
25 dětí. Ke známým kamarádům přibylo 11 nových tváří, které do školky přišly
úplně poprvé. Nástup ale nebyl jednoduchý pro nikoho, protože stávajícím
kamarádům se stýskalo po starších kamarádech, kteří jsou v předškolních
odděleních, a novým kamarádům se stýskalo a stále ještě stýská po
maminkách. Musí se smířit s tím, že už maminka není nablízku, aby oblékla,
nakrmila a obula. Už jsou „školkaři“ a tak poznávají a zažívají úplně jiný nový
svět v kolektivu svých vrstevníků, kde jsou si všichni rovni, ve třídě 3letých
dětí.
I přes menší či větší slzičky jsme stihli spoustu věcí zažít, objevit i vytvořit.
V září, kdy nám sluníčko pěkně vyhřívalo třídu i krásný nový balkon, jsme
využívali všech možností, prostor, her i stavebnic, aby se všechny Berušky
a všichni Broučci poznali a aby byli ve školce všichni kamarádi a byli spolu
rádi.
Že není ve školce jen naše třída, jsme posléze zjistili při prohlídce celého
areálu MŠ (navštívili jsme kuchyni, oddělení Sluníček, Koťat a využili obě
zahrady k venkovním hrám). Společně jsme pak i sdíleli divadlo „POD ČEPICÍ“
Pro některé nové kamarády bylo divadelní představení prvním kulturním
zážitkem v životě.
Když jsme se poznali, mohli jsme překročit okolí MŠ a poznávat blízké okolí,
kde jsme se hlavně učili chodit s kamarády za ruku. Dodržovat pravidla
při chůzi a tento těžký úkol se nám zatím nepodařil zvládnout úplně. I přesto
jsme dokázali navštívit výstavu v Sulanově statku, kde jsme si prohlédli krásné
fotografie.
Adaptace dětí v novém prostředí je velmi náročný proces. Proto maminky
buďte trpělivé, všichni se moc snažíme, abychom náš nový velký těžký úkol
zvládli co nejlépe.
Je nám spolu dobře, ale je samozřejmé, že se občas něco nepovede.
Marcela Jandíková, Eva Pomyjová

FOTO: Broučci a Berušky na akcích na začátku školního roku
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Zahájení nového školního roku
Letošní prázdniny uplavaly jako voda a my jsme se v Mateřské škole
Kladruby ocitli na prahu školního roku nového 2017/2018.
Po květnovém zápisu do MŠ bylo jisté, že kapacitu všech tříd opět naplníme
do celkového počtu 75 – to znamená 25 dětí na třídu.
Ještě na tento rok bylo možné díky operačnímu programu „Výzkum, vývoj
a vzdělávání“ přijmout dvě 2,5leté děti do třídy Sluníček a tím využít služeb
chůvy. V současné době lze říci, že se tyto děti i přes počáteční slzičky
a stýskání postupně do stávající skupiny Sluníček začleňují.
Pro větší informovanost veřejnosti uvádím, že Mateřská škola Kladruby má
3 třídy – Sluníčka, Koťata a Broučky. V první jsou zařazeny děti od 2,5 do 7 let,
ve druhé od 3 do 7 let a ve třetí od 3 do 5 let.
Alena Medová
Prázdninové opravy a úpravy v MŠ
Hlavní prázdniny v červenci a srpnu jsou nejvhodnější dobou k opravám,
úpravám a rekonstrukcím uvnitř i vně areálu školního zařízení. I v MŠ
Kladruby se pracovalo na vylepšení prostředí balkónu u třídy Broučků. Zde byly
dohladka štukovány a posléze obarveny stěny, položena nová dlažba, zasazeny
nové okenní parapety a nakonec proti prudkému slunci okna opatřena
žaluziemi. Balkón se nyní může bezpečně využít pro další individuální hry dětí.
A protože máme dobrou zkušenost s plastovými náhradami dřevěných
fošen, využili jsme služeb firmy Rajan Eko a na větší zahradě již využívají děti
kolem kreslicí tabule ke svým zahradním aktivitám plastové stoly a lavice.
Dále byly obnoveny venkovní nátěry průlezek, lanovky, houpaček,
pohyblivých lávek a dalších prvků. Ještě nám zbývá odstranit ze zahrad pár již
nevyhovujících dětských atrakcí, lépe upravit záhon před nižším pavilónem
a prořezat zeleň.
Alena Medová
Pomoc rodičů
Díky pokročilé hnilobě byla již na jaře na větší zahradě z bezpečnostních
důvodů uzavřena „opičí dráha“. Nečekalo nás tedy nic jiného, než špalíky v ní
vyměnit. Ty nám nařezal a dovezl pan Liška z kladrubských lesů, kůru
odstranil pan Segiň a dvojnásobné nátěry provedla paní Hilfová.
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A další krok čekal na ochotné rodiče. Velký náš dík patří p. Kociánovi,
p. Hrochovi a p. Stahlovi (taktéž dětem D. Hrochovi a T. a S. Kociánovým)
za obnovení oblíbené dětské atrakce.
Alena Medová

FOTO: Rodiče pomáhají ve školce

Víte, že:


podle počasí se do konce října chystáme „Drakiádu“



v říjnu a listopadu proběhnou za přítomnosti rodičů ve všech třídách
tvořivé dílničky



31. 10. se uskuteční vánoční fotografování dětí



28. 11. nám zahraje Divadlo Ondřej pohádku o „Nezbedné princezně“



5.12. „Mikulášská nadílka“



zdobení vánočního stromu pro ptactvo



Vánoce v DPS s dárečky a programem pro seniory



18.12. Divadlo Kolem



19., 20. 12. vánoční „Dárkování“ s rodiči ve všech třídách
Alena Medová
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Regionální muzeum Kladrubska informuje:
Podzimní vazby
V sobotu 14. října se konala v muzeu akce věnovaná
podzimní vazbě a dekoraci. Zájemci z řad Kladrubských občanů
si mohli zkusit z čistě přírodních materiálů udělat věnečky nebo
růže z listí, popřípadě závěsné dekorace. Kurz vedla paní Růžena
Růžková, která pořádá obdobné workshopy v Plzni a v okolí.
Podával se čaj a káva, zájem byl velký. Vyrobené ozdoby si každý
mohl odnést domů, nadbytky zůstaly na výzdobu v muzeu. I přes
velmi příznivé počasí, kdy všichni raději běhají po lese a užívají si
babího léta, byl o akci velký zájem.
Kateřina Karasová

FOTO: Podzimní vazby

Vernisáž obrazů a šperků
Hned tři dámy vystavují své umění v Regionálním muzeu Kladrubska.
Vernisáž k této neobvyklé, ale rozhodně překrásné výstavě se konala v pátek
22. 9. 2017. Už samotné zahájení houslemi a klavírem slibovalo, že tato akce
bude vydařená. A bylo tomu tak.
Paní Hana Štollová pojmenovala svoji výstavu Žena a šperk. Na ni poskytla
ze své soukromé sbírky šperky, taštičky, brože, knoflíky a spoustu dalšího, co
ženu zdobilo a zdobí dodnes. Některé kousky jsou opravdu unikáty a jejich
výroba se píše kolem roku 1920 až 1930. Nádherné korálové náhrdelníky,
náušnice, ale i štěstíčka z pouti v podobě prstýnků – to vše je zde nyní k vidění,
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a o všem uměla paní Hana poutavě vyprávět, a že dotazů měla opravdu
požehnaně.
Kateřinu Karasovou znají lidé většinou jako „tu slečnu, co dělá
v Kladrubech v muzeu“. O to větší překvapení bylo, když se ukázalo, co v Kačce
dřímá. Svoji výstavu obrazů nazvala Síla tahu a obrazy se skutečně líbily.
Nejvíce snad obraz Planet.
A do třetice všeho skvělého představila své umění paní Eva Hubatová, svoji
výstavu pojmenovala podle své techniky – Fotoinformel a fotografika.
Návštěvníci byli opravdu překvapeni díly, která zde byla vystavena. Barevné
obrazce nesoucí vždy základ něčeho konkrétního vyvolaly opravdu bouřlivou
diskuzi o tom, komu co který obraz připomíná. Paní Hubatová se sama debaty
účastnila, podávala vysvětlení k jednotlivým dílům, pozorně poslouchala
kritiku, i když jen kladnou, a byla reakcí na svoji tvorbu nadšena. Navíc každý
zúčastněný dostal od paní Evy obrázek, o němž se hned na místě spousta
návštěvníků vyjádřila, že si na něj zakoupí rámeček a své místo si u něj
v domácnosti najde. Stejně tomu bude i u nás.
Monika Šavlová

DPS informuje:
Den otevřených dveří
V týdnu od 2. do 6. října 2017 proběhl týden sociálních služeb.
I Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města Touškov se zapojilo
do této akce a 4. října otevřelo prostory domu s pečovatelskou službou
v Kladrubech veřejnosti. Lidé se zajímali především o to, za jakých podmínek
mohou získat byt v domě s pečovatelskou službou, jaké kroky učinit pro získání
bytu a jaké služby můžeme jim samotným nebo jejich blízkým poskytnout.
Nezapomeňme však, že Centrum pečovatelských a ošetřovatelských
služeb nabízí především terénní službu. Uživatel tak může čerpat naše služby
v teple a pohodlí svého domova, v blízkosti své rodiny, přátel, sousedů. Naše
pečovatelky Vám mohou donést oběd až domů, pomoci uklidit, vyprat či vyžehlit
nebo dojít nakoupit – pomohou Vám s chodem Vaší domácnosti. Lidem se
zdravotním omezením dále nabízíme pomoc s denní hygienou, doprovod k lékaři
nebo dohled. Naše služby tak můžete využívat v bezpečí svého domova a dopřát
si radost z každého dne.
V rámci tohoto dne, jsme pro klienty naší služby také uspořádali odpolední
posezení u kávy, čaje a dortíku. Jako host dorazil i pan Čechura, který
klientům na harmoniku zahrál jejich oblíbené písně. Odpoledne se neslo
ve veselém duchu, všichni se bavili, smáli a někteří si i zpívali. Celý den se nám
velice líbil a už se těšíme na příští rok.
Nikola Jelínková, DiS
koordinátorka střediska Stodsko
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FOTO: Den otevřených dveří v DPS
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Hasičské okénko:
Vážení spoluobčané,
od září jsme opět začali s kroužkem Mladých hasičů. Máme celkem 9 dětí,
z toho 7 úplných nováčků. Ihned jsme tedy začali s přípravou na podzimní kolo
Hry plamen, kam jsme chtěli vyrazit na zkušenou, aby děti viděly, jak to na
hasičských soutěžích chodí. Na přípravu jsme měli 6 schůzek. V sobotu
21. října jsme vyrazili do Chodové Plané na zmíněnou soutěž. Díky různému
věku soutěžili naši hasiči v kategorii starších žáků. Jako první běželo celé
družstvo štafetu požárních dvojic, kde skončili na 11. místě ze 13 družstev. Už
tento výsledek nás velmi potěšil, hlavně skutečnost, že neměli žádné trestné
body. Druhá disciplína byl závod požární všestrannosti, což je běh v přírodě
s plněním různých úkolů. V tomto závodě skončila naše pětičlenná hlídka
na 10. místě z 18 hlídek. Tímto výsledkem jsme mile překvapeni. Přejeme si,
aby snaha a zapálení pro požární sport našim mladých hasičů vydržely
i na jarní část soutěže, na kterou se budeme poctivě připravovat celou zimu.
Dospělé soutěžní družstvo skončilo na poslední bodované soutěži v Nahém
Újezdci na 6. místě. Tento výsledek zajistil, že jsme na soutěži v Chodové Plané
obdrželi pohár za 3. místo v okresní soutěži O mistra požárního útoku.
Zásahová jednotka vyjížděla ke dvěma událostem, 21. 9. na záchranu osob
na Výrov a 5. 10. na odstranění padlého stromu u Telic. Také jsme udělali
podzimní přechody, abychom připravili techniku a vybavení na zimní měsíce.
Zorganizovali jsme také sběr železného šrotu. Překvapilo nás, že jsme
naplnili dvě Avie, to už se nám pár let nestalo. Do konce roku už žádnou akci
neplánujeme, začneme se připravovat na začátek roku příštího, který pro nás
začíná Hasičským plesem.
Martin Větrovec
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HISTORIE
Budovy základního školství v Kladrubech

Česká městská škola v Kladrubech, na rozdíl od školy klášterní, byla poprvé
písemně zmíněna k roku 1533. Ze zmíněného roku se zachoval zápis, týkající se
pana Mikuláše Voldřicha z Bukova, kladrubského měšťana, který dlužil této
škole částku 5 kop grošů míšeňských a navíc radnici z této částky ještě 2 kopy
„ourokuov“. Marně ho po dobrém k zaplacení vyzýval kladrubský purkmistr
i kladrubští konšelé. Nakonec se do celé záležitosti vložil i klášterní opat Jan.
Protože prý onen Mikuláš „na te časy nemoha platče býti, žádal jest
o prolhočení“, tedy o prodloužení lhůty k zaplacení. Ta mu byla skutečně
umožněna, jenže ani v tomto případě nedodržel slib a dluh, jenž už narostl
na 10 kop grošů a úroky na 7 kop, nesplatil. Proto mu byla z rozhodnutí
radnice odebrána zahrada s chmelnicí za jeho domem a prodána jinému
zájemci, jakémusi Melicharovi, za dvojnásobnou cenu Mikulášova dluhu,
zvýšenou ještě o 17 kop grošů. Tento Melichar se zavázal určenou částku
za takto získané pozemky splácet, a sice první rok hned „položil“ částku 7 kop
grošů a pak každoročně ke dni sv. Havla platil po jedné kopě grošů, z nichž
radnice pořizovala žákům do školy dříví na topení. Tolik jen pro zajímavost
historka, tehdy ovšem velice často se opakující, zapsaná v městských knihách
kladrubských ze 16. století.
Školní budova byla tehdy součástí budovy radnice, která stála asi 7,5
metru před hlavním vchodem do kostela sv. Jakuba na náměstí. První třída
byla sice pod vyvýšeným přízemím radnice, ale vzhledem ke svažujícímu se
terénu byl do ní přístup bez schodů přímo z náměstí. Druhá třída byla
ve vedlejším dřevěném přístavku k radnici směrem do Kostelní ulice. Do
vyvýšeného přízemí radniční budovy se vcházelo po sedmi kamenných schodech
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z nynější silnice. V roce 1843 při velkém požáru města shořela však radnice
a s ní pochopitelně i škola.
Nějakou dobu po požáru dovolil Alfréd I. Windischgrätz vyučování v budově
bývalého klášterního konventu. Pak se ale už učilo v domě č. 42 na rohu
náměstí a Stříbrské ulice, který už je ovšem zbourán. Bylo třeba se však
rozhodnout urychleně o stavbě nové školní budovy. Ta původně měla stát
na místě č. 24, přibližně tam, kde se dnes vchází do areálu mateřské školy,
naproti tehdejšímu špitálu. Rodiče a občané Kladrub si však vymohli u Zemské
správy v Praze využít k jejímu postavení pozemek č. 90 na náměstí. Tehdy tam
stál malý nevzhledný domek Franze Waldmanna, postavený nouzově po požáru.
Zemská správa jejich žádosti skutečně vyhověla.
Se stavbou nové školní budovy na náměstí se začalo v roce 1850. Stavební
práce byly svěřeny staviteli Wenzelu Hildovi z nedalekých Zálezel, tesařské
práce Franzi Müllerovi z Pozorky. Stavba byla dokončena během dvou let. A tak
19. září 1852 byla budova vysvěcena páterem Woditschkou, tehdejším
kladrubským farářem. Téhož večera pak byla celá škola slavnostně osvětlena.
Při slavnosti byla zazpívána píseň, která byla k této příležitosti složena a jejíž
německý text je uveden v kladrubské městské kronice. Začíná poděkováním
Bohu Stvořiteli, jenž všechno řídí a z jehož vůle byla i tato nová budova
postavena. Měla by se stát, zpívá se v textu písně, shromaždištěm těch, kteří
touží po vzdělání, útočištěm chudých a měla by v hrudích dětí pěstovat lásku
a věrnost.
Kronika rovněž uvádí, že tehdejší doba byla příhodná pro stavební práce,
které byly poměrně levné. Stavba přišla celkem na 5 668 zlatých a 36 a 3/4
krejcaru. Stavitel Hild obdržel za hrubou stavbu 1 075 zlatých, Müller
za tesařské práce 174 zlatých a 30 krejcarů a zbývající částka byla určena
pro truhláře, zámečníky, kameníky, sklenáře či pokrývače.
V roce 1895 byla postavena nová měšťanská škola, dnes část areálu
základní školy, kde jsou nyní třídy 1. stupně. U ní byl současně vysázen
i školní park, v němž byl v roce 1900 ještě zasazen i Schillerův dub na počest
výročí slavného německého básníka. Zřejmě se jedná o dub na rohu budovy
před vchodem do bytu školníka. Budova na náměstí pak sloužila jako německá
obecná škola až do roku 1945. Po válce byla česká škola umístěna již v této
bývalé měšťanské škole. O budovu na náměstí žádal jako národní správce
majitel malé továrny na umělecké textilie, pan Josef Cafourek. Jeho žádost se
oddalovala, protože se čekalo, zda bude v Kladrubech zřízena měšťanka a děti
nebudou muset dojíždět, či spíše pěšky docházet, do měšťanské školy
ve Stříbře. Nestalo se tak, a pan Cafourek budovu tedy dostal. Později svou
továrničku přestěhoval do bývalého hostince na Pozorce do té doby, než byla
přeměněna na výrobní družstvo.
V budově č. 90 na náměstí byl vybudován sál, kde se promítalo kino, hrála
divadla, konaly oslavy a shromáždění občanů. Po roce 1955 sem byla kromě
toho umístěna i jedna třída školy a do přízemí školní jídelna s kuchyní. Děti
tedy z hlavní školní budovy po dopoledním vyučování přecházely po silnici
na náměstí na oběd do této školní jídelny. Většinou spěchaly, ty starší se často
přemísťovaly v běhu, aby se mohly postavit na začátek „fronty“ při vydávání

27

HISTORIE

5/ 2017

obědů. Tento stav trval až do dokončení přístavby školy v roce 1973. Kino se již
delší dobu, přesněji od první poloviny devadesátých let, již neprovozovalo, ale
sál dále sloužil uvedeným účelům. V přízemí byla nějakou dobu umístěna
i kladrubská cukrárna. Od roku 2015 slouží budova jako Regionální muzeum
Kladrubska.
Současná hlavní školní budova se začala stavět ve druhé polovině roku
1969 stržením přistavěné společné šatny do dvora v místech dnešního
přechodu z prvního stupně do spojovací chodby. Pak ale téměř tři čtvrtě roku
byla stavba zastavena. Jen ne zcela hotový suterén nového pavilonu byl jakž
tak udržován společně s malou dřevěnou provozní stavbičkou, která stála
na místě dnešního školního parkoviště. V roce 1970 byly práce obnoveny
a pokračovalo se ve výstavbě za velmi těžkých podmínek pro učitele i žáky
školy. Do „staré“ budovy, v níž probíhalo veškeré vyučování, se přecházelo
po různých prkenných můstcích, pod nimiž zely hluboké výkopy. Během
vyučování se ozývaly silné zvuky pneumatických kladiv i elektrických pil, včetně
hlasitého pokřikování stavbařů, rachotu přijíždějících nákladních aut a povozů.
Všude kolem se hromadilo plno bláta, roztroušeného betonu a harampádí.
Vzpomínám si, jak jsem jako ředitel školy nejednou musel odpoledne odmykat
areál stavby a pomáhat šoférům přijíždějícím bez závozníků, s vykládáním
různých stavebních materiálů, přístrojů nebo panelů z aut a jejich ukládáním
na místo. Ale stavba přece jen přibývala, a tak se mohla včetně nové jídelny
a tělocvičny slavnostně otevřít k 1. září 1973. Byla to tehdy opravdu „krasavice“
mezi ostatními školními budovami tachovského okresu. Ještě o prázdninách
tohoto roku bylo třeba smontovat stovky kusů různého nábytku, skříněk, lavic,
stolků i nářadí do tělocvičny. Pomáhali brigádníci z řad rodičů, zbytek jsme
smontovali se školníkem panem Josefem Mrňákem, který měl velkou zásluhu
na tom, že škola byla včas připravena ke slavnostnímu zahájení. Na tomto
místě je třeba také vyjádřit poděkování tehdejšímu projektantovi stavby panu
akad. arch. Bedřichu Vinšovi z Pražského projektového ústavu na Letné
a stavbyvedoucím panu Ludvíku Lukešovi, Františku Zárubovi i Otovi
Fairaislovi z Okresního stavebního podniku, pracoviště Stříbro. Stejně tak
vedoucím odborných prací a odborných čet, pánům Vejskalovi, Ročkovi,
Černému, Tupému, Líbalovi, Kačerovi a Stachovi, jakož i všem ostatním
stavbařům, kteří se na této stavbě podíleli. O to, že byla vůbec započata její
stavba, se zasloužili mimo jiné pracovníci školské a kulturní komise ONV
Tachov, pánové Václav Býrut, Václav Benda, Václav Jakl a Emil Liška. O rok
později, v roce 1974, byla škola již zcela v provozu, včetně někdejší „staré“
budovy a naplněna více jak 330 žáky z 22 obcí školního obvodu. Dnes, téměř po
více než čtyřiceti letech provozu této přístavby, bylo již provedeno několik jejích
generálních oprav a vylepšení všech stávajících školních budov.
Jiří Čechura
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FOTO č. 1: Budova obecné školy na náměstí, 20. léta minulého století

FOTO č. 2: Budova měšťanské školy z téže doby
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Slavnosti vína a medu
Jako již tradičně se začátkem září konaly na klášteře
Slavnosti vína a medu. Počasí pobytu venku přálo, déšť se
k Cimbálové muzice Milana Broučka nepřipojil. Hudební
doprovod nabízel nejen obvyklé repertoárové skladby
cimbálových kapel, ale i známé filmové melodie například
z filmu Tenkrát na Západě.
V sekci včelařů a medu mohly děti ochutnávat med a
samy si ozdobit perníčky, med byl i zakoupení. O stánky
s občerstvením, knížkami a keramikou se taktéž zajímali
nejen návštěvníci slavností, ale i turisté, kteří si přišli
prohlédnout klášter. Zdařilé odpoledne se bude konat zase
za rok a doufáme, že zase s velkým zájmem veřejnosti.
Kateřina Karasová

FOTO: Slavnosti vína a medu

Odpoledne pro seniory
Každoroční odpoledne pro seniory v pátek 13. nebylo
provázeno smůlou. Bezmála 50 lidí se sešlo k hudbě a
jídlu do kulturního domu. Muzikální doprovod zajistila
dechovka z Přeštic, kulinární doprovod restaurace U
Koruny. Hosté si užili poklidné odpoledne a povídání
kapelníka, a tak se okolo osmé hodiny večerní mohli
s klidným srdcem a spokojeni rozejít do svých domovů,
někteří byli rozvezeni panem místostarostou.
Kateřina Karasová
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Zveme Vás…

DIVADELNÍ ROK – 4. PŘEDSTAVENÍ:
SLAVNOSTI SNĚŽENEK
3. listopadu od 18:00, KD Kladruby
Divadelní společnost Divoch ze Stříbra, hra na motivy
knihy Bohumila Hrabala a filmu Jiřího Menzla…

SVATOHUBERTSKÁ MŠE
4. listopadu od 12:00,
kostel Nanebevzetí Panny Marie v klášteře

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST
4. listopadu od 15:00, kostel sv. Petra na hřbitově

ZVĚŘINOVÉ HODY
4. – 5. listopadu, Klášterní restaurace
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PO STOPÁCH SV. MARTINA
11. listopadu od 17:00,
sraz u muzea

ZABIJAČKOVÉ HODY A MARTINSKÁ HUSA
SE SVATOMARTINSKÝM VÍNEM
11. – 12. listopadu, Klášterní restaurace
Přijďte ochutnat i zakoupit zabijačkové speciality,
svatomartinskou husu… či mladá moravská vína.

4. KLUBOVÝ VEČER
17. listopadu od 18:00, sál muzea

MUZEJNÍ KAVÁRNA
19. listopadu od 14:00 do 16:00, sál muzea
Přijďte strávit pošmourné podzimní nedělní odpoledne nad kávou, něčím
sladkým a v doprovodu piána…
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MIKULÁŠSKÉ TRHY S VEPŘOVÝMI HODY
2. prosince od 8:00, náměstí
Můžete se těšit na zabijačkové hody, teplou
medovinu i vánoční zboží…
Žáci ZŠ budou prodávat své výrobky a vydělávat
na školné pro Muthinu z Keni. Kladrubské lesy
nabídnou u svého stánku vánoční stromky. Na děti
se těší kladrubští čerti.
Vystoupí Bára Zemanová.

LAMPIONOVÝ PRŮVOD SE ZPÍVÁNÍM
KOLED A ROZSVÍCENÍM
VÁNOČNÍHO STROMKU
3. prosince od 17:30, od ZŠ Kladruby
Průvod projde ulicemi města na náměstí, kde si za
hudebního doprovodu žáků ZUŠ zazpíváme vánoční koledy…

RORÁTNÍ ZPÍVÁNÍ
9. a 16. a 23. prosince – vždy od 7:30,
kostel sv. Jakuba na náměstí

33

KULTURA

5/ 2017

MUZEJNÍ KAVÁRNA
10. prosince od 14:00 do 16:00, sál muzea
Přijďte strávit adventní nedělní odpoledne nad kávou, něčím sladkým
v doprovodu hudby i veselého povídání…

CHODĚJÍ LUCIE, CHODĚJÍ
12. prosince od 16:00, Kladruby

VÁNOČNÍ KONCERT
15. prosince od 18: 00,
kostel Nanebevzetí Panny Marie v klášteře
Vstupné je dobrovolné a bude předáno ve prospěch
kladrubského kláštera.

VÁNOČNÍ BESÍDKA NA PONY FARM
16. prosince od 17:00, areál Pony farm

KONCERT VÁNOČNÍ HUDBY
17. prosince od 15:00,
kostel Nanebevzetí Panny Marie v klášteře
Zazní méně známé adventní a vánoční písně a skladby
z barokních kancionálů v podání souboru staré hudby Cavalla
Kladruby a pěveckého sboru Cantus Stříbro – Kladruby.
Vstupné dobrovolné.
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VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
19. prosince od 18:00, sál muzea
Vystoupí žáci hudebního oddělení ZUŠ ve hře
na klavír, keyboard, kytaru, flétny a žestě.

ROZDÁVÁNÍ BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
24. prosince od 13:00 do 15:00, klášter

VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ – MŠE SVATÁ
24. prosince od 23:00,
kostel sv. Jakuba na náměstí

MŠE SVATÁ SVÁTKU SV. ŠTĚPÁNA
26. prosince od 11:00,
kostel Nanebevzetí Panny Marie v klášteře
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OŽIVENÝ BETLÉM
26. prosince od 12:00, nádvoří kláštera

HEJBNI KOSTROU
28. prosince od 13:00, tělocvična ZŠ
Sportovní odpoledne pro všechny věkové kategorie. Možno
využít horolezeckou stěnu, ping-pongové stoly…
Nutné je sportovní oblečení a obuv. Vstup zdarma!

Připravované akce – na měsíce leden a únor 2018
1.
1.
6.
13.
20.

1.
1.
1.
1.
1.

od 17:30
od 18:00
od 20:00
od 20:00

Novoroční setkání v kostele sv. Jakuba
Novoroční ohňostroj
Tři králové
Hasičský ples
Včelařský ples

10.
10.
17.
23.

2.
2.
2.
2.

od
od
od
od

Masopust
10. ročník Masopustní taškařice
Maškarní rej pro děti
Klubový večer

13:00
19:00
15:00
18:00

redakce
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci listopadu a prosinci 2017 se dožijí významného životního jubilea tito
naši občané:
LISTOPAD

PROSINEC

Soukup Zdeněk (Kladruby)
Sloup Josef (Kladruby)
Mikešová Filoména (Kladruby)
Koutský Josef (Kladruby)
Šteinová Vlasta (Kladruby)
Touš Jan (Láz)
Perďoch Štefan (Kladruby)
Tůzová Vlasta (Kladruby)
Ryp Josef (Láz)
Mašková Jaroslava (Kladruby)

Ferčáková Marta (Kladruby)
Tomanová Jaroslava (Kladruby)
Semorádová Vlastimila (Kladruby)
Nadler Pavel (Kladruby)
Cvrková Halina (Kladruby)
Šámalová Irena (Kladruby)
Naruševič Milan (Kladruby)
Barfusová Ludmila (Milevo)
Semorádová Helena (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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Smutná vzpomínka
Nad krajem rázem rozprostřel se chlad
a mlha hustá, všecko kolem bílé
odešel člověk, jehož jsem měl rád
a jehož pohlazení bylo mi tak milé.
Odešel v kraj, odkud návratu už není
v srdci mi zůstal smutek jen a žal
já nemohu jít hledat zapomnění,
byť v koutku duše bych si to tak přál,
ta těžká cesta, plná bláta zmrazků
po které naposled jsem za Tebou šel
chtěl jsem Ti dát alespoň sedmikrásku,
však neviděl jsem žádnou, bohužel.
A hudba hrála, mě srdce krvácelo,
pro slzy neviděl jsem vůbec nic
jen pohřební vůz vezl Tvoje tělo
já jenom „sbohem“ mohl tiše říct…
Blanka Krýslová
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TJ Sokol Kladruby informuje:
Kladrubská desítka:
Pořadateli letošního ročníku Pochodu
4 v 1 aneb Setkání účastníků pochodů
z Kladrub, Stříbra, Kostelce a Hněvnic jsme
byli my, Kladruby. A musím neskromně říct,
že se to povedlo. Naše Kladrubská desítka
vedla okolím Kladrub. Po tradičním focení
jsme se vydali směrem na Milevo. Šlo se
krásně. Děti neúnavně běhaly dopředu. Asi
v naději, že první vyhrává . Když jsme
se napojili na modrou turistickou značku,
která vede lesem k dálničnímu mostu, tak
jsme se nestačili divit, kolik je všude hub.
Mnozí neodolali a odbíhali pro ně do lesa.
A ti co nechtěli, tak je mohli sbírat přímo
na cestě. I tam rostly.
Po příchodu na náměstí na nás čekalo
uvítání od zástupců obecního úřadu. Každý
dostal pamětní list a od našeho Sokola i malý dárek na památku. Nálada byla
výborná. Přispělo k ní i příkladně zorganizované pohoštění. Tady patří velké
díky Lucce Černochové a všem jejím pomocníkům. K dobré náladě přispěla
i kapela M.H.S..
Takže letošní, už 18. ročník hodnotím veskrze kladně. A už teď se těším
zase napřesrok.
MĚSTO, OBEC

POČET ÚČASTNÍKŮ

Kladruby

86

Stříbro

79

Hněvnice

40

Kostelec

24

Celkem

229
Jiří Kurš
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Oddíl volejbalu mládeže:
V neděli 15. října se naše dívky zúčastnily
prvního kola krajské soutěže ve čtyřkovém
volejbale mladších žákyň. Účast byla 100%.
Elán a nadšení žádné rozhodně nechyběl.
Toto kolo bylo rozřazovací. Podle výsledků se
další kola rozdělí do tří skupin podle
výkonnosti. A je to třeba. Rozdíl byl opravdu
markantní. Naše začátečnice proti téměř profi
týmům neměly šancí. Jako velké opory se
ukázaly dvě zkušenější hráčky Zuzka Kuršová
s Evou Heřmanovou. Ostatní se velmi snažily,
ale nezkušenost a nejistota na nich byly vidět. Přesto se jim podařilo jeden set
dokonce vyhrát a vůbec poslední dva zápasy hrát velmi vyrovnanou hru. Účast
pro všechny znamenala velkou zkušenost. Věřím, že v dalších kolech nám to
půjde ještě lépe.
Jitka Kuršová

FOTO: Zleva: Zuzana Kuršová, Eva Heřmanová, Simona Šrůtová, Karolína Kuršová, Valerie Hradová,
Karolína Hanzlíková a Pavla Křížová
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Mariášové okénko

V sobotu 28. 10. 2017 skončí posledním 10. turnajem v Praze Rohozec
liga 2017 v míchaném licitovaném mariáši. Hráči MK Licita Kladruby vyrazí,
alespoň trochu napravit nepříliš povedenou sezónu, která nenavázala na tu
loňskou velice úspěšnou.
Po 9. turnajích je družstvo až na 6. místě, výrazně zabodovalo pouze
v červnu v Nebákově pod Troskami, kdy Josef Poláček vyhrál soutěž jednotlivců
a družstvo obsadilo 4. místo. A poté 16. 9. 2017 na domácí půdě v Kladrubech,
kdy Roman Hnojský potvrdil, že se mu v Kladrubech vždy daří a skončil druhý.
Družstvo ve složení Hlas, Hinterholzinger, Hnojský, Liška a Poláček obsadilo též
stříbrnou pozici a dokonale využilo domácího prostředí.
Vzhledem k výsledkům letošní sezóny, výhledu na další rok a zajištění
sponzorů bude jistě důležité jednání členské schůze, která se koná v sobotu
25. 11. 2017 v restauraci Koruna.
Roman Hnojský
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… Na webových stránkách města Kladruby bude umístěn odkaz na nahrávku
aktuálního hlášení veřejného rozhlasu.
… Od 1. 11. 2017 do odvolání bude Regionální muzeum Kladrubska otevřeno
od úterý do soboty v čase od 10 do 16 hodin.
… Školní kuchyně při ZŠ v Kladrubech hledá pomocnou kuchařku. Nástup
od 1. 12. 2017. Zájemci se mohou hlásit osobně v kanceláři školy nebo na tel.
čísle 374 631 910.
… Do Klášterní restaurace na denní menu můžete zavítat až do konce roku,
a to denně kromě pondělků, je možno objednat i večerní akce a firemní večírky.
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