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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás na stránkách prvního čísla letošního kladrubského
Zpravodaje, uprostřed mrazivého počasí.
Zimy bývají v posledních letech tak trochu nevyzpytatelné. Sněhová nadílka
nebývá bohatá, ale mrazy přicházejí nečekaně velké a my nejsme připraveni. Ale
vždyť je zima a mráz k ní jednoduše patří, tak co se divíme!
Pořádné zimě jsme také odvykli z hlediska stavebního. V posledních letech
zimy dovolují budovat a stavět i přes zimu. Také my jsme se na sklonku roku
pustili do poměrně velké stavební akce – přestavby školních dílen na posilovnu
a zázemí pro hřiště. Tato akce byla připravena především z důvodu, že budova
školních dílen nebyla již delší dobu využívaná (to však neznamená, že bychom
si nepřáli, aby děti byly vzdělávány také na tomto poli, a nebudeme se společně
se školou snažit něco pro to udělat), u dobře vybaveného a využívaného hřiště je
potřeba vybudovat také sociální zařízení, a především prostory stávající posilovny
už zcela neodpovídají svým potřebám. Troufnu si tvrdit, že i přes to je současná
komunita mužů a žen pravidelně navštěvujících posilovnu početná a stálá. Ale
nebýt dobrovolné péče pana Pavla Šimka, který se o posilovnu už léta stará,
myslím, že už by tak dobře nesloužila. Za to mu patří velký dík.
Jak už to tak bývá u starých budov, vyskytly se při výstavbě jisté problémy
– budova vůbec neměla základy, ale zato v její blízkosti se našel poměrně zachovalý
a prostorný sklep s klenbami. Tyto problémy však, doufejme, neohrozí celou
stavbu a v létě budeme moci přistoupit k velkému stěhování a vybavování.
V letošním roce nás čekají ještě další investiční akce, jak jste si mohli
přečíst v minulém Zpravodaji v rámci plánu rozvoje. S napětím očekáváme, jak
dopadne naše žádost o dotaci na kompletní přestavbu Sulanova statku.
Samostatnou kapitolou je síťování pozemků v lokalitě Kladruby – západ.
V rámci první etapy snad dotáhneme ke zdárnému konci reklamaci u firmy,
která první etapu stavěla. Soudní spor si nepřeje žádná ze stran. Projektování
druhé etapy je v plném proudu a já už se těším, až kopneme do země
a začneme stavět. Nedočkavých stavitelů rodinných domů je totiž připraveno
opravdu hodně a většina parcel je již zamluvena. Pokud tedy také uvažujete
o výstavbě rodinného domu, neváhejte si přijít prohlédnout návrh uspořádání
a rozmístění pozemků. Zastupitelstvo města bude na svém příštím zasedání
rozhodovat o stanovení ceny pozemku a budeme pak již se zájemci uzavírat
závazné smlouvy spojené se zaplacením zálohy tak, aby si mohli vyřizovat úvěry
a stavební plány, o což jsme opakovaně žádáni. Chápu to, protože v dnešní
době chce mít každý jistotu, a mít smluvně zavázané budoucí kupce je
i v zájmu města.
Svůj úvodník jsem začala povzdechem nad mrazivým počasím, což mi
samozřejmě nemůže zabránit, abych Vám nepopřála hezké prožití svátků jara –
Velikonoc.
Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 20. 12. 2017 do 14. 2. 2018
Rada města vzala na vědomí:

Informaci Správy železniční dopravní cesty Plzeň o prodeji budovy čp. 189
na st.p.č. 248 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že město nemá o uvedený
objekt zájem

Žádost manž. Pomyjových o odhlučnění zdi v KD sousedící s domem čp. 81
s tím, že bude projednáno s odborníkem, který navrhne opatření

Dodatek k žádosti o přidělení bytu – žadatel pan F. Kaňok, Kladruby

Oznámení
pí
A. Kadlíkové,
Plzeň
o provedení
sanačních
prací
na p.p.č. 1790 v k.ú. Brod u Stříbra z důvodu sesuvu půdy a opěrné zdi dle
předložené dokumentace

Žádost pí P. Sassmannové, Cheb o odprodej pozemku č. 53 v lokalitě
Kladruby – západ II. etapa pro výstavbu RD

Žádost manželů Soukupových, Kladruby o odprodej pozemku č. 55
v lokalitě Kladruby – západ II. etapa pro výstavbu RD

Žádost p. J. Hošťálka, Stříbro a pí M. Mácové, Bor o odprodej pozemku
č. 54 v lokalitě Kladruby – západ II. etapa pro výstavbu RD

Žádost společnosti BBS Partner, s.r.o., Domažlická 172 A, Plzeň o odprodej
pozemku č. 27 v lokalitě Kladruby – západ II. etapa pro výstavbu RD

Žádost společnosti BBS Partner, s.r.o., Domažlická 172 A, Plzeň o odprodej
pozemku č. 34 v lokalitě Kladruby – západ II. etapa pro výstavbu RD

Žádost společnosti BBS Partner, s.r.o., Domažlická 172 A, Plzeň o odprodej
pozemku č. 33 v lokalitě Kladruby – západ II. etapa pro výstavbu RD

Žádost společnosti BBS Partner, s.r.o., Domažlická 172 A, Plzeň o odprodej
pozemku č. 52 v lokalitě Kladruby – západ II. etapa pro výstavbu RD

Žádost manželů Pelánkových, Kladruby o prošetření stavu – sesun sněhu
ze střechy objektu čp. 4 na přilehlou cestu s tím, že bude provedeno místní
šetření za účasti majitelů sousedních nemovitostí

Předloženou projektovou dokumentaci na akci „Stavba garáže“, investor
I. Dejlová, Kladruby s tím, že je nutné doplnit dokumentaci (PD je neúplná,
chybí technická zpráva včetně souhrnného architektonického řešení)

Oznámení p. Prantla, Kladruby o zahájení stavebních prací na čp. 317 dle
předložené situace

Žádost pí T. Šedové, Sokolov o odprodej pozemku č. 29 v lokalitě Kladruby –
západ II. etapa pro výstavbu RD
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Žádost p. S. Rady, Konstantinovy Lázně o odprodej pozemku č. 43 v lokalitě
Kladruby – západ II. etapa pro výstavbu RD
Žádost manželů Svobodových, Stříbro o odprodej pozemku č. 31 v lokalitě
Kladruby – západ II. etapa pro výstavbu RD
Žádost sl. M. Špringlové, Kladruby o pokácení 3 – 4 ks stromů a následný
odprodej vytěženého dřeva na p.p.č. 84 v k.ú. Láz u Kladrub s tím, že bude
provedeno místní šetření
Oznámení p. T. Jaši a Š. Šlechtové, Kladruby o zahájení rekonstrukce
čp. 181, Kladruby v rozsahu dle předložené PD vypracované Jaroslavem
Zelenkou, Hrádek nad Nisou
Dopis společnosti ČEZ s upozorněním na porušení ochranného pásma –
stromy v Zahradní ulici před domem čp. 238 s tím, že s ČEZ bude dále
jednáno
Žádost nájemníků bytu č. 4 v čp. 36 v Kladrubech o výměnu kuchyňské
linky – bude projednáno po úhradě dluhu
Žádost paní M. Švarcové (nájemce čp. 80) o vyřazení 3 ks lednic a 1 ks
myčky z inventáře KD z důvodu jejich nefunkčnosti. Bude projednáno až
po zjištění stavu

Rada města projednala a schválila:

Dodatek smlouvy na stavební úpravy domu čp. 197 v Husově ulici
v Kladrubech uzavřený mezi městem Kladruby a firmou Zikostav, s.r.o.
Kladruby – navýšení ceny o 268.417,- Kč z důvodu navýšení hmoty sutí
a změny nových oken dle požadavku KHS

Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou D Projekt Plzeň
Nedvěd, s.r.o. na zpracování projektové dokumentace „Město Kladruby –
In-line dráha“ za cenu 100.490,50 Kč vč. DPH (83.050,- Kč bez DPH)

Cenovou nabídku Mgr. Vladimíra Ledviny, Komplexní služby pro zahradu,
park a krajinu, Komenského 214, Horažďovice na zpracování studie
systému sídelní zeleně pro město Kladruby za cenu 177.000,- Kč

Nainstalování žaluzií v bytě č. 3 v Zadní ul. čp. 353 v Kladrubech
na náklady nájemníka

Ukončení pozemkové nájemní smlouvy č. 109 na část p.p.č. 2375 v k.ú.
Kladruby u Stříbra dohodou k 31. 1. 2018, nájemce pí E. Havránková,
Kladruby

Uzavření pozemkové nájemní smlouvy na část p.p.č. 2375 v k.ú. Kladruby
u Stříbra, nájemce pí M. Valová, Kladruby od 1. 2. 2018 do 31. 12. 2020

Dodatek č. 3 k pozemkové nájemní smlouvě na p.p.č. 133/ 2 a st.p.č. 35
v k.ú. Kladruby u Stříbra, nájemce ZIKOSTAV, s.r.o. Kladruby s platností
do 31. 12. 2020

Dodatek č. 1 k pozemkové nájemní smlouvě na p.p.č. 1450/8 a p.p.č.
1450/6 vše v k.ú. Brod u Stříbra, nájemce p. B. Tausch, Kladruby
s platností do 31. 12. 2020
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Dodatek č. 1 k dohodě o využití střechy domu čp. 194 v Kladrubech
na umístění internetu k infokiosku, majitelé manž. Winklerovi, s platností
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Dodatek č. 1 k dohodě o úhradě části nákladů za spotřebovanou el. energii
pro připojení kamerového systému v čp. 36 náměstí Republiky, Kladruby
uzavřený s nájemci bytu pí Jozovou a p. Jamriškou s platností
od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018
Dodatek č. 2 ke smlouvě o zemědělském pachtu č. 1/2014 se společností
ZEVYP, s.r.o Kladruby, Pozorka 52, se splatností do 31. 12. 2020
Přidělení bytů v Kladrubech:
byt 1+0 v Zadní ul. 353 – P. Kunz
byt 2+1 v Revoluční 404 (po p. Kuršovi) – manž. Duspivovi, z důvodu
oprav bytu v domě čp. 209
byt 1+1 v Revoluční 403 (po p. Jašovi) – Z. Hollá
Odepsání přeplatku z vyúčtování za r. 2016 ve výši 1814,- Kč, který nemohl
vzniknout, protože nájemník p. Daněk za 1-3/ 2016 nezaplatil nájem
a celkový dluh ve výši 12.518,- Kč byl z rozhodnutí ZM ze 14. 12. 2016
odepsán z důvodu nevymahatelnosti – úmrtí nájemníka
Zařazení žádosti p. J. Jamrišky, Nedražice do seznamu žadatelů o přidělení
bytu
Návrh smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Kladruby a p. B. Záhořem,
Stříbro na zajištění inženýrské činnosti na akci „Kladruby, přestavba
objektu školních dílen na sportovní zařízení k víceúčelovému hřišti“ za cenu
1,2 % z měsíční fakturace dodavatelské firmy bez DPH
Cenovou nabídku Mgr. M. Zabloudilové, MBA, Stříbro na zpracování žádosti
o dotaci v rámci Operačního programu ŽP na akci „Optimalizace vodního
režimu MVN na p.p.č. 2508 – Kladruby“ za cenu 14.500,- Kč
Cenovou nabídku spol. Geodetické služby Plzeň, s.r.o. Popelnicová 60,
Plzeň na geodetické práce na akci – Kladruby, Husova ul. čp. 6 ve výši
56.870,- Kč vč. DPH
Žádost ČSS, z.s. – SKK Kladruby na uzavření podnájemní smlouvy na část
p.p.č. 194/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub na provoz střelnice
Poskytnutí propagačního materiálu na plesy v Kladrubech – hasičský,
myslivecký a včelařský: 1x kniha Kladruby, 2x kniha Pověsti,
5x propisovačka, 3x kalendář, 3x hadrová taška
Zařazení žádosti manželů Kotschyových, Telice o přidělení bytu v DPS
Kladruby do seznamu žadatelů
Cenovou nabídku Jana Kuvíka, Stříbro na provedení činnosti koordinátora
BOZP na staveništi při realizaci stavby – Kladruby, přestavba objektu školních
dílen na sportovní zařízení k víceúčelovému hřišti ve výši 53.240,- Kč
Postavení dřevěného altánu o velikosti 3 x 4 m na pronajatém pozemku
p.p.č. 1643/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra, žadatel J. Kalina, Kladruby
Odprodej dřeva – 7 ks stromů na p.p.č. 2060/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra
(podél cesty k ČOV) za cenu dle platného sazebníku, žadatel p. M. Oberajtr,
Kladruby
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Přidělení bytu v čp. 197 v Kladrubech:
byt č. 1 bude ponechán jako služební pro učitele ZŠ
byt č. 2 o velikosti 1+1 bude přidělen – pořadí: Hřebíkovi, Prušáková
Ukončení pozemkové nájemní smlouvy na část st.p.č. 218/2 o výměře 300
m2 (zahrada u čp. 197) – nájemce p. Z. Hollý. Pozemek budou užívat všichni
nájemníci domu čp. 197
Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v čp. 36 – p. J. Liška, a to
na 3 měsíce tj. do 30. 6. 2018
Smlouvu o právu provedení stavby na stavební akci „Optimalizace vodního
režimu MVN na p.p.č. 31 – Vrbice u Stříbra“ na p.p.č. 52/3 v k.ú. Vrbice
u Stříbra, uzavřenou s vlastníky přilehlých nemovitostí
Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení a smlouvě budoucí nájemní č.
9418000067/
4000213771 se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem
na stavební akci „Středotlaký plynovod a 32 ks přípojek, Kladruby, lokalita
Kladruby západ – 2. etapa“
Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení na základě smlouvy
o podmínkách uzavření budoucí smlouvy č. 9418000067/ 4000213771
se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Ústí nad Labem na stavební
akci „Středotlaký plynovod a 32 ks přípojek, Kladruby, lokalita Kladruby
západ – 2. etapa“ za cenu ročního nájemného 18.319,- Kč
Žádost o vyjádření k licenci dopravce TransCarsWorld, s.r.o., se sídlem
Radlická 2343/48, Praha k provozování linky zvláštní linkové dopravy
Stříbro, aut. st. – areál IDEAL Automotive, s.r.o. dle předloženého seznamu
zastávek s tím, že trasa bude pro dopravce závazná
Smlouvu o zřízení služebnosti se společností ARANEA NETWORK, a.s.
na stavební akci 11010-063823 TM_BTA_Tachov_TCKLD_OK k pozemkům
p.p.č. 32/3, 32/4, 32/19 a 1957/32 v k.ú. Kladruby u Stříbra za cenu
1.700,- Kč
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
na stavební akci „Optická síť II. etapa“, stavebník Jiří Šperl, AgNET, Májová
1225, Stříbro za náhradu ve výši 10,-/m2 bez DPH dle předloženého návrhu
Odprodej nefunkčního soustruhu z bývalých dílen ZŠ Kladruby – odprodej
bude realizován nejvyšší nabídce (inzerát bude zveřejněn)
Rozšíření nájemní smlouvy na objekt čp. 80 v Kladrubech o část objektu –
ubytovna, s tím, že bude výhradně pro krátkodobé ubytování pro turisty,
nájemce pí Martina Švarcová. Nájemné do 31. 12. 2018, úhrada městu –
50,- Kč/ osoba/ noc
Navýšení ceny akce „Přestavba objektu školních dílen“ z důvodu
vybudování základů objektu, jelikož pod původním objektem nebyly žádné
základy. Cena původní – 4.954.848,- Kč, nová cena 5.138.197,-Kč
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Rada města souhlasila:

S výstavbou oplocení na st.p.č. 138/1 a p.p.č. 2002/17 v k.ú. Kladruby
u Stříbra“, investor D. Zítek, Třemošná za podmínky, že oplocení bude
vybudováno s podezdívkou tak, aby navazovalo na ostatní oplocení
u řadových domků
Rada města nemá námitek:

K předložené projektové dokumentaci na akci „Výstavba výrobní a skladové
haly G, k.ú. Ostrov u Stříbra“, investor Accolade CZ XX, s.r.o., Sokolská
394/17, Praha

K předložené projektové dokumentaci „Rekonstrukce a změna užívání domu
na p.č.st. 172, investor B. Pírka, Kladruby

K předložené projektové dokumentaci na akci „ETCS Plzeň (mimo) – Cheb“,
investor SŽDC, s.r.o., Dlážděná 1003/7, Praha. Žadatel SUDOP Praha,
Špitálské náměstí 3517, Ústí nad Labem

K předložené projektové dokumentaci na akci Systém kabelových chrániček
– Kladruby západ II. etapa pro vydání rozhodnutí o umístění stavby
zpracované Ing. Miroslavem Peřinou, Benešova 152, Stříbro, stavebník
AgNET, Jiří Šperl, Májová 1225, Stříbro

K předložené PD na „Vodovrty spol. s.r.o. – Domovní vrtaná studna k.ú.
Kladruby u Stříbra, p.p.č. 1953/12, vypracované Ing. Jaroslavem Krystýníkem,
Třebízského 207/21, Mariánské Lázně, Investor Karel Špringl, Milevská
321, Kladruby

K předložené PD na stavební akci „Stavební úpravy dvora restaurace
Revoluční čp. 78“ na p.p.č. 134/1 a 135/2 v k.ú. Kladruby, vypracované
Ing. Evou Záhořovou, Nerudova 1488, Stříbro, investor KAHEVA KLAD,
s.r.o., Revoluční 79, Kladruby
Rada města doporučila:

ZM schválit návrh ceny odprodeje pozemků v lokalitě Kladruby – západ,
II. etapa – 650,- Kč + DPH
Rada města nedoporučila:

Vybudování vjezdu na zahradu na p.p.č. 113/4 v k.ú. Kladruby dle
předložené situace žadatelky pí J. Šrámkové, Kladruby z důvodu zachování
vzhledu prostranství a umístění sítí
Irena Lőriková
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Jednání starostky města
19.12. 2017

–

jednání s firmou HL Trade ohledně rozhlasu

19.12. 2017

–

jednání s ředitelkou ZŠ

4.1. 2018

–

jednání s firmou Flea ohledně vyúčtování služeb v nájemních bytech

4.1. 2018

–

účast při kolaudaci stavby studny u RD v lokalitě Kladruby – západ

9.1. 2018

–

účast při vytyčení pozemků v k.ú. Tuněchody

10.1. 2018

–

jednání se zástupcem firmy D Projekt ohledně stavby In-line dráhy

10.1. 2018

–

jednání s firmou Flea ohledně vyúčtování služeb v nájemních bytech

10.1. 2018

–

zasedání rady města

16.1. 2018

–

zasedání řídícího výboru MAP (místní akční plán vzdělávání)

18.1. 2018

–

projednávání návrhu územních studií veřejné zeleně

19.1. 2018

–

účast na zahájení řízení ohledně výstavby haly F v Ostrově

7.2. 2018

–

zasedání právní komise PK

8.2. 2018

–

účast při kolaudaci RD v lokalitě Kladruby – západ

8.2. 2018

–

účast při kolaudaci nových bytů v domě čp. 197 v Kladrubech

13.2. 2018

–

jednání s ředitelkou ZŠ

14.2. 2018

–

zasedání rady města

19.2. 2018

–

schůzka se seniory v DPS

21.2. 2018

–

jednání se zástupkyní rádia Radiohouse
Irena Lőriková
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Počet obyvatel k 31. 12. 2017

Brod u Stříbra

narození

přistěhovaní

zemřelí

odhlášení

CELKEM

1

1

0

4

58

13

39

11

54

1245

Láz

2

7

0

0

60

Milevo

1

0

2

0

48

Pozorka

0

0

1

1

49

Tuněchody

1

7

0

2

30

Kladruby

Vrbice u Stříbra
CELKEM

0

3

0

0

48

18

57

14

61

1538

muži

ženy

CELKEM

33

25

58

643

602

1245

Láz

31

29

60

Milevo

28

20

48

Pozorka

23

26

49

Tuněchody

17

13

30

Vrbice u Stříbra

20

28

48

795

743

1538

Brod u Stříbra
Kladruby

CELKEM

Jiřina Vladařová
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Vodné a stočné v roce 2018
Zástupci členských obcí Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
schválili dne 24. 11. 2017 nové sazby vodného a stočného na rok 2018. Vodné
a stočné se na území sdružení účtuje formou tzv. „dvousložkové ceny“.
Odběratelé hradí vedle ceny za skutečně odebrané a odkanalizované množství
vody také roční paušální poplatek, stanovený podle velikosti fakturačního
vodoměru. Cena za odebraný a odkanalizovaný metr krychlový vody se v roce
2018 zvýší o cca tři koruny na 69,35 Kč včetně DPH. Paušální poplatek
za nejmenší a nejčastěji používaný vodoměr zůstane na úrovni předchozího
roku, tedy 1980 Kč ročně včetně DPH, u ostatních vodoměrů se poplatky mírně
navýší. Průměrný spotřebitel tak za roční spotřebu vody (30 m3) zaplatí v roce
2018 zhruba o 90 Kč navíc.
„I po tomto navýšení zůstává naše cena stále pod úrovní vodného
a stočného v okolních regionech, nízká je i vzhledem k celorepublikovému
průměru. Pro porovnání se používá přepočet na tzv. průměrnou (neboli
jednosložkovou) cenu, která bude u nás v roce 2018 o 3,9 % vyšší, tedy
78,86 Kč včetně DPH. Takovouto cenu bychom museli účtovat každému
za kubík vody, kdybychom neměli zavedené paušální poplatky, abychom pokryli
všechny nezbytné náklady. Velká část obyvatel s běžnou spotřebou však díky
dvousložkové ceně tuto průměrnou cenu ani nezaplatí,“ vysvětlil Ing. Josef
Hora, předseda Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech.
„Ke zvýšení ceny nás z velké části nutí situace na pracovním trhu
a neustálý tlak na růst platů, především u nízkopříjmových skupin. Přes
šedesát procent našich zaměstnanců tvoří dělníci. Abychom si udrželi dostatek
pracovníků a zajistili služby na požadované úrovni, musíme mzdy zvýšit
alespoň na úroveň srovnatelnou s ostatními obory v regionu. Vliv na zvýšení
ceny má i předpokládaná inflace v roce 2018 a nárůst cen energií,“ doplnil
Ing. Antonín Jágl, ředitel Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s. (Vodakvy).
V příštím roce to bude přesně 25 let od založení Vodohospodářského
sdružení obcí západních Čech. Za tuto dobu se počet jeho členských obcí více
než zdvojnásobil. Dnes v rámci sdružení spolupracuje stovka obcí
z Karlovarska, Sokolovska, Tachovska, Chomutovska i Rakovnicka. Za čtvrt
století obce dokázaly vzájemnou spoluprací a s technickou podporou provozní
firmy Vodakvy postupně dobudovat chybějící infrastrukturu a dnes se jejich
regiony řadí mezi nejlépe vybavené vodovody a kanalizacemi. K výstavbě
i obnově infrastruktury využívají obce jak zdroje z vybraného vodného
a stočného (ve formě nájemného), tak ze zisku Vodakvy, kde je sdružení jedním
z hlavních akcionářů (ve formě dividend), či z dotací. Část investic hradí také
přímo provozní firma. Rozšířily se páteřní skupinové vodovody a modernizovaly
se technologie na úpravu pitné vody, tak aby se zajistil dostatek kvalitní pitné
vody pro obyvatele nezávisle na individuálních nespolehlivých zdrojích.
Vybudovaly se skupinové kanalizační systémy s moderními mechanickobiologickými čistírnami, které jako jediné zajistí nezbytnou úroveň čištění
odpadních vod.
výtažek z tiskové zprávy Vodakvy ze dne 24. 11. 2017
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Slevy na dopravu Plzeňského kraje a Plzeňská karta
Od 1. ledna 2018 budou ve veřejné dopravě nabízeny nové slevy
na jednotlivé jízdné, které zavádí na svém území Plzeňský kraj. Vzniknou dvě
kategorie:

první se slevou 75 % ze základního jízdného dopravce, kterou mohou nově
využívat žáci/děti do 15 let,

druhá se slevou 50 % ze základního jízdného dopravce, kterou mohou
využívat – studenti od 15 do 26 let, starobní a invalidní důchodci, držitelé
zlaté Janského plakety, váleční veteráni, osoby na mateřské/ rodičovské
a osoby starší 65 let.
Navíc budou slevy žákům (dětem) a studentům poskytovány
i o prázdninách a víkendech či při cestách mimo trasu škola – bydliště. A to bez
nutnosti předkládání dalších průkazů při odbavení u řidiče či průvodčího.
Výše uvedené slevy budou poskytnuty pouze těm, kteří předloží osobní
Plzeňskou kartu s nahranou slevovou aplikací. Pro získání karty je třeba
podat Žádost o její vydání, poskytnout maximálně rok starou fotografii držitele
formátu 35 x 45 mm, doložit osobní údaje občanským průkazem (cestovním
pasem) a podepsat Obecné obchodní podmínky pro její používání. Za děti
mladší 15 let vyřizuje žádost i vyzvednutí karty jejich zákonný zástupce, který
kromě fotografie dítěte musí doložit i jeho rodný list, pokud jej ovšem nemá
zapsané v občanském průkazu. V případě, že je žadatel zastupován třetí
osobou, vyžaduje se vždy úředně ověřená plná moc.
Formulář žádosti je možné vyzvednout a odevzdat na Městském úřadě
v Bezdružicích anebo v Zákaznických centrech PMDP v Plzni. Lze jej také
stáhnout z Internetu. Cena karty 170 Kč, platí 5 let. Nahrávání slevových
aplikací na karty bude na úřadě v Bezdružicích možné využívat patrně
až koncem ledna 2018. Informace bude ještě upřesněna v městském zpravodaji
a na webových stránkách.
Plzeňská karta obsahuje v sobě několik „šuplíčků“, do kterých jdou nahrát
různé slevové aplikace, předplacené časové jízdenky na MHD apod. Může však
sloužit i jako elektronická peněženka k bezhotovostnímu placení jízdného
ve vlacích ČD, včetně jízdenkového automatu v motorovém voze na trati PlzeňBezdružice. Dále k nákupu jízdenek MHD v Plzni, Mariánských Lázních a brzy
i v K. Varech. Ve vozech společnosti ČSAD autobusy Plzeň, a.s. bude placení
jízdného plně dostupné patrně až během první poloviny roku 2018. Finanční
hotovost na kartu je možné dobíjet ve vybraných bankomatech České
spořitelny, na určených pokladnách Českých drah (Plzeň, Stříbro a K. Lázně
ano, Bezdružice nikoliv) a u řidičů ČSAD ve vozech s logem Plzeňské karty.
Případně přes e-shop na webu Plzeňské karty.

Současný držitel Plzeňské karty mladší 15 let může krajskou slevu
po 1. 1. 2018 využívat přímo, jeho se nutnost nahrání slevové aplikace
netýká.
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Studenti a žáci starší 15 let, kteří již mají aktivovaný slevový profil
student v některé zóně Integrované dopravy Plzeňska, mohou krajské jízdné
využívat automaticky a to až do 30. 9. 2018. Pak si musí profil na kartě
nechat prodloužit. Na novou aktivaci je nutné doložit buď platný oranžový
studentský průkaz, nebo potvrzení o studiu na tiskopisu PMDP, případně
u vybraných škol je poskytnuta na základě elektronického potvrzení.
Senioři starší 65 let musí doložit nárok na aktivaci slevového profilu svým
občanským průkazem. Ostatní uživatelé dokládají svůj nárok dle
požadavků zveřejněných na webové adrese společnosti POVED.
Tzv. Karlovarská a Mariánskolázeňská karta je s Plzeňskou naprosto
identická a zaměnitelná. U nejstarší verze Plzeňské karty, s potiskem podél
její delší strany, však není zaručena plná funkcionalita s odbavovacími
zařízeními. Ta je jen u novějších sérií, na nichž je uvedeno logo MAP ready.
Slevy Plzeňského kraje nebudou poskytovány v rychlících, expresech, IC
vlacích Českých drah, na MHD a na některých komerčně provozovaných
linkách autobusů (např. VKJ Klatovy-Plzeň-Praha). Informace o poskytování
je vždy uvedena na jízdním řádu linky a vždy pouze na území Plzeňského
kraje.
Dosavadní žákovské/ studentské jízdné, nařízené Cenovým výměrem
Ministerstva financí ČR a spojené s modrožlutými či oranžovými
průkazkami, zůstává nadále v platnosti.
Řidiči autobusů i průvodčí žádají, aby při objednávání jízdenky jste jako
cestující zřetelně sdělovali, že žádáte KRAJSKÉ jízdné pro (děti, studenty
příp. důchodce), při současném předložení Plzeňské karty.

Podrobné informace o krajských slevách a potřebných náležitostech k jejich
získání je možné dohledat na webu: www.poved.cz, případně je vám sdělí
pracovníci kontaktního místa Plzeňské karty.
Žádanku o Plzeňskou kartu a další formuláře stáhnete zde:
www.plzenskakarta.cz
Úřední hodiny Městského úřadu Bezdružice (tel.: 374 630 511)
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00
7:00
7:00
7:00
7:00

-

11:30
11:30
11:30
11:30
13:00

12:00
12:00
12:00
12:00

-

17:00
15:00
17:00
15:00
Miroslav Klas
web Bezdružická lokálka
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jazyky srdcem

lamuza.cz

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR KLADRUBY 2018
Letní škola angličtiny hrou
16. – 20. 7. 2018

•

23. – 27. 7. 2018

Město Kladruby pořádá ve spolupráci se Šárkou Bendovou pilotní projekt
Příměstského tábora alias Letní školu angličtiny hrou pro děti od 6 – 10 let
v budově Regionálního muzea Kladrubska v termínech 16. – 20. 7. 2018
a 23. – 27. 7. 2018.
Dopoledne angličtina s důrazem na výslovnost, slovní zásobu a mluvení,
odpoledne sport, míčové hry, pěší túry, žůžo dobrodrůžo, houbaření, oslava
narozenin a podobné netradiční aktivity se zmrzlinou a spoustou jiných aktivit.
Svačina, oběd, pitný režim a vše, co patří k létu, pohodě a sportu zařízeno!
Začínáme v pondělí 8:00/8:30, končíme v pátek 16:00/17:00. Centrála:
Regionální muzeum Kladrubska, nám. Republiky 90, 349 61 Kladruby. Sraz:
zasedací místnost, 1. patro. K dispozici kompletní zázemí zasedací místnosti,
šatna, kuchyňka, WC. Obědy v nedaleké restauraci. Svačiny v průběhu celého
dne. Počet zájemců na termín omezen na 10 dětí z kapacitních důvodů.
Připravujeme web www.lamuza.cz.
Kontakt: Šárka Bendová, MSc.
Mobil 733 113 525
E-mail: bendovasa@seznam.cz
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Základní škola informuje:
Lyžařský výcvikový kurz ZŠ Kladruby, Železná Ruda, 2.1. – 7.1. 2018
Trochu netradiční odjezd na lyžařský výcvik připadl na poslední den
vánočních prázdnin. Ani počasí nebylo moc zimní, ale naštěstí na Šumavě
napadlo dost sněhu v prosinci, takže o sněhovou pokrývku bylo postaráno.
Stejně jako v minulých letech jsme odjeli vlakem ze Stříbra, zavazadla, lyže
a snowboardy putovaly s p. učitelem Cvrkem autem a na přívěsném vozíku.
I když v Železné Rudě a na sjezdovce bylo sněhu dost, zaskočil nás někdy
i poměrně silný déšť, který se naštěstí v noci měnil na sněžení. Sjezdovka
Samoty byla v dobrém stavu a po prvním oťukávání došlo i na vlek. Změnou
k lepšímu byly čipové karty, které se nenamáčely a vydržely tak i pády
do mokrého sněhu. Postupně se osm lyžařů a šestnáct snowboarďáků
zdokonalilo v jízdě natolik, že všichni mohli využívat lyžařský vlek a sjezdovku
beze strachu a každý si tak mohl vychutnat jízdu podle svých schopností.
Odpolední pěší výlet jsme naplánovali na sobotu 6. 1. a bylo to rozhodnutí
více než dobré. Po obědě jsme vlakem dojeli na Špičák, lanovkou na Pancíř
a pak pěšky přes Hofmanky a Belveder domů. Příjemné slunečné počasí, výhled
z Pancíře na Alpy a „mňamka“ zakoupená po cestě umocnily zážitek z výletu.
Večerní promítání fotek a videí, přednášky a společné hry ukrajovaly zbývající
hodiny z každého dne a nikdo neměl čas se nudit.
V neděli 7. 1. nastal čas odjezdu. Dopoledne jsme ještě strávili na sjezdovce,
následoval oběd a rychlé balení. Do odjezdu vlaku zbývaly dvě hodiny a…
samozřejmě, cukrárna Sněhurka to jistila  Mlsné jazýčky si konečně
po několika dnech půstu pochutnaly…
Cesta vlakem s přestupováním v Plzni docela utekla a netrpěliví tatínkové
a maminky už vítali své ratolesti na nádraží ve Stříbře. Zatímco po skončení
minulých kurzů následoval další den víkend, tentokrát byla realita krutá – pondělí
a škola  Ale vydrželi jsme náročný týden na horách a tak většina „účastníků
zájezdu“ zasedla hned druhý den do lavic a přečkala i další náročný týden…
Pavel Nový
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Mateřská škola informuje:
MŠ a nový projekt Podpora vzájemného
učení pedagogů MŠ
Naše MŠ se v letošním roce zapojila
do projektu EU „Podpora vzájemného učení
pedagogů
MŠ“
v oblasti
čtenářské
pregramotnosti. Zní to sice složitě, ale složité to
není. Čtenářská pregramotnost je vše, co
přispěje, podpoří, podnítí dítě k tomu, aby
mělo zájem o čtení, samostatné vyprávění,
vyjádření příběhu. Jsou to všechno činnosti,
které dítě může zvládnout před tím, než
se stane gramotným. Ideální by bylo, kdyby se
dítě stalo čtenářem, tedy člověkem, který textu
rozumí a ne pouze osobou, která umí číst.
Naše školka se stala druhým centrem v našem kraji, kde se pedagogové
mohou jednou měsíčně setkávat a odborně diskutovat na téma čtenářské
pregramotnosti a podpořit její rozvoj v prostředí mateřských škol. Naše centrum
vytváří prostor pro sdílení zkušeností, výměnu příkladů dobré praxe, setkávání
se s experty apod.
V průběhu projektu bude naše centrum vybaveno pomůckami, které rozvíjí
fantazii, slovní zásobu, představivost, např. mnoha knihami, pohádkovým
kufříkem i interaktivními technologiemi. Tyto materiály budou k dispozici všem
pedagogům docházejícím do našeho centra, aby mohli ve svém prostředí
předávat dál své nabyté zkušenosti a podporovat tak čtenářskou pregramotnost
sami. Je pozitivní, že již po prvním setkání v měsíci lednu se na setkání druhé
přihlásilo mnoho nových pedagogů, kteří mají zájem o nové podněty a pomůcky
a nelitují svého volna účastnit se setkávání. Je důležité, aby učitelé
v mateřských školách si uměli hrát a snít jako děti a byli otevření novým
možnostem.
Také při diskuzi dojde na rozhovory o praxi a zkušenosti z ní. Předávání
takových poznatků je neocenitelnou pomocí jak pro začínající, tak pro pokročilé
pedagogy. Jsme rádi, že naše mateřská škola může být nápomocna tomuto
procesu.
Eva Pomyjová
Zima u Berušek a Broučků
V minulém čísle Zpravodaje jsme vám slíbili, že napíšeme, jak se nám
povedla besídka. Tak se povedla moc. Přišli jsme skoro všichni i s celými
rodinami. A že jsme měli co ukázat! Tanečky, písničky, básničky
i pohádku. Všem se naše besídka moc líbila. Rodičům jsme připravili dárečky:
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keramický svícen ve tvaru stromečku, velkého papírového anděla a přání. To
bylo originální, protože paní učitelky nám natřely chodidlo barvou a to jsme
obtiskli na papír a dokreslili z toho stromeček. I my jsme pod stromečkem měli
dárek. Každý z nás dostal tričko s beruškou a broučkem. Holčičky červené
a kluci zelené. Hned jsme si je zkusili a od té doby je do školky nosíme. Moc
nám sluší!
Také k nám přiletěl Ježíšek a donesl spoustu dárků. Klukům například
hasičská auta i s hasičským přístrojem, jeřáb a holčičkám velký domeček
s panenkami, růžový zámek, ve kterém si prohlížíme knížky a hrajeme
s panenkami a plyšáky. Z nadílky máme stále velkou radost.
V lednu napadl sníh, a tak jsme mohli konečně otestovat lopaty, které nám
také donesl Ježíšek. Rychle jsme se to naučili a jezdili na kopci na školkové
zahradě jako o závod. Učili jsme se poznat rozdíly mezi zimou
a létem. A když jsme to uměli, malovali jsme léto se sluníčkem a zimu se
sněhulákem.
Dále jsme si povídali o lesních zvířátkách, jak se jim v zimě žije v lese.
Poznávali jsme je podle obrázků, ale také podle hlasů a na některé jsme si
zahráli. Ve školce máme pořád co na práci a objevování. Nyní se všichni moc
těšíme na náš společný maškarní rej.
děti z Berušek a Broučků

Foto: Zimní aktivity ve třídě Berušek a Broučků

Zima v zahradě
Sníh už na zahradě nebyl, počasí si z nás spíš dělalo legraci, sluníčko svítilo
a nás čekal program „Zima v zahradě“ s paní Čechurovou. Jenže všechno je, jak
má být, a tak sice sluníčko svítilo, ale teplota -9 zaručovala zimní počasí. Paní
Čechurová přišla opět s maňáskovým kamarádem Šimonem a společně nám
ukázali kouzlo zimní trávy i listí – obzvlášť, když vše pozorujeme přes velkou
lupu. Dokonce jsme hledali veverku, myšku a kočku podle jejich stop. Zahráli
jsme si na zimní vločky. Pozorovali jsme dalekohledem vrabce, kosy, zvonky
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a sýkorky. A všem ptáčkům jsme poté ve třídě uvařili „dort“ ze slunečnice,
máku, strouhanky a ovesných vloček, vše jsme spojili rozehřátým tukem,
nechali ztuhnout a druhý den pověsili na stromy. Nyní již pozorujeme, jak dort
ptáčkům chutná. Zkuste to taky.
Paní Petře Čechurové děkujeme za skvěle připravený a nápaditý přírodní
program.
Marcela Jandíková, Eva Pomyjová

Foto: Zima v zahradě, program s P. Čechurovou

Koťata se starají v zimě o zvířata a ptáčky
Ani v zimě Koťata nezahálí. Děti byly pilné a za pomoci rodičů nasušily
pečivo, přinesly mrkev a jablka pro zvířátka. Ještě než jsme se vypravili do lesa,
seznámili jsme se se způsobem života některých lesních zvířat. Děti se naučily
píseň – Myška Hrabalka a myslivec, báseň Hajný v lese a zahrály si pohádku
Bouda, budka. Nezapomněli jsme si vyrobit zajíčky, veverky, lišky s lesem a vše
jsme zakončili krmením zvěře v lese. Ještě nesmíme zapomenout poděkovat
naší paní kuchařce R. Zíkové, která nám donesla myslivecké trofeje (lebku
z divočáka, paroží…).
Pro ptáčky jsme si připravili salát z různých semínek a obilí. Také jsme
vyrobili opravdu „ptačí dobrotu“ – rozpustili jsme sádlo, smíchali s různými
semeny a vlili do formiček. Pak jsme „dobroty“ rozvěsili na stromy a mohla začít
ptačí hostina.
Děti si zatančily tanec – „Vrabec a sýkorka“, píseň – „Seděl vrabec
na kostele“ a „Až přiletí meluzína“. Všichni jsme se vyřádili při tzv. „ptačím
tanci“, který se stal u dětí velice oblíbený. Děti si vyrobily ptačí krmítka i ptačí
budky, vrány a také třeba ptáčky na keři. Naše povídání o ptácích a starání se
o ně v zimě bylo zakončeno návštěvou zámecké zahrady a naplnění krmítek
ptačími dobrotami.
Šárka Ježová, Petra Kertysová
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Foto: Koťata nakrmila zvířátka v lese

Klaunka Pepina
V polovině ledna do naší školky v Kladrubech zavítala klaunka Pepina
s představením „Jak klaunka Pepina k cirkusu přišla“. Děti se seznámily
s klaunkou, která se změnila v prodavačku vstupenek, uklízečku i ošetřovatelku
zvířat, který se stará o šikovnou kobylku Francesku.
Pepina nesnáší drezuru a bití, proto společně s kobylkou utečou od zlého
principála a založí vlastní cirkus Josefína. Z klaunky Pepiny je akrobatka,
kouzelnice, krotitelka hadů, ale hlavně jsou s Franceskou velké kamarádky
a daří se jim spolu dobře.
Koťata, Sluníčka i Broučky s Beruškami příběh zaujal a těší se na další
kouzlení od Pepiny.
Šárka Ježová, Petra Kertysová

Foto: Představení Jak klaunka Pepina k cirkusu přišla
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Maškarní rej u Koťat
Koťata si vyzdobila třídu klauny, balónky, konfetami, řetězy a těšila se
na karnevalové veselí. Celý týden se nesl v duchu různých soutěží, radovánek,
výroby masek, klaunů a dotváření výzdoby ve třídě. Děti se seznámily s tradicí
masopustu, dozvěděly se, jak to probíhalo dříve a z čeho se lidé radovali.
Naučili se píseň „Maškarní rej“, „Haló pane karnevale“. Všichni byli natěšeni
na páteční rej masek s diskotékou a samozřejmě nesměla chybět ani návštěva
Sluníček a Broučků s Beruškami v maskách. Toto maškarní veselí jsme si
všichni moc užili a teď už nás čeká těšení na jaro a sluníčko.
Šárka Ježová, Petra Kertysová

Foto: Maškarní rej
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Klaun TúTú
Naší mateřskou školu navštívil klaun s netradičním jménem „TúTú“. Přijel
ve zvláštním papírovém autíčku s kufrem plným důležitých pomůcek, které
všem postupně předvedl.
Vtipnou a hravou formou děti seznámil s důležitostí některých
bezpečnostních prvků při jízdě na kole a vysvětlil, proč na něm nesmí jezdit
na dětském hřišti. Děvčata při módní přehlídce předvedla slušivé modely
bezpečnostních vestiček a nejstarší děti předvedly, jak se správně přechází
vozovka po „zebře“ – přechodu pro chodce. Všichni už dnes díky klaunovi
„TúTú“ ví, že parkoviště není překážková dráha na honění a v autě se musí
každý správně připoutat.
Zuzana Křížová

Foto: Dopravní výchova s klaunem TúTú

Víte, že:


si děti ze všech tříd prožijí program na zahradách MŠ –
„Zima v zahradě“, „Jaro v zahradě“ i „Léto v zahradě“
pod vedením P. Čechurové



19. 2. pojedou předškolní děti do Stříbra na ekologicky
zaměřenou pohádku „O Balynce“



13. 3. přijede potěšit děti svým programem kouzelník
Wadini



21. 3. si každé dítě může vyzkoušet bubnování
v různých rytmech i na různých bubíncích s pozvanými
bubeníky
Alena Medová
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ZUŠ informuje:
V pobočce kladrubské hudební
školy se vyučuje kromě jiných nástrojů
hra na zobcovou flétnu. Žáci hrají na tři
různé zobcové flétny – od nejmenší
sopránové, přes větší altovou, až po
nejdelší tenorovou.
16. 2. se dva nejlepší žáci ve hře
na flétnu účastnili okresního kola
soutěže, které proběhlo v Plané (soutěž
je jednou za 3 roky). David Hinterholzinger
obsadil v konkurenci flétnistů z celého
okresu velmi hezké 3. místo, Isabela
Igerská byla čtvrtá.
Výtvarný obor ZUŠ

Foto: D. Hinterholzinger na soutěži v Plané

Mladí výtvarníci z Kladrub letos
vystavují v senátu. Letošní téma
výtvarné soutěže U nás na západě je
MALÍ VELCÍ MALÍŘI. Děti dělají velké
kopie slavných obrazů ve skupinkách
po 2-3 dětech. Obrazy se jim mimořádně
vydařily. Vernisáž výstavy se koná 27. 3.
v budově senátu v Praze.

Jaro v souboru Cavalla
Tradiční Velikonoční koncert připravuje soubor staré hudby Cavalla. Jako
host letos vystoupí trio Acoustix z Plzně. Hudebníci tvoří netradiční spojení
mandolíny, kytary a basové kytary, ve kterém uslyšíte a uvidíte Petra Vrobela
(zpěv, mandolína, mandola), Jiřího Kříže (zpěv, kytary) a Jiřího Seiferta (zpěv,
akustická baskytara). Soubor vystupuje s repertoárem z oblasti new acoustic
music.
Cavalla Canor
Kapela připravila pro své příznivce a fanoušky nové CD, které natáčela
na podzim ve studiu kláštera v Teplé. Bližší info pro zájemce u členů kapely
nebo na Historickém jarmarku.
Stanislava Šmahelová
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Regionální muzeum Kladrubska informuje:

Prázdniny v muzeu
Na jarní prázdniny se děti vždy těší. A proto kolektiv muzea připravil dva
zábavné dny, které děti v muzeu během prázdnin mohly strávit. Tato akce
se konala 6. a 8. 2. Na programu bylo vyrábění, kde si děti první den vyrobily
voňavá mýdla a druhý den si ozdobily vázičku pomocí ubrouskové techniky.
Nechyběly ani hry, kreslení, odpočinek u pohádky a potom nás čekal obědový
piknik, kde si děti vychutnaly dobroty, které si s sebou donesly z domova, aby
mohly společně hodovat. Po odpočinku, který následoval po pikniku, jsme
na chvíli vyběhli z muzea a zahráli si pár her venku. Děti i my jsme si to moc
užili a těšíme se zase někdy příště 
Kateřina Karasová
Výroba masopustních masek
Masopust se v Kladrubech koná již několik desítek let a k němu
neodmyslitelně patří masky. V muzeu 7. 2. byla připravená dílnička na výrobu
právě takových masek. Přišlo několik maminek společně se svými dětmi
a pustily se do výroby. Masky jsme vyráběli z papírové hmoty, technikou
kašírování. Jelikož tato technika vyžaduje delší dobu schnutí, někteří zvolili
pouze lepení papírových ubrousků, které si tentýž večer mohli odnést domů.
Masky byly různé, prasátko, slepička, ptáček, princezna a další. Každé dítě si
svou masku pomalovalo dle své fantazie. Byli jsme sice všichni upatlaní
a obarvení až za ušima, ale to nás od zábavy a vyrábění neodradilo.
Kateřina Karasová
Vernisáž výstav Kouzlo fotografie a Svět panenek
První vernisáž roku 2018 se nesla v pohádkovém, dětském světě. Jelikož
dvě autorky, které muzeu propůjčily své skvosty, se zaměřují na tuto tematiku.
První autorkou je paní Bohunka Lipovská, která fotografuje děti, rodiny
s dětmi, ale i dospělé. Na naši výstavu nám propůjčila fotografie především dětí,
které zvěčnila v krásných šatičkách a oblečcích v krásném barevném prostředí.
Její fotky jsou snové a hravé, používá kontrast barev. Roztomilé dětské tvářičky
dokreslují celou atmosféru fotografie. Paní Lipovská se věnuje focení asi čtyři
roky a fotí nejvíce svou rodinu a známé. Druhou vystavovatelkou je paní Milena
Špringlová, která je dlouholetou sběratelkou panenek. Této vášni se věnuje
okolo patnácti let a ve své sbírce má okolo 400 kusů. Na výstavu do muzea paní
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Špringlová zapůjčila 70 panenek různého stáří a vzhledu. Nejvíce panenek,
však paní Milena vlastní z 20. – 50. let minulého století, ale také má pár
novodobých kousků, které k ní doputovaly až z Ameriky. Tyto panenky
ze zahraničí můžete shlédnout i u nás v muzeu.
Obě tyto výstavy můžete navštívit do 11. 3. 2018 v běžné otevírací době
muzea.
Kateřina Karasová
Hudba v myšlenkách Masarykových 15. 2. 2018
Rok 2018 je rokem stoletého výročí vzniku Československé republiky a toto
výročí bychom měli řádně oslavit. První akcí, která se konala na počest tohoto
výročí, byl koncert loutny a harmoniky, který autoři nazvali Hudba
v myšlenkách Masarykových. Koncert pojali pan Macek a paní Baštová jako
hudební pásmo s povídáním o Masarykově životě. Tóny loutny a harmoniky se
krásně doplňovaly a byla radost tyto dva skvělé hudebníky poslouchat. Další
kulturní akce k výročí se budou konat v průběhu celého roku 2018. Těšit se
můžete na přednášky, koncerty, besedy, výstavy a další.
Kateřina Karasová

DPS informuje:
10. výročí cvičení v DPS
V pondělí 19. února se konala v naší DPS velká sláva – 10 let cvičení
seniorek a zároveň setkání s pracovníky městského úřadu, a to s těmi
současnými i těmi, kteří se s nimi během těch deseti let vystřídali.
Návštěva nám udělala jako každý rok radost a my jim děkujeme
za překvapení i pohoštění.
Zároveň chceme velmi poděkovat naší paní cvičitelce Haně Balíčkové, která
se nám celých deset let věnuje a připravuje pokaždé překvapení pro nás
i pro hosty, včetně organizace, programu, pomůcek ke cvičení a pohoštění.
Velký dík a hodně zdraví všem a přání, abychom mohli ještě dlouho
se cvičením pokračovat.
za cvičenky nynější i ty, které s námi již jen slaví
Miroslava Hamplová a Alena Abrahamová
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Hasičské okénko:
Vážení spoluobčané,
chtěla bych Vás přivítat v novém roce a popřát mnoho pracovních úspěchů,
rodinné pohody a samozřejmě zdraví.
Začátek roku jsme zahájili tradičním hasičským plesem, o který byl velký
zájem. Vstupenky byly vyprodány už během hodiny prvního dne předprodeje.
Bohužel se nedostalo na všechny, kapacita sálu je omezena. Zájem o ples nás
velice těší, a proto si naši členové připravili pro pobavení všech taneční
vystoupení, které sklidilo nečekaný potlesk. Budeme rádi, když tuto akci budete
s námi absolvovat i další roky. Obrovský dík samozřejmě patří našim
sponzorům a všem, kteří se podíleli na této kulturní události.
Poté následovala Řádná valná hromada, na které se zhodnotilo úsilí
v minulém roce a vytvořili jsme plán činnosti pro rok letošní. Naším zájmem je
obnovení tradiční Kladrubské studny. Tato akce se bude konat v měsíci září
a o přesném termínu Vás budeme určitě včas informovat.
Naši mladí hasiči se nyní připravují na zimní setkání ve Staňkově, které
proběhne 17. 2. 2018

Výjezdová jednotka zasahovala letos už u tří událostí:
11. 1. požár Brod
14. 1. požár Trpísty
17. 1. padlý strom Kladruby
Kateřina Hlinková
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Okénko rybářského kroužku:
Předem se omlouvám našim příznivcům a občanům, že jsme dlouho nepsali
(Zpravodaj 3/2017), ale jak po chvíli uslyšíte, opravdu toho bylo dost. Jak jsme
informovali naposledy, naše tři členy rybářského kroužku čekalo Národní kolo
ZLATÉ UDICE v Šilhéřovicích u Ostravy, konané ve dnech 23. – 25. 6. 2017.
Tam jsme odjížděli již už ve čtvrtek 22. 6., jelikož je to pořádný kus cesty, ve
složení: závodníci – Krausová Simona, Havránek David, Pechmann Václav,
vedoucí družstva – Kraus Bohumil a trenér – Havránek Petr. Družstvo doplnili
za Plzeňský kraj dva závodníci z Nepomuku a závodník ze Kdyně a další dva,
trenér a řidič, dva vedoucí z Nepomuku. Jako družstvo jsme skončili na pátém
místě. Simča získala medaili za třetí místo v její oblíbené rybolovné technice
a celkově v žákyních obsadila krásné čtvrté místo. David získal medaili za třetí
místo v rybářských znalostech a celkově v silné skupině žáků obsadil krásné
osmé místo a Vašek dvanácté místo. K domovu jsme se vydali až v pondělí
26. 6. plni nových zkušeností a skvělých zážitků. Všichni zúčastnění máme
na co vzpomínat.
Po letních prázdninách byli naši tři závodníci za účast a za odměnu
na tomto závodě pozváni na Národní setkání rybářské mládeže konané ve dnech
8. – 10. 9. v kempu Nový rybník u Nepomuka. Simča se bohužel této parádní
akce nemohla zúčastnit, protože odjela na ligu mládeže v rybolovné technice
do Husince u Prachatic. Setkání bylo inspirované známou hrou Pevnost
Boyard, návštěvou plzeňské Techmanie a LaserGame. V neděli byl pro mladé
rybáře vysazen do nedaleké řeky Úslavy metrák sivenů. Zde proběhl závod LRU
v přívlači. Děti si pak měly možnost siveny upéct na grilu nebo vzít domů.
Na tomto setkání Plzeňský kraj obsadil skvělé první místo. Někteří určitě
zaznamenali, že David i Vašek poskytli při této akci rozhovor pro regionální
televizi ZAK (v září vysílané). Fotky z tohoto setkání byli i v časopise Rybářství.

Foto: Členové rybářského kroužku
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V krátkosti shrnu závody a výsledky z podzimu 2017, kterých se naši
svěřenci zúčastnili.
24. 9. Územní přebor ve Feederu v Plzni na Radbuze:
 Havránek David – 2. místo v kategorii 12 – 18 let
1. 10. Územní přebor v lovu ryb udicí (LRU) plavaná v Plzni na Borské přehradě:

Havránek David – 3. místo v kategorii žáci

Ryp Pavel – 3. místo v kategorii dorost
8. 10. Územní přebor v rybolovné technice (RT) v Kladrubech na fotb. hřišti:

Duspiva Marek – 3. místo v kategorii mladší žáci

Havránek David – 3. místo v kategorii starší žáci

Krausová Simona – 1. místo v kategorii starší žákyně

Tauschová Tereza – 3. místo v kategorii juniorky
 v kategorii družstev – 2. místo (za 1. Kdyní a před 3. Nepomukem)
25. 11. Halové závody v RT v Kynšperku nad Ohří:
 Havránek David – 2. místo v kategorii žáci
 Duspiva Marek – 3. místo v kategorii žáci
 Krausová Simona – 1. místo v kategorii žákyně
 Tauschová Tereza – 2. místo v kategorii dorost
 v kategorii družstev – 1. místo
10.12. Halový územní přebor v RT ve Kdyni:
 Duspiva Marek – 2. místo v kategorii mladší žáci
 Havránek David – 1. místo v kategorii starší žáci

Krausová Simona – 1. místo v kategorii starší žákyně
 v kategorii družstev – 2. místo
Hodně významnou akcí našeho rybářského kroužku bylo ve středu
13. 12. 2017 slavnostní vyhlášení sportovců a trenérů Západočeského územního
svazu členkou rady Plzeňského kraje paní Mgr. R. Tryčkovou a předsedou Rady
ČRS JUDr. A. Šímou. Vyhlášení se uskutečnilo ve společenských prostorách
střeleckého stadionu Plzni – Lobzích. Úspěšným sportovcům a trenérům byla
předána čestná uznání za přínos Rybářskému svazu. Čestné uznání převzali
Krausová Simona, Havránek David, Pechmann Václav, Ryp Pavel, Kraus
Bohumil a Havránek Petr.
A to bylo vše z loňského roku. Letos, jak někteří zaregistrovali, proběhly
u nás v Kladrubech 28. 1. 2018 halové závody v RT. Zde jsme obsadili
v družstvech třetí místo, což jako pro domácí nebylo nic moc. Ale to chceme
napravit hned 25. 2. v halovém závodě v RT v Nepomuku a 11. 3. v Bělé nad
Radbuzou. Tak nám držte palce!!!
Poslední zprávou – hodně důležitou, o kterou se chceme podělit, je, že
v letošním roce na nás připadlo pořádání Územního kola ZLATÉ UDICE. Tato akce
proběhne 1. – 3. 6. 2018 na Butově a v Kladrubech. Ale o této akci více až příště.
s pozdravem PETRŮV ZDAR vedoucí kroužku
Petr Havránek
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Včelařské okénko:
Včelařský kroužek mládeže při ZO ČSV Kladruby se letos schází v nových
prostorách, které nám zapůjčilo město Kladruby. Děkujeme.
Pravidelné schůzky probíhají v domě čp. 6, a protože se naše členská
základna rozrostla o další nové členy – 7 prvňáčků, scházíme se 3x týdně,
abychom vyšli vstříc jak časovým možnostem dětí, tak i jejich věkovému
rozložení, pokročilosti v oblasti včelaření a hlavně jejich velkému počtu, kterým
v současné době disponujeme.
Na podzim a těsně před Vánocemi prezentovaly děti svou včelařskou práci
na trzích jak zde v Kladrubech, tak i např. v Kostelci při rozsvěcení vánočního
stromu. Zde nemohu nevzpomenout účast dvou maminek, paní Hradilové
a paní Mautvicové, které pomáhaly s pečením perníků. Zároveň je nutné zmínit
i aktivní účast některých včelaříků při prodeji jejich výrobků ze včelích
produktů. Více o těchto již proběhlých, ale i současných a plánovaných akcí si
můžete přečíst na našich webových stránkách: https://apis.monastus.cz/,
příp. na facebookovém profilu: Včelařský kroužek Kladruby.
Ačkoliv jsou v současné době včely schované v úlech a bylo by velkou
chybou je nyní jakýmikoli zásahy rušit, děti na kroužku nijak nezahálí a již se
pomalu připravují na další včelařskou sezonu. Jejich příprava spočívá
především v prohlubování znalostí a vědomostí v oblasti biologie včel a včelstev,
botaniky, včelařského náčiní a nářadí atd. Věříme, že nabyté znalosti
s úspěchem zúročí v dalším ročníku oblastního kola soutěže Zlatá včela. Držte
dětem palce, aby se jim
podařilo postoupit do národního kola, které je letos
poprvé v historii otevřeno
i pro mladší žáky.
A protože toho opravdu
není málo, co musí děti
znát a vědět, nabízíme nejen
jejich rodičům, ale i členům
základní organizace ČSV
Kladruby možnost vyzkoušet
si své znalosti na dni
otevřených dveří dne 22. 2.
2018 od 15,00 hod. Zároveň
bychom se rádi pochlubili
městem zapůjčenými prostorami a především novými
pomůckami, jako např. košnicí, modelem včely, mikroskopy atd., které jsme
mohli zakoupit díky dotaci
Plzeňského kraje.
Pavla Kovaříková
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Spolek Via Carolina. e.V. se sídlem v bavorském Bärnau nedaleko Tachova
realizuje spolu s českými a německými partnery projekt ArchaeoCentrum
Čechy-Bavorsko, který dotuje program Cíl Evropská územní spolupráce.
O projektu jsme hovořili s jeho odborným vědeckým vedoucím
a archeologem Stefanem Woltersem, M.A.
Pane Woltersi, jaké jsou hlavní záměry vašeho projektu?
Hlavním cílem projektu je zprostředkovat a uchovat společné kulturní dědictví
Čechů a Bavorů a prostřednictvím tzv. experimentální archeologie oslovit
širokou veřejnost a přimět ji k ještě většímu zájmu o naši společnou historii.
Netajíme se však ani tím, že má projekt široký turistický rozměr.
Projekt je česko-německý, můžete krátce představit jeho partnery?
Bavorským partnerem je Univerzita Bamberg, většina dalších partnerů je pak
z České republiky – Západočeská univerzita v Plzni, Západočeské muzeum
v Plzni, Karlova Univerzita a v neposlední řadě Muzeum Českého lesa v Tachově.
Jaký je tedy obsah projektu ArchaeoCentrum Čechy-Bavorsko?
Cíle jsou tři: postavit v Bärnau tzv. ArchaeoDílnu, začít realizovat stavbu dvora
Karla IV. a nabídnout kvalitní doprovodný program v podobě přednášek,
seminářů a workshopů pro širokou veřejnost.
Zastavme se u jednotlivých cílů podrobněji: Jak si představit ArchaeoDílnu
a k čemu bude sloužit?
ArchaeoDílna, která by měla být dokončena letos v létě, bude moderní budova s
laboratoří a vybavením pro archeology, kancelářemi a výstavním prostorem. Zde
budou moci žáci, studenti, ale za předem stanovených podmínek i široká
veřejnost, při speciálních akcích pozorovat práci archeologů, resp. v prostoru
pro to určeném navštívit dvojjazyčné výstavy a prezentace.
Dvůr Karla IV. – to zní velmi atraktivně, na co se můžeme těšit, pane Woltersi?
Zjednodušeně a neodborně řečeno – stavíme takový malý hrad. Formou
archeologického experimentu za využití tradičních středověkých technik. Tuto
stavbu, která již probíhá, lze sledovat v přímém přenosu a seznámit se tak se
stavebními technikami středověku.
A nelze se nezeptat na již existující Historický park...
Historický park je aktuálně největším středověkým archeoskanzenem
v Německu. Svou blízkou polohou na hranici do ČR je ale lákavý také pro české
návštěvníky. Sezónu zahájíme 25. 3. a všechny zájemce o středověk srdečně zveme.
Další informace na www.archaeocentrum.eu a www.historicky-park.cz
Václav Vrbík
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HISTORIE
400 let od kladrubské rebelie v roce 1618
Kladrubské „osmičky“
Protestantské
náboženství,
jakožto
učení
německého
církevního
reformátora Martina Luthera, se ve druhé polovině 16. století rychle šířilo nejen
po celém Německu, ale i na našem území. Své kořeny zapustilo i mezi mnoha
měšťany, poddanými katolického kláštera v samotných Kladrubech. Konečně,
není divu, když klášterní opat Josef Wron z Dorndorfu a Biskupova, polský
Němec (opatem 1561 – 1583), byl údajně sám přítelem mnoha významných
protestantů. Vypráví se o něm, že byl přítomen na svatbě dcery jednoho
plzeňského lékárníka, protestantského vyznání, který zemřel při svatební
hostině, když mu kdosi přimíchal jed do pití. V Plzni ho odmítli pohřbít, a tak
Wron zajistil jeho pochování ve Stříbře a sám celebroval za něho zádušní mši.
Také budoucí český literát, mladý Mikuláš Dačický z Heslova, ač evangelík,
protestant, byl poslán z Kutné Hory studovat do kladrubské klášterní školy,
aby se tu „latině přiučil“. Je pravda, že ve svých pamětech Wrona pomlouvá
za jeho výstřelky a milostné pletky s vdanými kladrubskými ženami, i za jeho
ukrutnost vůči poddaným. Uvádí však také, že ho sám opat Wron „v literním
umění náležitě cvičil bez úhony religionu evangelitského“. Tento opat byl, jako
jediný v celé klášterní historii, zbaven své funkce a odvolán pro své prohřešky
a nedostatky.
Wron také v roce 1566 zajistil stavbu kladrubského špitálu tam, kde stála
i jeho pozdější budova (čp. 6, proti nynější mateřské škole) a na vlastní náklady
opatřil knihu nazvanou Registra špitální. Do ní se zapisovaly dary a nadace
pro chudé, kteří žili v tomto špitálu, nebo naopak i jakési půjčky z těchto peněz
obyvatelům Kladrub s poměrně vysokým úrokem. Je překvapující, že
do kožených desek této knihy byly vytlačeny podobizny čtyř významných
církevních reformátorů, a sice Jana Husa, Martina Luthera, Erasma
Rotterdamského a Filipa Melanchtona, několikrát střídavě po celé desce.
Zajímavé je i to, že při restaurování této knihy, která je nyní ve Státním
okresním archivu v Tachově, byly po sejmutí vrchní kožené desky pod ní
nalezeny jako tzv. makulatura (papírová výplň ke zpevnění desek) i dobové hrací
karty, údajně nejstarší nalezené na našem území a kromě nich ještě dvě
stránky z knihy o ďáblovi.
V první čtvrtině 17. století měli protestanti v Kladrubech takovou převahu,
že i mezi radními a konšely zcela převažovali vyznavači tohoto náboženství.
Kladrubští protestanti dokonce v roce 1617 požadovali, aby si zde mohli
pro sebe postavit svůj vlastní kostel. Opat jejich žádost tlumočil pražskému
arcibiskupství a odtud přišlo povolení s podmínkou, že musí stát v dostatečné
vzdálenosti od kostela katolického. Farním kostelem byl tehdy kostel sv. Petra
na místě dnešního hřbitova, který byl předchůdcem nynějšího hřbitovního
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kostelíku stejného zasvěcení a byl později zbourán. Protestantský kostel
se začal opravdu stavět, snad severně od dnešního hřbitova, při tehdejší cestě
do Stříbra (to je dnešní cesta z betonových panelů), asi na nejvyšším bodě
stoupání. Je o něm jen známo, že v letech 1670 až 1676 už byl uváděn jako
zbořený.
V roce 1618 došlo v klášteře k události, která se zapsala do klášterních
legend. Překrásná socha Madony, která je dosud umístěna zvenku nad bočním
(severním) vchodem do křížové lodi chrámu, se z neznámých důvodů poškodila,
upadla její hlava a roztříštila se o zem. Stalo se to 23. května 1618 a mniši to
okamžitě považovali za zlé znamení. Předvídali nějakou zlou zprávu, a ta během
několika dní opravdu přišla. Do jedné z budov pražského Hradu vnikli ve stejný
květnový den protestantští stavové pod vedením hraběte Thuna a po krátké
hádce a potyčce vyhodili oknem z výšky devíti metrů do hradního příkopu dva
císařské místodržící (zastupující císaře v Praze) Viléma Slavatu z Chlumu
a Košumberka a Jaroslava Bořitu z Martinic i s jejich písařem Filipem
Fabriciem. Ti tři vyhození z okna sice příliš velkou újmu, kromě leknutí,
škrábanců, modřin, či Slavatova úderu do hlavy, neutrpěli, neboť příkop byl
naplněn vrstvou různých odpadků. Ale tato tzv. pražská defenestrace měla
dalekosáhlejší důsledky. Poté byla ustavena protestantská vláda tzv. třiceti
direktorů, složená z rebelujících stavů proti císaři Ferdinandovi, který se měl
ujmout vlády. Nakonec se tento akt stal vlastně počátkem dlouhé a kruté
třicetileté války.
Opusťme teď na chvíli historii a pojďme si prohlédnout sochu oné Madony,
která byla příčinou zlé předtuchy kladrubských mnichů. Ta byla pochopitelně
po nějaké době opravena a nad portál pod ní byl přidán rytý latinský nápis
ve formě chronogramu, kde zvýrazněná písmena znamenají římské číslice a ty
udávají potom letopočet. Nápis zní:

VT SVNT DETRVSI MAGNATES ARCE PRAGENSI ET SVPERA
MATRIS DERVIT ARTE CAPVT

Foto: Latinský nápis s chybou ve slově DETRUSI (foto Jindřich Pomyje)
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Písmeno V se čte jako U. Text je vytvořen jako elegické distichon (dvojverší).
Ve volném překladu tento nápis znamená:
KDYŽ BYLI SVRŽENI MAGNÁTI (myšleno místodržící) Z PRAŽSKÉHO HRADU, TAK HLAVA
MADONY BYLA ZNIČENA (ZÁSAHEM) VYŠŠÍ MOCI.
Po sečtení větších písmen, chápaných jako římské číslice, dostaneme
součet 3234 a po jeho vydělení dvěma 1617 (mělo by ovšem být správně 1618),
tedy rok výše popsané události.
Při restaurování chrámu kolem roku 2000 došlo i k opravě zmíněného
nápisu, který byl u slova DETRUSI poškozen prasklinou přes písmeno R. Jenže
restaurátor, který zřejmě neznal latinský význam nápisu, přepsal toto slovo
jako DETEUSI (E místo R), což však potom neznamená česky „svrženi“.
Pravda, kolem této krásné venkovní výzdoby postranního portálu (dveří)
projdou tisíce návštěvníků kláštera. Protože však toto místo již není součástí
žádné prohlídkové trasy, málokdo si všimne sochy, natož pak zmíněného
latinského nápisu. Ze zkušenosti vím, že přece jen někteří se tu zastaví, ale
nápis přeložit z latiny neumějí a snad ho ani nevnímají. Ale přece jen několik
málo jedinců si nad ním zopakuje latinská slovíčka ze školy, ale ani tak nejsou
z takového textu moudří. Možná by i průvodci mohli návštěvníky ještě před
skončením prohlídky chrámu krátce upozornit na tuto Madonu, která se
nachází při cestě od hlavního východu z chrámu a informovat o legendě z roku
1618. Je ale škoda, že za téměř dvacet let se s opravou této chyby, snad ne
příliš náročnou, nic neudělalo.
Vraťme se zpět do Kladrub roku 1618. Kladrubská protestantská radnice
zcela vypověděla podřízenost a poddanost města klášteru, začala „kladrubská
rebelie“. Farář Tomáš Šťáhlavský se snažil horké hlavy rebelů zklidnit a žádal
je, aby se všichni klášteru opět pokorně podřídili. Jenže se zlou se potázal.
Povstalci ho z fary vyhnali a uvnitř zapálili všechny farní spisy i matriky.
Městská rada přišla v té době náhodně ke slušné částce peněz z dědictví bohaté
vdovy Anny Laziusové, z nichž část měl však dostat klášter. Jenže v tom jejich
revolučním nadšení tuto částku radnice „půjčila“ na radu horšovskotýnského
zámeckého pána Viléma mladšího z Lobkovic ustavené vládě třiceti direktorů,
jejímž členem byl i on sám. Ta se jim za to bohatě odvděčila darováním rozsáhlého
majetku, který pochopitelně odebrala klášteru, včetně okolních lesů, mlýnů
nebo vsi Mileva. Došlo i k takové situaci, že klášterní opat Friedrich Viktorin
musel prosit své někdejší poddané, kladrubské radní, aby mu alespoň otevřeli
stavidla a pustili vodu ke klášternímu mlýnu na Pozorce, k jedinému, jenž klášteru
zůstal. A ti mu ve veselém rozmaru vzkázali, aby si do mlýna nosil vodu
v pytlích a ohýbal hřbet, jako oni předtím museli, nebo aby si ji vozil v kolečku.
Jenže po prohrané bitvě českých stavů na Bílé hoře v roce 1621 se situace
obrátila. V roce 1628 byla kladrubská rebelie klášterem těžce potrestána. O tom
všem si můžete přečíst v knize Kladruby 900 na str. 68 – 73 v článcích s názvy:
Kladrubská rebelie a počátek třicetileté války.
O bohaté vdově, chytrém panu Šindlovi a časech Marsových.
Překažená radost a smutné konce rebelie v Kladrubech.
Jiří Čechura

33

HISTORIE

1/ 2018

Foto: Socha Madony (foto Jindřich Pomyje)
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Zajímavosti z kronik
Požáry
Roku 1657 zničil požár polovinu města, roku 1711 vyhořely celé Kladruby.
Roku 1843 opět padlo město za oběť požáru. Z důležitých listin se zachovalo jen
24 pergamenů. Dne 7. Března 1930 shořela stodola u domu Alfreda Pimpera
č. 124.
Město
Domy byly číslovány již od roku 1771. Roku 1853 byla započata regulace
ulic, náměstí bylo vydlážděno r. 1862, radnice postavena r. 1878 a starý
hřbitovní kostel byl obnoven r. 1882.
Erb

Kladruby obdržely i erb. Kdy a kým byl městu dán, není známo. Je na něm
zeď s otevřenými vraty, u nichž klečí knížecí osoba se zdviženýma rukama.
U nohou leží klášterní klobouk. Nahoře na zdi je kříž, po jeho pravé straně
Panna Maria, po levé sv. Jan. Císař Matyáš jej potvrdil privilegiem z roku 1616
s dodatkem, že nad obrazem vrat na zdi bude přiděláno „M“ (Matyáš). Nad ním
se vznáší anděl s královskou korunou v ruce.
Obyvatelstvo
Za první republiky zůstávalo obyvatelstvo Kladrub převážně německé. Podle
sčítání lidu z roku 1921 bylo ve městě z 1385 obyvatel jen 31 Čechů. V obecním
zastupitelstvu byl jen jeden Čech.
Majetek města
V majetku města byl pivovar, který vařil asi 1000 hl piva ročně a důl Jakub,
kde se kdysi dolovala stříbrná a olověná ruda.
Pozorka
V těsném sousedství Kladrub je obec Pozorka. Byla založena pod vrchem,
kde v dávných dobách hlídky dávaly pozor, zda se neblíží nepřítel. Po roce 1918
tu byla stále německá většina obyvatel. Češi byli vesměs zaměstnáni
na Windischgrätzově velkostatku a v pivovaru.
Výstavba elektrické sítě:
V důsledku výstavby nových domků směrem ke hřbitovu muselo být
zavedeno elektrické vedení do těchto míst. Tyto práce provedl Josef Sperl
ze Stříbra.
Kanalizace:
V květnu 1930 byla provedena stavba kanalizace od domu č. 42 až k číslu
210 ve Stříbrské ulici.
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Velká nezaměstnanost:
V důsledku všeobecné světové hospodářské krize byly státem zavedeny
podpory nezaměstnaným, např. lístky na potraviny po 10 Kč, též lístky
na mléko pro děti nezaměstnaných a to 7 půllitrů na týden.
Otevření kina:
25. 12. 1930 bylo otevřeno
v Kladrubech nově zřízené kino.

místní

skupinou

válečných

invalidů

Zakoupení lesa:
20. 12. 1930 zakoupily Kladruby revír Výrov. Revír má rozlohu 540 ha,
cena za 1 ha 3.000 Kč. Zaplacení revíru a k proplacení poplatků za zanesení
do pozemkových knih bylo vypůjčeno z Centrální německé spořitelny v Praze
2.200.000 Kč na 6% úrok se lhůtou zpětného proplacení 40 let. Les byl
zakoupen od Windischgrätze.

Blanka Krýslová
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Kladrubský masopust
Masopust držíme, nic se nevadíme, pospolu. To platilo za starých časů
a platí snad i dodnes. Ač podoba (ta vnější) masopustu se mění. Nejen tady
u nás, ale i v ostatních koutech naší vlasti. Jak se mění doba, mění se lidé
a lidé zas mění dobu a ta pak utváří naše pohledy i na lidskou zábavu. Ale něco
přeci jen zůstalo: Nic se nevadíme a hlavně pospolu. A tak milé maškary,
zejména ty, co vydržely až do konce, díky Vám za hezké a veselé poskákání
a pozpívání. Je to vždycky radost Vás vidět a pobejt s Vámi. A též s našimi
sousedy a sousedkami. Masopust skončil, ale novyj bude zas. Mějte se krásně,
milé maškary a muzikáři, a příště (2. 3. 2019) opět – Masopust držíme.
Možná zas někam vyjedeme, do tich našich okolních končin.
Váš Pronobus

Foto: Maškary z masopustního průvodu 2018
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10. masopustní taškařice
Již podesáté skončil kladrubský masopustní průvod v sále kulturního
domu, kde se konala Masopustní taškařice. Každý ročník se nese v duchu
nějakého tématu, byli jsme už ve Španělsku, na Divokém západě, hráli si
na hippies i mafiány... Letošní ročník byl slavnostní, návštěvníci se octli
v Hollywoodu na udílení Oscarů.
Masky se bavily do pozdních nočních hodin, tancovalo se, lidé se mohli
zvěčnit v připraveném fotokoutku, kde místo hollywoodských kopců byl
na pozadí kopec s kladrubským klášterem, již tradičně byla nejlepší maska
oceněna dortem a proběhla i maskovaná volenka…
Zkrátka všichni jsme si to užili!
Bohuslava Dusíková

Foto: Masopustní taškařice – Kladrubské udílení Oscarů
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Zveme Vás…

DÍLNA: JARNÍ DEKORACE
3. března od 14:00, muzeum
Vstupné 30,-

PŘEDNÁŠKA: O HRADU GUTŠTEJN
8. března od v 18:00, muzeum

OSLAVA MDŽ
9. března od 17:00, KD Kladruby
V programu vystoupí děti z mateřské a Základní umělecké
školy v Kladrubech. Jsou zvány všechny
maminky, babičky, tety…

CESTOVATELSKÝ OBČASNÍK
15. března od v 18:00, muzeum

VERNISÁŽ VÝSTAVY
16. března od 18:00, sál muzea
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KOULOBOULENÍ
29. března, od 9:00 do 12:00, Stříbro
Pořádá MěÚ – komise kultury a školství pro všechny kladrubské děti
a děti z Brodu, Mileva, Tuněchod, Lázu a Vrbice. Je zamluven areál
TJ Baníku Stříbro: KUŽELKY – BOWLING – SQUASH.
Startovné 50 Kč + peníze na občerstvení. Přihlášky u p. Nového v ZŠ.
Odjezd v 7:30 linkovým autobusem z Kladrub, návrat do 13:00 hod.

PRODEJ VÝROBKŮ ŽÁKŮ ZŠ
29. března od 8:00 do 13:00, náměstí
Přijďte si nakoupit velikonoční dekorace a podpořit
tak naši „adoptovanou“ Muthinu Munywoki z Keni!

DIVADELNÍ ROK:
LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ PRO DĚTI
30. března od 18:00, muzeum

VELIKONOČNÍ JARMARK
1. dubna od 10:00, náměstí

VELIKONOČNÍ KONCERT
1. dubna od 15:00, kostel
Nanebevzetí Panny Marie
Vystoupí soubor staré hudby Cavalla, komorní
pěvecký sbor Cantus a kapela Acoustix z Plzně.
Vstupné 90 Kč.
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4. ročník mariášového turnaje
„O VELIKONOČNÍ KOZIČKU“
7. dubna od 9:30, sál KD
9:30
10:00

prezentace účastníků
první výnos

Pořadatelé předpokládají účast 50 hráčů z Plzeňského a Karlovarského kraje
a usilují i o účast minimálně jedné zástupkyně něžného pohlaví.
Pro všechny hráče jsou připraveny ceny.
Srdečně zvou pořadatelé město Kladruby a mariášový oddíl MK Licita Kladruby
účastník Rohozec Ligy ČR v licitovaném míchaném mariáši.

DIVADLO KŠANDA
6. dubna od 18:00, KD Kladruby

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
14. dubna od 15:00, obřadní síň MěÚ

KLUBOVÝ VEČER
20. dubna od 18:00, muzeum

PROCHÁZKA NA DEN ZEMĚ
21. dubna, sraz mezi 14:00 – 15:00 u seniorparku
Odpoledne nejen pro děti… Procházka po okolí s plněním úkolů,
opékání buřtů, vyrábění.
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SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ARCHIVU VŮNÍ
28. dubna od 12:00, klášter
Prohlídka Archivu vůní a představení programu v sezóně 2018.
14.00 – příběh vůní Triptych Monastery (přednáška)
15.00 – vonná prohlídka
16.00 – Eleonora White – bílé květy v parfumérské praxi

SLAVNOSTNÍ STAVĚNÍ MÁJE
30. dubna od 18:00, plácek před paneláky
Tradiční setkání pod májkou…

Mše v období Velikonoc
KVĚTNÁ NEDĚLE – MŠE SVATÁ
25. března od 11:00, kostel sv. Jakuba
ZELENÝ ČTVRTEK – MŠE SVATÁ
29. března od 11:00, kostel sv. Jakuba
VELKÝ PÁTEK
30. března od 16:00 křížová cesta
od 16:30 velkopáteční obřady v kostele sv. Jakuba
BÍLÁ SOBOTA
31. března od 9:00 – modlitby u Božího hrobu
od 17:00 – velikonoční vigilie v kostele sv. Jakuba
VELIKONOČNÍ NEDĚLE – MŠE SVATÁ
1. dubna od 11:00, kostel sv. Jakuba
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ – MŠE SVATÁ
2. dubna od 11:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
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Připravované akce – na měsíce květen a červen 2018
2.
4.
11.-13.
12.
13.
13.
19.
19.+20.
25.
26.
27.
27.

5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.
5.

od 18:00
od 18:00

2.
8.
13.
15.
16.
19.
23.
29.

6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.
6.

od
od
od
od

14:00
15:00
11:00
10:00

od
od
od
od

18:00
13:00
14:00
18:00

od
od
od
od
od
od
od

18:00
16:00
10:00
18:00
16:00
18:00
18:00

Přednáška v muzeu
Divadelní rok – představení
Vaše Excelence! (netradiční prohlídky kláštera)
Květinové tvoření (dílna v muzeu)
Koncert k svátku matek
Mše svatá slovensky, po mši koncert operních sólistů (klášter)
Historický jarmark
Víme, kudy chodíme... krov kostela v klášteře Kladruby
Noc kostelů 2018 v klášteře Kladruby
Den koní
Den dětí
Kácení máje
KladRockFest
Spanilá jízda
Malování na asfalt
Vernisáž výstavy – Indiáni našima očima
Kladrubský koloběh
Závěrečný koncert ZUŠ
Slunovrat v klášteře Kladruby
Slavnostní předávání vysvědčení žákům IX. třídy
redakce
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BLAHOPŘEJEME

V měsíci březnu a dubnu 2018 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
BŘEZEN

DUBEN

Keller Vladimír (Kladruby)
Slámová Božena (Kladruby)
Fraus Karel (Kladruby)
Mašát Josef (Kladruby)
Schafferová Hana (Kladruby)
Junkerová Slavomíra (Kladruby)
Kasal Jiří (Kladruby)
Duspivová Marie (Kladruby)
Horáková Bohumila (Kladruby)
Matoušková Jana (Tuněchody)
Šustrová Alena (Vrbice)

Suková Jana (Kladruby)
Kadeš Ludvík (Kladruby)
Junek Vladimír (Kladruby)
Blažková Květa (Kladruby)
Lišková Jitka (Kladruby)
Heřmanová Jiřina (Kladruby)
Pospíchalová Jitka (Kladruby)
Kohout Miroslav (Kladruby)
Šiška Václav (Kladruby)
Čechura Jiří (Kladruby)
Růžičková Anna (Kladruby)
Nadlerová Alenka (Kladruby)
Král Milan (Kladruby)
Balíček Jaroslav (Kladruby)
Brabcová Jaroslava (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

Předjaří
Do ulic vtrhl masopust
každému zahřál duši
když sám Pronobus předváděl
jak už to jaru sluší.
Veselí vládne v ulicích
maškary, ty se činí
a v nazdobených čepicích
kdekoho z lásky viní.
Zima už prchá před jarem
nesměle zvedá paty
to při veselí bujarém
kdy přišlápli jí šaty.
Nic platno, musí z kola ven
i když se ještě vzpíná
to masopust je vítězem
ne smutná paní Zima.
Blanka Krýslová
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KOVO PRODUKT v plné síle
Vážení spoluobčané, sousedé, kolegové,
rádi bychom Vás informovali o činnosti a rozvoji v naší obci již tradičního
zaměstnavatele společnosti KOVO PRODUKT s.r.o. se sídlem Milevská 368,
Kladruby.
K 1. 1. 2018 po více než 20 letech úspěšného působení společnosti
KOVO PRODUKT na trhu obrábění kovů a zámečnické výroby došlo
ke generační výměně vedení společnosti.
Rádi bychom Vám sdělili, že naše společnost začíná další etapu svého
vývoje, a to s důrazem na zvýšení své technologické úrovně, celkové
modernizace výroby a zázemí zaměstnanců včetně nárůstu pracovních pozic.
Jen za první měsíc roku 2018 došlo k investicím do nových obráběcích
technologií za více než 2,5 mil. Kč a v průběhu března a dubna bude v nákupu
technologií proinvestováno dalších 4,5 mil. Kč. Provoz bude vybaven novými
CNC soustruhy holandské společnosti Style a frézovací technologií japonské
společnosti Mazak.
Vážení spoluobčané, s investicemi prováděnými ve společnosti
KOVO PRODUKT jde ruku v ruce nárůst objemu práce, a tím pádem bychom
Vás rádi informovali, že v místě Vašeho bydliště vznikají nová kvalitní pracovní
místa. V případě Vašeho zájmu bychom s Vámi rádi spolupracovali na rozvoji
tradiční české firmy, která více než 20 let působí ve Vaší obci.
V blízké budoucnosti budeme náš kolektiv rozšiřovat o pozice:
frézař, soustružník, technolog, pracovník expedice, montážní pracovník.
kolektiv pracovníků
KOVO PRODUKT s.r.o.
jares@kovoprodukt
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VÍTE, ŽE…
… Maškarní rej v Kladrubech dne 17. února navštívilo cca 60 dětí a jejich rodičů
… žadatelé o přidělení městského bytu v Kladrubech musí každý rok svoji
žádost obnovit, jinak budou ze seznamu vyškrtnuti
… v sobotu 14. dubna proběhne v obřadní síni MěÚ Kladruby od 15.oo hodin
vítání občánků
… městský úřad upozorňuje na včasnou úhradu poplatků za psy a pozemky
… téměř 70 obyvatel naší obce již využívá služby mobilního rozhlasu, kdy
formou SMS zpráv do mobilního telefonu získávají informace nejen o kulturních
akcích, ale např. o přerušení dodávky elektřiny, vody apod.; i Vy se stále
můžete k odběru těchto zpráv přihlásit, a to na webových stránkách města
(www.kladruby.cz) pod rubrikou ROZHLAS – mobilní rozhlas
… od letošního roku jsou na webových stránkách města nově zavedeny
i rozhlasové relace; opět pod rubrikou ROZHLAS – rozhlasové relace si můžete
přehrát vždy poslední rozhlasovou relaci

47

1/ 2018

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KLADRUBECH
IČ 00259888, náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby
Redakce:
Regionální muzeum Kladrubska, příspěvková organizace,
tel. 702 160 605, e-mail: muzeum@kladruby.cz, web: www. muzeumkladruby.cz
Redakční rada: Ing. Václav Balík, Jiří Čechura, Mgr. Bohuslava Dusíková,
Tiskárna LIEBLPRINT Planá
Počet výtisků: 370 ks
Cena: 5,- Kč
Registrace MK ČR E 13336 10.12.2001
Zpravodaj č. 1/ 2018 vychází 28. 2. 2018

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

48

