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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,
tak uplynuly další dva měsíce letošního roku a je zde již třetí vydání
kladrubského Zpravodaje. Nástup letošního léta nebyl teplotami tak extrémní
jako rok předchozí. S o to větší radostí si letní teploty budeme užívat. Abychom
se měli kde zchladit, je stejně jako v předchozích letech připravené zázemí
na Výrově – již provedená druhá seč, instalována nová suchá WC a pověřen
pracovník dohledem nad dodržováním pořádku.
Na počátku května byly dokončeny dvě stavební akce – část chodníku
v Zahradní ulici v Kladrubech a v Brodu byla provedena oprava místní
komunikace vedle myslivecké klubovny včetně vydláždění místa pro umístění
kontejnerů na tříděný odpad. Při těchto opravách jsme zároveň provedli drobné
výspravy komunikace Zahradní ulice a provedli opravu propadlých uličních
a kanalizačních vpustí v Sadové a Zahradní ulici. Také jsme instalovali nové
ochranné zábradlí při chodníku v Kostelní ulici u otevřeného potoka.
Již od jara řešíme s firmou zabývající se ošetřováním zeleně prověření stavu
vzrostlých stromů v různých částech města. Především se jedná o lokalitu
přístupu k fotbalovému hřišti včetně přilehlé Zahradní ulice – zajištění podchozí
výšky u javorů, v Brodu o akáty před pohostinstvím u hlavní silnice,
v Tuněchodech o stromy u rybníka, v Lázu o stromy u hřiště a ve Vrbici o tři
lípy na návsi. Cílem je zajištění provozní bezpečnosti této zeleně a pokračování
v pravidelné péči o stromy. V Milevě vzrostlé kaštany u kapličky již byly
ošetřeny zdravotním a bezpečnostním řezem.
V polovině června započala společnost AgNET, Jiří Šperl s výstavbou
optické sítě v Kladrubech. Jedná se o vytvoření systému podzemních chrániček
určených pro vedení optických kabelů. Tyto kabely slouží pro vysokorychlostní
přenos dat (internet, kamerové systémy, televize, telefon…). V realizaci je
počítáno s propojením městských budov a sítí pro již umístěné kamery. Veškeré
smluvní vztahy a závazky již byly řešené v uplynulém roce. Výkopové práce
budou postupně probíhat v těchto částech města: Stříbrská ulice od čp. 307
k domu s peč. službou a dále za mateřskou školu, zahradou mateřské školy
výkop projde do Husovy ulice a odtud k budově základní školy, následně okolo
bytových domů v Kostelní ulici jednak na roh, kde jsou umístěné nádoby na
odpad, a jednak na roh za budovu čp. 113. Výkopy budou tak probíhat od MŠ
horní částí náměstí, potom do Zadní ulice kolem autobusové zastávky, kde
dojde k napojení objektů ve vlastnictví města (čp. 355 a 356, 85, 86, 89). Práce
budou dále pokračovat do části Zadní ulice, kde se napojí další objekty
ve vlastnictví města – bytové domy čp. 403-406, dále dojde k propojení
do Západní ulice, kde je již tato síť připravena. Věřím, že veškeré práce budou
probíhat bez velkých potíží.
V uplynulých dvou měsících také proběhlo několik kulturních akcí. Hned
na začátku května k nám zavítal známý sexuolog Radim Uzel společně
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se zástupci divadla PLUTO, v sále muzea vystoupily děti ze Základní umělecké
školy Kladruby s koncertem k svátku matek, následoval Historický jarmark
na Sulanově statku, který se, dle některých vašich ohlasů, vydařil, na Pony
farmě proběhl již tradiční Den koní. Červen jsme zahájili oslavou Dne dětí,
navečer jsme pokáceli májku – děkujeme vydražiteli májky, částka získaná
v dražbě je příspěvkem do pokladny místnímu sboru dobrovolných hasičů.
Také jsme společně s dětmi z mateřské školy, základní školy a ostatními
zúčastněnými malovali na asfalt před budovou úřadu – škoda jen, že malby
během večera a noci smyl déšť, projeli jsme Spanilou jízdou Zahradní
a Sadovou ulicí. Pro všechny seniory (nejen pro ty pobývající v domě
s pečovatelskou službou) zajistily pečovatelky opékání buřtů v seniorparku, kde
byla zajištěna hudba a občerstvení pro seniory zdarma – vše hradilo Regionální
muzeum Kladrubska ze svého rozpočtu. Jednu sobotu jste také měli možnost
absolvovat Kladrubský koloběh, zhlédnout a zhodnotit vystoupení žáků
Základní umělecké školy Kladruby na Závěrečném koncertu v sále muzea
a v neposlední řadě se přijít odreagovat na Sulanův statek, kde se v rámci
Slunovratu představili irské i břišní tanečnice, skupinové bubnování a různá
ohňová show. Všem, kteří se podíleli na organizaci všech uvedených akcí,
přípravě či akci přímo zabezpečovali svou přítomností, velice děkuji.
V červenci a srpnu nás čekají největší a nejdůležitější kulturní akce roku –
42. ročník Kladrubského léta a tradiční Kladrubská pouť. O těchto a dalších
akcích, kde se můžeme potkat, je více informací na dalších stránkách
Zpravodaje.
Věřím, že následující dva měsíce strávíte v klidu, odpočinete si na dovolené,
děti si užijí prázdniny. Prostě všem přeji letní dny plné sluníčka, ale
i občasných dešťových kapek. I ty jsou potřeba.
Hana Floriánová
starostka města

Matěj Havránek
místostarosta města
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Informace z jednání rady a zastupitelstva města

•
•

Zasedání rady města dne 17. 4. 2019
Rada města vzala na vědomí:
•
Zápis č. 02/ 19 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby ze dne
10. 4. 2019
•
Zápis č. 04/ 2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby ze dne
27. 03. 2019
•
Nabídku firmy Greenroot, s.r.o., Doudlevecká 55, 301 00 Plzeň na ekologické
čištění např. kontejnerů, zastávek, fasád… pomocí profesionálního
vysokotlakého čističe s ohřevem vody
Rada města schválila:
•
Žádost M. Š., Kladruby o vydání povolení k užívání veřejného prostranství
před restaurací U Koruny, Revoluční 80, Kladruby z důvodu osazení
předzahrádky na dobu od 1. 5. 2019 – 30. 9. 2019, za stejných podmínek
jako dosud
•
Cenovou nabídku na výměnu skruží – Milevo od firmy Stavpro-služby,
s.r.o., Revoluční 44, Kladruby za cenu 35.501,70 Kč bez DPH
•
Prodloužení platností pozemkových nájemních smluv a pachtů
k pozemkům dle přílohy
•
Uzavření Darovací smlouvy mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby a Stodskou nemocnicí, a.s., Hradecká 600, 333 01 Stod. Výše
peněžitého daru je 20.000,- Kč s DPH
•
Dotaci pro SDH Vrbice ve výši 4.000,- Kč s DPH – Příspěvek na pořádání
dětského dne a úklid nepořádku okolo návsi
•
Dodatek ke smlouvě mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby a firmou Prolemax, s.r.o., Skladová 2438/6, 326 00 Plzeň
na provádění čtvrtletních provozních kontrol (3x ročně á 5,570,- Kč bez
DPH) a ročních kontrol (8.970,- Kč bez DPH) 6 dětských hřišť (celkem 26
herních prvků)
•
Cenovou nabídku firmy Marccrab Gastro CB, s.r.o., Sokolská 1605/66, 120 00
Praha na opravu sporáku v restauraci U Koruny, Revoluční 80, 349 61
Kladruby za náhradní díly 21.585,- Kč + 750,- Kč/ servisní hodina bez DPH
•
Prodloužení nájemní smlouvy paní J. P. Kladruby do 31. 12. 2020
•
Schvaluje výjimku pro školní rok 2018/ 19 v počtu žáků ve třídě ZŠ dle §
23 zákona č. 561/ 2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů
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Vyřazení letních pneumatik na automobil Škoda Felicie z majetku města
Kladruby na základě vyřazovacího protokolu ze dne 17. 4. 2019
Vyřazení osobního automobilu Škoda Felicie SPZ 2P0 73 89 z majetku
města Kladruby na základě vyřazovacího protokolu ze dne 17. 4. 2019
Vyřazení bezdrátového řečnického systému z majetku města Kladruby
na základě vyřazovacího protokolu ze dne 17. 4. 2019
Pronájem části pozemku p.p.č. 2013 v k.ú. Milevo panu V. B., Stříbro
za cenu 1.500,- Kč/ 1 ha včetně DPH do 31. 12. 2023
Provozní období tábořiště na Výrově od 1. 6. 2019 – 30. 9. 2019
Pověřenou osobu k provádění určených úkonů souvisejících s provozem
tábořiště na Výrově pana J. H.
Poplatky tábořiště na Výrově ve stejné výši jako dosud s rozšířením
o poplatek za turistickou skupinu nad 7 osob

Rada města doporučila:
•
ZM schválit odprodej p.p.č. 580/ 120 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře
1098 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita Kladruby západ I. etapa)
mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a T. Ch., Kožlany
a Z. Ch., Chyše
Rada města neschválila:
•
Žádost o dotaci pro Hospic svatého Lazara, z.s., Sladkovského 2472/ 66a,
326 00 Plzeň ve výši 14.000,- Kč s DPH
•
Nákup 2x nového sporáku REDFOX SP90/ 80G od firmy Marccrab Gastro
CB s.r.o., Sokolská 1605/ 66, 120 00 Praha do restaurace U Koruny,
Revoluční 80, Kladruby za cenu 85.980,- Kč bez DPH
•
Žádost o podporu provozu Linky bezpečí, z.s., Ústavní 95, 181 02 Praha 8
ve výši 7.500,- Kč s DPH
Rada města pověřila:
•
K. H. tajemníkem konkursní komise v řízení na vedoucí pracovní místo
ředitele/ ředitelky Mateřské školy Kladruby

Zasedání rady města dne 6. 4. 2019
Rada města vzala na vědomí:
•
Vysvětlení čerpání nákladových účtů Regionálního muzea Kladrubska
za rok 2018
•
Zápis č. 05/ 2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby ze dne
24. 4. 2019
•
Návrh možných řešení firmy Freitag Project Development, s.r.o. ohledně
fotovoltaických panelů umístěných na střeše jídelny a tělocvičny ZŠ
v případě, že dojde k rekonstrukci střech na budově
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Informaci o době životnosti skládky domovního odpadu v Kladrubech –
max. 1 rok
Soupis stavu propagačních materiálů umístěných na městském úřadě
Odepsání dluhu na nájemném M. F. ve výši 13.402,- Kč za období
10/ 2010 až 5/ 2011 a 6/ 2012, Z. K. ve výši 10.984,- Kč za období
8/ 2009 až 11/ 2009 z důvodu promlčení

Rada města schválila:
•
Výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou
zakázku „Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ – II.
etapa“ včetně zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo
•
Dohodu ve věci ukončení platnosti Smlouvy o zemědělském pachtu
uzavřené dne 5. 11. 2018 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby a M. P., Stříbro
•
Účetní závěrku města Kladruby za rok 2018
•
Podání žaloby na vyklizení bytu na R. K., Kladruby
•
Zakoupení 100 ks dárkových USB flash disků 32 GB (á 197,- Kč)
se znakem a jménem obce od firmy ALERION, s.r.o., Chaloupkova 1,
612 00 Brno pro potřeby města a za účelem jejich dalšího darování
•
Vyřazení některých propagačních předmětů z evidence a jejich rozdávání
zdarma z důvodu neaktuálnosti těchto materiálů
Rada města doporučila:
•
Schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní (prac. č. 53) p.p.č.
2493/ 24 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 965 m2 za cenu 650,- Kč/ m2
+ DPH (lokalita Kladruby západ II. etapa) mezi městem Kladruby, náměstí
Republiky 89, Kladruby a Z. Š., Horní Kozolupy
•
ZM schválit Závěrečný účet města Kladruby za rok 2018
•
ZM schválit odepsání dluhu na nájemném M. F. ve výši 13.402,- Kč
za období 10/ 2010 až 5/ 2011 a 6/ 2012, Z. K. ve výši 10.984,- Kč za
období 8/ 2009 až 11/ 2009 z důvodu promlčení
Rada města neschválila:
•
Přefakturování nákladů na vytápění haly v Zadní 353 za rok 2018
Kladrubským lesům, s.r.o. ve výši 82.764,- Kč s DPH
Rada města nemá námitek:
•
Záměr V. D., Kladruby o vybudování a provozování kadeřnických služeb
v rodinném domě od 1. 6. 2019
Rada města odvolává:
•
Ředitele Regionálního muzea Kladrubska Dipl. Ing. Pavla Parláska
Rada města pověřila:
•
Starostku města Hanu Floriánovou vedením
Kladrubska do doby jmenování nového ředitele
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Rada města jmenovala:
•
Předsedu konkursní komise pro konkursní řízení na obsazení místa ředitele
MŠ Kladruby – Hanu Floriánovou, starostku města Kladruby
•
Členy komise pro konkursní řízení na obsazení místa ředitele MŠ Kladruby:
Matěj Havránek – místostarosta města Kladruby
Bc. Vladimíra Soukupová, Krajský úřad PK, odbor školství
Mgr. Marie Sládková, Česká školní inspekce, Plzeňský inspektorát
Mgr. Jaroslava Vrbová, MŠ Erpužice
Zuzana Křížová, MŠ Kladruby
Rada města nedoporučila:
•
ZM prodej pozemku p.p.č. 1579/ 8 v k.ú. Brod u Stříbra panu D. K., Praha
– trvá na nájemním vztahu

Zasedání rady města dne 15. 5. 2019
Rada města vzala na vědomí:
•
Cenovou nabídku na workoutové hřiště od firmy Enuma Elis, s.r.o.,
Lannova 2061, 110 00 Praha na Street workout RVL 13 za cenu 408.280,Kč bez DPH, realizace bude uskutečněna jen v případě získání dotace
a v závislosti na její výši
•
Žádost K. Š, Kladruby o vyjádření k záměru vybudování prodejně-skladové
plochy a budovy komerčního charakteru na pozemku p.p.č. 136/ 4 v k.ú.
Láz u Kladrub
•
Žádost K. Š., Kladruby o vyjádření k záměru vybudování prodejně-skladové
plochy a budovy komerčního charakteru na pozemku p.p.č. 136/ 5 v k.ú.
Láz u Kladrub
•
Žádost D. Š., Kladruby o změnu územního plánu pozemku p.p.č. 15 v k.ú.
Kladruby u Stříbra z důvodu plánované výstavby rodinného domu
•
Žádost o šetrnější sekání trávy v osadě Výrov od A. B., Plzeň
•
Žádost V. B., Plzeň a E. Š., Sadská o odprodej pozemků p.p.č. 2493/ 9
a 2493/ 10 v k.ú. Kladruby u Stříbra, určeného k výstavbě RD, lokalita
Kladruby západ – II. etapa
•
Žádost T. O., Kladruby a N. R., Stříbro o zrušení rezervace p.p.č. 2493/ 14
v k.ú. Kladruby u Stříbra, určeného k výstavbě RD, lokalita Kladruby západ
– II. etapa
•
Žádost Českého rybářského svazu MO Stříbro o odprodej objektu bývalé
vodárny, bude sjednána schůzka
•
Žádost R. H. Ostrov u Stříbra o odkoupení nádrže na vodu s tím, že výše
jeho nabídkové ceny bude porovnána s cenou výkupu šrotu
Rada města schválila:
•
Nabídku na zpracování Změny č. 3 ÚPO Kladruby a Úplné znění ÚPO
Kladruby po změně č. 3 od Ing. arch. Miroslava Jirsy, Sportovní 1140, Starý
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Plzenec 332 02 s tím, že Změnu č. 3 uhradí žadatel p. Š. ve výši 29.000,- Kč
bez DPH a Úplné znění ÚPO Kladruby za cenu 47.000,- Kč bez DPH uhradí
město Kladruby
Přijetí dotace pro město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby
a uzavření smlouvy s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
z programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových
rezervacích a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl
v exteriéru na území Plzeňského kraje“ na II. etapu celkové obnovy
zaniklého objektu kaple na p.p.č. 2484 v k.ú. Kladruby u Stříbra ve výši
50.000,- Kč
Přijetí dotace pro město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby
a uzavření smlouvy s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 Plzeň
z programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2019“ na Kladrubské
léto 2019 – 42. ročník festivalu vážné hudby ve výši 60.000,- Kč
Uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Kladruby, náměstí
Republiky 89, Kladruby a firmou DIMATEX, spol. s r.o., Stará 24, Svárov,
460 01 Stráž nad Nisou. Předmětem smlouvy je sběr a převzetí
nepotřebného textilu a párované obuvi
Vyčištění židlí v KD Kladruby (čalounění + konstrukce) v ceně 30,- Kč/ ks
s DPH od Romana Zajace
Dodatek č. 4 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se zabezpečením
pečovatelské služby č. 1/15 ze dne 11. 5. 2015 s účinností od 1. 7. 2015
mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a Centrem
pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, příspěvková
organizace, Partyzánská 519, 330 33. Jedná se o zabezpečení pečovatelské
služby v rozsahu 1,0 úvazku ve dnech pondělí až pátek, a to dle potřeb
uživatelů; a dále rozsah 0,2 úvazku koordinátorky
Dohodu o ukončení smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřenou dne
29. 3. 2013 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby
a firmou Solfarm, s.r.o., Opočnice 80, Nymburk 389 04 ke dni 30. 6. 2019.
Jedná se o provozování fotovoltaické elektrárny
Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti mezi městem Kladruby, náměstí
Republiky 89, Kladruby a firmou Solfarm. B, s.r.o., Podnikatelská 545,
Praha 9, 190 00 s platností od 1. 7. 2019. Jedná se o provozování
fotovoltaické elektrárny
Organizační zabezpečení ZM na den 29. 5. 2019
Setkání se zástupci Rady města Kladruby dne 12. 6. 2019 od 18:00 v Lázu
u altánu pro občany Lázu a Vrbice
Podání žádosti o dotaci na pečovatelskou službu
Provedení sadových úprav – Klášter Kladruby – parkoviště od pana Ing.
Krále za cenu 12.659,50 Kč bez DPH
Výběr dodavatele na akci „Cvičební prvky na naučné stezce Kladruby“ –
Hřiště pod Květinou, s.r.o., Chlaponice 34, 397 01 Písek za cenu 160.772,70
s DPH s tím, že bude projednáván s poskytovatelem dotace možný přesun
akce ke hřbitovu na p.p.č. 2364 v k.ú. Kladruby u Stříbra
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Objednání rekognoskace terénu pro zřízení vodovodního vrtu na pozemku
p.p.č. 1399/ 2 v k.ú. Tuněchody od firmy VODOVRTY, s.r.o., Ladova 195,
Mariánské Lázně 353 01 za cenu 5.000,- Kč bez DPH včetně dopravy
Uzavření smlouvy o dílo s firmou Stucco TM-Město Touškov, s.r.o.,
Újezdská 82, Město Touškov, 330 33 na zhotovení stavebního díla „Kladruby,
Husova 6, stavební úpravy – I. etapa (městský dům – bývalý špitál) – I. část
– obnova střešního pláště objektu“ za cenu 717.943,71 Kč bez DPH

Rada města neschválila:
•
Žádost B. Š., Kladruby o přidělení bytu ve Hřbitovní 299
•
Žádost Mgr. Ivety Černé, ředitelky ZŠ Kladruby o navýšení nenárokových
složek platu
Rada města doporučila:
•
ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0013490/VB/1 –
stavba Vrbice u Stříbra, TC, čp. 26, DTS, vVN s firmou SEG, s.r.o.,
Skladová 4, Plzeň 326 00 – nové kabelové vedení NN, rozpojovací skříň
•
ZM schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a V. B., Plzeň a E. Š., Sadská
ohledně odkoupení p.p.č. 2493/ 9 a 2493/ 10 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 660 m2 a 670 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita Kladruby
západ – II. etapa)

Zasedání rady města dne 29. 5. 2019
Rada města vzala na vědomí:
•
Žádost T. K., Planá a P. S., Kladruby o odprodej p.p.č. 2493/ 20 v k.ú. Kladruby
u Stříbra, určeného k výstavbě RD, lokalita Kladruby západ – II. etapa
•
Zápis č. 03/19 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby ze dne
22. 5. 2019
•
Výpověď z pracovního poměru podaná K. K., Stříbro z Regionálního muzea
Kladrubska z pozice Koordinační, projektový a programový pracovník,
pracovní poměr bude ukončen k 31. 7. 2019
•
Protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly na místě u města
Kladruby – účel dotace – nákup nového dopravního automobilu
pro jednotku JSDH Kladruby
•
Žádost K. Š., Kladruby o plnou úhradu ze strany města na pořízení změny
č. 3. ÚP. Rada města trvá na spolufinancování žadatelem na nákladech
za vyhotovení změny č. 3. ÚP dle závěru usnesení RM ze dne 15. 5. 2019
Rada města schválila:
•
Odkoupení rohové kuchyňské linky instalované v bytě č. 2 v Hřbitovní 299,
Kladruby za cenu 10.000,- Kč s DPH
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Provedení mimořádné inventarizace majetku RMK ke dni 14. 6. 2019
Složení inventarizační komise: Dipl. Ing. Pavel Parlásek, Miroslava
Škorvánková, Matěj Havránek, Hana Floriánová
Zařazení žádosti H. K., Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení bytu
Prodloužení nájemní smlouvy – M. M. Kladruby do 31. 12. 2020
Prodloužení nájemní smlouvy – P. K. Kladruby do 31. 12. 2020
Zařazení žádosti P. K. Kladruby do seznamu žadatelů o pronájem zahrádky
Zveřejnění záměru na pronájem části p.p.č. 2375 v k.ú. Kladruby u Stříbra
(lokalita u hřbitova) o rozloze 200 m2 (zahrada č. 5) M. D. Kladruby na dobu
3 let, za cenu 0,50 Kč/ m2 s podmínkou oplocení na své náklady
Cenovou nabídku na zabezpečení jímky na fotbalovém hřišti v Kladrubech
a to instalací retenční nádrže včetně deklu, komínku a výztuh od Miloslava
Kvídery za cenu 23.000,- Kč + DPH + obetonování nádrže 10.000,- Kč +
DPH + dopravu cca 70 km (1 km/ 12,- Kč) + montáž 350,- Kč/ hod. + DPH

Rada města nemá námitek:
•
Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení stavby na akci „II/ 230
Stříbro – dálnice D5, úsek 2 – DÚR“, s tím, že pokud objízdná trasa povede
přes Kladruby, budeme požadovat zákaz vjezdu vozidel nad 3,5 t a následné
provedení oprav poškozených komunikací v této souvislosti
Rada města doporučila:
•
ZM schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a T. K. Planá a P. S. Kladruby
ohledně odkoupení p.p.č. 2493/ 20 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře
1114 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita Kladruby západ – II. etapa)
•
ZM schválit pronájem části p.p.č. 1957/ 33 v k.ú. Kladruby u Stříbra
s výměrou cca 50 m2 J. a J. K. Kladruby za účelem uložení dřeva na dobu
3 let za cenu 50,- Kč/ rok pod podmínkou neoplocení pozemku a zákazem
kácení stromů
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Rada města nedoporučila:
•
ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 582/ 21 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 1180 m2 M. K. Kladruby, RM trvá na nájemním vztahu
•

Zasedání zastupitelstva města dne 27. 2. 2019
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
•
Zápis č. 02/ 2019 z pracovní schůzky finančního výboru města
•
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2018
Zastupitelstvo města schválilo:
•
Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 12. 12. 2018
•
Program zastupitelstva města

11

•

•

3/ 2019

Návrhovou komisi v tomto složení: Josef Větrovec, Eva Pomyjová, Mgr.
David Blažek
Ověřovatele zápisu: Mgr. Vladimír Šmahel, Radek Kuvík
Zapisovatele průběhu zasedání: Kateřina Hlinková
Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění
usnesení
V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a), § 55a zákona č. 183/ 2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, pořízení
Změny č. 3 Územního plánu obce Kladruby zkráceným způsobem
Určeného zastupitele, paní starostku Hanu Floriánovou, ke spolupráci
s pořizovatelem – Městským úřadem Stříbro – odborem výstavby
a územního plánování – při pořizování změny územního plánu
Tvorbu sociálního fondu roku 2019 ve výši 4% z ročního objemu
vyplacených mzdových prostředků minulého roku 2018 v částce 133.468,Kč, která bude převedena z BÚ na sociální fond nejdéle do 30. 4. 2019
Rozpočtové opatření č. 3/ 2018 ze dne 31. 12. 2018
Rozpočtové opatření č. 1/ 2019 ze dne 18. 2. 2019
Plán činnosti Kontrolního výboru města Kladruby na období listopad 2018
– prosinec 2019.
Seznam sponzorů pro ZŠ Kladruby na Učitelský ples pro rok 2019 dle
předloženého seznamu
Bezúplatný převod automobilu AVIA 30 SPZ TC 29 – 80 obci Trpísty
pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Trpísty
Pronájem části pozemků p.p.č. 1462/ 2, 1642/ 1, 1459/ 1 k.ú. Brod
u Stříbra o celkové výměře cca 114 m2 manželům Z. a J. D., Zdiby za cenu
4,-Kč/ 1 m2/ 1 rok s platností ode dne uzavření smlouvy o nájmu pozemku
do 31. 12. 2020 s upozorněním, že se jedná o záplavové území a dále pokud
pozemky budou využívány motorovými vozidly, tak je nájemce povinen zajistit
toto vozidlo proti úniku provozních kapalin vlastními technickými prostředky
Výpůjčku části pozemku p.p.č. 1462/ 2 k.ú. Brod u Stříbra využívanou
jako příjezdovou cestu k nemovitosti ve vlastnictví manželů D., Zdiby
s upozorněním, že se jedná o záplavové území a dále pokud pozemek bude
využíván motorovými vozidly, tak je nájemce povinen zajistit toto vozidlo
proti úniku provozních kapalin vlastními technickými prostředky
Prodej části pozemku 582/ 1 k.ú. Kladruby u Stříbra pro H. K., Kladruby
a J. N., Konstantinovy Lázně, výměra do 20 m2, cena za 1 m2 je 100,-Kč +
náklady spojené s prodejem nemovitosti (cena GP, správní poplatky)
Prodej pozemků p.p.č. 580/ 159 a 582/ 72 v k.ú. Kladruby u Stříbra
p. J. Ř., Kladruby o celkové výměře 60 m2 dle geometrického plánu 823503/ 2018 za cenu 72,-Kč/ m2 + náklady spojené s převodem nemovitost
(cena GP + správní poplatky)
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0013179/VB/01, věcné břemeno
k p.p.č. 2001 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem uložení zemního vedení
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NN, předpokládaný rozsah omezení dotčené nemovitosti věcným břemenem
činí 12 m2, výše jednorázové náhrady bude činit 1.000,- Kč bez DPH
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0013173/VB/01, věcné
břemeno k p.p.č. 2251/ 2, 2251/ 1, 5, 4/ 1 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra
za účelem uložení zemního vedení NN, 1 ks rozpojovací skříň,
předpokládaný rozsah omezení dotčené nemovitosti věcným břemenem činí
9 m2, výše jednorázové náhrady bude činit 1.000,- Kč bez DPH
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-0013129/VB/01, věcné
břemeno k p.p.č. 2554 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem uložení zemního
vedení NN, vzdušného vedení NN, stožárové příhradové transformační
stanice, rozpojovací skříně v plastovém pilíři, předpokládaný rozsah
omezení dotčené nemovitosti věcným břemenem činí 184 m2, výše
jednorázové náhrady bude činit 2.325,- Kč bez DPH
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, výše jednorázové náhrady
bude činit 2.000,- Kč bez DPH
Prodej p.p.č. 185/ 102 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 135 m2
manželům M. a S. Š., Kladruby za stejných podmínek jako odprodej
sousedních pozemků (185/ 104, 185/ 105) za cenu 100,- Kč/ m2 + náklady
spojené s prodejem nemovitosti
Prodej p.p.č. 185/ 103 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 491 m2
manželům V. a V. V., Kladruby za stejných podmínek jako odprodej
sousedních pozemků (185/ 104, 185/ 105) za cenu 100,- Kč/ m2 + náklady
spojené s prodejem nemovitosti
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Zápis č. 05/ 2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby ze dne
24. 4. 2019 (Příloha č. 8)
Zápis č. 02/ 2019 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby ze dne
10. 4. 2019 (Příloha č. 9)
Zápis z jednání valné hromady obchodní společnosti Kladrubské lesy, s.r.o.
(Příloha č. 11)
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

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
•
Informaci ředitelky Základní školy v Kladrubech paní Mgr. Ivety Černé, výše
platů bude řešena samotnou základní školou z jejich mzdových prostředků
a to zpětně od 1. 1. 2019
•
Zápis č. 03/ 2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby ze dne
27. 2. 2019 (Příloha č. 6)
•
Zápis č. 04/ 2019 jednání Finančního výboru města Kladruby ze dne
27. 3. 2019 (Příloha č. 7)

Zastupitelstvo města schválilo:
•
Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 27. 2. 2019
•
Program zastupitelstva města
•
Návrhovou komisi v tomto složení: Vojtěch Horák, Jaroslav Pospíšil, Ing.
Ivana Strachotová
•
Ověřovatele zápisu: Ing. Tomáš Kasl, Helena Kunešová
•
Zapisovatele průběhu zasedání: Kateřina Hlinková
•
Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění
usnesení
•
Účetní závěrku za rok 2018 kdy posoudilo:
a) úplnost podkladů účetní závěrky
b) soulad podkladů účetní závěrky
c) kontrolní zjištění
Předložená účetní závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků
věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní
jednotky města Kladruby
•
ZM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2018.
•
Bez výhrad Závěrečný účet města Kladruby za rok 2018 v předloženém
znění včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2018
•
Rozpočtové opatření č. 2/ 2019 ze dne 10. 5. 2019 (Příloha č. 4)
•
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní k p.p.č. 2493/ 24 v k.ú. Kladruby
u Stříbra o výměře 965 m2 za cenu 650,- Kč + DPH/ m2 mezi městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a Z. Š., Horní Kozolupy
•
Odprodej p.p.č. 580/ 120 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1098 m2
za cenu 650,- Kč + DPH/ m2 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby a T. Ch., Kožlany se Z. Ch., Chyše
•
Výpůjčku části pozemku p.p.č. 194/ 1 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře
1038 m2 – střelnice – za účelem provozováním střelnice SSK Kladruby,
Hřbitovní 304, Kladruby
•
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu
o umístění stavby, Kladruby, TC, p.p.č. 70/ 1 v k.ú. Kladruby u Stříbra –
kNN č. IV-12-0013505/1/VB – 1 ks přípojkový pilíř, výše jednorázové
náhrady bude činit 1.000,- Kč bez DPH
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Zastupitelstvo města uložilo:
•
Pořizovateli v souladu s ustanovením § 55b zákona č. 183/ 2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, zpracování
návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce Kladruby

Zasedání zastupitelstva města dne 29. 5. 2019
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Pronájem a uzavření pachtovní smlouvy k p.p.č. 2417 v k.ú. Kladruby
u Stříbra o výměře 15.356 m2 za cenu 1.500,- Kč/ 1 ha/ rok mezi městem
Kladruby a J. M., Stříbro do 31. 12. 2019
Pronájem a uzavření pachtovní smlouvy k p.p.č. 1863/5 v k.ú. Láz
u Kladrub o výměře 278 m2 za cenu 1.500,- Kč/ 1 ha/ rok mezi městem
Kladruby a J. M., Stříbro do 31. 12. 2019
Pronájem a uzavření pachtovní smlouvy k p.p.č. 956/4 v k.ú. Láz
u Kladrub o výměře 5.713 m2 za cenu 1.500,- Kč/ 1 ha/ rok mezi městem
Kladruby a J. M., Stříbro do 31. 12. 2019
Bezúplatný převod pozemku část p.p.č. 1741 v k.ú. Brod u Stříbra
z vlastnictví státu (SPÚ) do vlastnictví města Kladruby s tím, že náklady
na zpracování GP uhradí město Kladruby (jedná se o pozemek pod ČOV dle
územního plánu)
Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi městem Kladruby a městem
Stříbro ve věci bezúplatného převodu movitého majetku pro potřeby JSDH
Kladruby v celkové hodnotě 135.866,19 Kč
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jedná se o p.p.č. 2493/ 13 v k.ú.
Kladruby u Stříbra o výměře 653 m2 za cenu 650,- Kč + DPH/ m2 mezi
městem Kladruby a L. B., Staré Sedliště
Smlouvu o smlouvě budoucí kupní, jedná se o p.p.č. 580/ 152 v k.ú.
Kladruby u Stříbra o výměře 578 m2 za cenu 650,- Kč + DPH/ m2 mezi
městem Kladruby a M. Č., Stříbro
Odepsání dluhu na nájemném M. F. ve výši 13.402,- Kč za období
10/ 2010 až 5/ 2011 a 6/ 2012, Z. K. ve výši 10.984,- Kč za období
8/ 2009 až 11/ 2009 z důvodu promlčení

Zastupitelstvo města neschválilo:
•
Prodej p.p.č. 1579/ 8 v k.ú. Brod u Stříbra D. K. Praha 4
•
Odprodej části pozemku p.p.č. 2538/ 1 v k.ú. Kladruby u Stříbra P. P.,
Kladruby
•
Uzavření dohody o narovnání mezi Energie Pro, s.r.o., U Sluncové 666/12a,
Praha 8 a městem Kladruby (příloha č. 5)
•
Pronájem části p.p.č. 84 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 80 m2 za cenu
1,- Kč/m2 do 31. 12. 2020 K. Š., Kladruby
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Výsledky voleb do Evropského parlamentu (24. 5. – 25. 5. 2019)
OKRSEK 1 – KLADRUBY, POZORKA, MILEVO
voliči
v seznamu

vydané
obálky

volební
účast v %

odevzdané
obálky

platné
hlasy

1076

237

22,03

237

235

číslo
30
28
5
9
27
26
7
24
6
12
19
39
36
37
15
16
23
31

kandidátní listina
název
ANO 2011
Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura (SPD)
Občanská demokratická strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká pirátská strana
Koalice STAN, TOP 09
Česká strana sociálně demokratická
HLAS
ANO, vytrollíme europarlament
Koalice Rozumní, ND
PRO Zdraví a Sport
Křesť. demokr. unie – Československá str. lidová
Koalice Soukromníci, NEZ
Evropa společně
Pro Česko
Vědci pro Českou republiku
TVŮJ KANDIDÁT
Agrární demokratická strana

platné hlasy
celkem
v%
63
26,80
28
11,91
27
11,48
26
11,06
22
9,36
18
7,65
8
3,40
8
3,40
7
2,97
7
2,97
7
2,97
6
2,55
2
0,85
2
0,85
1
0,42
1
0,42
1
0,42
1
0,42

OKRSEK 2 – BROD, TUNĚCHODY

Kateřina Hlinková
voliči
v seznamu

vydané
obálky

volební
účast v %

odevzdané
obálky

platné
hlasy

73

29

39,73

29

29

číslo
28
5
30

15

%
platných
hlasů
99,16

kandidátní listina
název
Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura (SPD)
Občanská demokratická strana
ANO 2011

16

%
platných
hlasů
100,00
hlasy

abs.
6
5
4

%
20,68
17,24
13,79

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

27
26
24
9
13
25
37
39
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Česká pirátská strana
Koalice STAN, TOP 09
HLAS
Komunistická strana Čech a Moravy
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Koalice Svobodní, RČ
Evropa společně
Křesť. demokr. unie – Československá str. lidová

4
3
2
1
1
1
1
1

13,79
10,39
6,89
3,44
3,44
3,44
3,44
3,44

OKRSEK 3 – VRBICE U STŘÍBRA, LÁZ
voliči
v seznamu

vydané
obálky

volební
účast v %

odevzdané
obálky

platné
hlasy

90

36

40,00

36

36

číslo
28
27
30
9
7
5
16

kandidátní listina
název
Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura (SPD)
Česká pirátská strana
ANO 2011
Komunistická strana Čech a Moravy
Česká strana sociálně demokratická
Občanská demokratická strana
Vědci pro Českou republiku

%
platných
hlasů
100,00

abs.
9
7
7
5
4
2
2

voliči
v seznamu

vydané
obálky

volební
účast v %

odevzdané
obálky

platné
hlasy

1239

302

24,37

302

300

kandidátní listina
název
ANO 2011
Svoboda a přímá demokracie – T. Okamura (SPD)
Občanská demokratická strana
Česká pirátská strana
Komunistická strana Čech a Moravy
Koalice STAN, TOP 09
Česká strana sociálně demokratická

17

24
6
12
19
39
16
37
36
13
15
23
25
31

3/ 2019

HLAS
ANO, vytrollíme europarlament
Koalice Rozumní, ND
PRO Zdraví a Sport
Křesť. demokr. unie – Československá str. lidová
Vědci pro Českou republiku
Evropa společně
Koalice Soukromníci, NEZ
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
Pro Česko
TVŮJ KANDIDÁT
Koalice Svobodní, RČ
Agrární demokratická strana

10
7
7
7
7
3
3
2
1
1
1
1
1

3,33
2,33
2,33
2,33
2,33
1,00
1,00
0,66
0,33
0,33
0,33
0,33
0,33
redakce

hlasy
%
25,00
19,44
19,44
13,88
11,11
5,55
5,55

CELKOVÉ VÝSLEDKY KLADRUBY – ZA VŠECHNY OKRSKY

číslo
30
28
5
27
9
26
7

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Vzhledem ke změnám v právních předpisech České republiky nejsou obecní
a městské úřady v současné době schopné průběžně zjišťovat informace
o narození dítěte z vlastní databáze (centrální evidence obyvatel, kam přístupy
pro zjišťování údajů jsou omezené, neexistuje výměna informací o změnách
přímo mezi úřady). Proto prosíme rodiče, kteří mají zájem se zúčastnit se svými
dětmi slavnostního obřadu „vítání občánků“, aby se průběžně hlásili
na Městském úřadu v Kladrubech. Na organizování a průběhu této akce
se jinak nic nemění.

%
platných
hlasů
99,34

SPOZ

Uzavření ordinace v době prázdnin

hlasy
abs.
74
43
34
33
32
21
12

Vítání občánků

%
24,66
14,33
11,33
11,00
10,66
7,00
4,00

Ordinace praktické lékařky v Kladrubech bude
od 1. 7. 2019 do 5. 9. 2019 uzavřena. Lékařku je
možno navštívit ve Stříbře, ale jen v době ordinačních
hodin stanovených pro Stříbro (nikoli celý den).
redakce

18

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

3/ 2019

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

3/ 2019

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

•

31. 5. Mezinárodní den dětí oslavili školáci na fotbalovém hřišti
v Kladrubech za krásného počasí. Jejich učitelé pro ně připravili
na jednotlivých stanovištích různé úkoly, při kterých si všichni užili
spoustu legrace ☺

Základní škola informuje:

•

3. 6. Do Techmanie se tentokrát vypravili druháci a čtvrťáci na film Polaris
promítaný v 3D kině…

•

6. 6. Atletické závody pro žáky 1. stupně základních škol se každoročně
konají začátkem června na stadionu Baníku Stříbro. Tentokrát naši žáci
přivezli opravdu neobvyklou sbírku dvanácti medailí! Gratulujeme ☺

•

8. 6. Již 15. ročník závodu v lezení na rychlost Kladrubský expres opět
pokořil další magickou hranici /více v článku/…

•

12. 6. Děti z prvního stupně malovaly na asfalt na akci pořádané městským
úřadem…

•

14. 6. Představení „Cirkus zlodějů“ zhlédli páťáci a šesťáci v divadle Alfa
v Plzni…

•

17. 6. Prohlídku vojenských bunkrů spojenou s přednáškou měli
naplánovanou žáci 3. – 5. třídy, zatímco deváťáci vyrazili do plzeňské
Techmanie…

•

20. 6. Pasování na čtenáře – tradiční slavnostní chvíle pro prvňáčky
v Městské knihovně ve Stříbře…

•

25. 6. Slavnostní předání malované latě do společného česko-německého
plotu v bavorském Bärnau proběhlo až po uzávěrce Zpravodaje…

•

28. 6. Ukončení školního roku na školním dvoře a předání vysvědčení
vycházejícím žákům na radnici bývá pro naprostou většinu zúčastněných
ten nejočekávanější den ve školním roce. Doufejme, že letos tomu nebude
jinak ☺

Střípky ze ZŠ…
•

29. 4. Okrskový turnaj v Mc Donald´s Cupu
v Bezdružicích dopadl výborně pro družstvo
žáků ze 4. a 5. třídy. Kluci postoupili
do okresního finále ☺

•

3. 5. V Tachově bojovala děvčata z 1. stupně
v okresním finále ve vybíjené a skončila
na druhém místě ☺

•

6. 5. Na okresním turnaji Mc Donald´s Cupu
sehráli své zápasy ve skupině kluci v kategorii B
/4. a 5. třída/ a skončili celkově osmí… Velké
poděkování patří obci Kostelec, jmenovitě
p. starostovi Františku Trhlíkovi, za bezplatné
zajištění dopravy na turnaj. Děkujeme ☺

•

10. 5. K příležitosti Dne matek zahráli páťáci babičkám v DPS, 12. 5. pak
spolu s ostatními účinkujícími vystoupili žáci 1. stupně v kladrubském
muzeu…

•

15. 5. Žáci z 3. a 5. třídy navštívili plzeňskou Techmanii, kde v 3D kině
zhlédli naučný film Kosmix…

•

18. 5. prodej žákovských výrobků na historickém jarmarku…

•

19. 5. Ve Stříbře se konal další závod Rock Point Překližka Cupu 2019 –
Májový Open Cup v lezení na obtížnost. Bohužel závodů „Překližky“
se z Kladrub zúčastňují už jen sourozenci Čechurovi, ale víc než úspěšně.
Eliška skončila v kategorii D3 na třetím místě a Vojta kategorii nejstarších
chlapců vyhrál ☺

•

21. 5. Naučný pořad věnovaný životu a dílu Leonarda da Vinci doplněný
replikami jeho obrazů a vynálezů uvedla v tělocvičně školy skupina
Pernštejni …

•

23. 5. Na exkurzi do Starého Plzence společně vyjeli třeťáci a páťáci…

•

24. 5. Den atletiky jako výběrové „síto“ pro okresní závody ve Stříbře
uspořádali učitelé z 1. stupně pro své žáky. Počasí se opravdu povedlo
a poděkování patří i p. Liškovi z technických služeb města, který nám vyšel
vstříc při sekání hřiště…

Hezké prázdniny!!!
Pavel Nový

Výukový program Leonardo da Vinci
21. května proběhl v tělocvičně ZŠ program pro 5. – 9. třídu o umělci
a vynálezci Leonardu da Vincim.
Nejprve herci povídali o životě Leonarda, zahráli scénky z jeho života,
z dětství, z doby, kdy se začal učit malovat…
Po celé tělocvičně byly vystavené kopie jeho obrazů a vynálezů, vše jsme si
mohli zblízka prohlédnout i vyzkoušet. Byl tam např. dřevěný most sestavený
bez jediného hřebíku, který se zase snadno rozložil, „kulomet“, tank, vrtulník,
kolo, kladivo či systém kladek k přenášení těžkých věcí.
Jakub Blažek, VII.
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Prodej na Historickém jarmarku

Den Země

V sobotu 18. 5. se konal tradiční historický jarmark. Letos neprobíhal
na nádvoří kláštera, ale na Sulanově statku. Počasí se vydařilo a lidé si
do našeho stánku chodili kupovat jak školní výrobky, tak i věci z Afriky.
Letos jsme upletli a umotali spoustu různých druhů náramků, byl o ně
velký zájem. A jako každý rok jsme prodávali květiny, pokojovky i na ven…
Kdo chtěl, dozvěděl se, jak se daří naší adoptované slečně z Keni. Letošní
prodej na jarmarku se zkrátka povedl.

Jeden z projektových dnů ve školním roce, o jehož smyslu nelze
pochybovat, je v naší škole pravidelně pořádán k příležitosti Dne Země
/22. duben/.
Také letos se žáci naší školy snažili pomoci přírodě. Některé třídy posbíraly
pohozené odpadky zejména v okolí Kladrub a kolem skládky, 5. třída s panem
učitelem Kasalem vysázela další sazenice dřevin mezi loukami směrem k Lázu,
starší kluci pomáhali sbírat elektroodpad po celém městě. Kromě toho
samozřejmě ve škole třídíme odpad a ekologická výchova ve výuce je
samozřejmostí. Ze sazenic stromů, které naši bývalí žáci vysázeli
v devadesátých letech, jsou dnes souvislé zelené pásy v blízkém okolí Kladrub
nebo kolem školy.
O to více zamrzí chování někoho, kdo povinnost likvidovat svůj komunální
a jiný odpad pohodlně přenáší na ostatní. Kolik takových „miniskládek“ jste už
viděli kolem kontejnerů na tříděný odpad? Kolik stromů muselo být poraženo,
protože někomu prostě „překážely“? Kolik odpadků bylo spáleno v kotlích
na tuhá paliva a v zimních měsících jsme si mohli na vlastní kůži /nebo spíš
plíce/ vyzkoušet, jak se dýchá lidem v průmyslových městech při inverzi? Kolik
PET lahví, kelímků, plechovek, krabiček od cigaret, nebo dokonce plastových
pytlů s odpadem vidíte u krajnic silnice? Neohleduplnost, pohodlnost, pohrdání
zákony a všeobecnými zvyklostmi… Jak potom mají děti pochopit, co je
správné?

Adéla Krausová, VII.

Pavel Nový

Foto: Školní stánek na Historickém jarmarku

Dětský den
Den dětí je tradiční školní akce pro všechny žáky od 1. do 9. třídy. Letos se
soutěžilo v pátek 31. 5. a bez šesté třídy, která byla na výletě.
Bylo 19 družstev, na která na fotbalovém hřišti čekalo 11 stanovišť, některá
lehčí, některá těžší… trochu jsme si pohráli, někde se naučili něco nového.
Střílelo se z luku, věšely se ponožky, házely se míčky na plechovky i kroužky
na kužely, přenášela se voda. Letošním tématem byla zvířata v zoo.
Nakonec se sečetly výsledky a každý dostal sladkou odměnu. Letos nám
vyšlo i krásné počasí.

Foto: „Odložené“ pneumatiky u parkoviště ZŠ

Kateřina Tancošová, VII.
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Mateřská škola informuje:
Čerstvé informace z našeho Centra čtenářské pregramotnosti
Je to už půl roku, co jsme vás naposledy informovali o aktivitách našeho
Centra kolegiální podpory. Od ledna do června jsme přivítali mnoho odborníků
a expertů věnujících se předškolnímu vzdělávání a oblastem s tím spojeným.
Například nám přednášela PhDr. Kateřina Zíková, Mgr. Eva Rybárová a Ondřej
Koželuh, P. Dr. theol. Tomáš C. Havel CFSs, Mgr. Ludmila Machová. Měli jsme
možnost nahlédnout do psychologie, trošku poznat pedagogiku Franze Ketta,
seznámit se s pohledem na předškolní děti očima filozofky i psycholožky.
Je mnoho oblastí, které ovlivňují náš svět, a tedy i svět dítěte. Je velmi
prospěšné poslechnout si, popřemýšlet, podiskutovat s erudovanými lidmi
na daná témata a využít poznatků ve své praxi. Tak již může činit 91 kolegyň,
které se v našem centru od začátku jeho otevření prostřídaly. Je to opravdu
velké číslo. Ještě větší radost nám dělá, že k našim stálým kladrubským,
stříbrským, přimdským a tachovským, přibyly ještě kolegyně ze Staňkova
a Plané. Všechny se k nám velice rády vrací a společné chvíle si užívají.
V současném uspěchaném světě není moc chvil se zastavit a probrat otázky,
které nás všechny zajímají, a to se v našem centru děje.
Tento projekt je unikátní a Centra kolegiální podpory jsou v našem kraji
pouze tři – v Klatovech, Kladrubech a od letošního roku také v Plzni. Co
všechny kolegyně na našem centru oceňují, je právě setkávání
a také možnost zapůjčit si materiály, knihy a pomůcky, které byly právě díky
projektu do našeho CKP zakoupeny. Nabídka se stále rozšiřuje o nové dětské
knihy, hry i moderní technologie.
Již skoro rok mohou děti ze třídy Koťat využívat interaktivní stůl – TABULI
SMART BOARD. Pod odborným vedením svých učitelek mohou díky
hydraulickému stojanu pracovat ve vertikální i horizontální poloze. Tabule má
široké pole využití, napomáhá rozvoji čtenářské pregramotnosti, matematických
představ, rozvoji jemné motoriky, smyslu pro spolupráci, všeobecného
přehledu. Je to opravdu nejmodernější interaktivní pomůcka v hodnotě 130.000
Kč. Na této tabuli pracují děti velmi rády. Přijímají s velkým nadšením pestrou
nabídku možností.
CKP – tedy Centrum kolegiální podpory – projekt řízený Jihočeskou
univerzitou bude ukončen v prosinci tohoto roku. Do té doby máme
naplánována další setkání s novými experty. S tím vás opět seznámíme
v dalších číslech Zpravodaje.

Foto: Setkávání v Centru kolegiální podpory

Oslava Dne matek
Druhou květnovou neděli předškoláci ze třídy Koťat vystoupili v muzeu
s krátkým programem, který si připravili ke Dni matek.
Děti přednesly básničky, které se pilně naučily pro maminky, zazpívaly
písničky i s doprovodem fléten dětí ze ZUŠ Kladruby a také si připravily
taneček. Odměnou jim byl potlesk a radost všech maminek.
V týdnu jsme vystoupili i v MŠ s krátkým pásmem pro maminky a přidaly
se k nám i mladší děti. Koťata měla pro maminky připravena přáníčka, dárečky
v podobě látkových tašek, které krásně vyzdobila. Nezapomněla ani na květinu
a tou byl hyacint. Tímto bychom chtěli moc poděkovat panu Samcovi, který
nám vyrobil dřevěné špachtličky pro vytvoření hyacintů. Všem se vystoupení
moc líbilo a maminkám určitě i dárečky.
Šárka Ježová, Petra Kertysová

Zuzana Křížová, Eva Pomyjová

Foto: Koťata na vystoupení v sále Regionálního muzea Kladrubska
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Předškoláci v Techmanii
Zubní hygiena
Předškolní děti od Koťat se 22. 5. vydaly vlakem do Plzně navštívit
Techmanii.
Pro někoho jízda vlakem byla premiérou, a proto si to děti užívaly. Jízda
nám příjemně utekla a už jsme stáli před branami Techmanie. Nejdříve jsme se
posilnili svačinou od naší kuchařky a dobrotou od maminek a pak jsme se
mohli vydat vše prozkoumat. Děti byly zvídavé, procházeli jsme všichni společně
jednotlivé expozice a vždy jsme si něco pověděli a také vyzkoušeli. Koťata asi
nejvíce zaujal dům se šikmou podlahou, klouzání z Titaniku do záchranných
člunů, ocitnutí se pod hladinou bazénu a nebo hry s vodou. Zúčastnili jsme se
i pokusu s tekutým dusíkem, který nás velice zaujal. Věcí k prozkoumání bylo
tolik, že jsme je vše ani nestihli. Museli jsme ještě poobědvat před zpáteční
cestou vlakem a hurá domů.
Ve vlaku nás čekalo kupé s dětským kinem, takže nám při sledování
pohádky cesta rychle utekla. Všichni jsme se šťastně vrátili domů plni zážitků,
dojmů a s příjemnou náladou.

Začátkem května do MŠ zavítala paní Jana, která s sebou přinesla pohádku
a soutěže pro děti.
Koťata, Sluníčka i Broučci s Beruškami vyslechli pohádku o zoubku, který
se nechtěl čistit, a o tom, jak na to doplatil… Třídili potraviny na zdravé
a nezdravé. Také si všichni zkusili čištění makety chrupu velkým zubním
kartáčkem, což všechny náležitě pobavilo. Paní Jana nás ještě přijede navštívit,
a tak se těšíme, co se dozvíme příště.
Šárka Ježová, Petra Kertysová

Šárka Ježová, Petra Kertysová

Foto: Výukový program na téma zubní hygiena

Mobilní planetárium
V polovině května k nám do MŠ přijelo mobilní planetárium se svým
programem.
Dozvěděli jsme se o vesmíru, hvězdách, sluneční soustavě, mléčné dráze
i černých dírách ve vesmíru. Děti žasly nad velikostí slunce, seznámily se s tím,
z čeho se planety skládají, a dokonce se dozvěděly, že mladší planetky nemají
jméno, ale jsou označeny číslem.
Zhlédly pohádku „Ze života stromů“, kde se děti seznámily s pojmem fotosyntéza,
s některými druhy hmyzu, a viděly, jak to vypadá v takové hmyzí škole.
Program byl velice pěkný a poučný nejen pro děti, ale i dospělé.
Šárka Ježová, Petra Kertysová

Foto: Exkurze předškoláků ze třídy Koťat do plzeňské Techmanie
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Besídka u Berušek a Broučků

Foto: Mobilní planetárium v MŠ Kladruby

Červnové výlety u Berušek a Broučků
Červen už je měsícem, kdy i ty nejmenší děti jsou součástí skupiny, těší se
na kamarády. Již ví, jaký režim ve školce máme, a protože už jsme ta „správná
parta“, můžeme vyjít i vyjet na delší procházky či výlety a těšit se na
dobrodružství, která nás při nich čekají. A tak jsme naplánovali návštěvu
kladrubské Ponyfarmy, prohlídku kláštera, výlet do Stříbra, kde navštívíme
také třídu Berušek a Broučků v nové školce. S velkými dětmi, které od září již
budou předškoláci, se rozloučíme výletem do Plzně a úplně posledním
společným výletem bude celoškolkový výlet do Lvíčka. A až budete číst tyto
řádky, tak už budeme zpátky ve školce a o výletech si budeme povídat.
Eva Pomyjová, Marcela Jandíková

Maminka – slovo tak krásné a tak vzácné. Každá Beruška a každý Brouček
toto ví, a tak se na tu svou maminku každý moc těšil v náš „velký den“, který
nastal ve středu 29. 5. Dopoledne před besídkou jsme si s dětmi připomněly
něco z toho, co jsme se během jara naučily a vytvořily jsme program besídky.
Děti samy byly překvapené, co všechno mohou rodičům zazpívat, zatančit,
dokonce i taneček s padákem a míči, a že mohou nakonec i sehrát tolik
oblíbenou pohádku „O veliké řepě“.
A odpoledne, ve třídě úplně plné všemi rodinnými příslušníky, jsme
nezapomněli přidat i básničky určené výhradně maminkám, které nás svou péčí
neúnavně zahrnují po celý rok, a proto si zaslouží odměnit nejen hezkým
slovem a úsměvem, ale i pěkným překvapením. Děti si vyrábění pro maminky
moc užívaly a velmi se těšily, až budou moci předat svá poctivě, s radostí
a láskou vyrobená přáníčka a dárečky v podobě sádrových srdíček, květinových
náramků na ozdobu maminčiny „ručky“, vše uložené a zabalené
ve vlastnoručně nazdobené krabičce. A že mělo dětské snažení i těch úplně
nejmenších úspěch – o tom není pochyb!
Dětem se dostalo zasloužených ovací a nejen maminky je za svou snahu
moc pochválily. Co nás velmi překvapilo a potěšilo, bylo to, že maminky donesly
různé druhy dobrot – koláčky, perníky, palačinky, sušenky, indiánky… tímto
ještě jednou všem děkujeme a vážíme si toho, že to takto maminky „zařídily“.
Takže jsme po besídce uvařily kávu, čaj a společně se všemi v naší třídě
poseděli a podělili se o zážitky, které každodenně prožíváme s dětmi, včetně
všech radostí i starostí. Děti posvačily a spokojeně si hrály na koberci, rodičům
mohly ukázat všechny hračky, které ve školce máme. Bylo to moc příjemné
setkání, za což všem přítomným děkujeme a těšíme se na další.
Marcela Jandíková, Eva Pomyjová

Foto: Broučci a Berušky na exkurzi na Ponyfarmě
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Foto: Besídka Berušek a Broučků ke Dni matek
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Divadlo Ondřej
Oslava Dne dětí
V dubnu do MŠ přijelo divadlo „Ondřej“ s pohádkou „O líném Honzovi“.
Jenže Honza nepřijel, a tak Honzu věrohodně zahrál Míša R. Divadelní role se
mu moc líbila, protože se po celou dobu válel na peci. Jeho maminku si zahrála
Majda H. a pohádkového dědu Honza H. Měl dlouhé vousy i hůlku a opravdu
nevěděl, co si s líným Honzou počít. Najednou tu byl král Toník Č. s princeznou
Majdou Š. i drakem. A to se začaly dít věci, dokonce se líný Honza už hnul
a všechno dobře dopadlo. Děti své role perfektně sehrály a sklidily aplaus.
Všichni společně jsme si zazpívali a užili si pěknou pohádku.
Eva Pomyjová

Slepičí zázraky v MŠ

Den dětí jsme u Sluníček prožili trochu netradičně. Vydali jsme se
po stopách neznámého cestovatele. Hned na klice u dveří naší třídy nechal
barevnou mašli, abychom věděli kudy za pokladem. Cestou jsme plnili mnoho
úkolů. Šlo nám to dobře – však to znáte – víc hlav, víc ví!
Barevné mašličky nás dovedly až k řece Úhlavce na střelnici. Po cestě jsme
potkali jednoho zajíce, malou žabku a kroutícího se slepýše, celý sbor
zpívajících ptáčků a pilného datla, který se pustil do léčení stromů. Hledat
poklad byla pro Sluníčka hračka, ale hledat tři poklady, to už přece jen není
žádná lehká práce. Ještě, že ten poslední byl se sladkou odměnou a všichni se
mohli posilnit na zpáteční cestu.
Pak už jen zbývalo posbírat všechny barevné mašle, aby po nás v přírodě
nezůstal nepořádek a hurá do školky.

„Slepičí zázraky“ je název pohádky, kterou nám po čase přijela zahrát paní
Milena Jelínková se svým divadélkem „Nána“. S pohádkou plnou slepiček,
kuřátek a vajíček přijela v té nejpříhodnější možné době, a to v době před
velikonočními svátky.
Na dvorečku paní hospodářky kromě neposlušných slepiček bydlela i jedna
velmi zlobivá koza. Příběh, ve kterém se samozřejmě vše v dobré obrátilo, se
zaujetím sledovali Sluníčka, Koťata i Berušky a Broučci z naší mateřinky. A tak
dali hlavy dohromady a „společnými silami“ přišli na to, že bude nejlepší pořídit
slepičkám kohouta a koze kozla. Že na dvorečku poté zavládl mír a klid, jsme se
záhy přesvědčili.
Jedinečné vystoupení paní Jelínkové, které doplnila i pěknou písničkou, se
nám velmi líbilo a opět se někdy těšíme na další návštěvu s některou další
originální pohádkou.

Zuzana Křížová

Marcela Jandíková

Foto: Den dětí u Sluníček – cesta za pokladem
Foto: Pohádka „O líném Honzovi“ divadla Ondřej

Foto: Pohádka „Slepičí zázraky“ divadla Nána
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Malí badatelé od Sluníček
Díky ekoprogramům paní P. Čechurové se naše děti seznamují s řadou
zajímavých a někdy i trochu záhadných dějů a úkazů.
V květnu jsme si zahráli na badatele a průzkumníky. Děti zjišťovaly pomocí
silného magnetu, co je kovového a jak může síla magnetu vytáhnout i přes
skleněnou stěnu z vody malé žabky. Proč ale všem dětem stojí vlasy na hlavě?
To není hrůzou, ale statickou elektřinou, kterou si všichni vyrobili třením
nafouknutého balónku o tričko. A už jste viděli tančící rozinky? Stačí je pustit
do sklenice s perlivou vodou a po chvilce tančí, jako na plese. Že nevěříte?
Zkuste to! Naši malí badatelé zkoušeli a objevovali další malé zajímavosti.
A všichni si to pěkně užívali.
Zuzana Křížová
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připravili jsme jim (jako každý rok) výlet na rozloučenou. Tentokrát jsme si to
namířili do plzeňské Techmanie.
Po cestě autobusem i vlakem do Plzně a po pořádném posilnění svačinkou
od paní kuchařky jsme se mohli vydat prozkoumávat svět techniky. Domluvili
jsme se na několika stanovištích (nemůžeme napoprvé zvládnout všechno.
A pak „exponáty třeste se – Sluníčka jsou tady!!!“ Potápějící se loď s výstrahou
k opuštění paluby to zvládla – nepotopila se! Lokomotivy měly namále – ještě, že
se nesměly rozebírat. Jízda malými vláčky lákala nejvíce kluky, ale ani děvčata
nestála v koutku. Ta se pustila do rýžování zlata. Škoda v sítku se neusadilo
ani zrnko zlata, takže zlatokopky z nich asi nebudou! Největší úspěch ovšem
měl vodní svět se svými zdymadly, hrázemi a vodní dráhou. Každé tričko prošlo
křest vodou, ale všichni jsme to brali sportovně – to uschne!!!
I obránci hradu se ale pěkně zapotili, než odrazili kostkový nápor nepřátel!!!
Ještěže byla uzavřena cesta do hladomorny, protože nevím, nevím, jak by
všichni vydrželi svůj polední hlad. Hlavní bylo, že je v batůžku ještě čekal řízek
ze školky!
Naši budoucí vědátoři ještě měli možnost zhlédnout zábavný svět vědy –
nabídnuta jim byla kouzla s dusíkem. A před odchodem ještě jedno kolo
po nejatraktivnějších exponátech – voda, loď.
Zpáteční cesta nám rychle ubíhala. Vždyť jsme ve vlakovém kině mohli
sledovat nejkrásnější pohádky a domů si každý nesl dětskou jízdenku. Dokonce
jsme všichni na nádraží od maminky naší Aničky dostali nanuk na cestu
k autobusu.
Moc děkujeme, byl výborný.
Zuzana Křížová

Foto: Ekoprogram Petry Čechurové

Sluníčka na výletě
Konec školního roku, to jsou výlety a těšení se na prázdniny. Naše nejstarší
Sluníčka po prázdninách už začnou chodit do školy. A tak si ještě jako
„mateřáci“ užívají poslední dny ve školce. Než je 19. 6. slavnostně „ošerpujeme“,
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Foto: Sluníčka na exkurzi v Techmanii
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Sportovní hry ve Stříbře
Děti z naší mateřské školy se zúčastnily sportovních her pořádaných
Městským úřadem ve Stříbře a stříbrským domem dětí. Na svůj sportovní výkon
se všichni poctivě připravovali. Před závodem trénovali štafetový běh, pětiskok
do dálky, skákání v pytlích a hod na cíl. Překážková dráha, kterou nám
pořadatelé na stříbrském stadiónu postavili, byla pro naše borce hračkou i bez
nácviku.
Z celé naší školky byli vybráni tito sportovci: Amálka, Anežka, Lilianka,
Natálka, Khanh Linh, Míša, Matěj, Toník, Honzík, Stáník. Sportovní výkon,
který všichni podali, musíme jen a jen pochválit, protože 24. 5. děti přivezly
ze Stříbra druhé místo. Od prvního je dělil pouze jeden jediný bod. Ale to nás
vůbec nemrzelo, protože krásný sportovní zážitek si domů odnášeli všichni
účastníci.
Zuzana Křížová
Výsledky zápisu do Mateřské školy Kladruby
Dne 9. 5. 2019 se konal v MŠ Kladruby zápis dětí pro školní rok
2019/ 2020. Do registrační tabulky se zapsalo 20 rodičů.
Přijato zatím bude 18 dětí, které odpovídají kritériím přijetí. Do této skupiny
patří i dvě děti 2,5 leté, které mají možnost využívat i v příštím školním roce
služeb chůvy.
Alena Medová

Víte, že:

Foto: Děti z MŠ na sportovních hrách ve Stříbře

•

v dubnu vyšel třídě Koťat v Informatoriu (časopis pro předškolní vzdělávání)
článek „Den Země v MŠ Kladruby“

•

19. 6. se 20 předškolních dětí slavnostně rozloučilo v obřadní síni MěÚ
v Kladrubech s naší mateřinkou

•

21. 6. proběhlo v MŠ představení Divadla Letadlo s příběhem „V korunách
stromů“

•

26. 6. jely všechny děti do Lvíčka v Plzni

•

přerušení provozu v době hlavních prázdnin bude od 22. 7. do 16. 8. 2019
Alena Medová
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Regionální muzeum Kladrubska informuje:

Žáci hudebního oddělení pobočky ZUŠ v Kladrubech zahráli
druhou květnovou neděli k Svátku matek všem maminkám,
babičkám, tetám i ostatním posluchačům, kteří přišli do sálu
kladrubského muzea. Hudební dárek se skládal hlavně
z písniček, ať už zahraných na flétny, kytary, klavír, klávesy.
Jako hosty si pozvali děti z MŠ a I. st. ZŠ, které doprovodily
muzikantskou část přednesem básní pro maminky.
Žáci HO též vystoupili v květnu na vernisáži výtvarného
oboru, která se konala v muzeu ve Stříbře. Výstavu na téma Víly doplnili
společnou písní Lesní víly a hrou na irské flétny za doprovodu harfy.
Závěrečný koncert ZUŠ se konal 18. 6. v Regionálním muzeu Kladrubska.
Zde všichni žáci ZUŠ předvedli, co se za rok naučili. Zahráli na všechny
nástroje, které se v ZUŠ učí (flétny, kytary, klavír, elektronické klávesové
nástroje, trubka) od těch nejmenších – přípravky a 1. ročníku až po nejstarší.
Na závěr předvedli společně nastudovanou skladbu.

Dne 15. 6. 2019 byla provedena instalace výstavy s názvem Hedvábná cesta
– Tisíce let obchodních a válečných kontaktů mezi civilizacemi Starého světa.
I přes uzavřenou smlouvu o spolupráci v souvislosti s realizací této výstavy, kdy
byl sjednán termín trvání od 7. 6. 2019 do 15. 9. 2019, došlo ze strany
poskytovatele této výstavy k posunutí termínu. Výstava byla instalována až
15. 6. 2019, a tedy bez vernisáže, a potrvá do 27. 9. 2019. Jsou zde vystaveny
exponáty starověkého Egypta a Číny, pečetidla, obětní vázičky a misky, různé
nádoby, plastiky a další zajímavé předměty.
Stále ještě probíhá výstava Svatojakubská cesta, proces proměny poutníka.
Jde o soubor fotografií z poutě do Santiaga de Compostela od pana Jana Bíma.
Jistě jste zaznamenali, že v letošním roce jsme nevyhlašovali Soutěž
o nejkrásnější okno – balkon – terasu, kdy výherci přebírali svá ocenění
na náměstí při Kladrubské pouti. Přesto věříme, že svá okna a balkony znovu
ozdobíte krásnými rozkvetlými květinami všech druhů a barev.

Cavalla
Soubor historické hudby Cavalla vystoupil na Historickém jarmarku
18. května. Jarmark se konal na dvoře Sulanova statku v Kladrubech. Mladí
muzikanti vystoupili v dobových kostýmech, zahráli veselé renesanční skladby,
které zaznívaly na podobných akcích před 300 lety.
Další akcí byl Májový koncert na nádvoří muzea ve Stříbře. Zde doprovodili
komorní pěvecký sbor Cantus.

Stejně jako každý rok bude v rámci Kladrubské pouti probíhat na Staré
poště Výstava fotografů a výtvarníků. Tato zahájí v pátek 16. 8. vernisáží
a potrvá do neděle, i dále ale zde zůstane nainstalovaná pro další zájemce o její
zhlédnutí, např. pro žáky základní a mateřské školy nebo jiné organizované
skupiny. Skupina vystavujících a prezentujících svá díla, fotografie apod. není
uzavřená. Uvítáme nové zájemce. Dejte o sobě vědět.
Hana Floriánová

Cavalla Canor
Soubor středověké hudby Cavalla Canor, který se skládá z dospělých hráčů
Cavally a kde kromě instrumentální hudby zní také zpěv středověkých písní,
vystupuje na akcích historického rázu. V letošní sezoně si zahráli na Horním
hradě Hauenštejn u Sokolova, v Jílovém u Prahy. Chystají vystoupení na hradě
Klenová, Rýzmberk, na zámku Toužim, Vintířov, Spálené Poříčí, Dvůr Gigant
apod. Vydali své první promo CD, které si můžete zakoupit u členů kapely nebo
na nějaké historické akci.
Corchen
Kapela celtic music z Kladrub zahrála v Mirovicích na akci Noc kostelů.
V husitském kostele probíhaly přednášky a hudební vystoupení tentokrát
v keltském duchu. Další tradiční akcí byl Slunovrat, tentokrát konaný
na zahradě Sulanova statku. Kromě tradiční keltské hudby, skotského dudáka,
vikingského koně a tradičních tanců si mohli návštěvníci společně zabubnovat
a zatancovat kolem mystického ohně a přivítat léto podle tradice našich předků.
Stanislava Šmahelová
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Okénko z Ponyfarmy:
Provoz jsme zahájili 1. března 1999 – letos je to 20 let. Jezdecký klub
pořádá každoročně řadu akcí pro naše členy i pro veřejnost a naše příznivce.
Kalendářní rok zahajujeme novoroční vyjížďkou a symbolickým skokem
na koních do nového roku. Poslední sobotu v květnu je již tradiční „Den koní“,
letos dvacátý v pořadí.
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V předvánočním čase nacvičujeme program na vánoční besídku ve stájích
u našich koní. Tradičním pohoštěním všech přítomných v naší klubovně
zakončíme kalendářní rok.
Přijmeme do našich řad nové zájemce o ježdění na velkých koních
i na ponících. Začátečníky i pokročilé. Zveme děti i rodiče k návštěvě naší pony
farmy. Přijďte se podívat na zakrslé kozy s kůzlaty, malé králíčky, holuby,
papoušky a samozřejmě koníky.
Zavítejte na naše stránky JK-KLADRUBY.WEEBLY.CZ
Emil Kraus

Kladrubský gang zahájil sezónu
Jak je již tradicí, parta nadšenců, která si říká Kladrubský gang a trápí
malou kubaturu, vyráží ročně na několik výprav za dobrodružstvím. Trasa je
většinou naplánovaná na 100 km a cílem bývají různé památky, muzea,
zajímavá města atd. Vždy se snažíme o to, aby všichni dorazili do cíle, proto
s námi jezdí doprovodné vozidlo, které zabezpečuje odvoz porouchaných strojů.
Letos jsme sezonu zahájili 18. 5. výletem na Švihov. Teď nás čeká
27. a 28. 7. dvoudenní výlet na Šumavu a poslední víkend v srpnu pojedeme
na 3 dny pod stany na Jesenici. Další výlet je plánován do Zruče a proběhne
v září či říjnu podle počasí.
Pokud se najde odvážlivec s malým motocyklem, může se k nám přidat.
Dušan Benda

Foto: 20. ročník Dne koní na Ponyfarmě

Seriál čtyř klubových závodů během léta je pro naše jezdce. Vítězové obdrží
krásné poháry a sladkou odměnu po sečtení všech čtyř umístění. O prázdninách
organizujeme 4 příměstské tábory, z toho jeden pro pokročilé jako přípravu
na závody. Máme ještě několik volných míst. Info na tel. 608 477 283.
„Týden na koních“ v dětském táboře Svojšín v polovině srpna není ještě plně
obsazen. Info na tel. 721 827 086. Tábor má letos „kulatiny“ – 20 let.
Během léta máme několik termínů na téma „stopovačka v sedle“.
Zúčastňujeme se drezurních i parkurových závodů v západočeském regionu.
Reprezentujeme město Kladruby v jezdeckém sportu někdy více, někdy méně
úspěšně. Převážně jsme ale spokojeni.
Na sklonku léta máme 2 termíny na Hubertskou jízdu na počest
sv. Huberta – našeho patrona.
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Foto: Kladrubský gang na jednom ze svých výletů
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Den dětí ve Vrbici
Rybářské závody v Lázu
Na čtyři desítky rybářských nadšenců se sešly v sobotu
18. května u rybníka v Lázu na návsi. Jako každý rok se tu
konaly rybářské závody. Celkem 32 dospělých a 8 dětí
soutěžilo od brzkého rána, kdo nachytá v součtu nejvíce ryb.
Nejlepší rybář pak vytáhl během pětihodinového klání z vody
ryby, které dohromady měřily úctyhodných 1401 cm.
Nejlepší v obou kategoriích si odnesli kromě věcných cen i
poháry. Za rybářský spolek děkujeme pivovaru Chodovar za
podporu.
David Blažek

V sobotu 8. 6. se ve vesnici Vrbice u Stříbra konal dětský den. Navštívil ho
hojný počet dětí, rodičů a několik místních seniorů. Na této akci si již podle
fotek přišel každý na své. Pro děti zde bylo mnoho zajímavých aktivit, jako je
například skákací hrad, lezení po laně, střílení ze vzduchovky a mnoho dalších.
Nechyběla zde ani stará známá klasika, jako je házecí klaun, skákání v pytlích
a akce s hasiči z Lomu u Tachova. Po splnění všech aktivit děti byly odměněny
sladkostmi a dárky od našich sponzorů. Program dne doprovázela hudba, jak
pro děti, tak pro ostatní návštěvníky. Po celé odpoledne byl zajištěn dostatek
tekutin a občerstvení, proto byl také konec akce tradičně ukončen pečením
buřtů a grilováním. Také bychom chtěli tímto článkem poděkovat za podporu
našim sponzorům – město Kladruby, Wűrth, Berner, Novato, Ideal automotive,
Nazdar-invest, rybáři a myslivci Vrbice, Zoo Plzeň, SDH Lom u Tachova, Reality
Safe Point, High Security, pirátská strana a Habanson
Vladěna Rypová

Foto: Účastníci rybářských závodů v Lázu
Foto: Zábava na dětském dnu ve Vrbici
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Slovo opozice:
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás jako opoziční zastupitelka, abych se vyjádřila k dění
v Kladrubech, které se dotýká každého občana Kladrub.
Ve svém dnešním příspěvku bych se ráda zamyslela nad několika
personálními otázkami, které si, jak jsem zjistila, kladu nejen já.
Současné vedení města své voliče lákalo na svoje zkušenosti, které nabízelo
k využití ve prospěch města Kladruby. Od šance naplnit tyto sliby již uplynulo
více než půl roku a situace je v tomto ohledu více než jen k zamyšlení. Možná se
někomu může zdát, že to není až taková dlouhá doba – ale měli bychom si
uvědomit, že volební období trvá čtyři roky, takže každý, kdo umí počítat, musí
uznat, že to v tomto kontextu tak krátká doba není. Právě naopak.
Už od počátku totiž bylo zjevné, že volební slib o zkušenostech nikdy nemůže
být naplněn. Namísto poskytování zkušeností ve prospěch města je někomu umožněno,
aby za obecní peníze zkušenosti získával. V situaci, kdy na kandidátce byli nabízení
zkušení ekonomové, stavaři či odborníci z komunální politiky či školství, to je totiž
výsměch i těm, kteří tyto kandidáty volili.
Městský úřad v Kladrubech byl v minulosti pověstný v celém okolí, že zde
dobře fungují služby pro občany (nejen Kladrub) v oblasti státní správy a často
jsem slýchala chválu, jak je dobré, že zde vždy na počkání mohou zařídit své
záležitosti, včetně ověřování listin a tak. To je již minulostí. Možná někdo může
namítnout, že dnes tyto práce zvládá současná starostka, ale… Od toho je v městě
starostka? Není to spíše velkým selháním, že dosud nebylo manažersky zvládnuto,
aby takové věci dělat nemusela a mohla se věnovat opravdu práci starostky?
Pak by totiž nemohlo vůbec docházet k takovým závažným chybám, k jakým
došlo při svolávání posledních dvou zastupitelstev. Pozvánka na předposlední
„zastupitelstvo“ totiž nebyla řádně vyvěšena na úřední desce, a tak se nemohlo
uskutečnit, všechna schválená usnesení by byla neplatná. Po upozornění
na tuto chybu se uskutečnila jen pracovní schůzka zastupitelů. Ale občanům
Kladrub se tímto selháním nikdo nechlubil, takže občan, který by na zastupitelstvo přišel, by se dozvěděl až tam, že to vlastně zastupitelstvo není… A minulé
zastupitelstvo – sezváno sice bylo v pořádku, ale jaksi až po delším období než
zákonem stanovené tři měsíce – další porušení zákona o obcích.
Další kapitolou je pak situace v Regionálním muzeu Kladrubska, kde došlo
k odvolání ředitele a odchodu kmenové zaměstnankyně. Na minulém zastupitelstvu
jsem na dotaz, z jakého důvodu byl ředitel odvolán, dostala odpověď, že vedení města
má jiné představy a pan ředitel prý selektoval lidi a s některými nekomunikoval.
Rada města má samozřejmě právo odvolat ředitele příspěvkové organizace, ale tak
nějak mi to připadá jako čistka nepohodlných lidí. Obzvláště, když pak nastala
v muzeu úplná zaměstnanecká krize, a muzeum tak nemůže plně fungovat.
Podobných otázek si občané mohou klást spoustu. Třeba tu, proč konkurz
na funkci ředitele mateřské školy nebyl více zpropagován a inzerován. Většina obcí
v podobné situaci uveřejní spoustu inzerátů, a my jsme se o tom nedozvěděli ani ve
Stříbrském zpravodaji, kde je to běžné. Pak se nelze divit, že se přihlásil jen jeden kandidát.
Svatava Štěrbová, opoziční zastupitelka
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Jak vznikala jména obcí a místní názvy na Kladrubsku?
Už název samotných Kladrub je terčem
sporů o původu jejich pojmenování. Nejčastěji
se k nynějšímu jménu našich Kladrub vztahuje
pověst o svatém Wolfgangovi. Ten údajně
cestoval z Regensburgu do Čech jakousi cestou,
vedoucí kolem budoucího kláštera. Právě tam
měl potkat dřevorubce, kteří tu „rubali klády,
tedy káceli stromy“. Od jednoho z nich si měl
vypůjčit sekeru, jíž usekl větev ze stromu. Tu
pak prý zabodl do země se slovy: „Na tomto
místě bude jednou stát oltář benediktinského
klášterního
chrámu.“
Staročeské
slovo
kladerub, tedy dřevorubec, mělo téměř 150 let
po této události, dát zde vzniklému klášteru
i nedaleké trhové vsi jméno Kladruby. Pověst je,
při vší úctě k řezenskému biskupu Wolfgangovi,
i slavnému Santinimu, jenž jeho sochu umístil
na hlavní oltář při přestavbě klášterního chrámu v 18. století, uměle vytvořená.
V tom panuje dnes naprostá shoda historiků. Především zde nemohla vést
v 70. letech 10. století ještě žádná cesta, ač se to dříve běžně tvrdilo. I já jsem
tomu ještě před nějakými dvaceti lety věřil. Psal jsem bez zábran o jakési cestě
z Prahy do Norimberka, u níž pak měl vzniknout kladrubský klášter, jako
o samozřejmosti. Psali to jiní, psal jsem to já také. Přesto je prokázáno, že
Norimberk vznikl sice už v roce 1050 jako malá vesnička, v roce 1105 se stal
menší trhovou vsí, ale teprve v roce 1219 byl uznán jako důležité říšské trhové
město. „Jak tuhý život mají jednou už vyslovené pravdy“, říká náš vynikající
historik doc. Eduard Maur.
Dnes už se asi nikdo nedomnívá, že třeba v Holostřevech měli jejich
obyvatelé „holá střeva“, tedy oděvem nepokryté břicho, či „holé střevíce“, prý
bosé nohy, jak uvádějí některé odborné jazykovědné knihy. Však takových
bosých a zpola oblečených chudáků tenkrát bylo i jinde plno. Domnívám se, že
podivné jméno této obce vzniklo docela jinak. Na místě dnešních holostřevských
rybníků byla tenkrát bažina s usychajícími stromy, z nichž trčely už jen krátké,
suché větve, tehdy zvané ostrve. Spíše tedy: „holé ostrve – Hol-ostrevy“. Ani obec
Vrbice nedostala jméno podle vrbového porostu, jak se všeobecně uvádí, ale
podle strážců, kteří střežili, hlídali, či číhali, ve staroslovanštině se říkalo
„vrébali“, vrbické hradiště za řekou Mží sídlících Lučanů, později ovšem
podmaněných pražskými Přemyslovci. Ani v Lomu nedaleko Benešovic nelámali
tenkrát, ani potom, kámen na stavbu domů a cest. Tam se totiž „lomila“ cesta
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prudce k západu na Lobzy, stejně jako v Lomničce u Kšic či v Lomanech u Plas,
kde se cesta rovněž stáčela nebo rozdvojovala. Také v Kurojedech si místní
poddaní asi moc nepochutnávali na kurech, tedy na kuřecích stehýnkách či
slepičí polévce, ale podle původního názvu „Korojedy“ dávali v době nouze
zavděk i kůře ze stromů.
S podobnými přehmaty se setkáváme i v místních názvech v okolí Kladrub.
Vrbičtí dobře vědí o lese, jihozápadně od obce, zvaném dnes „V Klukách“. Přes
něj už dávno chodili místní lidé k bezejmennému potůčku tekoucímu do Mže,
sekat a sušit seno kolem jeho břehů. Proto se ten lesík nazýval kdysi dávno
„K Lukám“. Když v obci převážilo německé obyvatelstvo, pojmenovali si noví
lidé, kteří českému názvu nerozuměli, toto místo v němčině jako „Am Klug“.
Čeští dosídlenci po roce 1945 neměli ani potuchy o starém názvu, a tak si ten
německý jen přizpůsobili jako „V Klukách“. Podobnou situaci jsem zjistil třeba
v Hradci u Stoda. Starou Řezenskou zemskou cestu, přicházející někdy koncem
15. století od Plzně přes Chotěšov a Stod, nazývali zde Zlatou, a tak pole, při ní
ležící, slula „Na zlatej (myšleno stezce)“. Také tady si toto pojmenování Němci
přizpůsobili a říkali tomu místu „Am Slatej“. Jenže Čechům po válce to nic
neříkalo, tak se ptali: „Na jakej „Zlatej? Snad spíše Na Zlatém“, mysleli třeba
na nějakém výnosném poli nebo místě. A tak to zůstalo dodnes.
V roce 1584 obdaroval klášterní opat Ondřej Stein, zdejší rodák, město
Kladruby mnoha privilegii. Mimo jiné mu dal pod správu část řeky Úhlavky
od vtoku Prunýřského potoka do této řeky až po její ústí. Prunýřský potok
vytékal z dnešních dvou malých rybníčků západně od hřbitova v hlubokém
úvozu přes nynější silnici. Místní prunýř (od německého der Brunnen = studna,
studánka, studnice) se tehdy staral za určený poplatek o městský vodovod,
vedoucí pitnou vodu z Prunýřského potoka do kašen ve městě. Po tomto
opatově darování se ta část řeky, co zůstala klášteru, nazývala Velká neboli
Kněžská řeka, zatímco pro tu od vtoku Prunýřského potoka dále po proudu, ač
byla širší, „Malá říčka“. Stejné jméno mělo také pole na stráni mezi dnešní
skládkou odpadu a řekou. Jenže to nešťastné české „ř“! Němci to vyslovit
neuměli, a tak říkali a psali „Malarschitschka“(čteno Mala ršička). A tak jsem se
podivil, když významný plzeňský geolog, docent Jiří Pech, který v Kladrubech
prováděl v sedmdesátých letech minulého století průzkum krajiny, se mne ptal,
proč se to místo jmenuje „Malá šička“. Nebo takový Střížkův mlýn, který stával
proti Skalce, dostal jméno podle majitele, kladrubského měšťana Jakuba
Střížky (odvozeno nikoli od střechy, stříšky, ale od povolání střihače plátna,
střížky). I tohle jméno dělalo Němcům potíže, a tak si ho přejmenovali k obrazu
svému na „Schischka Mühle“ či „Zischka Mühle“, čteno ovšem Ciška mýle.
Nějaký popleta dokonce hlásal, že prý se tak tenhle mlýn jmenuje Žižkův,
protože se v něm kdysi ukrýval Jan Žižka se svým vojskem při svém
kladrubském pobytu! Tam by svoje vojsko jen těžko uchránil od pohromy.
A také třeba málokdo rozumí názvu „Na Drahách“ nebo „Draha“ či
dokonce „Drážky obecní slané“. Takové bylo mimo jiné pojmenování i dnešní,
tehdy ještě nezastavěné Hřbitovní ulice a následného úvozu pod Okružní ulicí,
jenž vedl k bývalé kapličce u silnice. Slovo „draha“ znamenalo tehdy důležitou
cestu (jako ruské doroga či polské droga). Však při bývalých cestách se na

mapách velice často setkáváme s takovým názvem. Vyskytuje se na mnoha
místech naší země, a nikdo neví proč, když tam nikdy nevedla železniční dráha.
Třeba obec Petrovice u Klatov je rozdělena silnicí na starou část zvanou Na
Drahách a novou s názvem Petrovice, protože se nacházela na důležité cestě
z Prahy do Domažlic.
Polím u malého rybníčku při silnici k Milevu, před dnešní dálnicí, se říkalo
kdysi „V Cílích“, německy Am Zölg nebo Zölch. Tam nebýval cíl žádného
sportovního závodu, ale zřejmě výběr cla, tedy původně asi Ve Clích. Tehdy se
ještě chodilo do Mileva i do Brodu odtud odbočením vpravo za tímto rybníčkem
přes dnešní pole (cesta už je rozoraná). Do Mileva se přecházelo přes dnešní
Benišův (Stránských) mlýn. Kamenolom u milevské silnice byl tehdy hlubokou,
těžce překonatelnou roklí, zvanou Osvaldův nebo Vozvaldův dolík. K Brodu se
odbočovalo z milevského směru v lese Dušníky u kamenného kříže přes pole a
les pod Mlýnským vrchem. Vycházelo se u „nové hájovny“ před obcí. Vždyť
silnice na Brod a Tuněchody, odbočující dnes od právě obnovované kapličky
na rozcestí za Kladruby, ještě nebyla tehdy vybudována. Ta vznikla teprve
po roce 1850 a současně u tohoto rozcestí nechal tehdy kolářský mistr Franz
Hock postavit onu kapličku, když sám se odstěhoval z Kladrub do Štýrského
Hradce v Rakousku. A ještě jedna zajímavost. Víte, že jsme měli v Kladrubech
„hory Brdecké“? To ovšem nebyly hory, ale doly poblíž Brdce, velkého dvorce,
snad kdysi vesnice, ležícího pod zalesněným kopcem zvaným Brdo. Ten se
nachází vlevo mezi silnicí ke Stříbru a odbočkou na Vrbici, poblíž nadjezdu
nad kolejemi. Tato vesnice měla i svůj mlýn Brdecký (dnes Obecní) a poblíž
něho se v dolech („horách“) těžila stříbrná a olověná ruda. A takových
zajímavostí by se našlo ještě celá řada. Snad zase někdy jindy.
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KLADRUBSKÁ POUŤ:

KULTURA

pátek 16.8.
Jarní akce

STARÁ POŠTA
od 17:00
Vernisáž výstavy fotografů a výtvarníků

Městský úřad Kladruby ve spolupráci s Regionálním muzeem Kladrubska
pořádal dne 18. 5. 2019 Historický jarmark, letos poprvé na Sulanově statku,
kde bylo možné vidět vystoupení šermířů, tanečnic, divadla pro děti, historické
hudby a místní Dudácké muziky. Děti si mohly vyzkoušet jízdu na poníkovi,
výrobu mýdel, zdobení perníčků, či se obléci do rytířské zbroje. Návštěvníci
si mohli zakoupit výrobky u dobových stánků, např. drátkované dekorace,
kuchyňské potřeby z recyklovaných materiálů, domácí sýry, ručně šité oblečení,
výrobky žáků ZŠ Kladruby a další zajímavé zboží. Občerstvení zajistila
restaurace U Koruny.
Další akcí byl Den dětí, který se uskutečnil 1. 6. 2019 na plácku před
paneláky v Kostelní ulici. Tímto bychom chtěli poděkovat všem zástupcům
spolků, kteří se podíleli na organizaci a průběhu celého dne, který udělal radost
skoro 180 dětem. Sluníčko celý den pálilo, naštěstí se všichni mohli osvěžit
a občerstvit ve stánku paní Černochové. Děti se mohly vyřádit na
15 stanovištích např. na skákacím hradu, nafukovací skluzavce, s fotbalovým
míčem, při střelbě ze vzduchovky, či s pomalovaným obličejem. Příjemný den
zakončil SDH Kladruby, s pomocí přítomných mužů, kácením máje.
Kateřina Hlinková

sobota 17.8.
SULANŮV STATEK
9:00 – 18:00
Chovatelská výstava, výstava zemědělské techniky
MUZEUM
12:00 – 18:00

Kafírna

NÁMĚSTÍ
11:00 – 12:00
12:30 – 14:30
15:00 – 16:30
17:00 – 19:00
19:30 – 22:00
22:15 – 22:30
22:45 – 24:00

Divadlo Řimbaba – pohádka a dětský kabaret
Golden Wind – taneční hudba 80. – 90. let
Šmrnc – veselá staropražská kapela nejen s hity Karla Hašlera
Telefon
Vejce – rock
Zumba dance show
Absolute Pink

neděle 18.8.
SULANŮV STATEK
9:00 – 18:00
Chovatelská výstava, výstava zeměd. techniky
KLÁŠTERNÍ KOSTEL
od 11:00
Poutní mše svátku Nanebevzetí Panny Marie
MUZEUM
12:00 – 17:00

Kafírna

NÁMĚSTÍ
10:00 – 13:00
13:30 – 16:00
14:30
16:00
17:15
16:30 – 19:00

Amatovka – dechovka, písničky Vejvody, Vacka, Kubeše atd.
Ticket – country music
Fakír Petr Braun – kouzelnické vystoupení
Fakír Petr Braun – chůze po střepech, vystoupení s hadem
Fakír Petr Braun – ohňová show
Zvláštný škola

Foto: Den dětí
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Zveme Vás…

Hudební festival pořádají město Kladruby a RMK společně
s NPÚ – správou kláštera Kladruby. Vstupné na jednotlivé
koncerty je 150,- Kč, permanentka na všechny koncerty
600,- Kč. Informace o předprodeji na Městském úřadě
v Kladrubech, tel. 374 616 711; obec@kladruby.cz.

1. koncert:

JAROSLAV TŮMA – VARHANY, LUCIE SEDLÁKOVÁ
HŮLOVÁ – HOUSLE
13. července od 15:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
2. koncert:

ZANETTO TRIO – SMYČCOVÉ TRIO: HOUSLE, VIOLA, CELLO
20. července od 15:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

POUTNÍ MŠE SVATÁ SVÁTKU SV. BENEDIKTA

3. koncert:

7. července od 12:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

PRAGUE CELLO QUARTET
27. července od 15:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

Poutní mše svatá svátku sv. Benedikta za účasti benediktinů ze Slovenska.
V klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie slouží P. Miroslav Martiš.

4. koncert:

IVAN ŽENATÝ – HOUSLE, CONSORTIUM PRAGENSE
ORCHESTRA

BENEDIKTINSKÉ DNY
12. + 13. a 19. + 20.
července od 20:00, klášter

3. srpna od 15:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
5. koncert:

19. ročník nočních oživených
prohlídek, začátky prohlídek ve 20:00,
21:00, 22:00 a 23:00. Objednávky
vstupenek od 1. 7. 2019,
na tel. č.: 374 631 773,
e-mailu: kladruby@npu.cz.

ORCHESTR ATLANTIS, P. NOUZOVSKÝ – VIOLONCELLO
10. srpna od 15:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
6. koncert:

MARKÉTA SCHLEY REINDLOVÁ – VARHANY, TOMÁŠ
REINDL – PERCUSSION, KLARINET

Vstupné: dospělí 150 Kč, děti 100 Kč.

17. srpna od 15:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
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MONASTÝROVÁNÍ ANEB NOCÍ
KE HVĚZDÁM SANTINIHO AICHELA
26. + 27. července od 18:00, klášter
Mimořádné prohlídky kláštera s tajenkou připravované
ve spolupráci s kláštery Plasy a Teplá.
Tradiční prohlídky kláštera se soutěží…
Vstupné: 150,- Kč. Předchozí rezervace vstupenek je možná
na tel.: 374 631 773 nebo na kladruby@npu.cz.

MEMORIÁL VOJTY ŠRÁMKA
31. srpna od 9:00 prezentace/ od 10:00 zahájení, střelnice

KLADROCKFEST
31. srpna od 15:00, fotbalové hřiště
Vstupné: 150,- Kč na místě, 100,- Kč v předprodeji.

Připravované akce – na měsíce září a říjen 2019
1. 9.

od 12:00

Mše svatá za děti (klášter)

1. 9.

od 14:00

Ahoj prázdniny

7. 9.

od 13:00

Slavnosti vína a medu

od 9:00

Kladrubská studna

od 17:00

Svatojánský hudební festival: Lubomír Brabec, Daniel Hůlka

7. + 8. 9.
14. 9.
14. 9.
21. 9.

31. srpna od 18:30, klášter
Pozorování Slunce a noční oblohy, přednáška,
mobilní planetárium a další program
ve spolupráci s Hvězdárnou Plzeň.

Monastýrování … aneb klášterní architektura
Kladrubská desítka

28. 9.
28. 9.

HRADOZÁMECKÁ NOC
V KLÁŠTEŘE KLADRUBY

Víme, kudy chodíme… krov kostela

od 13:00

Hubertova jízda pro děti

4. 10.

od 19:30

Divadlo SemTamFór

5. 10.

od 13:00

Hubertova jízda pro dospělé

11. 10.

od 16:00

Zábavné odpoledne pro seniory

13. 10.

od 11:00

Mše svatá s biřmováním
Den stromů

19. 10.
25. 10

od 18:00

Klubový večer
redakce

Vstup zdarma.
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V měsíci červenci a srpnu 2019 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:

Kouzelné prázdniny

ČERVENEC

SRPEN

Šlapák Václav, Kladruby
Zezula Gustav, Kladruby
Lišková Zdenka, Kladruby
Hollá Zdeňka, Kladruby
Cvrk Miroslav, Brod u Stříbra
Čechurová Marta, Kladruby
Zámek Miloš, Kladruby
Kraus Bohumil, Kladruby
Ganobják Pavel, Kladruby
Kotrlíková Božena, Kladruby
Pánek Jiří, Kladruby
Hilfová Jiřina, Kladruby

Unzeitig Jan, Kladruby
Hilfová Anna, Kladruby
Nouza Václav, Kladruby
Voják František, Láz
Havránek Václav, Kladruby
Józa Jaroslav, Kladruby
Prantlová Vlasta, Kladruby
Fáč Jan, Kladruby
Rybová Michaela, Brod u Stříbra
Žižka Lubomír, Kladruby
Víderšperk Karel, Kladruby
Mrňáková Jana, 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

Vzduch voní létem, sluncem a vodou
prázdniny přišly zas na čas k nám
dětem čas chrání před nepohodou
všechny je zvou k svým krásným hrám.
Načerpat sílu, lásku a štěstí
obsypat květy palouky snů
jít do cukrárny na náměstí,
hrát si a snít až do konce dnů.
Jahody rdí se v zahradách, v lese
houby a borůvky provoní čas
tu krásnou vůni nic neodnese
zůstane nastálo v srdcích a v nás.
S podzimem vrátí se zas naše škola
do školních lavic a do starostí
vzpomínka krásná na Tebe volá
plní Tě steskem od radosti.
Blanka Krýslová
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Kladrubský expres – závody v lezení na rychlost, 9. 6. 2019

SPORT
Kladrubští fotbalisté zakončili 15. 6. sezónu zápasem ve Studánce
Po úspěšné loňské sezóně ve III. třídě, kterou jsme ovládli, jsme tu letošní
odehráli v novém prostředí okresního přeboru. Tento krok a postup se vyplatil
hlavně kvůli průběžnému omlazování týmu, a tedy možnosti načerpat
zkušenosti proti lepším týmům. Doufejme, že tyto zkušenosti zužitkujeme
v nadcházející sezoně, kdy se vracíme zpět do III. třídy z prvního sestupového
místa. V létě nás posílí pár nových hráčů, přejeme jim tedy přesnou mušku, ať
se Kladruby vrátí zpět na vrchol tabulky, kam patří.
Děkujeme divákům za pravidelnou podporu za jakéhokoli počasí a výsledku.
Těšíme se na Vás v nadcházející sezóně.
Matěj Havránek

„Tak zase rok za námi.“ To jsou slova paní Zdvihalové z místní cukrárny,
která připravuje krásné a chutné dorty pro vítěze jednotlivých kategorií
Kladrubského expresu.
Již 15. ročník přivítal 38 závodníků a stejně jako v minulých letech
si všichni zalezli kvalifikaci i finále. Už kvalifikace naznačila, kdo bude bojovat
o medaile a ve finále došlo jen k minimálním změnám. V kategorii nejstarších
chlapců vylepšil Vojta Čechura svůj loňský rekord na letošních 5,88 s, což je na
sedmimetrové stěně s převisem docela „fičák“.
Jako obvykle se sčítaly nejlepší časy z cest A a B a na každou z nich měli
závodníci v kvalifikaci i ve finále dva pokusy. Nejtěsnějším rozdílem časů
skončil souboj o první a druhé místo v kategorii D1, kde děvčata dělilo pouhých
0,23 sekundy. Vůbec poprvé v historii těchto závodů úplně všichni zdolali stěnu
až na vrchol. A to nejmladší závodnici bylo pouhých pět let ☺
Teď si určitě všichni užijí blížící se prázdniny a na podzim v Plzni
na shledanou…
Více informací a fotek najdete na www.preklizkacup.cz nebo na facebooku.
Pavel Nový

Foto: Lezci na stěně při Kladrubském expresu
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VÍTE, ŽE…
… ve středu 19. června bylo v obřadní síni MěÚ 20 dětí z mateřské školy
slavnostně pasováno na prvňáčky
… v pátek 28. června ředitelka základní školy Mgr. Iveta Černá a třídní učitelka
Mgr. Radka Nová předaly v obřadní síni MěÚ vysvědčení 23 žákům 9. třídy ZŠ.
… MěÚ daroval vycházejícím žákům dárkový USB flash disk se znakem
a jménem obce
… dne 12. června proběhlo setkání občanů Lázu a Vrbice se zástupci
městského úřadu, náměty a připomínky budeme průběžně řešit
… proběhla první schůzka s firmou ohledně rekognoskace terénu pro zřízení
vodovodního vrtu v obci Tuněchody
… v červenci zahájíme práce na obnově střešního pláště objektu čp. 6, Husova,
Kladruby
… obrubníky u parkoviště před klášterem budou nahrazeny výsadbou živého
plotu
… je i nadále v platnosti obecně závazná vyhláška, kde je zakázán volný pohyb
psů (průvodce psa je povinen vodit psa na veřejných prostranstvích na vodítku
nebo s nasazeným náhubkem – pokud to anatomie psa dovoluje)
… město Kladruby na základě podané žádosti obdrželo dotaci 50.000,-Kč
na obnovu kaple na p.p.č. 2484 v k.ú. Kladruby u Stříbra (kaple na křižovatce
na Brod)
… město Kladruby na základě podané žádosti obdrželo dotaci 60.000,-Kč
na konání 42. ročníku festivalu vážné hudby Kladrubské léto
… město Kladruby na základě podané žádosti obdrželo dotaci ve výši 29.900,Kč na vybavení a opravy neinvestiční povahy pro jednotku sboru dobrovolných
hasičů
… město Kladruby na základě podané
žádosti obdrželo dotaci ve výši 240.000,-Kč
od ministerstva kultury na obnovu střešního
pláště objektu čp. 6, Husova, Kladruby
… z důvodu zákona o ochraně osobních
údajů (GDPR) nelze zveřejňovat osobní
údaje občanů (např. jména, bydliště, věk)
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