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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,
po svátcích jara – Velikonocích – se snad již zima zcela vzdala své vlády,
neboť počasí si v uplynulých dvou měsících s námi dost zahrávalo. Po krásných
jarních a relativně teplých dnech se na nás ještě v sobotu 13. dubna snášely
drobné sněhové vločky. Tento den probíhal mobilní svoz odpadu ve spádových
obcích. Ten probíhal různě – někde již měli občané připravenou hromadu
objemného odpadu a v daném termínu se sešli a pomohli nakládat, jinde
počkali, až pracovníci firmy Ekosepar, s.r.o. Nýřany přijedou na místo a teprve
poté různými dopravními prostředky svůj odpad dopravili. Jen v Tuněchodech
to nezafungovalo, až na dva místní občany, kteří svůj odpad přivezli přímo
ke svozovému autu. Zde byla připravena hromada odpadu, kterou pracovníci
Ekoseparu společně se dvěma pracovníky našich technických služeb museli
naložit sami. A odpadu zde nebylo zrovna málo.
I přes nepřízeň počasí proběhlo odpoledne 13. dubna v rámci Dne Země
sázení stromů. Sešlo se nás 11 a doplňovali jsme stromy ve stromořadí
od křižovatky Kladruby – Brod od kapličky směrem dále na Láz. Zde jsme
zasázeli 50 dubů a 4 javory.
V polovině měsíce dubna jsme předali k zahájení stavebních prací celkem
tři akce – chodník v části Zahradní ulice, v Brodu úpravu části místní
komunikace vedle myslivecké klubovny, včetně vydláždění místa pro umístění
kontejnerů na tříděný odpad, a v Kladrubech „Optimalizaci vodního díla malé
vodní nádrže na p.p.č. 2508 Kladruby“. Jedná se o stavební úpravy rybníku
za městem Kladruby směr Milevo. Předpokládám, že první dvě uvedené akce se
již v době vydání Zpravodaje budou dokončovat nebo už budou provedeny.
Na konci měsíce dubna postavíme májku za velké podpory hasičů
a doufám, že také Vás občanů.
I v květnu nás čeká spousta práce nejen stavebního charakteru, ale
i v oblasti kultury. 3. května v Kulturním domě v Kladrubech zhlédneme
představení divadla PLUTO za účasti Vám všem jistě známého sexuologa
Radima Uzla. Následovat budou i další kulturní akce. A tak se těšíme na krásné
počasí, které nás, jak doufáme, bude v nadcházejících dnech provázet.
Hana Floriánová
starostka města

Matěj Havránek
místostarosta města

Informace z jednání rady města
Zasedání rady města dne 20. 2. 2019
Rada města vzala na vědomí:
•
•
•
•
•

Rada města schválila:
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Cenovou nabídku na vytvoření nových internetových stránek města
Kladruby zpracovanou Galileo Corporation, s.r.o., Bzenecká 4808, 430 03
Chomutov
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2018
Pozvánku na řádnou valnou hromadu honebního společenstva Holostřevy
dne 22. února 2019 od 17:00 hod
Seznam dlužníků na nájemném od roku 2006
Žádost manž. D. o odkoupení pozemku p.p.č. 137/1 v k.ú. Kladruby
u Stříbra s tím, že rada města trvá na nájemní smlouvě

Smlouvu o poskytnutí účelové dotace určené na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2019 ve výši 87.285,- Kč
Přidělení bytu 1+1 v čp. 406 v tomto pořadí:
a) A. Š., Vrbice
b) P. K., Milevo
O přidělovaný byt dosud žádný z oslovených žadatelů neprojevil zájem,
další podmínkou je dodržení regulované výše měsíčního příjmu
Zařazení žádosti p. P. K., Milevo do seznamu žadatelů o přidělení bytu
Prodloužení nájemní smlouvy – P. P., do 31. 12. 2020
Prodloužení nájemní smlouvy – L. K., do 31. 12. 2020
Návrh servisní smlouvy firmy OTIS, a.s., Plzeň na provádění pravidelné
preventivní údržby, odborných prohlídek a odborných zkoušek výtahů
v DPS a v restauraci U Koruny.
Nabídku M. D. a následné objednání zhotovení lavic do posilovny
Nabídku zabezpečovacího zařízení do hasičské zbrojnice a následné
objednání produktu: bezdrátový GSM alarm IG LCD 3 konfigurovaný set
Nabídku a následné objednání sprchového koutu do bytu v domě čp. 86,
Kladruby
Nabídku mediální skupiny Mafra a následné objednání ¼ strany
s propagací Kladrubského léta 2019 a pouti v letním vydání 28. 6. 2019
za cenu 5.000,- Kč
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Dodatek č. 3 k dohodě o využití části střechy domu čp. 194 v Kladrubech
ze dne 20. 4. 2016 – snížení měsíční platby z důvodu přehodnocení výpočtu
skutečné spotřeby el. energie za zařízení umístěné na střeše domu čp. 194
(vysílač internetu) a také využívání tohoto zařízení manž. W.
Pronájem fotbalových kabin firmě Assa Abloy, s.r.o. na termín 14. 6. 2019
a 15. 6. 2019

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

•
•

Rada města doporučila:
•
•
•

•
•

Schválit ZM seznam sponzorů pro ZŠ Kladruby na Učitelský ples
Schválit ZM Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120011872/VB/001, věcné břemeno k p.p.č. 405/6, 784/1 v k.ú. Vrbice
u Stříbra za účelem uložení zemního vedení NN
Schválit ZM pronájem pozemků p.p.č. 2419, p.p.č. 2417 v k.ú. Kladruby
u Stříbra, p.p.č. 1863/5 a p.p.č. 956/4 v k.ú. Láz p. J. M., Láz, za účelem
sečení trávy, která poslouží jako krmivo pro dobytek, nebo možnost pastvy
do 31. 12. 2019
Schválit ZM tvorbu sociálního fondu roku 2019
Schválit ZM Rozpočtové opatření č. 1/2019

2/ 2019

Zakoupení knihy „Rozvadov 1621 Výzkum bojiště třicetileté války“
od nakladatelství Českého lesa, Zdeněk Procházka, Vodní 18, Domažlice
33401 za cenu 299,- Kč pro potřeby knihovny
Podpořit vydání knihy „Cestami krajánků aneb putování po mlýnech
a vodních provozech na Tachovsku a Stříbrsku Díl III.“ formou vydání
upoutávky na ½ stranu A4 v této knize v ceně 5.000,- Kč + DPH
pro Nakladatelství Českého lesa, Zdeněk Procházka, Vodní 18, Domažlice
33401

Rada města doporučila:
•

•

•

ZM schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a L. B., Staré Sedliště ohledně
odkoupení p.p.č. 2493/13 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 653 m2
za cenu 650,-Kč/ m2 (lokalita Kladruby západ II. etapa)
ZM schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a M. Č., Stříbro ohledně
odkoupení p.p.č. 580/ 152 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 578 m2
za cenu 650,- Kč/ m2 (lokalita Kladruby západ II. etapa)
ZM schválit odprodej části pozemku 582/1 k.ú. Kladruby u Stříbra pro
H. K., Kladruby a J. N., Konstantinovy Lázně, výměra do 20 m2

Zasedání rady města dne 6. 3. 2019
Rada města vzala na vědomí:

Zasedání rady města ze dne 20. 3. 2019

•

Rada města vzala na vědomí:

•
•
•

Plán vypouštění vody z rybníků od Klatovského rybářství – správa a.s.,
K Letišti 442/II., Klatovy 33901 v návaznosti na jarní výlovy rybníků
Výpověď Dohody o sběru textilu ze strany H. B Textilie, s.r.o., Polní 458,
Zbůch 33022
Oznámení o vyhlášení výběrového řízení městem Kladruby na obsazení
pracovního místa – Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu,
administrativní pracovník
Žádost o pronájem části pozemku p.p.č. 84 v k.ú. Láz u Kladrub panu
K. Š., Kladruby s tím, že bude provedeno místní šetření

•
•

Rada města schválila:

•

•

•

•

Příspěvek ve výši 4.000,- Kč na Výrovský triatlon 2019 pro Sdružení
vytrvalců Stříbro, z.s., Plzeňská 50, Stříbro 34901
Zakoupení knihy „Cestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních
provozech na Tachovsku a Stříbrsku Díl I. – Mže“ od Nakladatelství
Českého lesa, Zdeněk Procházka, Vodní 18, Domažlice 33401 za cenu 460,Kč pro potřeby knihovny
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•
•

Sdělení Státního pozemkového úřadu, T. G. Masaryka 1326, Tachov 34901,
že nebude u nově nabytých pozemků členem Honebního společenstva v k.ú.
Brod u Stříbra. Dle rozhodnutí PÚ č.j. SPÚ 511042/2018
Sdělení komise Národního památkového ústavu o zařazení akce obnovy
kulturní památky – Plzeňský kraj, okr. Tachov, Kladruby, Kladruby
u Stříbra, Husova ulice čp. 6, městský dům – bývalý špitál, do Havarijního
programu Ministerstva kultury 2019 a doporučení poskytnutí příspěvku
do výše 240 tis. Kč
Žádost P. P., Kladruby o zařazení p.p.č. 2537 a p.p.č. 2538/2 v k.ú.
Kladruby u Stříbra do územního plánu
Oznámení Aleny Medové, ředitelky Mateřské školy v Kladrubech,
o odstoupení z funkce ke dni 31. 8. 2019
Přenechání 1 ks sběrné nádoby na vyřazené textilie a obuv od firmy H. B.
TEXTILIE, s.r.o., Polní 458, Zbůch 330 22. Nádoba je dána do vlastnictví
města bezplatně s platností od 28. 2. 2019
Vyjádření Mgr. Jiřího Maška, PRIME LEGAL advokátní kancelář, s.r.o.
k problematice úhrady za odběr el. energie a plynu v roce 2016 a 2017
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městem Kladruby a v roce 2016, 2017, 2018, 2019 ZŠ Kladruby
od firmy Energie Pro, s.r.o.
Zápis č. 3/2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
dne 27. 2. 2019
Zprávu o vztazích podle ustanovení § 82 zákona č. 90/ 2012 Sb.,
o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů
Stanovisko SÚSPK ohledně dotazu města Kladruby na opravu komunikací
číslo II/193 a II/203 – průtah městem Kladruby

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Rada města neschválila:
•

Žádost R. Ž., Stříbrská 306, Kladruby o odkoupení p.p.č. 137/1 v k.ú.
Kladruby u Stříbra. Rada města trvá na nájemní smlouvě

Rada města nedoporučila:
•

Neodprodat část pozemku p.p.č. 2538/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra P. P.,
Kladruby
Pronájem části p.p.č. 84 v k.ú. Láz u Kladrub K. Š., Kladruby
do 31. 12. 2020 za cenu 1,- Kč/ rok. Výměra pozemku je cca 80 m2

Rada města schválila:

•

•
•

Rada města nemá námitek:

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Provozní řád sportovního areálu v Kladrubech – IN LINE dráha
Cenovou nabídku na opravu chodníku Zahradní a následné objednání
od firmy STRABAG, a.s., Parková 1205/11, Plzeň 326 00 za cenu
279.798,11 Kč bez DPH
Cenovou nabídku na opravu MK Brod a následné objednání od firmy
STRABAG, a.s., Parková 1205/11, Plzeň 326 00 za cenu 235.142,72 Kč bez
DPH
Zveřejnění záměru prodloužení platností pozemkových nájemních smluv
a pachtů k pozemkům dle přílohy
Žádost H. Z., Kladruby o vydání povolení k užívání veřejného prostranství
před cukrárnou na náměstí Republiky čp. 30 za účelem umístění stolků
a židlí na dobu od 1. 4. 2019 – 30. 9. 2019, za stejných podmínek jako
dosud
Podání žádosti o dotaci pro JSDH města Kladruby – Příspěvek na vybavení
a opravy neinvestiční povahy
Na základě stížnosti L. Č., Kladruby příspěvek na kastraci volně toulajících
se koček ve výši 350,- Kč/kočku
Objednávku města na zpracování plánu města od firmy RAMAP Plzeň,
2 plány za cenu do 25.000,- Kč včetně DPH
Výměnu kuchyňské linky včetně příslušenství do 25.000,- Kč včetně DPH
paní J. K., Kladruby
Přidělení bytu číslo 13 v DPS panu F. P., nyní Husova 6
Zařazení žádosti K. L., Láz do seznamu žadatelů o přidělení bytu
Zveřejnění záměru pronájmu části pozemku p.p.č. 2013 v k.ú. Milevo
Nabídku a následné objednání provedení odběru a rozboru 4 ks vzorků
z přístupných dřevěných konstrukcí objektu čp. 51 Brod – pohostinství
od Ing. Martiny Hřebenářové, Petřínská 44, Plzeň 326 00
Organizační zabezpečení zastupitelstva města na 3. 4. 2019
Vyvěšení české i americké vlajky na státní svátek dne 8. 5. 2019
Zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti Kladrubské lesy, s.r.o.
a) Účetní závěrka roku 2018
b) Rozdělení ztráty 2018 ve výši 630.442,16 Kč na vrub nerozděleného
zisku minulých let 630.442,16 Kč
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•
•

•
•
•

•
•

K předložené projektové dokumentaci novostavby RD paní P. K., Kladruby
včetně přípojky vody, kanalizace a elektro p.p.č. 77/5 v k.ú. Kladruby
u Stříbra
K předložené projektové dokumentaci – garáž s dílnou pana M. Ř. na p.p.č.
179/38 v k.ú. Tuněchody u Stříbra – změna stavby před dokončením s tím,
že pro odstavení jakýchkoli vozidel nebudou využívány pozemky ve
vlastnictví města
K předložené projektové dokumentaci novostavby RD paní M. N. na p.p.č.
580/122 a 580/123 v k.ú. Kladruby u Stříbra
K předložené projektové dokumentaci novostavby RD pana F. D. na p.p.č.
1960/14 v k.ú. Kladruby u Stříbra
K předložené projektové dokumentaci pro územní řízení – stavba Vrbice
u Stříbra čp. 26, DTS vVN od firmy SEG, s.r.o. Plzeň – nové kabelové
(energetické) vedení v nové trase od transformátoru směrem k současné
truhlárně
K předložené plánovací informaci o vydání územního souhlasu s umístěním
stavby na p.p.č. 185/25 v k.ú. Kladruby u Stříbra s nutností dodržení zák.
č. 458/2000 Sb., žadatel J. S., Kladruby
K předložené žádosti o povolení výjimky z vyhlášky č. 501/2006 Sb.
ke stavbě krytého stání pro osobní automobil na p.p.č. 53 v k.ú. Kladruby
u Stříbra, žadatel J. S.

Zasedání rady města ze dne 3. 4. 2019
Rada města vzala na vědomí:
•
•

Informaci MŠ Kladruby o konání zápisu dětí pro školní rok 2019/ 2020 dne
9. 5. 2019 od 10:15 – 13:00 hodin v ředitelně MŠ
Informaci ZŠ Kladruby o konání zápisu dětí do 1. třídy, který se koná dne
10. 4. 2019 od 7:30 – 16:00 hodin v budově ZŠ – „stará budova“
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Výroční zprávu Regionálního muzea Kladrubska za rok 2018
Roční výkaz knihovny za rok 2018 o množství čtenářů a uskutečněných
výpůjčkách
Protokol o kontrole z Krajské hygienické stanice Plzeňského kraje ve věci
kontroly prací zařazených v kategorii druhé
Přihlášky uchazečů na pracovní místo na Městském úřadě v Kladrubech
na pozici „Referent všeobecné správy vnitřních věcí státu – administrativní
pracovník“

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Úplatu za předškolní vzdělávání 2019/2020 ve výši 500,- Kč za měsíc
Navýšení počtu dětí z 24 na 25 ve všech 3 třídách MŠ v Kladrubech
Výsledek hospodaření Základní školy v Kladrubech za rok 2018
Protokol o schvalování účetní závěrky účetní jednotky „Základní škola
Kladruby“ za rok 2018
Výsledek hospodaření Regionálního muzea Kladrubska za rok 2018
Protokol o schvalování účetní závěrky účetní jednotky „Regionální muzeum
Kladrubska“ za rok 2018
Výsledek hospodaření Mateřské školy v Kladrubech za rok 2018
Protokol o schvalování účetní závěrky účetní jednotky „Mateřská škola
Kladruby“ za rok 2018
Výši příspěvků pro zájmové organizace pro rok 2019
Finanční příspěvek pro Rybářské sdružení v Lázu ve výši 3.000,- Kč
na konání akcí pro děti
Finanční příspěvek na mariášový turnaj ve výši 4.000,- Kč, který se koná
27. 4. 2019 v KD Kladruby
Dar 20 ks kalendářů Kladruby, 20 ks kalendářů Stříbrský region a 10 ks
knihy Kladruby v pohledu devíti staletí pro Rodiče GOAS Stříbro, z.s.
na majáles
Kalkulaci ceny vodného pro Brod u Stříbra a Tuněchody na období 2019
(cena 21,- Kč bez DPH/ m3 vody)
Zařazení žádosti J. P., Kladruby o výměnu bytu 2+1 za 3+1 do seznamu
žadatelů
Dle návrhu Komise služeb a dopravy uvolněný byt 1+1 v 1. NP domu čp. 36
v Kladrubech bude ponechán jako služební byt pro učitele s platností
do 31. 8. 2019
Vyhlášení konkursního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ ředitelky
Mateřské školy Kladruby
Cenovou nabídku a následné objednání výroby a montáže sloupků
a ochranné sítě na víceúčelové hřiště u Základní školy v Kladrubech
od Marka Demjana za cenu 107.365,- Kč bez DPH
Cenovou nabídku a následné objednání výroby a oplocení v Mateřské škole
v Kladrubech za cenu 22.030,- Kč bez DPH
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Cenovou nabídku a následné objednání provedení odběru a rozboru 4 ks
vzorků z přístupných dřevěných konstrukcí objektu čp. 51 Brod –
pohostinství od firmy BOLID M, s.r.o., Mariánské Lázně za cenu 11.560,bez DPH, nabídka obsahuje otevírání případných sond k zazděným
dřevěným prvkům

Rada města neschválila:
•

Rada města schválila:
•
•
•
•

2/ 2019

Záměr přístavby Základní školy v Kladrubech pro umístění specializované
učebny. (Řešit projektovou dokumentaci na šatny u tělocvičny, sprchy,
kabinetů, kanalizace ze školní jídelny, tukového lapolu, cvičné kuchyně
a tím, by vznikl prostor pro umístění specializované učebny).

Rada města revokuje:
•

Objednání a provedení odběru a rozboru 4 ks vzorků z přístupných
dřevěných konstrukcí od paní Martiny Hřebenářové, neboť tato cenová
nabídka neobsahuje otevírání případných sond k zazděným dřevěným
prvkům – Usnesení rady ze dne 20. 3. 2019

Rada města doporučuje:
•
•

ZM schválit žádost o výpůjčku části pozemku p.p.č. 194/1 v k.ú. Pozorka
u Kladrub ve výměře 1038 m2 za účelem provozování střelnice pro Český
střelecký svaz, z.s. Hřbitovní 304, 349 61 Kladruby
ZM uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby Kladruby, TC, č. IV-12-0013505/1/VB na p.p.č.
70/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra mezi městem Kladruby a ČEZ Distribucí,
a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín za účelem vystavění 1 ks přípojkového
pilíře, výše jednorázové náhrady bude činit 1.000,- Kč bez DPH
Kateřina Hlinková

Volby do Evropského parlamentu
Jistě jste již zaznamenali, že nás čekají další volby. Tentokrát se jedná
o volby do Evropského parlamentu. Členové okrskových volebních komisí
na Vás budou čekat ve volebních místnostech jako vždy v Kladrubech, Brodu
a Vrbici. Volby budou probíhat ve dnech 24. a 25. května 2019, v pátek
od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 hodin do 14:00 hodin.
V těchto volbách je možné volit i mimo svůj trvalý pobyt, a to na základě
voličského průkazu. O tento si můžete požádat a následně si vyzvednout
v sekretariátu MÚ Kladruby.
Hana Floriánová
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Vítání občánků
6. dubna jsme v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech přivítali nově
narozené dětičky uplynulého roku. Celkově se mělo dostavit 18 dětí se svými
rodiči. Proto jsme vítání rozdělili na dvě skupiny. Rodičům a jejich ratolestem
zahráli, zazpívali i zarecitovali žáci Základní umělecké školy v Kladrubech,
jmenovitě: Filip Burian, David Hinterholzinger, Eva Hradilová, Isabela Igerská
a Lucie Hejplíková. Děkujeme za jejich milé vystoupení, na které je připravila
učitelka Mgr. Stanislava Šmahelová.
Přivítali jsme:
• Balogová Kristýna
• Brestovanský Milan
• Ganobjáková Sandra
• Gütterová Magdaléna
• Hánova Nela
• Jamrišková Josefína
• Jaša Tomáš
• Klein Václav
• Kušnírová Jana
• Navrátil Jakub
• Pivoňková Anna
• Samková Charlotte Anastázie
• Slábová Michaela
• Slivoňová Rozálie
• Stahl Marco
• Stahl Maxim
• Touš Václav
• Vokurka Tobiáš
Našim nejmenším občánkům přejeme zdraví, lásku a bezstarostné dětství.
Sbor pro občanské záležitosti

Byty v Kladrubech
V uplynulých dvou či třech měsících se v Kladrubech přidělovalo několik
bytů. Největší problém vzniká při obsazení tzv. sociálních bytů, což jsou byty
v Revoluční ulici čp. 403 – 406. Tyto byty jsou určeny pro sociálně vymezenou
skupinu osob, kdy hlavním kritériem je výše příjmu. Ta nesmí být příliš vysoká
– stanoveno nařízením vlády 0,8 násobek průměrného měsíčního příjmu
zveřejňovaného Českým statistickým úřadem (platí pro jednu osobu). To je nyní
23 596,-Kč. Pokud má schválený uchazeč o přidělení bytu příjem vyšší, nelze
mu byt přidělit. A tak se hledá další vhodný uchazeč.
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Nyní je volný byt 1+1 v domě čp. 36 na náměstí Republiky v Kladrubech.
Ten však zatím zůstane nepřidělený. Právo na obsazení tohoto bytu je totiž
ponecháno Základní škole v Kladrubech, která tento byt bude nabízet jako byt
služební pro učitele.
Hana Floriánová

Mobilní rozhlas
Víte, že využíváme mobilní rozhlas a jsme tedy schopni rychlé a efektivní
komunikace s občany? Zapojte se i Vy. Registrace a informace jsou pro Vás
zcela zdarma.
K čemu slouží Mobilní rozhlas?
Mobilní rozhlas není pouze moderní obdobou klasického rozhlasu. Možnost
rozesílání SMS zpráv a e-mailů umožňuje přímou komunikaci mezi městským
úřadem a občany. Důležitá zpráva Vás tedy zastihne, ať už jste kdekoli.
Co Vám tedy může registrace přinést?
•
Neunikne Vám žádná důležitá informace, i když jste třeba v práci.
•
Každé pondělí se dozvíte kulturní akce na následující týden.
V případě zájmu o registraci vyplňte přiložený formulář a vhoďte
do schránky Městského úřadu v Kladrubech nebo se registrujte online
na adrese – kladruby.mobilnirozhlas.cz.
Matěj Havránek

Táboření na Výrově
Od 1. června 2019 bude zahájen provoz
tábořiště
na
Výrově.
Obsluhu
zde
bude
zabezpečovat služba, která zde bude působit denně
až do 30. září 2019. V areálu bude zveřejněn ceník
a provozní řád s telefonním číslem na obsluhu.
Ceník poplatků za táboření:
•
Poplatek za 1 osobu a den:
•
•
•

dospělá osoba …………. 30,- Kč
dítě od 6 do 15 let ……. 20,- Kč
Poplatek za automobil a den ………………………………… 50,- Kč
Poplatek za motocykl a den …………………………………. 30,- Kč
Poplatek za turistickou skupinu nad 7 osob a den ……. 200,-Kč
Kateřina Hlinková
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Slavnosti svobody Plzeň, 3. – 6. května 2019
Jako každý rok si i letos Plzeň první květnový týden připomene události,
které se odehrály na začátku května roku 1945. Slavnosti svobody, oslavy
osvobození americkou armádou, se uskuteční od pátku 3. do pondělí 6. května
tradičně s bohatým vojensko-historickým a kulturním programem. K němu
neodmyslitelně patří dobové vojenské kempy, stejně tak setkání s válečnými
veterány, vzpomínkové akty a atraktivní koncertní vystoupení, letos například
s hudebním seskupením Hradišťan a Jiří Pavlica, Čechomorem nebo Hanou
Holišovou & New Time Orchestra. Lákavá přehlídka historické vojenské
techniky Convoy of Liberty projede Plzní v neděli 5. května. Celý program završí
hlavní vzpomínkový akt u pomníku Díky, Ameriko! V pondělí 6. května v 16
hodin. S celou Evropou si připomeneme 75. výročí otevření Druhé fronty
ve francouzské Normandii. Bojů o přístavy u kanálu La Manche se zúčastnila
také čs. zahraniční jednotka ve Velké Británii – Československá samostatná
obrněná brigáda, které bude věnována výstava ve Smetanových sadech a soutěž
pro děti.
Více o programu www.slavnostisvobody.cz
redakce

Letní škola angličtina hrou
Město Kladruby ve spolupráci s Regionálním muzeem Kladrubska a pod
vedením Šárky Bendové, MSc. pořádá již II. ročník Letní školy angličtiny hrou.
Jedná se o příměstský tábor s angličtinou pro děti 6 – 11 let. Jsou stanovené
dva termíny 15. – 19. 7. 2019 a 22. – 26. 7. 2019, po – pá 8:00 – 16:30 hodin,
cena 2 890,-Kč/ týden. Cena zahrnuje dopolední výuku angličtiny, výukové
materiály, stravu (dopolední svačina + oběd + odpolední svačina, celodenní
pitný režim), odpolední sportovní naučně zábavný program. Výuka bude
probíhat v 1. patře budovy Regionálního muzea Kladrubska. Z kapacitních
důvodů je počet míst pro každý týden omezen na 10 účastníků. Přihlášky
a další informace podá:
Šárka Bendová, MSc.
mobil 733 113 525
e-mail: bendovasa@seznam.cz
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na velikonočních trzích. Výtěžek bude použit pro naší adoptovanou
Muthinu z Keni…

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Základní škola informuje:

•

16. 4. V Tachově se konal okresní turnaj ve vybíjené žáků 3. – 5. tříd. Naše
smíšené družstvo skončilo v nabité konkurenci na pěkném pátém místě…

•

17. 4. Prvňáci a druháci navštívili Městskou knihovnu ve Stříbře
a na zpáteční pěší cestě si konečně užili jarní slunečné počasí, které
vydrželo i v době velikonočního volna ☺

•

23., 25. a 30. 4. Tyto dny proběhly ve znamení exkurzí do ZOO v Plzni.
Výukových programů se postupně zúčastnili žáci z 1. – 5. a 8.třídy…

•

24. 4. Exkurze deváté třídy v Praze zaplnila další políčko ve výčtu akcí
v měsíci dubnu…

•

29. 4. Fotografování tříd a okrskové kolo McDonald´s Cupu v malé kopané
pro žáky z 1. stupně ZŠ. Výsledek byl znám až po uzávěrce Zpravodaje.

Střípky ze ZŠ…
•

•

•

1. 3. Maškarní karneval žáků 1. stupně
odstartoval první jarní měsíc tohoto
školního roku…
5. 3. Předškoláci z kostelecké MŠ navštívili
naše prvňáčky, aby se podívali, co je ve
škole čeká ☺
12. 3.
Sedmáci
si
vyjeli
vlakem
do plzeňského divadla Alfa na představení
„Lékařem proti své vůli“

•

14. 3. Pracovníci plzeňského muzea připravují pro žáky základních škol
výukové programy, kterých se zúčastňují také naši žáci, tentokrát ze čtvrté
a páté třídy.

•

20. 3. Cestopisný film o životě vesničanů v Keni spojený s komentářem
autora jsme měli možnost zhlédnout v kladrubském muzeu…

•

26. 3. Začátek plaveckého výcviku pro žáky 3. a 4. třídy v tachovském
bazénu a návštěva předškolních dětí z kladrubské MŠ v 1. třídě…

•

27. 3. Třídní učitelé připravili recitační soutěž pro žáky 1. – 5. třídy…

•

28. 3. Co je to „mobilní planetárium“? Velký nafukovací stan s promítací
kupolí pro 30 diváků, profesionální dataprojektor a lektor, který doprovází
filmy či snímky zajímavým komentářem. Pro žáky z 1. stupně byl připraven
program „Voda, zázrak přírody“, pro 2. stupeň program o miniaturním světě
pod mikroskopem nazvaný „Nanokam“…

•
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Děkujeme firmě ZIOS Stříbro za sponzorský dar, kterým byly dvě sady
krásných dresů pro reprezentaci školy na sportovních soutěžích ☺
Pavel Nový

Svět kolem nás – Írán
Ve čtvrtek 7. března se 5., 8. a 9. třída sešla ráno na zastávce u školy
a společně jsme vyrazili na film o Íránu. Jeli jsme autobusem do Stříbra a šli
jsme do kina Slávia. Film trval asi hodinu a půl a dověděli jsme se věci, které
jsme o Íránu nevěděli. Když film skončil, měli jsme možnost se zeptat na otázky,
které nás zajímaly. Po skončení filmu jsme měli půl hodiny na to, abychom si
něco koupili, a když bylo 10 hodin, tak jsme se sešli a šli jsme pěšky zpátky
do Kladrub.
Barbora Budínová, VIII.

3. 4. Š. Kovařík /8.tř./se zúčastnil fyzikální olympiády ve Stříbře…

•

4. 4. Výstavu „Židé v Čechách“ si v kladrubském muzeu prohlédli páťáci…

•

10. 4. Zápis do 1. třídy. Tento den je určitě jedním z nejdůležitějších
v životě předškolních dětí a jejich rodičů. Pro školní rok 2019 – 20 je zatím
přijato 28 nových prvňáčků…

•

11. 4. V Tachově bojovala družstva starších chlapců a děvčat v okresním
finále v přehazované. Kluci se umístili na sedmém místě, děvčata skončila
pátá…

•

12.4. Tradiční velikonoční výrobní den ukázal, že nápaditost a šikovné ruce
učitelů a žáků dokážou vyrobit nádherné jarní dekorace, určené k prodeji
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Návrat do Keni
Dne 20. 3. jsme šli do kladrubského muzea na film „Návrat do Keni“. Film
zhlédla celá škola, ale postupně, nejdřív tam byl 1. stupeň a pak 2. stupeň.
Film byl o tom, jak pan Justich jel do Keni za svým kamarádem, který tam žije,
protože chtěl zachránit jednu místní školu.
Situace se trochu zkomplikovala, kamarád na domluvenou schůzku
nepřiletěl, protože tam byla tornáda a letadla nelétala… Asi tři hodiny na něj
pan Justich čekal, ale když kamarád stále nešel, vyrazil na cestu pěšky. Cestou
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potkával nové lidi a seznamoval se s nimi. Cestou potkal například i Masaje
a naučil se jejich zvykům, Masajové zabili kozu a pili její krev.
Cesta byla náročná, několikrát omdlel, ale pokaždé ho někdo zachránil.
Takže nakonec dorazil na místo, sešel se s kamarádem a nakoupil nové
učebnice a sešity.
Film byl zajímavý, trval asi hodinu a půl.
Marek Duspiva, VIII.

Mobilní planetárium
Ve čtvrtek 28. března jsme měli v tělocvičně naší školy mobilní planetárium,
bylo u nás už i minulý školní rok. Byl to speciální stan ve tvaru polokoule,
která se neustále nafukovala. Uvnitř se na strop promítal speciálním
projektorem film. Pro první stupeň byl připraven vzdělávací program „Voda –
zázrak přírody“ a pro druhý stupeň „Nanokam“.
Nejprve nám pán řekl několik informací a potom pustil film, který byl
zajímavě zpracovaný. Dozvěděli jsme se o mikročásticích, bakteriích, virech
i spoustu dalšího. Po skončení nám rozdal pracovní listy, na kterých jsme si
zkusili, kolik si z filmu pamatujeme. Bylo to zajímavé.
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Mateřská škola informuje:
Divadlo Z BEDNY – „Sněhurka“
Začátkem března do MŠ zavítalo divadlo „Z Bedny“ s panem Pohodou
a slečnou Soničkou. Děti zhlédly pohádku „O Sněhurce“, která se jim velice
líbila. Zahrály si na trpaslíky, pomohly hlídacímu pejskovi, ze kterého se
vyklubal pěkný strašpytel. Naučily se třídit odpad a chránit životní prostředí a
vlastně ochránily i Sněhurku.
Vše dobře dopadlo, všichni jsme si pěkně zazpívali, trošku se rozpohybovali
a hezky jsme si užili atmosféru pohádky. Určitě se těšíme na další představení
divadla „Z Bedny“.
Šárka Ježová, Petra Kertysová

Isabela Igerská, VIII.

Turnaj v přehazované
V úterý 9. 4. v 7:50 ráno nastoupila skupina dívek a kluků z 8. a 9. třídy
do autobusu a odjela jsme do Tachova. Když jsme tam přijeli, šli jsme se
převléct do nových modro-žlutých drezů a potom jsme se šli rozcvičit. Asi
po 15 minutách se začalo hrát a hned první zápas jsme pohráli 2:0. Po první
trojici zápasů šliy hrát holky a vyhrály.
Mezitím co holky hrály, my jsme byli na tribuně a fandili jsme jim
a očividně to pomohlo. Potom jsme měli půl hodiny volno, než začal náš druhý
a zároveň poslední zápas, protože jsme ho prohráli. Potom hrály holky další
zápas a ten taky vyhrály.
Pak bylo vyhlášení, my kluci jsme byli 7. v chlapecké kategorii a holky byly
4. ve své kategorii. Domů jsme jeli s prázdnou, no snad to vyjde někdy příště.
Aleš Lokvenc, IX.
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Foto: Děti z MŠ s pohádkovou Sněhurkou z Divadla Z BEDNY

Návštěva Koťat v DPS Kladruby
Koťata navštívila 7. března 2019 v DPS babičky, k příležitosti MDŽ.
Připravili jsme si s dětmi krátké pásmo básní, písní a tanečků.
Děti měly nacvičeny básničky a písničky – „Flétničky“, „Pampelišky“
a „Jarní“. Babičkám jsme zahráli na dřevěné zátky a drhla. Zatančili jsme
taneček „V té naší zahrádce“ a „Vejce se vaří“, kde už jsme se trošku připravili
na Velikonoce.
Na závěr jsme babičkám předali přáníčka a popřáli hodně zdraví. Babičky
byly nadšené, dětem zatleskaly, poděkovaly a jako odměnu za vystoupení si děti
odnesly lízátka, bonbóny a čokoládové penízky.
Doufáme, že jsme babičkám udělali radost, zpříjemnili život a určitě je zase
děti z MŠ brzy navštíví.
Šárka Ježová, Petra Kertysová
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Děti z mateřské školy oslavují MDŽ
Každým rokem se naše mateřská škola podílí na programu MDŽ. Ani letos
tomu nebylo jinak, a tak se naše děti pilně připravovaly, trénovaly, ale i těšily,
jak všechno maminkám, babičkám, tetičkám, prostě všem ženám předvedou.
Několikrát jsme šly nacvičovat do kulturního domu, aby se děti seznámily
s prostředím a cítily se na pódiu jako „ryby ve vodě”.
Velké přípravy probíhaly i v jednotlivých třídách mateřské školy, kdy paní
učitelky chystaly kostýmy, pomůcky, vybíraly básně, hudbu... Při této
příležitosti bychom chtěly moc poděkovat za všechny Berušky a Broučky paní
Iloně Martínkové, babičce naší Anetky, která ušila holčičkám krásné sukýnky
a chlapcům slušivé motýlky.
V pátek 8. 3. 2019 v kulturním domě v Kladrubech jste mohli výsledek
našich příprav a snažení vidět. Všechny děti ze tříd Sluníček, Koťat i Berušek
a Broučků měly velký úspěch s pásmem písní a básní. Chytlavé melodie
tanečků vždy roztleskaly celý sál. Děti si proto zaslouženě odnesly dárečky
od městského úřadu.
Eva Pomyjová, Marcela Jandíková
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krásně nazdobili, jak ve třídách, tak v šatnách a „rozkvetla“ nám všechna okna
– „podívejte se, až půjdete kolem!“
Využili jsme naši keramickou pec a upekli v ní keramické ovečky,
ve kterých je i místo na to, aby vyrostla zdravá řeřicha. Zkusili jsme si ji
vypěstovat i ve třídě a pak ji ochutnali na chlebu. To byla dobrota!
Vajíčko jako hlavní symbol Velikonoc jsme důkladně prozkoumali, jak
zvenku, tak i zevnitř. Vyzkoušeli jsme různé způsoby přípravy vajíček, uvaření
i upečení. Pokusem jsme si prohlédli vajíčko, jak vypadá vcelku ale i bez
skořápky – jen v blance.
Naučili jsme se nové velikonoční říkanky i písničky, a tak jsme odcházeli
domů na velikonoční svátky výborně připraveni.
Marcela Jandíková, Eva Pomyjová

Foto: Vystoupení dětí z MŠ na oslavě MDŽ

Velikonoční přípravy u Berušek a Broučků
Už je tu konečně jaro! Už jsme se ho letos nemohli dočkat!
K jaru patří Velikonoce, a protože v letošním roce přišly opravdu o hodně
déle, měli jsme dostatek času se na ně důkladně připravit. Školku jsme si

19

Foto: Berušky a Broučci se chystají na Velikonoce
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Budoucí školáčci na návštěvě v Základní škole Kladruby
Již tradičně si každý rok nejstarší děti z naší školky chodí prohlédnout
prostory základní školy, protože jen co začnou dozrávat jablíčka, budou z nich
prvňáčci. I letos v březnu jsme se vydali s dětmi na návštěvu do první třídy.
Děti se potkaly se svými loňskými kamarády, kteří jim předvedli, co se
za několik měsíců ve škole naučili. Naši předškoláci si vyzkoušeli, jak se sedí
v lavici a s paní učitelkou M. Zíkovou zvládli první školní úkol – vyhledat
předměty začínající hláskou „A“. Poté přišla na řadu omalovánka s procvičením
prvků grafomotoriky (šupiny kapříka v rybníku).
Dětem se velmi líbila výzdoba na chodbách školy, v tělocvičně si vyzkoušely
lezení po žebřinách a ve školní jídelně se seznámily s „tetami“ z kuchyně, které
už měly uvařenou koprovou omáčku s knedlíkem. Po návratu do školky se o své
zážitky podělily s mladšími kamarády a paní školnici se svěřily, že už se do
školy těší.
Tak, budoucí školáčci, ať vám to těšení vydrží hodně dlouho a jedničky
v notýsku zdobí každou řádku.
Zuzana Křížová

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

2/ 2019

Když si někdy nebudete vědět rady, můžete volat na:
Pohotovost ve Stříbře
Po – Čt od 17:00 do 22:00 hodin
pátek od 19:00 až do pondělí 7:00 nepřetržitě
Forstova ulice 1595, Stříbro
telefon: 374 62 24 89
Na základě výzvy z čísla 155 vyjíždí z tohoto místa posádka.
Závěrem za všechny pracovnice Mateřské školy v Kladrubech velice děkuji
paní Barboře Hradské! Za její čas, trpělivost odpovídat na všechny otázky,
za vyprávění z praxe i praktické ukázky. Myslím si, že takovou přednášku by si
měl vyslechnout a prožít každý rodič!
Eva Pomyjová

Zápis dětí do Mateřské školy Kladruby
Ředitelství Mateřské školy Kladruby ve spolupráci s Městským úřadem
v Kladrubech vyhlašuje podle zákona 561/ 2004 o předškolním a jiném
vzdělávání (školský zákon) a podle vyhlášky č. 14/ 2005 o předškolním
vzdělávání
ZÁPIS
dětí do Mateřské školy Kladruby pro školní rok 2019/ 2020,
který se koná od 10:15 do 13:00 hod.
dne 9. 5. 2019
Zápis bude proveden v ředitelně MŠ a rodiče si zároveň s rodným listem
přinesou i očkovací průkaz svého dítěte.
Děti budou zapsány do docházky od září 2019 podle těchto kritérií:

Foto: „Předškoláci“ na návštěvě v ZŠ

První pomoc nejen v mateřské škole
Se zájmem jsme naslouchaly paní Barboře Hradské, která přišla k nám
do školky přednášet o první pomoci. Dozvěděly jsme se mnoho zajímavostí.
Například to, že pokud dojde k zástavě oběhu, nemusí být umělé dýchání, ale
provádí se kvalitní srdeční masáž, což jsme si mohly samy vyzkoušet
na „Andule“. A opravdu to není žádná legrace. Zajímavostí pro nás také bylo, že
po uštknutí hadem nad ránou neškrtíme, ale chladíme postižené místo.
Samozřejmostí je, že v případě ohrožení života okamžitě voláme na telefonní
číslo 155. Dispečerka nás celou dobu – při poskytování první pomoci – povede,
poradí, nebudeme nikdy sami.
Pokud se stane, že kdokoliv omylem vypije škodlivou látku a nevíme si rady,
zavoláme na toxikologii – 224 91 92 93 nebo 224 91 54 02 – látku zajistíme,
víme její název. Opět se nám dostane odborných rad.
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1.
2.
3.
4.
5.

děti předškolní
děti s celodenní docházkou
děti matek samoživitelek
děti, jejichž sourozenec již MŠ navštěvuje
děti, které dosáhnou 3 let věku do 31. 8. kalendářního roku, v němž
probíhá zápis

Do naplnění kapacity je možné přijmout od září 2019 i 2 dvouleté děti
(pro záznam požadavku o umístění do MŠ nemusí být děti přítomné u zápisu,
veškeré informace o něm lze poslat na adresu reditelka.ms@kladruby.cz) a i děti
spádově nepatřící do kladrubského regionu.
O přijetí a zařazení dítěte rozhodne ředitelka MŠ a písemnou formou bude
rodiče informovat.
Alena Medová
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Nové hřiště

ZUŠ informuje:

Od 1. 4. do 3. 4. odpoledne proběhly dokončovací práce na druhém hřišti
u vyššího pavilonu na zahradě MŠ. Původně byla celá realizace hřiště
plánována firmou 4SOF již na podzim minulého roku, ale mrazivé počasí
zabránilo dokončit položení probarveného granulátu kolem stávajících
pohybových prvků (skluzavka, houpačky, mraveniště, trampolína).
Nyní se musí ještě několik dní povrch zpevňovat a pak mohou děti opatrně
zahájit zkušební provoz. Za další týden přijdou na řadu ještě terénní úpravy
kolem hřiště a posléze může být předáno plně bez omezení dětem k dispozici.
Alena Medová

•

Děti z kladrubské pobočky ZUŠ zahrály těm
nejmenším občánkům při slavnostním vítání
na radnici 6. dubna v Kladrubech a 27. dubna
v Kostelci.

•

23. dubna zahráli malí hudebníci na vernisáži
v muzeu ve Stříbře, kde vystavovali malí
výtvarníci ze ZUŠ, tentokrát na téma Víly.

Velikonoční koncert
Víte, že:

Pravidelně již několik let pořádá soubor staré hudby CAVALLA, který
pracuje při zdejší pobočce ZUŠ Kladruby Velikonoční koncert v kostele
Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Kladruby.
Své koncerty rádi pořádáme v historických prostorách kladrubského
kláštera, neboť historie našich Kladrub byla hlavním důvodem založení našeho
souboru.
Každý rok si zveme hudební hosty, letos to byl soubor Ensemble Affabile
z Plzně, který svými tóny zcela zaplnil kladrubský klášter.
Těšíme se na shledání s vámi při naší další akci – tentokrát na zahradě
Sulanova statku v květnu při Historickém jarmarku.

•

23. 3. pracovnice MŠ Kladruby předaly sponzorský
dar 3 000,- na dětskou rehabilitaci

•

od 2. 4. koupí veselého dětského náramku
s obrázkem podpoří rodiče dětskou onkologii

•

15. 4. přijede divadlo Nána se „Slepičími zázraky“

•

náš dík patří kladrubským včelařům za balíčky
s velikonočními perníčky pro všechny děti MŠ

•

23. 4. nám zahraje divadlo Ondřej pohádku „O líném Honzovi“

•

29. 4. budou hlavně předškolní děti fotografovány do pamětního alba

•

3. 5. dětem paní Jana pohovoří o zubní hygieně

•

15. 5. vyroste u Koťat kopule Mobilního planetária a poskytne dětem
panoramatické zážitky s různými příběhy

Regionální muzeum Kladrubska informuje:

•

5. 6. zabubnují děti s bubeníky

V recepci RMK

•

19. 6. se uskuteční rozloučení předškolních dětí s Mateřskou školou
Kladruby

•

•

21. 6. zahraje dětem Divadlo Letadlo příběh „V korunách stromů“

Regionální muzeum Kladrubska oznamuje, že je nyní
otevřeno každou neděli a ostatní dny v běžné
otevírací době.

•

ke konci června pojedou předškolní děti na třídní výlet a posléze všechny
děti na společný výlet – dle nabídky

•

•

Mateřská škola Kladruby bude pravděpodobně v době hlavních prázdnin
uzavřena v době od 22. 7. do 16. 8. 2019

V muzeu lze zakoupit nové dekorační a turistické
předměty. Tašky, magnetky, otvíráky aj.

Alena Medová

Stanislava Šmahelová

•

Regionální muzeum zve na výstavu Svatojakubská cesta, proces proměny
poutníka. Výstava fotografií z poutě do Santiaga de Compostela od pana
Jana Bíma. Výstava potrvá do 26. května.
Kateřina Karasová
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DPS informuje:
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Hasičské okénko:

MDŽ

Vážení spoluobčané,

Dne 8. 3. 2019 k nám do DPS zavítaly děti z MŠ, aby našim obyvatelkám
popřály k Mezinárodnímu dni žen. Tentokrát nás přišly navštívit děti z oddělení
Koťátek. Připravily si pro nás několik moc pěkných písniček a básniček.
Nechybělo ani krátké taneční vystoupení. Na závěr jsme od nich dostaly moc
krásná vyrobená přáníčka, která nám udělala velkou radost. Na oplátku dostaly
děti od nás něco dobrého na zub. Jejich vystoupení nás moc potěšilo
a děkujeme jim a paním učitelkám, že si na nás našly čas.
pečovatelka Veronika

s příchodem slunečného počasí Vás
v první řadě chci pozvat na tradiční
stavění májky, které proběhne 30. 4. 2019
od
18:00
na
plácku
u paneláků,
samozřejmostí je i zajištění občerstvení
a hudby. Další akce bude 1. 6. 2019
od 14:00, a to Den dětí, kde budeme mít
samozřejmě připravené stanoviště se soutěžními úkoly a po skončení od 18:00
se bude kácet májka a následně dražit. Všichni se na Vás budeme těšit.
Z
pracovních
činností
nesmím
zapomenout
na
sázení
stromků, přestěhování staré hasičské stříkačky "KOŇKY" a úklid garáže.
Nesmím opomenout činnost zásahové jednotky, která měla od posledního
vydání 7 výjezdů: 20. 2. – požár popelnice Kladruby, 21. 2. – požár nízké
budovy Těchlovice, 10. 3. – odstranění stromu Kladruby, 10. 3. – odstranění
stromu Pozorka, 10. 3. – odstranění stromu Kladruby, 16. 4. – požár lesní
porost – Pozorka, 17. 4. – požár lesní porost – Kostelec. Další novinkou
ve vybavení pro zásahovou jednotku je bezpochyby pořízení přívěsného vozíku
za vozidlo Mercedes. Touto cestou bych chtěla za celý sbor poděkovat městu
Kladruby za jeho zakoupení, protože je potřebnou součástí pro jednotku při
zásahu.
Stejně jako v loňském roce proběhla soutěž ve střelbě ze vzduchovky
v Halži.
Družstvo A – M. Větrovec, M. Šebesta, B. Polívka se umístilo na 4. místě
Družstvo B – R. Budín, T. Palma, P. Kunz se umístilo na 5. místě
V jednotlivcích se nejlépe umístil M. Větrovec na krásném 4. místě.
Závěrem bych chtěla poděkovat za velký zájem o hasičský ples. Doufám,
že se všem večer líbil a příští rok opět přijdete.
Kateřina Hlinková

Okénko z knihovny:
Milí občané,
ráda bych Vás opět pozvala do kladrubské knihovny. V minulém článku
jsem Vás informovala o akci „Odpoledne s knihou“, kde byly připraveny
soutěže, kvízy a také odměny za jejich splnění. Možná za to mohlo krásné
počasí a to, že byl pátek, ale na tuto akci moc čtenářů nedorazilo. My to
nevzdáme a tuto akci zopakujeme v jiném termínu, o kterém Vás budeme včas
informovat, a budeme doufat, že dorazíte ve větším počtu.

Foto: Vystoupení dětí z MŠ v DPS
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Do knihovny můžete přijít nejen pro knihy, ale také pro časopisy, které
pravidelně přicházejí v podobě předplatného například Cosmopolitan, Chvilka
pro tebe, History revue a další zajímavé výtisky.
Nesmím opomenout nové zajímavé knihy. „Rozvadov 1621 – výzkum bojiště
třicetileté války“ od autorů Václava Matouška, Pavla Hrnčiříka a Zdeňka
Šámala. Tato kniha je monografií bitvy a bojiště z roku 1621 mezi českým
Rozvadovem a bavorským Waidhausem. Zajímavostí je, že si knihu můžete
přečíst i v anglickém jazyce.
„Cestami krajánků aneb putování po mlýnech a vodních provozech
na Tachovsku a Stříbrsku I. díl – Mže“ od autorů Miroslava Vetráka a Zdeňka
Procházky. Tato kniha je pro změnu vydaná i v německém jazyce a tento první
díl publikace o vodních provozech na území, které zaujímá současný okres
Tachov, je věnován nejvýznamnějšímu vodnímu toku tohoto regionu – řece Mži.
Pro zajímavost máme v knihovně přes 720 knih, takže je opravdu z čeho
vybírat.
Lenka Bogdanská
Otevření grilovací sezóny v Milevě
Při krásném slunečném počasí obyvatelé Mileva neodolali a domluvili se, že
se sejdou u altánu, kde trochu poklidí okolí, spálí nahromaděné suché větve
a při té příležitosti si opečou i nějakou tu uzeninu. Tato nijak příliš plánovaná
akce nakonec přilákala 35 obyvatel. Nepřišli jen skutečně místní, ale i jejich
návštěvy. Po západu slunce se rychle ochladilo, což nás vcelku rychle vyhnalo
do našich teplých domovů. Ale bylo to příjemné posezení. Určitě se zde zase
sejdeme při stavění máje a rybářských závodech. Přijít může kdokoli – nejen
obyvatelé Mileva.
Milada Naruševičová
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Akce Buteo – zimní sčítání kání
Po celé ČR probíhá pravidelně každou zimu sčítání kání. Cílem je
dlouhodobě zjišťovat počet zimujících kání lesních a kání rousných, a stanovit
tak celkově tendence vývoje jejich zimní populace. Nejde o odhad početnosti
těchto druhů v republice, ale o zjištění tendence změn.
Sčítání probíhá od roku 1985. Dobrovolní sčitatelé, kteří pravidelně
ve 3 určených termínech (listopad, leden, březen) prochází stále stejnou cca
5 km trasu, vedenou volnou krajinou, mají za úkol sledovat a zaznamenat počet
kání rousných i lesních, event. jiné dravce (poštolka). Proto k důležitému
vybavení patří dalekohled. Výsledky sčítání se pak posílají koordinátorovi celé
akce, kterým je p. Pavel Řepa z Tachova. V současné době je cca 103 transektů
po celé ČR.
Také v Kladrubech tato akce probíhá od r. 1987. První sčítání probíhalo
v rámci přírodovědného kroužku s p. Jiřím Kasalem. Po rozpadu kroužku
ve sčítání pokračoval Lukáš Šmahel, ke kterému se pak přidali sourozenci
Lucie a Jiří. Ten také nadále se svojí rodinou trasu prochází.
Sledování přináší řadu zajímavých zjištění. Po stavbě dálnice (1997) káňata
téměř vymizela (počet vždy tak kolem 1 – 2). Posléze si na hluk i provoz zvykla
a jejich počet se opět navýšil. Ale navýšil se i počet krkavců – v důsledku
nedaleké velké skládky.
Letos jsme napočítali v listopadu 8 kání lesních, 1 rousná, v lednu 1 káně
lesní, v březnu 8 kání lesních, 1 rousná, 4 blíže neurčená. (Celostátní průměr
byl loni 3,46 na 1 transekt.) Kromě toho 2 poštolky a asi 19 krkavců.
(Pro srovnání loni v celé republice napočteno v březnu 245 kání.)
Stanislava Šmahelová

Muzeum československého opevnění Kladruby, víte o něm, že...
... pro veřejnost bylo poprvé otevřeno 20. 6. 2003 za účasti starosty Kladrub
a ředitele Památkového ústavu v Plzni.
... dosud ho navštívilo 11 130 návštěvníků, nejvíc v minulém roce, a to 1.067.
... otevírací doba se stále prodlužuje, nyní je červen, červenec, srpen, září –
pravidelně soboty a neděle od 9:00 do 17:00 hod.
... nejvíc návštěvníků je tradičně o pouti, místní začali vodit své návštěvy
na prohlídky.
... nejvzdálenější návštěvníci byli z Indie, USA a Peru.
... každý rok přijede komise z Ministerstva obrany ČR na kontrolu, zda objekty
provozujeme ve veřejném zájmu jako muzeum, zda vše odpovídá historickým
reáliím, zda nedochází ke zkreslování skutečností atd. Kladruby ale hodnotí
jako jedno z nejlepších muzeí tohoto druhu v zemi. Jinak jsou stanoveny
sankce ve statisících.

Foto: Grilování v Milevě
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... osvětlení interiérů je starými lampami na petrolej, kterého se ročně
spotřebuje více než sto litrů.
...bunkr u silnice byl od roku 1959 maskován jako chata s terasou. Poslední
zbytky krytí byly odstraněny v roce 2001.
... zvláštní zeď u tohoto objektu měla bránit jeho podstřelení a převrácení
ze svahu, stejně jako 5 metrů hluboké základy.
... dřevěný žebřík je tam proto, aby zvědavci po něm mohli vylézt na strop
a nestrhávali drny a hlínu od stěn. Mnozí to nechápou a škrábou se nahoru
po svahu i za cenu ušpinění.
... bunkr váží 190 tun a obsahuje 10 tun armovací oceli.
... spojení mezi objekty je polním telefonem, kabelem uloženým 1,5 metru pod zemí.
... veškeré vybavení v muzeu (kromě zbraní) je i po 80 letech plně funkční
a návštěvníci mají možnost si ho vyzkoušet.
... plno žen se ostýchá vstoupit dovnitř, že je to jen pro muže, ale po prohlídce
se jim nechce ven.
... doba prohlídky je podle zájmu návštěvníků, některým stačí 15 minut, ale
není výjimkou, že by vydrželi několik hodin.
... vybavení a konstrukce bunkrů je tak důmyslná, že se dá opravdu o každé
věci povídat velmi dlouho. Ale mnohonásobně déle trvalo, dát vše do stavu, jaký
je k vidění v Muzeu čs. opevnění Kladruby dnes. Rovných a neuvěřitelných
13 497 hodin!
Tak nezapomeňte, zahajujeme 1. června 2019 v 9:00.
Petr Petr
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Slovo opozice:
Vážení spoluobčané,
v minulém Zpravodaji jsem se na Vás obrátila jako opoziční zastupitelka.
Vím, že se tomu mnozí podivovali. Jak už to tak bývá v situaci, kdy politické
síly v daném území byly podle posledních výsledků voleb rozdělené, někdo
uvítal, že jsou některá tvrzení uveřejněná z pozice vedení obce upřesněna či
vyvrácena, a naopak někdo se dokonce podivoval, jak je to možné, že jsem si
dovolila psát opačně než vedení obce „za jejich peníze“. Tento poslední názor je
samozřejmě zcela mylný a svědčí o tom, že někteří dosud vůbec nechápou
principy demokracie a možnosti zapojit se do rozhodování obce a řešili by vše
nejraději z pozice síly bez jakéhokoliv naslouchání jiných názorů.
Naštěstí současný tiskový zákon na takovéto situace a snahy některých
komunálních politiků pamatuje. Problémy s otiskováním názorů opozičních
zastupitelů se totiž v minulosti objevovaly často, a tak se místí periodika stávala
„hlásnými troubami“ starosty a vedení obce a zpravodaj pouze opěvoval
úspěchy daného vedení obce. A opozice měla smůlu – jejich názor nebylo možné
na stránkách zpravodaje uveřejnit.
Od poslední novely tiskového zákona je situace jiná a je zde kladen
požadavek na objektivnost a vyváženost zpravodajství. Přímo je zakotvena
povinnost poskytnout přiměřený prostor zastupiteli obce bez ohledu na to, zda
je z vládnoucí či opoziční strany. Pokud by toto ustanovení nebylo
respektováno, je možno se této povinnosti domoci soudně. Není dokonce ani
přípustné, aby např. na stránkách jednoho čísla zpravodaje byl otištěn názor
opozičního zastupitele a vedení na něj ihned v daném čísle reagovalo.
Občan má mnoho možností, jak si získat informace o dění v obci,
o rozhodování orgánů obce, záměrech atd. Čtení obecního zpravodaje je jen
jednou z cest, jak se k informacím dostat. Je ale jasné, že je asi nejpohodlnější
cestou. Opozice je tu v případě obecních periodik od toho, aby dokázala některé
matoucí či chybějící informace doplnit. Slibuji, že se o to budu jako opoziční
zastupitelka snažit.
Každý občan má samozřejmě možnost sledovat zápisy či usnesení z jednání
orgánů obce buď přímo na úřadě, kde je možno do nich nahlédnout nebo
na internetových stránkách obce, protože se stalo běžné jejich uveřejňování.
Občan má také právo zúčastnit se zasedání zastupitelstva obce, které je
veřejné. Jsou obce, kde jsou na zastupitelstvech opravdu davy lidí a někde
naopak nechodí nikdo. Přiznám se, že jsem byla jako starostka překvapena, že
účast na zastupitelstvech není ze strany občanů příliš velká a že se ho občané
zúčastní jen v případě, že se projednává věc, která se jich přímo dotýká. Je to
škoda, protože i občan obce či majitel nemovitosti v obci má právo vznášet
dotazy a navrhovat určité věci. Ale jak říkám, je to občanské právo a je na
každém, jak ho využije.
Svatava Štěrbová
opoziční zastupitelka
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Byl v Kladrubech také ženský klášter?
O tom, že v Kladrubech
byl jeden z nejstarších
benediktinských klášterů
v Čechách, jistě nikdo
nepochybuje. Ale že by tu
byl i klášter ženský? Až
donedávna se o tom
nezmiňoval žádný z historiků, ba ani nikdo takovou
možnost
nenaznačil.
Nedávno, při přednášce
Luďka Krčmáře v kladrubském muzeu na téma
Benediktini, se však tato
otázka mezi přítomnými
objevila. Před třemi lety,
na semináři k 900 letům
kláštera, k této otázce vystoupil historik Karel Nováček, tehdy docent
Západočeské univerzity, nyní Palackého univerzity v Olomouci a posléze o této
kauze napsal svůj názor do Sborníku z této konference.
Je známo, že do kladrubského kláštera bylo v roce 1117, dva roky po jeho
založení, povoláno jeho zakladatelem Vladislavem I. dvanáct německých
mnichů ze švábského kláštera ve Zwiefaltenu. Snad se tak stalo na přání jeho
manželky Richenzy z Bergu. Mezi nimi a původním osazenstvem českých
mnichů, kteří sem přišli zřejmě z pražského břevnovského kláštera, docházelo
k mnoha sporům a vzájemné řevnivosti. Proto němečtí mniši po necelém roce
odešli zpátky do svého kláštera. Ovšem v roce 1120 přišla další zwiefaltenská
kolonie, která však po smrti Vladislavově a nástupu jeho bratra Soběslava I.
k moci, musela také klášter nuceně opustit. Teprve v roce 1131 přišla třetí
kolonie, která zde zůstala definitivně delší dobu.
Město Zwiefalten udržuje nyní prostřednictvím historického spolku, jehož
předsedou je bývalý starosta města Hubertus-Jörg Riedlinger, už několik let
přátelské vztahy s naším městem. Před třemi roky byla v našem klášteře
uskutečněna obsáhlá výstava na 32 panelech o obou těchto klášterech, kterou
navštívilo i mnoho kladrubských občanů. Mimochodem, tato výstava je nyní
instalována od 2. dubna v plzeňské Studijní a vědecké knihovně v Kopeckého
sadech u Branky.
Je historicky bezpečně potvrzeno, že součástí zwiefaltenského mužského
kláštera, založeného jen 26 let před kladrubským, byl i ženský konvent
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postavený vedle něho. Byl ovšem ohrazen plotem a umístěn tak, aby nebylo
možné ani fyzicky, ani vizuálně jeden od druhého sledovat. Opat však byl pro
oba konventy společný.
Odbočme teď trochu od původní otázky a věnujme se osobě, jejíž život
a činy mají k jejímu zodpovězení velice blízko. Bamberský biskup Otto, později
prohlášený za svatého, oznámil na císařském sněmu v Bambergu v roce 1124,
že se vydává na dlouhou misijní cestu do Pomořan k břehům Baltského moře
v nynějším Polsku. Tam měl v úmyslu získat pro křesťanskou víru místní
slovanské obyvatelstvo. Jeho cestu popsali ve spisku Vita Ottonis (Ottův život)
dva jeho současníci, mniši, Ebo a Herbord. Otto podle nich vyšel den po svátku
sv. Jiří mučedníka, to je 25. dubna, když se rozloučil s účastníky sněmu
i prostým lidem, přes Čechy směrem k polským hranicím. Dalo by se
předpokládat, že použije přechod myšlené hranice v Chebu, nejblíže
od Bambergu a odtud zamíří na Prahu. Oba životopisci však uvádějí, že nejprve
vedla jeho cesta do falckého Leuchtenbergu a odtud do Vohenstraußu, kde měl
světit nově vystavěné kostely. Ve Vohenstraußu mělo být tomuto svěcení
přítomno až 6 000 věřících!
Pak je ale uvedeno, že transito nemore Boemico (překročil lesnatý hvozd
do Čech) a post haec ad Cladrunnense coenobium veniens (poté tudy přišel
do kladrubského kláštera). Tam byl s mnoha poctami uvítán a se svou družinou
zde přenocoval. Předpokládá se, že přišel především vyjádřit podporu druhé
zwiefaltenské kolonii německých mnichů, neboť byl velkým příznivcem i tohoto
švábského kláštera. Zwiefalten byl totiž významným propagátorem církevního
reformního hnutí, nazývaného hirsauské, jehož byl biskup Otto duchovním
otcem. V Kladrubech byl očekáván také vyslanými posly, které mu poslal vstříc
kníže Vladislav. Odtud pak vedla jeho cesta přes Prahu do Sadské
(u Nymburka) a k polským hranicím. To vše je možné, ale Vita Ottonis uvádí
po pravé straně textu k jednotlivým zastávkám konkrétní data, kdy jimi Ottova
družina procházela. U Vohenstraußu a Leuchtenbergu datum sice neuvádí, ale
u Kladrub a Prahy uvádí 28. duben a u Sadské 29. duben. To je již na první
pohled itinerář zcela nereálný. Vždyť z Bambergu do Vohenstraußu je délka
nejbližší pěší trasy podle dnešního měření nejméně 160 kilometrů! To přece
nelze ujít, ba ani případně ujet na koni, za dva dny. Navíc, ani svěcení obou
uvedených kostelů se jistě neobešlo bez delšího duchovního obřadu, zvláště
když se tu mělo shromáždit několik tisíc lidí. To ale není účelem těchto řádek
a nebudeme to zde řešit.
Všeobecně se má za to, že do Kladrub přišel od Vohenstraußu cestou přes
Přimdu tak, jak je známa dnes. Jenže tehdy taková cesta k Přimdě ani Tachovu
na českém území ještě neexistovala. O Přimdě se sice podle Kosmovy kroniky
traduje, že zde tajně postavili jacísi Němci hrádek, který v roce 1121 vojensky
dobyl a snad i rozbořil Vladislav I. Jenže v posledních letech se tato teorie
opouští a tento hrádek se lokalizuje na horu Velký Zvon, jihozápadně od Bělé
nad Radbuzou. Kronikář Kosmas totiž uvedl, že k tomuto hrádku se šlo přes
ves Bělou. Takže pravděpodobnější je varianta, že Otto se svým doprovodem
přišel do Kladrub právě tudy. Ale v šedesátých letech minulého století byl
nalezen další doklad neznámého Ottova životopisce, pracovně nazývaného
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Anonymus, který uvádí, že Otto v Kladrubech také vysvětil kostel svatého
Mikuláše a provedl obřad zvaný ordo consecrationis virginum, to je obřad
zasvěcování panen, jehož nedílnou součástí je přijetí závoje, jak uvádí nalezený
dokument (sorores inclavit, doslova zahalení sester). Zdá se tedy víceméně
jistotou, že v Kladrubech v té době ženský klášter existoval. Podle Nováčka není
však možné, aby nějaký kostel v areálu kladrubského mužského kláštera byl
zasvěcen sv. Mikuláši.
Kde však mohl být ženský klášter postaven? Nejpravděpodobnější variantou
se ukazuje, že tomu bylo v zahradě domu na Pozorce č. 17, v sídle někdejší
Lesní správy, proti současnému Muzeu československého opevnění. Tam v roce
1996 našli archeologové pod vedením Petera Brauna pozůstatky velmi starého
osídlení s kůlovými jamkami po dřevěném oplocení. Pod vrstvou uloženého
pozdějšího odpadu byly nalezeny i keramické zbytky, pocházející z Bavorska či
Porýní. Sám si vzpomínám, že pan Bedřich Tausch st., ještě jako žák naší školy,
který zde bydlel, mně ukazoval různé drobné archeologické pozůstatky, které
zde našel. Není divu, vždyť v prostoru mezi touto zahradou a památným dubem
u skapecké silnice (využívaný dnes jako náhradní parkoviště) vedla už
v 10. století nejstarší známá cesta. Ta směřovala zřejmě z Chebu přes dnešní
Michalovy Hory, Třebel, pozdější Svojšín, Vrbici a dosud neexistující kladrubský
klášter ke Kostelci, Hradišťanům, Čečovicím směrem na Poběžovicko. Tam
přecházela poblíž nyní již zaniklého Valtířova hranici a směřovala
k jihoněmeckému trhovému sídlišti v Nabburgu. Nedávno jsem byl dokonce
upozorněn, že na zbořené stodole u tohoto domu se nacházel ještě před
několika lety ve štítě velký železný kříž. Je možné, ale je to jen hypotéza, jak
potvrzuje rovněž Karel Nováček, že tady mohla stát budova ženského kláštera
i menšího kostela sv. Mikuláše, o níž se píše v souvislosti s návštěvou sv. Otty
Bamberského v Kladrubech.
Nakonec ještě jedna okolnost, která s tím může přímo souviset.
Ze zwiefaltenské klášterní kroniky je známo, že jakási slovanská žena
Čestibrana (Szestibrana), zřejmě šlechtického původu, darovala tomuto
německému klášteru dvě bohatě zdobené vlněné dorsale, to je závěsy
k sedadlům mnichů v chrámu. Ty byly zdobeny vyšívaným výjevem Velebnost
Páně a postavou Karla Velikého. To by potvrzovalo údaj v zakládací listině
kláštera, že mu jeho zakladatel Vladiskav I. věnoval i gyneceum (tkalcovskou
dílnu) s 11 ženami, které mohlo být právě v onom ženském klášteře.
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Výstava na Kladrubské pouti
I letos připravujeme na Staré poště výstavu
fotografií, obrazů a výtvorů místních občanů,
a to v rámci Kladrubské pouti ve dnech 17. 8. –
18. 8. 2019. Pokud máte zájem vystavovat,
přijďte se zaregistrovat nebo napište e-mail
na muzeum@kladruby.cz.
Příprava výstavy bude probíhat v týdnu
od 12. – 15. 8. 2018, vernisáž proběhne v pátek
16. 8. 2019 od 17:00 hodin.
redakce

Vzpomenutí na MASOPUST
Milé maškary, velké či malé, hubené i tlusté atd. atd. Masopustní veselí je
pryč. Je tu doba postní a čas Velikonoc.
Inu letí to, běh dnů nelze zastavit, jen do nich snad vstoupit. A tak je to
dobře. Doufám, že jste si všichni letošní Masopust dosyta užili, pěkně se
vyskákali, zazpívali si, popili a pojedli, pobavili sebe i naše milé sousedy
a sousedky.
Chtěl bych zde řádně poděkovati: všem maškarám místním i přespolním,
obyvatelům Mileva za hezké přijetí (třeba příště přikvapí oni k nám), dále pak
našim muzikářům za jejich vyhrávání, nu a též paní starostce za laskavé
propůjčení klíče od našeho milého městečka. Prostě všem, kdož přiložili ručku
či prstík ku zdaru našeho drahého Masopustu, kterýžto doputoval letos do času
Kristových let. Nu jen tak dále!

Jiří Čechura
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Mějte se hezky a zase na příště
se těší Pronobus.
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Zveme Vás…
Aloha aneb 11. ročník Masopustní taškařice
Letošní taškařicí jsme začali „druhou desítku“ této akce. A hned na úvod
musím říct, že jsme začali úspěšně, účast byla totiž letos pravděpodobně
rekordní. Přestože za okny byl únor, na sále se návštěvníci přenesli na dalekou
Havaj, do plážové, dovolenkové atmosféry… A nejen z fotek je jasné, že jsme si
to všichni užili. Zvolit tu nej (nejkrásnější, nejvtipnější, nejoriginálnější…)
masku bylo jako obvykle náročné, tak jsme to nechali na náhodě či spíš
šikovnosti a rozhodl kruh „hula“. Dále jste mohli vidět havajský taneček,
zatancovat si „limbo dance“… Zkrátka, komu to letos nevyšlo, přišel o hodně…
ale nevadí, 22. únor 2020 a 12. taškařice tu bude cobydup.
Bohuslava Dusíková

DIVADELNÍ ROK: UZLOVINY
3. května od 18:00, KD Kladruby
Představení Divadla PLUTO. Vstupné 140 Kč.

VÍME, KUDY CHODÍME…
11. – 12. května, klášter
Pátý ročník speciálních prohlídek běžně
nepřístupných částí nového konventu.
V rámci prohlídky navštívíme neopravené
a silně poškozené interiéry této
monumentální stavby, konventní kapli,
ambitové chodby, mnišské cely a další
prostory.
Začátek prohlídek v 12:00, 14:00 a 16:00. Vstupné 150 Kč.
Prohlídka není příliš vhodná pro děti. Počet osob na jednu prohlídku je
limitován z důvodu špatného stavu interiérů budovy. Doba trvání prohlídky
je cca 70 minut.
Rezervace vstupenek je možná na tel.: 374 631 773 nebo na kladruby@npu.cz.

MŠE SVATÁ SLOVENSKY
12. května, od 12:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Pouť Slováků k Panně Marii.

KONCERT K SVÁTKU MATEK
12. května, od 17:30, sál muzea
Foto: Taškařice na havajské téma

Vystoupí žáci hudebního oddělení ZUŠ, děti z MŠ i ZŠ
a také Rudy Boys.
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DEN KONÍ NA PONY FARM
CESTOVATELSKÝ OBČASNÍK: HAVAJSKÉ OSTROVY
16. května od 18.00, sál muzea
Přednáška s projekcí fotografií pana Petra Nazarova.

25. května, ve 13:00 začíná průvod
městem, od 14:00 program na Pony
Farm Kladruby
Nově program z těch nejlepších čísel. Soutěže a hry
pro děti. Hudební program a občerstvení zajištěno.

HISTORICKÝ JARMARK
18. května, od 10:00, Sulanův statek
Připraven je kulturní program, šermířská a taneční
vystoupení, gotická a renesanční hudba, divadelní
představení… Samozřejmě také dobové stánky s rozličným
zbožím, ukázky řemesel i občerstvení.

NOC KOSTELŮ
24. května, od 18:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
a kostel sv. Jakuba
Otevření klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a další kulturní program
v rámci celostátní akce.
18:00 – zahájení Noci kostelů (v klášteře – úvodní slovo
P. Miroslava Martiše, Ivana Odvodyová (varhany), Hudebníci
svatojakubského kůru)
19:00 – komentovaná prohlídka klášterního kostela a kaple
Všech svatých
20:00 – program v kostele sv. Jakuba na náměstí
22:30 – komentovaná prohlídka klášterního kostela a kaple
Všech svatých

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

MONASTÝROVÁNÍ
1. června, klášter
Mimořádné, tematicky zaměřené prohlídky připravené
ve spolupráci s kláštery Plasy, Teplá a Zlatá Koruna.
Po klášterním kostele Vás provede jako speciální
host zástupce benediktinského řádu, bratr Martin Ševeček
O. S. B., z kláštera v Břevnově. Dozvíte se mnoho
informací o životě benediktinů v minulosti i současnosti.
Začátek prohlídek v 16:30 a 18:00. Vstupné 150 Kč.
Rezervace vstupenek je možná na tel.: 374 631 773 nebo
na kladruby@npu.cz.

KÁCENÍ MÁJE
1. června, od 18:00, „plácek“
před paneláky v Kostelní ulici
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KLADRUBSKÝ KOLOBĚH

SPANILÁ JÍZDA
7. června, od 16:00, Sadová
a Zahradní ul.
Závody se vším, co má kola a vlastní
pohon… Sraz tradičně „u Prokešů“

15. června, od 16:00, start: dvůr ZŠ
Čtvrtý ročník závodu dvojic: cyklista – běžec…
Soutěžit se bude v kategoriích:
-

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

VERNISÁŽ VÝSTAVY: HEDVÁBNÁ STEZKA
7. června od 18:00, sál muzea
Výstava exponátů souvisejících s historií Hedvábné stezky,
součástí vernisáže bude úvodní přednáška k zahájení výstavy.
Tato výstava potrvá do září.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ
18. června, od 18:00, obřadní síň MěÚ
V programu vystoupí žáci ZUŠ ve hře na klavír, flétny,
kytary, klávesy, žestě.

KLADRUBSKÝ EXPRES

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY

8. června, od 9:00, tělocvična ZŠ

19. června od 15:30, obřadní síň MěÚ

Závody v lezení na rychlost.

Rozloučení s předškolními dětmi za účasti rodičů.

MŠE SVATÁ – SLAVNOST DUCHA SVATÉHO

SLUNOVRAT

9. června, od 12:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

22. června, od 17:00, Sulanův statek

V klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie slouží P. Miroslav Martiš.

Tradiční akce – koncert a ohňové vystoupení…

MALOVÁNÍ NA ASFALT
12. června, od 10:00, náměstí
Letošním tématem bude „les a jeho tajemství“. Pro všechny děti
je připravená sladká odměna…
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SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ
VYSVĚDČENÍ ŽÁKŮM IX. TŘÍDY
28. června, obřadní síň MěÚ
Slavnosti se mohou zúčastnit rodiče.
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci květnu a červnu 2019 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
KVĚTEN

Připravované akce – na měsíce červenec a srpen 2019
7. 7.

od 12:00

Poutní mše svatá svátku sv. Benedikta

12.+13. 7.

od 20:00

Benediktinské dny

19.+20. 7.

od 20:00

Benediktinské dny

13. 7.

od 15:00

20. 7.

od 15:00

KLADRUBSKÉ LÉTO – J. Tůma – varhany, L. Sedláková
Hůlová – housle
KLADRUBSKÉ LÉTO – Zanetto Trio – housle, viola, cello

26.+27. 7.

od 18:00

Monastýrování… aneb Nocí ke hvězdám

27. 7.

od 15:00

KLADRUBSKÉ LÉTO – Prague Cello Quartet

3. 8.

od 15:00

10. 8.

od 15:00

KLADRUBSKÉ LÉTO – I. Ženatý – housle, consortium
Pragense Orchestra
KLADRUBSKÉ LÉTO – Orchestr Atlantis, P. Nouzovský –
violoncello
VERNISÁŽ – Fotografové a výtvarníci

16. 8.
17.+18. 8.
17. 8.
17.+18. 8.
18. 8.

od 17:00
od 9:00

Chovatelská výstava a výstava zemědělské techniky

od 15:00

KLADRUBSKÉ LÉTO – M. Schley Reindlová – varhany,
T. Reindl – percussion, klarinet
KLADRUBSKÁ POUŤ

od 9:00
od 11:00

31. 8.

ČERVEN

Janek Miroslav, Kladruby
Nedvěd Miloš, Kladruby
Škorvánková Miroslava, Kladruby
Klepsová Marie, Kladruby
Štěpánová Štefanie, Kladruby
Šmahelová Stanislava, Kladruby
Ryp Jaroslav, Vrbice u Stříbra
Vala Luboš, Kladruby

Zdvihalová Hana, Kladruby
Zíka Václav, Brod u Stříbra
Věk Jaromír, Kladruby
Kohn Jan, Milevo
Šrámková Helena, Kladruby
Matoušek Miroslav, Tuněchody

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti!
Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti

pouť – mše Nanebevzetí Panny Marie
Memoriál Vojty Šrámka

31. 8.

od 15:00

KladRockFest

31. 8.

od 18:30

Hradozámecká noc v klášteře Kladruby
redakce
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SPORT
Vůdcem smečky musím být já, říká musher
Jiří Kouřil se závodům psích spřežení věnuje dvacet let a patří k české
špičce.

Máj
Užasle hledím po ránu
na malý zázrak světa
na prostou malou zahradu
jež do rána si vzkvetla.

Krajina jako stvořená pro trénování. To před časem řekl o vesnici Tuněchody
nedaleko Boru u Tachova Jiří Kouřil, který uprostřed vsi žije. Sochař na volné
noze, jehož velkou láskou a koníčkem jsou severští psi a závody psích spřežení.
Aktuálně má devět psů. V okolí Tuněchod trénuje a patří k české musherské
špičce.
Letošní sezona byla podle jeho slov poměrně úspěšná. Startoval na Šediváčkově
longu, což je jeden z nejznámějších závodů psích spřežení v Česku. Chtěl obhájit
prvenství, ale při první etapě měl docela těžký pád, při kterém si narazil kostrč.
„Byl to asi nejtěžší pád v kariéře. Nemohl jsem při jízdě pomáhat psům a po jízdě
jsem je nemohl zaopatřit, ani se shýbnout, abych sebral misku ze země. Takže
jsem po první šedesátikilometrové etapě odstoupil z prvního místa, měl jsem
necelou půlhodinu náskok.“

Stromy jak bílé nevěsty
pyšně tu v slunci stojí
tak nadýchané koruny
že vydechnout se bojíš.
Té vůně, jež se rozlila
z těch malých, něžných kvítků
prvnímu máji uvila
zahrada krásnou kytku.
I včely byly zvědavé
na bílé květy se slétly
po zimě trochu vrtkavé
si nektar s rosou spletly.
Blanka Krýslová

Říkáte, že sezona byla úspěšná, ale začínáte odstoupením ze závodu…
Bylo to úspěšné, protože jsem viděl, že mám dobře natrénované psy. Další
závod, který jsem jel, je Ledová jízda v Krkonoších, která se jela začátkem
února. Je to dlouhý závod a každý musher, který tyto závody odjel, ví, že
Ledová jízda je náročnější. Jede se týmově zároveň s běžkařem přivázaným
za saněmi. Jede se na tři etapy, každý den zhruba padesát kilometrů,
a bivakuje se venku, spí se ve stanu na sněhu. To znamená, že na saních se
vezou zásoby na tři dny pro mushera, běžkaře i psy. Saně mají sto a více kilo.
Trať je ve srovnání s Šediváčkovým longem kopcovitější, náročnější.
Který běžkař vás doprovázel?
Kamarád Jirka Roleček z Pardubic. Tento závod je konkurenčně více nabitý,
jezdí na něj česká elita. A my se letos umístili na druhém místě, což jsem
nečekal. Věděl jsem, že psi jsou natrénovaní, ale nepředpokládal jsem, že se
dostanu takhle vysoko.
Kolik tam bylo účastníků?
Je to specifický závod, není rozdělen na kategorie, je daný pouze počet psů
od osmi do deseti. Letos se zúčastnilo sedmnáct spřežení. To se může zdát jako
malá účast, ale málokdo si na ten závod troufá. Náročný je také organizačně,
takže i od organizátorů je dáno opatření, že může jet maximálně pětadvacet
spřežení.
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Letošní zima byla trochu bohatší na sníh. Jakou to v takovém závodě
hraje roli?
Samozřejmě byly i ročníky, které museli kvůli nedostatku sněhu zrušit. Pro nás
mushery a pro psy není stav sněhu zas tak důležitý, důležitější je pro běžkaře.
V první etapě připadlo několik centimetrů nového těžkého sněhu a pro běžkaře
to pak bylo hodně náročné. I psi se ve sněhu boří, ale horší jsou teploty. Pokud
stoupnou, je na psy horko a už nepodávají takový výkon. Čím větší zima, tím
lepší výkon psi podávají.
Jaká je tedy optimální teplota pro psy?
Optimální je vždy pod nulou, třeba až pět, ale zvládnou i minus patnáct. Měli
jsme i jeden ročník, který byl přerušen kvůli dešti. Protože když psi hodně
zmokli, je u nich nebezpečí, stejně jako u lidí, že by mohli onemocnět.
Jak se na sezonu připravujete?
Začínáme trénovat na konci léta. Koncem srpna a začátkem září jsme začali
krátkými posilovacími tratěmi. Jakmile psi začínají být ve fyzické kondici,
intenzita tréninků se zvyšuje a před zimou už psi trénují až tři hodiny denně.
Kolik toho psi – a vy s nimi – naběhají během přípravy a při sezoně?
Spočítat by se to dalo, kdybych si to zapisoval. Odhadem počítám, že za sezonu,
tedy od září do března, naběhají tak čtyři tisíce kilometrů. Na jaře je také ještě
udržuji v kondičce. Až když se oteplí nad patnáct stupňů, s tréninkem
přestávám. To pak chodíme pouze na procházky, vyběhat se na louku nebo si
do rybníka zaplavat.
Psi vyžadují péči 365 dní v roce. Dovolená tedy pro vás asi neexistuje, že?
Dovolená je společně se psy. Já si dovolenou soustřeďuji na zimní období a přes
léto se věnuji svojí práci, kamenosochařině. V letním období si rodina dělá
dovolené beze mě a v zimě máme společné dovolené. Samozřejmě i s našimi psy.
(úsměv)

SPORT

2/ 2019

Kolikátou už máte smečku?
Začínal jsme s aljašskými malamuty, teď mám aljašské husky. Ty už mám
druhou generaci. Aljašští husky jsou na středoevropské podmínky lepší. Lépe
se aklimatizují a jsou lepší i na běh.
Jak dlouhé je aktivní období psa, kdy běhá se smečkou a účastní se
závodů? Zkrátka než jde do psího důchodu?
Je to individuální. Někteří končí v osmi devíti letech, někteří běhají i ve třinácti
čtrnácti. Jeto jako u sportovců. Někteří nemají zdravotní problémy, mají vitalitu
a mohou běhat i v pozdějším věku. Nejstaršímu mému psu je osm let. Jiný pes
má problémy s klouby – běhá s námi tréninkově nebo na volno vedle nás a já
mu snižuji zátěž.
Jak se psi mezi sebou snášejí? Vznikají třeba nějaké spory?
Ve smečce samozřejmě hierarchie funguje, vznikají někdy i potyčky. Ale pořád
musím být vůdcem smečky já a psi mě musí respektovat. Různé potyčky
vznikají třeba v období háravosti fen, ale je to hodně zřídka.
Kolik toho vaši psi sežerou?
Zhruba pět kilo masa denně. Dávám jim maso s rýží, těstovinami, do toho
ovoce, zeleninu. Přidávám jim ještě vitaminy, kloubní výživu.
Zima je na konci, čeká vás ještě nějaký závod?
U nás už ne, nechystám se ani do zahraničí. Ale mám takový sen, zajet si
některý delší závod ve Skandinávii. Ale záleží to i na finanční stránce. Náklady
na účast na takovém závodu se pohybují okolo osmdesáti tisíc korun.
Zdroj: TACHOVSKÁ JISKRA, autor: Jiří Kohout

Jak taková dovolená se smečkou vypadá?
Jezdíme na hory, třeba do Krušných hor, na Šumavu. Tam lyžujeme
a projedeme se i se psy. Ale jezdili jsme na dovolenou se psy i přes léto. Třeba
na rafty do Slovinska a se psy jsme tam chodili na procházky.
Jak dlouho se mushingu věnujete?
Přes dvacet let. Vždycky jsem to bral jako koníčka, nebylo cílem věnovat se
tomu závodně. I tu Ledovou jízdu neberu cíleně jako závod, spíše jako takový
vandr se psy. Prostě setkání s příjemnými fajn lidmi. A případný úspěch je jen
bonus.
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VÍTE, ŽE…
… v Lázu jsme již nainstalovali venkovní pingpongový stůl
… z hygienických důvodů jsme vyměnili písek v obou pískovištích (za úřadem
a v Revoluční ulici)
… v Brodu jsme připojili altán na el. energii
… bývalá sběrna surovin již neslouží svému původnímu účelu, proto žádáme
občany, aby k tomuto areálu již neodkládali žádné odpady
… rybářské závody v Lázu se budou konat letos 18. května
… je vyhlášen konkurs na vedoucí místo ředitele/ ředitelky Mateřské školy
Kladruby, více informací na úřední desce MÚ Kladruby www.kladruby.cz
… Povodí Vltavy, s. p., provedlo vyčištění části vodního koryta pod jezem a také
kácelo při korytě vodního toku pod zahrádkami u hřbitova až ke střelnici
… ČEZ Distribuce, a. s, provádělo v Kladrubech a okolí rozsáhlé vykácení
stromoví v ochranných pásmech pod vysokým napětím

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KLADRUBECH
IČ 00259888, náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby

… rybářské závody v Milevě se budou konat letos 22. června
… malířská firma Otto Hilfa provedla opravu fasády – nátěr okolo oken na domě
čp. 36 v Kladrubech, náměstí Republiky
… ve dnech 24. a 25. května 2019 se konají volby do Evropského parlamentu
… 7. dubna proběhla na Sulanově statku akce „Vítání jara“, které se během
odpoledne zúčastnilo na 50 návštěvníků a 35 z nich vynášelo Moranu do řeky
… Základní škola v Kladrubech přijme
do školní
jídelny
kuchařku
s nástupem
1. 8. 2019
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… v červnu bude probíhat povinné očkování
psů, konkrétní termín bude včas zveřejněn
… 19. června se Mateřská škola slavnostně
rozloučí
s předškoláky,
akce
proběhne
v obřadní síni MÚ Kladruby
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Městský úřad Kladruby, jakožto vydavatel Zpravodaje, si vyhrazuje právo
odmítnout zaslané příspěvky, a to bez udání důvodu.
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