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SLOVO  ÚVODEM   
   

Nastává čas, kdy usedneme ke štědrovečernímu stolu, rozsvítíme stromeček       
a rozdáme si dárky. O Vánocích se v nás probouzejí ty nejkrásnější pocity a snažíme 
se o ně podělit se svými blízkými. Vánoce jsou také časem, kdy se snažíme alespoň na 
malou chvíli představit si a zavzpomínat si na krásné chvíle prožité v tomto roce. 
O Vánocích a v novoročním čase většina z nás bilancuje.  
 
Pokud bych měla okomentovat loňský rok v Kladrubech, doufám, že se s mnohými 
z Vás shodnu na jeho hodnocení. Podle mého byl pro Kladruby  příjemný a úspěšný. 
 
O investičních akcích letošního roku bude napsáno níže, takže ty zmiňovat nebudu. 
O kulturním životě v našem městě jste bohatě informováni a já doufám, že si každý 
z Vás vybral alespoň jednu akci. Mám vždy dobrý pocit, když je plný sál, jako tomu 
bylo při představení divadla Sklep nebo při pohádce našich ochotníků. 
 
Mnoho akcí by se neobešlo bez pomoci a práce některých zájmových spolků, sborů, 
jednot a skupin. Jim všem patří poděkování, ať jsou to hasiči, divadelníci, národopisný 
spolek, hudebníci, fotbalisté, horolezci, střelci, ostatní sportovci, chovatelé, včelaři, 
myslivci, občanská sdružení  a další. (těm, na které jsem zapomněla, se omlouvám). 
 
Pravdou je, že všichni nemohou být zcela spokojeni a někdy se ozývají i slova kritiky. 
Bylo mi třeba řečeno, že Kladruby a jejich význam stále klesají a že za chvíli 
už nebudeme ani na mapách. Nevím, já ten pocit nemám. Samozřejmě to nemůžeme 
srovnávat s obdobím, kdy jsme byly tzv. střediskovou obcí a spadalo pod nás mnoho 
vesnic a obyvatel. Při dnešním pojetí státní správy a samosprávy je vše jiné. 
Samosprávu má ústavně zaručenou každá samostatná obec bez ohledu na velikost       
a jen na ní záleží, jak s ní naloží. Ve věcech státní správy spadáme pod obec 
s rozšířenou působností, a tou je v našem případě město Stříbro.  
 
Pocit, že o nás nikdo neví, jsem rozhodně neměla na začátku roku, když mi volali 
z krajského úřadu, zda mohou Kladruby zahrnout do programu cesty prezidentského 
páru po Plzeňském  kraji. Věřte, že rozhodně nebyl všude a že je to velká pocta 
svědčící o tom, že o Kladrubech se ví. Podobný pocit jsem měla, když jsem 
z prezidentské kanceláře obdržela pozvánku na recepci k příležitosti výročí vzniku 
republiky 28. října na Pražský hrad. I to svědčí o tom, že prezidentský pár na Kladruby 
nezapomněl. Recepce sama byla velkým zážitkem, velká část prostorů Pražského 
hradu byla otevřena pro hosty a musím říct, že jsou opravdu velkolepé. 
 
Myslím, že i díky bohaté kulturní nabídce v Kladrubech se o nás ví a já doufám,       
že tomu tak bude nadále. To ale neznamená, že není, co zlepšovat! Naopak.       
Vy, samotní občané Kladrub, nám v tom musíte být nápomocni. Je třeba sdělit své 
názory,  nápady,  každá dobrá iniciativa bude podpořena. Takže příští rok se těším…. 
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Vážení spoluobčané,  
 
 přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup 
do nového roku, všechno dobré, pevné zdraví a hodně osobních             
i pracovních úspěchů. 
 
      Vaše Svatava Śtěrbová 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážení občané, 
  
dovolte mi, abych Vám do nového roku 2009 popřál především 
pevné zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.  
                                
                Ing. Václav Votava, poslanec Parlamentu České republiky 

 
 
 
 
 

 6

Vážení spoluobčané, 
 

dovolte mi, abych v počátku roku 2009 zhodnotil rok uplynulý. Zmíním se 
především o akcích stavebního charakteru uvedených i neuvedených v Plánu rozvoje 
roku 2008. A nejprve o těch hmatatelných, které jsou všem na očích, i když možná si 
jich někteří ani nevšimli, nebo je berou jako samozřejmost.  
 
Mezi zrealizované akce tedy patří:  
 
Hydroizolace domu čp. 209 v Husově ulici  - 77.420,- Kč. 
Nátěr oken stavební dvůr - 46.450,- Kč 
Nátěr střechy MěÚ - 40.100,- Kč 
Nová cesta „V Lipkách“ na hřbitov - 232.001,- Kč 
Oprava kaple sv. Barbory  v obci Brod - 180.425,-Kč  
Oprava návesní cesty v Milevě  - 37.217,- Kč 
Oprava rampy školní kuchyně –35.387,- Kč 
Oprava štuků v kostele sv. Petra na hřbitově - 15.780,- Kč 
Rekonstrukce hřiště v MŠ  - 564.825,- Kč 
Rekonstrukce kašny na náměstí  66.933,- Kč 
Výměna oken v domě čp .355  -  266.210,- Kč 
Výměna střešní krytiny v Husově ulici čp. 197 - 469.758,- Kč  
Výměna osvětlovacích těles v budovách MŠ - 124.576,- Kč 
Úprava odtoku odtokových poměrů ve Vrbici – 44.673,- Kč 
 
 
  A v neposlední řadě i akce, která probíhala až do samotného závěru roku 
2008, kterou bylo odstranění havarijního stavu v ZŠ Kladruby. Akce spočívala      
v  zrekonstruování 6 záchodků. Ty, jak již mnozí víte, byly dlouhá léta 
v katastrofickém stavu, vybudování WC pro imobilní, rekonstrukce 2 místností 
uklízeček, výměnu potrubí páteřního vodovodního řadu školy, přivedení zemního 
plynu do školní kuchyně, výměna vzduchotechnického vedení 
ve školní kuchyni a s ní související úprava varného centra a výměna dosluhující       
a energeticky nevyhovující pánve a sporáku. Realizaci stavební části prováděla  firma 
Zikostav s.r.o., vzduchotechniké části firma Klimaton s.r.o. Plzeň. 
     Dále byla provedena  rekonstrukce havarijního stavu podlahy ve staré budově  ZŠ, 
kterou provedla firma tesařství Jan Pospíchal, spočívající v odstranění 15ti tun starého 
zásypu, zesílení podlahové konstrukce novými trámy, zateplení a překrytí původní 
podlahou. Celkové náklady akce 2.393.364,- Kč 
 

V průběhu celého roku rovněž probíhala výstavba v rámci akce výstavba 4x8 
bytových jednotek. V současné době je již do správy města převzata komunikace, 
realizační firma pouze provede v jarních měsících odstranění drobných závad. 
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V roce 2009 se podařilo získat následující dotace  
 
300.000, -Kč od MMR ČR na rekonstrukci  hřiště v MŠ 
100.000,- Kč od MK ČR na rekonstrukci kaple sv. Barbory v obci Brod 
2.000.000, -Kč  od KÚ Plzeňského kraje na odstranění havarijního stavu školy 
5.381.217,- Kč z Operačního programu NUTS II Jihozápad na akci „Dopravní 
zpřístupnění lokality Kladruby Sever“ 
 
 
     Dále stojí za to vědět, že výsledkem jsou v současné době zatím i neviditelné 
výstupy, jako jsou třeba připravené projektové dokumentace. Připraveny jsou 
projektové dokumentace na rekonstrukce chodníků v Revoluční ulici. Tato akce, ale 
může bohužel probíhat až v době, kdy bude provedena rekonstrukce kanalizace                 
a vodovodního řadu v této ulici firmou VAK Karlovy Vary. Ve fázi rozpracovanosti 
jsou projekty na chodníky v Husově ulici,  až ke klášteru. Připravena je rovněž 
projektová dokumentace na revitalizaci návesního rybníka v obci Láz, kde v důsledku 
této akce musel být zhotoven i projekt na výstavbu nového propustku pod silnicí, 
protože stav a dimenze  propustku stávajícího jsou zcela nevyhovující. Projekty jsou 
kompletně zpracovány, v současné době probíhá zpracovávání žádosti o dotaci. 
     Další akcí tohoto typu je i projekt vybudování protipovodňového opatření v obci 
Vrbice, jehož projekt se rovněž zpracovává. 
Díky pečlivé přípravě se podařilo získat dotaci z fondů EU na akci Dopravní 
zpřístupnění lokality Kladruby Sever, která se bude realizovat v roce 2009. 
 
     Asi mi nepřísluší hodnotit, zda se všechno povedlo tak jak si každý představoval, 
přesto věřte, že to, co jsme dělali v loňském roce, jsme dělali s maximálním nasazením 
a v dobré víře tak, abychom se tu všichni měli zase o trošku lépe.  
 
      
Pěkný rok 2009 plný zdraví a spokojenosti. 

Jaroslav  Pospíšil 
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 

Zasedání rady města v období od 21.10.2008 do 3.12.2008 : 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 

• Informaci o převodu 50% výnosů z prodeje bytů k 30.4.2008 tj. 473.137,- Kč 
       z běžného účtu na Fond modernizace bytového fondu a převod zbylých 50%  

ve výši 918.945,50 Kč do 30.10.2008 
• Informaci o vrácení částky 690.000,- Kč z Fondu modernizace bydlení na 

účet Státního fondu rozvoje bydlení do termínu 10.11.2008, a to dle smlouvy 
s MMR ČR ze dne 16.11.1998 

• Informaci o dlužnících na nájemném z bytů ke dni 31.10.2008 
• Doplnění  žádosti o pronájem bytu p. Martin Beneš, Kladruby 31 – byt 

požaduje jen pro sebe,  v seznamu bude o tomto učiněn záznam   
• Žádost p. Josefa Švarce o výměnu bytu po R. Michalčíkovi s tím, že po 

uvolnění bytu p.Michalčíkem se bude přidělovat byt dle seznamu žadatelů.          
O žádosti p. Švarce bude učiněna poznámka v seznamu žadatelů o byt 

• Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy Kladruby za školní rok 2007/2008 
• Informaci p. Škorvánkové o plnění rozpočtu města Kladruby k 31.10.2008  
• Plnění hospodářského plánu Kladrubských lesů s.r.o. k 30.9.2008  
• Nabídku pozemků PF ČR v k.ú. Vrbice u Stříbra – p.p.č. 81/1  k náhradním 

restitucím – jedná se o pole od vodojemu směrem do obce     
• Žádost  p. Karla Šefla, Skapce o  prořezávku stromů – lip před RD čp. 33 

v Milevě s tím, že prořez lip bude proveden na počátku vegetačního období 
(březen roku 2009) , což je doba vhodnější pro tyto práce  

• Návrh neinvestičních nákladů ZŠ Kladruby na rok 2009 
• Vyjádření firmy Geosan Group a.s. Praha k reklamaci města Kladruby 

v záruční době na DPS Kladruby 
• Žádost  p. Daniela Petráně, Kladruby o odprodej stavební buňky umístěné na  
       tenisových kurtech v Kladrubech  
• Daný podnět k šetření MěÚ Stříbro, odboru životního prostředí na 

nepovolené kácení – Zdeňka Hrochová,  na p.p.č. 1990/10 a 1990/1 v k.ú. 
Kladruby u  Stříbra  

• Oznámení ředitelky MŠ o uzavření MŠ Kladruby v době vánočních prázdnin, 
od 22.12.2008 do 2.1.2009 

• Termíny svateb pro rok 2009  
• Informaci o výši vodného a stočného na rok 2009 
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Rada města  projednala  a    s c h v á l i l a    : 
• Zařazení žádosti Anny Zavadilové, Kbelnice 16,  Blovice  do seznamu 

žadatelů o přidělení bytu v DPS v Kladrubech  
• Zařazení žádosti Jaroslavy Dobruské, Beraní Dvůr 44 do seznamu žadatelů         

o přidělení bytu v DPS v Kladrubech  
• Prodloužení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor „stavebního 

dvora“  firmě UW- Bohemia s.r.o. Kladruby, a to s platností od 01.01.2009 
do 31.12.2011 za měsíční nájemné   23.000,-Kč, ostatní ujednání zůstávají též 
beze změny. RM nesouhlasí se snížením nájemného 

• Prodloužení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor – 2 místnosti 
z boku budovy MěÚ v Kladrubech  p. Anně Špičkové, Kladruby, a to 
s platností od  01.01.2009 do 31.12.2011 za stejných podmínek   

• Zařazení žádosti o přidělení bytu pro p. Antonína Svobodu, Zadní 120, 
Kladruby do seznamu žadatelů 

• Uzavření dohody o ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy, a to  
k 31.12.2008 o pronájmu části p.p.č. 185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra                 
o výměře 350 m2, nájemce p. Martin Beneš, Kladruby, náměstí Republiky 31 

• Vystěhování Romana Michalčíka z bytu č. 7 v domě čp. 356, v Zadní ulici  
        v Kladrubech. Je již vydán exekuční titul, nájemce bude vystěhován do  
        15.11.2008 
• Prodloužení platnosti nájemních smluv na byty :  

              -   Pavel Pauch  – nájemce bytu č. 3 v I. patře domu čp. 36 náměstí Republiky  
                  v Kladrubech.  Prodloužení od 1.1.2009 do 31.12.2011 

- Petra Segíňová-  nájemce bytu č. 7 v II. patře domu čp. 36 náměstí    
   Republiky  v Kladrubech.  Prodloužení od 1.1.2009 do 31.12.2011 

- Ladislav Geschvantner – nájemce v ubytovně čp.6, Husova ul., 
prodloužení od 1.1.2009 do 31.12.2009 

- Jaroslav Šimek – nájemce bytu v Brodu u Stříbra čp. 51, prodloužení                
od   1.1.2009 do  31.12.2011 

              -   Bedřich Tausch – nájemce bytu č. 6 v čp.86 nám. Republiky Kladruby,  
                  prodloužení od 1.1.2009 do 31.12.2011 

• Přidělení bytu v DPS Kladruby po nájemci p. Růženě Rožňové, p. Kláře 
Rötlichové,  Zálezly 

• Pronájem prostoru v budově kina v Kladrubech p. J. Koprnovi ml. bytem 
Kladruby,  Jílová 339 o za účelem zřízení zkušebny hudební skupiny, a to za 
těchto podmínek :  

• bez nájmu za prostor, v průběhu roku 2009, 2 bezplatné koncerty pro  
potřeby města,  úhrada nákladů na topení 100,- Kč měsíčně, zkouška 1 den  
 v týdnu v případě konání kulturní akce  v kině zkouška nebude, odpovědná  
 osoba  J. Koprna ml., nájemní smlouva na 1 rok 

• Výši nájemného za sál KD pro akce pořádané městem na 1.500,- Kč, spolky 
dle stávající smlouvy 
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• Pronájem pozemků manželům Václavu a Anně Blažkovým, Láz 2  - p.p.č. 
70/1 a 70/2 v k.ú. Láz u Kladrub s tím, že pro účtování nájemného bude 
započtena pouze část výměry (stejně jako u předchozího nájemce) o velikosti 
894 m2 za  roční nájemné 0,50 Kč/ 1 m2, tj. nájemné 447,-Kč. Udržovat však 
budou i spodní část pozemku – podmáčenou. Nájemní smlouva od 
01.01.2009 do 31.12.2011     

• Zařazení žádosti manželů Dunovských, Kladruby, Revoluční 50 o přidělení bytu  
       v Kladrubech  do seznamu žadatelů o byt 
• Prodloužení platnosti dohody o užívání pozemku v k.ú. Vrbice – p.p.č. 1450  

a 1446/1 uzavřené mezi městem Kladruby a firmou Skanska DS a.s., a to do  
       30.11.2008 za stejných podmínek – měsíční nájemné  10.000,- Kč 
• Zakoupení nové telefonní ústředny pro MÚ Kladruby s tím, že bude 

ponecháno současné telefonní číslo – 374 631 722, cena 16.380,- Kč bez 
DPH + 5 ks  tel. přístrojů á 385,- Kč 

• Vyřazení inventáře ZŠ Kladruby : 
               -  kabinet ŠJ – DDHM -  ve výši 34.888,- Kč,  OE – ve výši 7.518,12 Kč 

• Vyplacení odměn členům SDH Kladruby ve výši dle návrhu (základ – 100% 
=  2.000,- Kč) 

• Odměnu ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové z prostředků KÚ Plzeň 
• Poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč na zakoupení cen pro vítěze       

2. ročníku Poháru v lezecké všestrannosti mládeže – Překližka Cup 2008, 
který se bude konat dne 6.12.2008  

• Informaci o činnosti SDH Kladruby  
• Smlouvu o dílo uzavíranou mezi městem Kladruby a Hasičským záchranným 

sborem PK, Plzeň na provádění pozáručních oprav dýchacích přístrojů SDH 
značky Saturn a Pluto, na dobu do 31.12.2011, cena opravy = ceně 
spotřebovaných náhradních dílů 

• Vyřazení inventáře MŠ Kladruby  – materiál MŠ + ŠJ MŠ v hodnotě 23.681,- 
Kč 

• Vyplacení finanční odměny ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové 
z rozpočtu MŠ  

• Vyplacení finanční odměny ředitelce ZŠ Kladruby Mgr. Ivetě Svobodové 
z rozpočtu ZŠ  

• Zařazení žádosti o byt sl. Růženy Hubingerové, Kladruby, Hřbitovní 298       
do seznamu žadatelů o byt 

• Zařazení žádosti o byt 1+1 sl. Petry Segíňové, Kladruby, náměstí Republiky 
36 do seznamu žadatelů o byt 

• Přidělení bytů v Kladrubech 
- byt po p. Michalčíkovi v Zadní čp. 356 - přidělení p. Kateřině  
        Pospíchalové, Kladruby  
- byt po p. Šámalovi v Milevské čp. 359 - přidělení manželům Milanu               
    a Márii Goblirschovým, Kladruby  
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• Smlouvu o provedení prací a výkonů uzavřenou mezi městem Kladruby               
a ZEVYP s.r.o. Kladruby – zimní údržba místních komunikací, cena 700,-Kč 
+  19 % DPH za hodinu výkonu stroje  

• Rozpočtové opatření ZŠ Kladruby č. 1 – přesun finančních prostředků z účtu 
511 07 DDHM – 98.000,- Kč na účet 502 01 el. energie ve výši + 98.000,- 
Kč, z účtu 511 02 opravy a údržba ŠJ – 24.000,- Kč na účet 501 08 materiál + 
7.000,- Kč a účet 501 10 DDHM + 17.000,- Kč  

• Použití částky 51.337,- Kč z Rezervního fondu ZŠ Kladruby na úhradu účtu 
502 01 el.energie 

• Vyřazení majetku města Kladruby v celkové hodnotě 298.482,40 Kč – 
prac.obuv SDH, ocelový stojan na májku, umělé květiny, otáčecí židle, 
tiskárna, hřiště za MÚ, zásahová obuv SDH  

• Prodloužení níže uvedených smluv a navýšení nájemného u každé smlouvy o 
5% : 

a) MS Lověna Vrbice – pronájem NP Vrbice čp. 19 – dvě místnosti, 
roční nájem 1488,-Kč, návrh platnosti smlouvy do 31.12.2010     

b) Hana Zdvihalová , cukrárna Kladruby, roční nájem 16.284,-Kč  
návrh platnosti smlouvy do 31.12.2010 

c) David Čermák – pronájem jedné místnosti na stavebním dvoře, 
roční nájem 12.000,-Kč, návrh platnosti smlouvy do 31.12.2010 

d) MUDr. Jarmila Blažková – zubní ordinace čp. 197 Kladruby, roční 
nájemné 12.000,-Kč, návrh platnosti smlouvy do 31.12.2010 

e) Karel Sladký – ANTIQA – čp. 85 Kladruby, roční nájemné 
51.188,-Kč, návrh platnosti smlouvy do 31.12.2010 

f) Pavla Červená, kadeřnictví DPS,   roční nájem 14.400,-Kč, návrh 
platnosti smlouvy do 31.12.2010 

g) Eva Krejčová, masáže v DPS Kladruby, roční nájemné 2400,-Kč, 
návrh prodloužení do 31.12.2010  

h) Jaroslav Šimek , pohostinství Brod u Stříbra čp. 51 – roční 
nájemné13.520,-Kč, návrh prodloužit do 31.12.2010 

i) MUDr. Helena Střeštíková, všeobecný lékař Kladruby čp. 197, 
roční nájemné 9.000,-Kč návrh prodloužit do 31.12.2010 

j) Kladrubské lesy s.r.o. – kanceláře, roční nájem 50.000,-Kč, 
prodloužení do 31.12.2009  

k) Kladrubské lesy s.r.o., pilnice, roční nájem 134.680,-Kč, 
prodloužení do 31.12.2009  

l) Václav Říha ml., Tuněchody – zem. stavba na st.p.č. 7, roční 
nájemné 1200,-Kč návrh prodloužit do 31.12.2010  

m) ZIKOSTAV  čp. 85, roční nájemné 10.500,-Kč, návrh prodloužit 
do 31.12.2010  

• Prodloužení platnosti pozemkových nájemních smluv do 31.12.2010 : 
a) Václav Mrňák, Revoluční 253, Kladruby, část p.p.č. 580/2 

Kladruby u Stříbra, roční nájem 1500,-Kč     
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b) Bohumil Martínek, Zadní 322, Kladruby, část 202/19 Kladruby, 
roční nájem 300,-Kč 

c) Jan Šedivý, Zahradní 248, Kladruby, část 185/47 Kladruby, roční 
nájem 100,-Kč 

d) Anna Koutská, Milevská 259, Kladruby, část 582/1 Kladruby, roční 
nájem 23,-Kč 

e) Ondřej Mucha, Husova 221, Kladruby, část 178/7 Kladruby, roční 
nájem 106,-Kč 

f) Josef Paur, Kladruby, část 137/4 Kladruby, roční nájem 20,-Kč 
(pod plech. garáží) 

g) Jaroslav Stahl, Zahradní 284, Kladruby, část 185/1 Kladruby, roční 
nájem 199,-Kč 

h) Václav Čepičan, Zahradní 282, Kladruby, část 185/1 Kladruby, 
roční nájem 194,-Kč 

i) Josef Burian, Kostelní 264, Kladruby, část p.p.č. 185/1 a 185/49 
Kladruby, roční nájem 336,-Kč 

j) Rudolf Schaffer, Kostelní 264, Kladruby, část p.p.č. 185/50 
Kladruby, roční nájemné 165,- Kč 

k) Josef Bláha, Pozorka 36, část p.p.č. 188 Kladruby, roční nájemné 
170,- Kč 

l) Josef Prantl, Sadová 293, Kladruby, část 178/7 v k.ú. Kladruby, 
roční nájemné 38,-Kč 

m) Václav Kožnar, Kladruby, Stříbrská 296, p.č. 603/1 a 603/2 
(rybníky) Kladruby, roční nájemné 330,-Kč 

n) Vladimír Šmahel, Zahradní 268, Kladruby, část p.č. 185/11 a 185/1 
Kladruby, roční nájemné 130,-Kč 

o) František Machala, Kostelní 261, Kladruby, část p.č. 185/66 
Kladruby, roční nájemné 200,-Kč 

p) Zdeněk Šála, Zahradní 269, Kladruby, část p.č. 185/11 Kladruby, 
roční nájemné 80,-Kč 

q) Marta Ferčáková, Hřbitovní 299, Kladruby, část p.č. 185/64 
Kladruby, roční nájemné 235,-Kč 

r) Radomíra Chvátalová, Plzeň, část p.č. 185/11, 185/32 Kladruby, 
roční nájemné 64,-Kč 

s) Petr Krejčí, Zahradní 286, Kladruby,  p.č. 185/73 a 185/62 
Kladruby, roční nájemné 222,-Kč 

t) Václav Vachta, Zahradní 280, Kladruby, část 185/1 Kladruby, roční 
nájemné 242,-Kč 

u) Josef Stahl, Zahradní 278, Kladruby, část p.č. 185/1 Kladruby, 
roční nájemné 67,-Kč 

v) Jaroslava Tomanová, Zahradní 270, Kladruby, část p.č. 185/1 
Kladruby  

w) Václav Havlan, Revoluční 81, Kladruby, částa 1740/6 Kladruby, 
bez nájmu – umístění včel. vozu 
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x) Vlastimila Semorádová, Pozorka, Kladruby, část p.č. 185/1 
Kladruby, roční nájemné 200,-Kč 

y) František Med, Zahradní 267, Kladruby, část 185/48 Kladruby, 
roční nájemné 300,-Kč 

z) Václav Železný, Husova 191, Kladruby, část p.č. 137/1 Kladruby 
(plech. garáž), roční nájemné 21,-Kč 

aa) Pavel Petráň, nám. Rep. 86, Kladruby, p.č. 60 Kladruby, roční 
nájemné 75,-Kč 

bb) Václav Šlapák, Pozorka 48, Kladruby, část p.č. 188 Kladruby, roční 
nájemné 273,-Kč  

cc) Josef Bechera, Hřbitovní 298, Kladruby, část p.č. 1964/1 Kladruby, 
roční nájemné 105,-Kč 

dd) Petr Havránek, Husova 297, Kladruby, část p.č. 1964/1 Kladruby, 
roční nájemné 80,-Kč 

ee) Michal Kudlík, Kostelní 264, Kladruby, část p.č. 1964/1, roční 
nájemné 125,-Kč 

ff) Hana Bubeníčková, Kostelní 264, Kladruby, část p.č. 1964/1 
Kladruby, roční nájemné 75,-Kč   

gg) Martina Zábranová, Kostelní 261, Kladruby, část p.č. 1964/1 
Kladruby, roční nájemné 80,-Kč 

hh) Václav Železný, Husova 191, Kladruby, část p.č.1992/2 a část 
1992/3 Kladruby, roční nájemné 120,-Kč 

ii)      Miloš Božik, Revoluční 46, Kladruby, p.č.22/2 Kladruby, roční   
          nájemné 308,-Kč 
jj) Jiří Palma, Zadní 124, Kladruby, p.č. 154 a st.68 Kladruby, roční 

nájemné 275,-Kč 
kk) Přemysl Budín, Husova 208, Kladruby, část p.č. 1992/3 Kladruby, 

roční nájemné 237,-Kč 
ll) Lenka Jordánová, Kostelní 262, Kladruby, část p.č. 202/19 

Kladruby, roční nájemné 100,-Kč 
mm) Václav Říha, Tuněchody 11, st.p.č. 7 Tuněchody, roční nájemné 

112,-Kč  
nn) Vladimír Houška,  Plzeň, p. 179/15 Tuněchody (pod stavbou 

chaty), roční nájemné 164,-Kč, prodloužení do 31.12.2013 
oo) Jan Souček, Stříbro, p. 179/16 Tuněchody (pod stavbou chaty), 

roční nájemné 184,-Kč,   - návrh prodloužení do 31.12.2013 
pp) Juraj Polivka, Brod 23, část p.č. 1578/5 Brod, roční nájemné 21,-Kč 

(pro skladování dřeva)  
qq) Jan Zíka, Brod 14, p.č. 152/1 Brod, roční nájemné 183,-Kč  
rr) Stanislav Šrůt, Láz 8, část p.č. 2008/1 Láz, roční nájemné 56,-Kč 
ss) Pavel Ryp, Láz 4, část p.č. 2008/1 Láz, roční nájemné 13,-Kč 
tt) Václav Soběhart, Plzeň, st. 72 a p. 383/12 Vrbice, roční nájemné 

1580,-Kč 
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uu) Josef  Štěpán, Milevo, část p. 1778/1 Milevo, roční nájemné 80,-Kč 
(uložení dřeva) 

• Na základě revizní zprávy o stavu komínů na čp. 197 v Husově ulici 
v Kladrubech – nabídku na vložkování komínů od firmy Klempířství Jan 
Bugyík, Stříbro Americká 1312 v ceně do 40.000,- Kč 

• Nabídku firmy Habeš - stálé sucho s.r.o.  Plzeň na provedení hydroizolace 
domu čp. 209 v Husově ulici v Kladrubech za cenu 77.805,- Kč 

• Výměnu nevyhovujícího vybavení školní kuchyně v rámci akce „Odstranění 
havarijního stavu ZŠ Kladruby“  - nákup sporáku a nákup smažicí pánve vše 
od firmy Marccrab gastro s.r.o. Plzeň 

              
Rada města   s o u h l a s i l a   : 

• S ukončením platnosti pozemkové nájemní smlouvy p. Zdeňce Hrochové na 
p.p.č. 1990/10 a 1990/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra z důvodu porušení 
stanovených podmínek – nepovolené kácení a pověřuje starostku zajistit 
vypovězení uvedené nájemní smlouvy 

 
Rada města   n e s o u h l a s i l a   : 

• S výměnou bytu p. Hany Buškové, Kladruby, Stříbrská 309 (majitel bytu p.  
       Štein) a p. Jaroslavy Hájkové, Kladruby, Hřbitovní 298 (majitel bytu město)  
       o souhlas 

 
Rada města   n e s c h v á l i l a   : 

• Žádost nájemkyně restaurace U Koruny v Kladrubech p. Šmídové       
o vymalování restaurace a přilehlých prostor, žádost o postavení pergoly na 
pozemku za budovou KD jako investice města a zvýšení nájmu za sál KD na 
3000,- Kč za akci pořádanou městem, a to s odvoláním na uzavřenou nájemní 
smlouvu 

 
Rada  města    n e m á     n á m i t e k    : 

• K pokácení 1 ks ořešáku královského na pozemku stavby RD manželů  
       Lipovských v k.ú. Kladruby. Strom zasahuje svými kořeny do základů domu  
  a  korunou do štítu domu. Pozemek je ve vlastnictví žadatele 

 
Rada města     p o v ě ř u j e     : 

• Starostku města k napsání výzvy dlužníkům nájemného na bytech, kterým 
končí nájemní smlouva dne 31.12.2008  s tím, že pokud neuhradí dlužný 
nájem, či neuzavřou písemnou dohodu o zaplacení dlužné částky do 
31.12.2009,  nebude jim nájemní smlouva prodloužena 

 
 
Rada města     d o p o r u č i l a     : 

• ZM schválit informaci o plnění rozpočtu města Kladruby k 30.9.2008  
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• ZM schválit zrušení místních knihoven v obci Vrbice a Brod z důvodu  
        nevyužívání těchto služeb 
• ZM schválit smlouvu o dílo uzavíranou mezi městem Kladruby a firmou 

Zikostav s.r.o. Třemošná na odstranění havarijního stavu sociálního zařízení 
v ZŠ Kladruby za cenu 1.782.046,- Kč vč.DPH 

• ZM schválit cenovou nabídku Tesařství a pokrývačství J.Pospíchal, Kladruby 
na provedení opravy podlahy v ZŠ Kladruby za cenu 76.650,- Kč vč. DPH 

• ZM schválit smlouvu o dílo č. 1202 uzavíranou mezi městem Kladruby                 
a firmou Klimaton s.r.o. Plzeň na dodávku a montáž vzduchotechnického 
zařízení ve ŠJ ZŠ Kladruby za cenu 345.411,- Kč vč. DPH 

• ZM schválit smlouvu o dílo uzavíranou mezi městem Kladruby a firmou 
Plzeňské služby a.s. Plzeň na provedení Energetického auditu budov                     
a zařízení v majetku města – MěÚ, budova kina čp. 90, ZŠ, MŠ za cenu 
135.000,- Kč + DPH 

• ZM schválit smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu 
nemovitosti uzavíranou mezi městem Kladruby a společností IRE-TEX Praha 
s.r.o. se sídlem v Plzni na prodej poz.parcely č. 101/9 o výměře 110.466 m2 
v k.ú. Pozorka u Kladrub za cenu 25.407.180,- Kč 

• ZM schválit návrh plánu rozvoje města Kladruby na rok 2009  
• ZM schválit návrh rozpočtu města Kladruby na rok 2009 
• ZM schválit návrh směny pozemků z důvodu rozšíření skládky TKO o další  
       kazetu  s Pozemkovým fondem ČR. Směna pozemku města p.p.č. 1740/19  

v k. ú. Kladruby u  Stříbra o  výměře 313m2  za pozemek PF ČR p.p.č.  
1740/6 v k.ú  Kladruby u Stříbra o výměře 421m2 

• ZM schválit navýšení ceny vodného v obcích Brod a Tuněchody, a to 
s platností  od 01.01.2009 na cenu 15,- Kč/1 m3 (v současné době občané 
platí  12,-Kč/1 m3 vody) 

• ZM schválit rozpočtový výhled města Kladruby na rok 2009 – 2012 
• ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 5/2008  
• ZM schválit Směrnici pro tvorbu a použití sociálního fondu  
• ZM schválit Podmínky závodního stravování v r. 2009  
• ZM schválit zrušení OZV č. 10/1998 ze dne 17.9.1998 O vytvoření a použití 

účelového fondu ke zlepšení stavu bytového fondu na území obce Kladruby 
z důvodu vrácení finančních prostředků SFRB 

• ZM schválit směnu  pozemků – pozemek ve vlastnictví města Kladruby p.p.č. 
1577 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 25948 m2 a p.p.č. 1119/11 k.ú. 
Kladruby u Stříbra o výměře 2408 m2 za pozemky ve vlastnictví ZEVYP- 
pozemky s.r.o., které město má v územním plánu p.p.č. 580/4  v k.ú. 
Kladruby u Stříbra o výměře 18191 m2 a p.p.č. 610/68 k.ú. Kladruby                   
u Stříbra o výměře 9795 m2 (dle GP) 

• ZM schválit Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozápad uzavíranou mezi městem Kladruby  
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a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad na akci – Dopravní 
zpřístupnění lokality Kladruby – sever, v požadované výši 

• ZM schválit Plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2009 
 

Zasedání zastupitelstva města dne 21.10. a 4.12. 2008  : 
 
Zastupitelstvo města    v z a l o    n a      v ě d o m í    : 

• Informaci o převodu 50% výnosů z prodeje bytů k 30.4.2008 tj. 473.137,- Kč 
z běžného účtu na Fond modernizace bytového fondu a převod zbylých 50% 
ve výši 918.945,50 Kč do 30.10.2008 

• Informaci o vrácení částky 690.000,- Kč z Fondu modernizace bydlení na 
účet Státního fondu rozvoje bydlení do termínu 10.11.2008, a to dle smlouvy 
s MMR ČR ze dne 16.11.1998 

• Vyjádření firmy Geosan Group a.s. Praha k reklamaci města Kladruby ke 
stavebním závadám na objektu DPS Kladruby v záruční době 

 
Zastupitelstvo města  projednalo  a    s c h v á l i l o   : 

• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění 
usnesení  

• Informaci o plnění rozpočtu města Kladruby k 30.9.2008  
• Odprodej p.p.č. 2615/93 v k.ú. Benešovice  o výměře 167 m2 za cenu 50,-Kč 

/ 1 m2,  
• cena celkem 8.350,-Kč a uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby 

(prodávající)  a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR (kupující) jedná se       
o pozemek, který je součástí přístupové komunikace z Benešovic na Výrov, 
ostatní pozemky již město Kladruby odprodalo za stejných podmínek  

• Pronájem pozemku č. 154 v k.ú. Kladruby u Stříbra s následným odprodejem 
p. Jiřímu Palmovi, Zadní 124, Kladruby (p.Palma užívá pozemek 35 let a na 
pozemku je  vybudován sklep, na který je přístup pouze z pozemku p. Palmy) 

• Darovací smlouvu mezi Alcoa Fujikura Czech s.r.o. Stříbro  (dárce) a městem 
Kladruby (obdarovaný) na poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč       
na nákup rychlostních informačních panelů 

• Smlouvu o dílo č. 4/2008 uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Jiřím 
Pangrácem, Plzeň na zhotovení projektové dokumentace na Stavební úpravy 
Revoluční ulice Kladruby za cenu 38.000,- Kč bez DPH 

• Odprodej pozemku p.p.č. 2163 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 50 m2  
manž. Zdeňku a Boženě Šlapákovým, Stříbrská 369, Kladruby za cenu 50,-
Kč/1m2 + náklady spojené s odprodejem pozemku (500,-Kč kolek na KÚ 
Tachov)  

• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0000282/1d 
k pozemkům p.p.č. 197/5, 2072/1, 2072/4, 2066/1 vše v k.ú. Kladruby       
u Stříbra. Jedná se o pozemky dotčené stavbou zařízení ČEZ „Kladruby – 
zrušení spínací stanice“  
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• Převzetí daru níže uvedených pozemků od stávajících spoluvlastníků                   
p. Marie Kobzové, nám. 1. máje 25 Černošín a p. Věry Pláteníkové, Klatovy 
II, Čejkova 587 

               -  k.ú. Lšelín     -  p.p.č. 1564/3 o výměře 257 m2 
                                         -  p.p.č. 1564/5  o výměře 14471 m2 
                                         -  p.p.č. 1564/6 o výměře 624 m2 
               -  k.ú. Pozorka u Kladrub       -  p.p.č. 117/1 o výměře 1017 m2 

                                                       -  p.p.č. 117/2 o výměře 63 m2 
                                         -  p.p.č. 117/3 o výměře 2567 m2 
                                         -  p.p.č. 119/1 o výměře 4922 m2 
                                         -  p.p.č. 120/3 o výměře 146 m2 
                                         -  p.p.č. 122/12 o výměře162 m2 

• Zrušení místních knihoven v obci Vrbice a Brod z důvodu nevyužívání těchto  
služeb 

• Smlouvu o dílo uzavíranou mezi městem Kladruby a firmou Zikostav s.r.o.  
       Třemošná na odstranění havarijního stavu sociálního zařízení v ZŠ Kladruby  

za  cenu 1.782.046,- Kč vč.DPH 
• Cenovou nabídku Tesařství a pokrývačství J.Pospíchal, Kladruby                         

na provedení opravy podlahy v ZŠ Kladruby za cenu 76.650,- Kč vč. DPH 
• Smlouvu o dílo č. 1202 uzavíranou mezi městem Kladruby a firmou 

Klimaton s.r.o. Plzeň na dodávku a montáž vzduchotechnického zařízení               
ve ŠJ ZŠ Kladruby za cenu 345.411,- Kč vč. DPH 

• Smlouvu o dílo uzavíranou mezi městem Kladruby a firmou Plzeňské služby 
a.s. Plzeň na provedení Energetického auditu budov a zařízení v majetku 
města – MěÚ, budova kina čp. 90, ZŠ, MŠ za cenu 135.000,- Kč + DPH 

• Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy o převodu nemovitosti 
uzavíranou mezi městem Kladruby a společností IRE-TEX Praha s.r.o. se 
sídlem v Plzni na prodej poz.parcely č. 101/9 o výměře 110.466 m2 v k.ú. 
Pozorka u Kladrub za cenu 25.407.180,- Kč 

• Plán rozvoje města Kladruby na rok 2009  
• Rozpočet města Kladruby na rok 2009 – po zapracování změn  
• Rozpočtový výhled města Kladruby na rok 2009 – 2012  
• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 5/2008  
• Směrnici pro tvorbu a použití sociálního fondu  
• Podmínky závodního stravování v r. 2009  
• Zrušení OZV č. 10/1998 ze dne 17.9.1998 O vytvoření a použití účelového 

fondu ke zlepšení stavu bytového fondu na území obce Kladruby z důvodu 
vrácení finančních prostředků SFRB a převod finančních prostředků z FRB 
na běžný účet k 15.1.2009 

• Odprodej  p.p.č. 1655/1 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 133 m2 a p.p.č. 1661 
v k.ú. Brod u  Stříbra o výměře 199 m2 manželům Františku a Růženě 
Slepičkovým, Na Štěpánce 458/28, Křimice, cena 35,-Kč/1 m2 cena celkem 
11.620,-Kč. Manželé Slepičkovi odprodají městu p.p.č. 4 v k.ú. Brod                    
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u Stříbra o výměře 36 m2 za stejných podmínek – cena 35,-Kč/1 m2, cena 
celkem 1260,-Kč  

• Směnu pozemků z důvodu rozšíření skládky TKO o další kazetu 
s Pozemkovým fondem ČR. Směna pozemku města p.p.č. 1740/19 v k. ú. 
Kladruby u Stříbra o výměře 313 m2 za pozemek PF ČR p.p.č. 1740/6 v k.ú 
Kladruby u Stříbra o výměře 421 m2 

• Navýšení ceny vodného v obcích Brod a Tuněchody, a to s platností od 
01.01.2009 na cenu 15,- Kč/1 m3 (v současné době občané platí 12,-Kč/1 m3 
vody) 

• Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního 
programu NUTS II Jihozápad uzavíranou mezi městem Kladruby       
a Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad na akci – Dopravní 
zpřístupnění lokality Kladruby – sever, v požadované výši 

• Plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2009  
• Smlouvu o dílo č. 2008 – 04 uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Lenkou 

Jungovou, Plzeň, Za Rybárnou 57 na vypracování projektové dokumentace a 
průzkumů na rekonstrukci kina v Kladrubech za cenu 570.000,- Kč bez DPH 

 
Zastupitelstvo města    n e s c h v á l i l o   : 

• Odprodej ani směnu lesních pozemků ve vlastnictví města Kladruby k žádosti 
firmy LUKON  Investment a.s. Praha z důvodu rozšíření rekreačního areálu 
v Boněticích u Stráže 

 
Zastupitelstvo města      u l o ž  i l o   : 

• Starostce města 
-  uzavřít smlouvu se stavebním dozorem na akci Rekonstrukce ZŠ Kladruby  

                 odstranění havarijního stavu sociálního zařízení a provedení opravy podlahy 
 

                           Irena Löriková 
 
 
 
 
 
Jednání starostky a místostarosty města : 
 
21.10.       -     zasedání Rady cestovního ruchu okr. Tachov (starostka) 
21.10.       -     porada starostů Stříbrského regionu (starostka) 
21.10.       -     zasedání rady města 
21.10.       -     zasedání zastupitelstva města 
22.10.       -     kontrolní den stavby 4x8 b.j. Kladruby (starostka + místostarosta) 
22.10.       -     setkání se seniory v DPS (starostka) 
23.10.       -     setkání zástupců měst a obcí s vedením spol. Tondach ve Stodě  
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         (starostka) 
29.10.       -     zasedání rady města 
11.11.       -     kontrolní den na opravě kaple Brod (místostarosta) 
13.11.       -     kontrolní den – rekonstrukce ZŠ (místostarosta) 
18.11.       -     seminář ČSOB na speciální programy pro města a obce v M.Lázních  
                       (starostka) 
18.11.       -     porada starostů Stříbrského regionu (starostka) 
19.11.       -     kontrolní den stavby 4x8 b.j. Kladruby (starostka + místostarosta) 
19.11.       -     jednání s firmou Marcrab ohledně vybavení školní jídelny  

         (místostarosta) 
19.11.       -     zasedání rady města 
20.11.       -     jednání se statikem ohledně budovy kina a budovy čp. 6 (starostka) 
21.11.       -     jednání na Pozemkovém fondu v Tachově (starostka) 
24.11.       -     workshop Plzeň – Rozvoj místních komunikací (starostka) 
26.11.       -     schůzka se sdružením nájemníků domu čp. 260 v Kladrubech  

         (starostka) 
27.11.       -     jednání poradního sboru a členské schůze Sdružení obcí Černošín –  

         skládka  (starostka) 
27.11.       -     kontrolní den na opravě kaple Brod (místostarosta) 
27.11.       -     kontrolní den – rekonstrukce ZŠ (místostarosta) 
  3.12.       -     kontrolní den stavby 4x8 b.j. Kladruby (místostarosta) 
  3.12.       -     valná hromada Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech  

         v Karlových Varech (starostka) 
  3.12.       -     schůzka na projednávání Územně analytických podkladů obce                           

         s rozšířenou  působností Stříbro (místostarosta) 
  3.12.       -     zasedání rady města 
  4.12.       -     veřejné projednávání elektrifikace Výrova (starostka) 
  4.12.       -     kontrolní den stavby – Optimalizace trati (místostarosta) 
  4.12.       -     zasedání zastupitelstva města 
10.12.       -     kontrolní den stavby 4x8 b.j. Kladruby (starostka + místostarosta) 
10.12.      -     schůzka se sdružením nájemníků domu čp. 296 v Kladrubech (starostka) 
11.12.       -     seminář ZČE v Chodové Plané (starostka) 
11.12.       -     kontrolní den – rekonstrukce ZŠ (místostarosta)  
12.12.       -     schůzka Kolegia uživatelů v rámci projektu Kladruby – památkový  

         objekt a živá kultura (starostka + místostarosta) 
13.12.       -     výroční valná hromada SDH (starostka) 
17.12.       -     setkání se seniory v DPS (starostka) 
18.12.       -     zasedání zastupitelstva města 
                            Irena Löriková 
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Rozpočet města Kladruby na rok 2009 -    Výdajová část 
§ název   

1039 Lesy                            300 000 Kč  
2212 Komunikace                            100 000 Kč  
2219 Doprava  a pozemní komunikace                         7 456 217 Kč  
2310 Pitná voda                            215 000 Kč  
2321 Kanalizace a odpad.voda                            410 000 Kč  
3111 Mateřská škola                            803 500 Kč  

  6121+6122                            505 000 Kč  
3113 Základní škola                         1 939 000 Kč  

  6122 vybavní ŠJ                            450 000 Kč  
3314 Knihovny                              67 000 Kč  
3319 SPOZ org. 3300                              25 000 Kč  
3319 Kultura                            436 150 Kč  
3319 Kladrubské léto org.3319                            200 000 Kč  
3319 Divadelní rok org. 0332                            110 000 Kč  
3392 Členské příspěvky sdružení                              32 000 Kč  
3612 Bytové hospodářství                        17 043 264 Kč  
3613 Nebytové prostory                         2 360 000 Kč  
3631 Veřejné osvětlení                         1 340 000 Kč  
3632 Pohřebnictví                              40 000 Kč  
3635 Výstavba obce                                       - Kč  
3636 Územní rozvoj - pozemky                            210 000 Kč  
3639 Technické služby org. 8                         1 949 000 Kč  
3722 Odpadové hospořáství                            450 000 Kč  
3745 Veřejná zeleň                            140 000 Kč  
4351 Domovy - penziony pro star.obč.                            749 000 Kč  
5512 SDH                            155 000 Kč  
6112 Zastupitelstvo obce                         1 526 000 Kč  
6171 Všeobecná správa                         4 117 000 Kč  
6330 Převody vlast. Fondům                            145 000 Kč  
6330 Převody vlast. Fondům                            800 000 Kč  
6330 Převody vlast. Fondům                         2 000 000 Kč  
6330 Převody vlast. Fondům                         1 800 000 Kč  
6399 Ostatní fin. operace                         1 100 000 Kč  

  celkem:                        48 973 131 Kč  
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Příjmová část 
  Kapitola rok 2009 

1111 Daň z příjmů FO 2 300 000   
1112 Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin. 1 000 000   
1113 Daň FO vybíraná srážkou 200 000   
1119 Daň FO do roz.obcí dle prac. 120 000   
1121 Daň z příjmů PO 3 500 000   
1122 Daň z příjmů PO za obce 1 100 000   
1211 Daň zpřidané hodnoty 5 000 000   
1333 Za ukládání odpadu 3 500 000   
1334 Za odnětí zem. půdy 5 000   
1341 Poplatek ze psů 28 000   
1343 Za užívání veřej.prostr. 40 000   
1344 Poplatek ze vstupného 2 000   
1347 Za provoz VHA 60 000   
1351 Příjmy z provozu VHA 80 000   
1361 Správní poplatky 50 000   
1511 Daň z nemovitosti 1 050 000   

236 21    2460 Splátka od občanů FRB 21 636   
231 20    2460 Splátka od občanů byt + ŤŽS 150 519   

4112 Transfér KÚ 473 741   
4116 Transfér ÚP VPP 300 000   
4121 Transfér NN ZŠ od obcí 433 488   

  Transfér Dopr. zpř. Kladr.sever 5 107 003   
236 21     4134 Převody z rozpočtových účtů SF 145 000   
231 10   4134 Převody z  FRB 1 800 000   
231 14  4139 Převod z BÚ na KB 2 000 000   
231 13  4139 Převod na ČS 800 000   
1012   2131 Pronájem pozemků 21 000   
1039  2131 Nájem pozemky Kladr.lesy 495 330   
1039  2132 Pronájem PILNICE 134 680   
1039  2132 Pronájem KANCELÁŘÍ LESY 50 000   
3111  2132 Nájemné MŠ 128 700   
3113  2132 Nájemné ZŠ 297 300   
3314  2111 Knihovna - členské přísp. 1 600   
3319  2111 Příjmy z našich kul.akcí 15 000   
3319  2111 org.3319 Kladrubské léto 80 000   
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3319  2111 org. 0332 Divadelní rok 27 000 
3319  2321 Fin. příspěvky Kladrubské léto 55 000 
3612  2132 Nájemné byty 2 100 000 
3612    2111 Za služby  pro byty 700 000 
3613  2132 Ekonom. pronájem 700 000 
3632  2111 Poplatky z hrobů 20 000 
3636   2131 Poplatek za pozemky 150 000 
3636  2327 Z dob. prostoru 50 000 
3639  2133 Příjmy z pronájmu MV 5 000 
3722  2132 Za vytříděný odpad 60 000 
4351  2111 Nájemné DPS 1 000 000 
4351 2111 org.4317 Výkon pečovatelské služby 10 000 
6171  2111 Příjmy správa 20 000 
6171  2321 Neinvestiční dary 5 000 
6171  3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 
6171  3112 Příjmy z prodeje nemovitostí 0 
231 13 6310  2141 Příjmy z úroků BÚ ČS 3 000 
231 14  6310 2141 Příjmy z úroků BÚ KB 1 000 
231 20  6310 2141 Příjmy z úroků BÚ GE MB 20 000 
236 20  6310  2141 Příjmy z úroků SF 1 500 
236 21  6310  2141 Příjmy z úroků FB 5 000 
    35 422 497 
   
   

Financování:   
231 13     8124 Splátky úvěru DPS  org. 4319 -           800 000     
231 14     8124 Splátky úvěru 4x8 b.j. -         1 000 080     
218 40     8123 Čerpání úvěru 4x8 b.j.           6 089 366     
231 10     8115    Úspory z minulých let           9 261 348     
Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek bude uhrazen dočerpáním úvěru 
ve výši 6.089.366,- Kč a z úspor minulých let ve výši 9.261.348,- Kč. 
 
 
 
 

      Miroslava Škorvánková  
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Plán rozvoje města Kladruby na rok 2009 
 

Akce Plán poznámka 

      
  Láz   
Údržba a rekonstrukce VO             80 000,00     realizace i bez dotace 
Úprava a údržba komunikací             15 000,00       
Rekonstrukce rybníka            300 000,00     podíl města * 
Stavba kurtu a hřiště             80 000,00       

Celkem Láz           475 000,00       
      
  Vrbice   
Údržba VO             15 000,00       
Oprava a údržba komunikací             15 000,00       
Protipovodňové opatření            100 000,00       

Celkem Vrbice           130 000,00       
      
  Brod   
Údržba VO             15 000,00       
Provoz vodárny            120 000,00       
Oprava a údržba komunikací             15 000,00       
Dětský koutek             50 000,00       
Úprava hřiště              10 000,00       

Celkem Brod           210 000,00       
      
  Tuněchody   
Údržba VO             15 000,00       
Oprava a údržba komunikací              5 000,00       
Desinfekce studní a rozbor vody              5 000,00       
Kaplička - nátěr střechy             10 000,00       

Celkem Tuněchody             35 000,00       
      
  Milevo   
Údržba VO              4 000,00       
Oprava a údržba komunikací              5 000,00       
Desinfekce studní a rozbor vody             10 000,00       

Celkem Milevo             19 000,00       
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  Kladruby    
Vodní hospodářství     
Desinfekce studní a rozbor vody             50 000,00       
Celkem vodní hospodářství             50 000,00       
      
Opravy a údržba VO     
Oprava a údržba VO              50 000,00       
Zadní ulice 4x8           860 000,00   
Zadní ul. (pod suškou) + PD           250 000,00       
Rev. ul. + PD           150 000,00       

Celkem VO           1 310 000,00       
  

  

ZŠ     
Nákup konvektomatu do ŠK           450 000,00       

Škola celkem           450 000,00       

      
MŠ     
Nákup myčky             55 000,00       
Rekonstrukce WC 3 odd.                       300 000,00       
Nákup nábytku  3. odd.           100 000,00       
Zateplení budov           150 000,00     podíl města * 

Celkem MŠ           605 000,00       
      
SDH     
Opravy a údržba             15 000,00       
DDHM             40 000,00       
Služby (servis, STK)             25 000,00       
Investice             20 000,00       

Celkem SDH           100 000,00       
      
Údržba bytového hosp.     
Údržba a opravy bytového fondu           200 000,00       
Oprava fasády čp. 298 - 299           250 000,00       
Oprava střechy čp. 209           350 000,00       
Výměna oken, dveří 355,356,86           510 000,00       
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Celkem UBH        1 310 000,00       
      
Komunikace     
Chodníky a parkoviště "S"         5 781 217,00   
Chodník Rev.ulice. levá str.        1 200 000,00       
Chodník Rev. ulice pravá str.             300 000,00       

Celkem komunikace        7 281 217,00   
      
Veřejná zeleň     
PD ozelenění Okružní ulice             30 000,00       
Ostatní zeleň              90 000,00       

Celkem VZ           120 000,00       
      
Místní hospodářství NP     
Veřejný  rozhlas  Zadní, Okružní           300 000,00       
Výstavba kabin a rek. hřiště           800 000,00       
Rekonstrukce kino            500 000,00     podíl města * 
Ostatní údržba a opravy NP            200 000,00       
Oprava střechy pilnice           300 000,00       
Plynofikace Ždár + PD           180 000,00       

Celkem  místní hosp. NP         2 280 000,00       
      
DPS     
Výměna oleje výtah             34 000,00       
Opravy a údržba              45 000,00       

Celkem DPS             79 000,00       
  

Pohřebnictví     
Oprava hrobů              20 000,00       
Zeleň             20 000,00       

Pohřebnictví celkem             40 000,00       
      

Technické služby     
Nákup komunální techniky           100 000,00       
Opravy a údržba strojů             50 000,00       

Technické služby celkem           150 000,00       
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Akce v realizaci     
4x8 bytových jednotek      13 833 884,00       

Realizované akce celkem      13 833 884,00   

      

Celkem        28 478 101,00     

      
poznámky:  *  akce realizovaná pouze v případě získání dotace 
                                                                                                 Jaroslav Pospíšil  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Stanovené termíny svateb na rok 2009 
 
17. ledna 2009  27. června  2009 
14. února 2009  8.  srpna  2009 
21. března 2009  9.  září   2009 
11. dubna 2009  19. září  2009 
23. května 2009  10. října  2009 
13. června 2009  14. listopadu 2009 
    12. prosince  2009 
V tyto dny mohou být svatby uskutečněny jak na MěÚ v Kladrubech,       
tak  v kladrubském klášteře. 
      Hana Floriánová 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 
 
M a t e ř s k á     š k o l a          
 
Po stopách historie Kladrub 
Děti za třídy koťat využily krásného podzimního dne                            
k poznávací vycházce. U kláštera si děti prohlédly sochy mnichů 
s křížem a poslechly si pověst vztahující se k sousoší. Pokračovaly lesní cestou až ke 
křížku,kde se seznámily s pověstí „ O dívčím skoku". Cestou děti plnily různé úkoly: 
luštily hádanky, poznávaly spadané listí, pozorovaly mraveniště, plnily bobříka 
mlčení. Děti byly nadšené z vycházky, ještě několik dní si vyprávěly zážitky                     
a plánovaly, jak na tuhle procházku vezmou i své rodiče.   
  

        Ladislava Pauchová  
 

Mikulášská nadílka v MŠ 
 Ani v letošním roce nezapomněl Mikuláš s čertem na své malé kamarády. Mikuláš            
s andílkem měli přichystané plné sáčky dobrot. Nezapomněli ani na zdravou výživu,           
a tak si děti odnesly i jogurty a ovoce. Čert pak pouštěl hrůzu na zlobivé děti, které 
musely slíbit, že se polepší. Jako poděkování každé dítě předneslo básničku nebo 
zazpívalo. Děkujeme členům divadelní společnosti "Divoch", kteří věnovali svůj čas 
na tuto akci.  

Petra Kertysová 
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Štrůdlování u Sluníček 
 
Příjemnou tečku za podzimním obdobím jsme se Sluníčky udělali 27.11. Sešli jsme se 
v naší třídě a společně strávili část odpoledne. Maminky připravily jablíčkové 
pohoštění – štrůdly,jablečné koláče,řezy,šátečky a další pochoutky s jablky a děti jim 
na oplátku zazpívaly a zatančily. 
Ve zručné dílně si všichni mohli vyzkoušet svou šikovnost při tvoření malých dárků       
a ozdob.Například – víte, jak vypadá veselé jablíčko nebo papírová křížala, či jak 
vyrobit svíčku, která nepálí, a čerta, kterého se nikdo nelekne? Zeptejte se našich dětí, 
nebo příště přijďte k nám. 
                                           Zuzana Křížová 
 
Veselé dračí létání 
  
Opět po dvou letech jsme se pokusili zvítězit nad nepřízní počasí (vloni nám vítr  nebyl  
pro výše uvedenou akci nakloněn), a proto jsme rodiče s dětmi postavili termínově 
před celý týden – půjdeme pouštět draky tehdy, až bude „větrno“– od pondělka do 
pátku; pomohla zlatá střední cesta – ve středu  15.10  jsme se vypravili  na louku ke 
hřbitovu, kde byly velmi příznivé podmínky pro závody draků. Po chvílích 
experimentace, zpocených zad a umdlených nohou se všichni draci ocitli ve vzduchu. 
Kdo ví, který tatínek, maminka i babička, si rádi zavzpomínali na léta svého mládí      
a vůbec je nemrzela např. kolize s drakem ve větvích stromu nebo dlouho odolávající   
a trucující drak, který nechtěl vyletět k obloze. Za svou snahu a aktivitu byly děti po 
zásluze odměněny – sladkostí  i diplomem – dračí omalovánkou.  
 
Víte,že : 
- v úterý 16.12. 08 pojedeme do divadla  ALFA  v Plzni na pohádku  „ Taková 

a maková“ 
- na středu 17.12.08  jsme pozvali do třídy  Koťat  i  Sluníček  všechny rodiče   

na „Vánoční dárkování“ se  zpěvem koled, pohádkami a verši o zimě          
i Vánocích; nebude chybět ani  mlsání vánočního cukroví -vzorek       
od maminek 

- dne 18.12.08  třída Koťat půjde potěšit svým programem i obyvatele DPS       
a zároveň je podarují  drobnými dárky a  přáníčky 

- od 22.12.08 do 2.1.09 bude provoz MŠ Kladruby uzavřen,otevře se opět 
v pondělí 5.1.09 

- naše velké poděkování  patří  včelařům  v Kladrubech  (hlavně p.J.Kovaříkovi 
a p.M.Škorvánkové)  za perníkové  Mikuláše s čerty  a  za krásnou a voňavou 
perníkovou pařezovou chaloupku s Křemílkem a Vochomůrkou 

- další náš dík patří sponzorům a zprostředkovatelům dárků  ( p.P.Pauchovi, 
 p. Zdvihalové a p.R.Kertysovi ) pro děti k Mikuláši ( sladkosti, jogurty ). 

 
        Alena Medová  
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Z á k l a d n í      š k o l a : 
     
Víkendový pobyt „šesťáků“ na Přimdě 
(15. – 16. listopadu) 
Už jsem se nemohla dočkat sobotního rána, 
protože jsme vyráželi na výlet s naší třídou. 
Jeli jsme na Přimdu do hotelu Přimda.  
Když jsme tam přijeli, ubytovali nás do 
pokojů. A pak jsme šli hrát do jídelny hry. 
Byly tam s námi paní učitelka Dusíková a 
paní učitelka Havránková a dvě lektorky Mirka a Lenka. Mirka s Lenkou pro nás 
připravily dobré a zajímavé hry. Většině se nejvíc líbilo, jak jsme hráli na včelky              
a sbírali víčka, mně se líbilo všechno, bylo tam veselo. Dobrá hra byla také, když jsme 
si stavěli své město.  
Celý den rychle utekl a večer jsme šli do bazénu, tam to bylo také fajn.  
Druhý den jsme pokračovali, hráli jsme na mrkanou, venku pak na krokodýly, to byla 
také dobrá hra… Mě bavilo prostě všechno! 
V neděli ve tři hodiny odpoledne jsme jeli domů a doma jsme všechno vyprávěli. Bylo 
to tam moc hezké, škoda, že jsme tam nebyli déle. Všichni by chtěli jet zas!     (JaK) 

 
Prodej výrobků žáků ZŠ na Mikulášských trzích 
V sobotu 6. prosince měla základní škola na náměstí opět svůj stánek. Dívky z 8. a 9. 
třídy  prodávaly nejrůznější 
vánoční dekorace…  
Na výběr byly např. 
„ministromečky“, adventní 
věnce ze slaného těsta, 
dekorace do oken, různé 
drobnosti na stromeček, 
perníkové zvonečky, drátěné 
rybky nebo třeba staročeské 
perníky, s jejichž výrobou 
nám pomohli místní včelaři 
(tímto jim také děkujeme). 
Přípravy nám zabraly 
přibližně tři týdny, ale 
námaha jistě stála za to! 
Podařilo se nám vydělat 
téměř 4500 Kč, takže už 
máme více než polovinu částky, kterou potřebujeme na školné pro naší Muthinu 
z Keni. 

BeE, JoE, ŠiP, ŠáS 
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Mikulášský Open Cup 08 
 

5. ročník boulderingových závodů mládeže byl zároveň i pátým a posledním 
závodem 2. ročníku Překližka Cupu, ve kterém se rozhodovalo o celkových vítězích za 
rok 2008. 
Z našeho horolezeckého kroužku Maglajz se 
zúčastnilo 15 chlapců a děvčat. Opět se nám 
podařilo získat několik medailových 
umístění, ale už ne tolik, jako v minulých 
letech. Konkurence /Stříbro, Plzeň, 
Mariánské Lázně, Cheb aj./ i náročnost 
roste, a kdo chce myslet na nejlepší 
umístění, musí přípravě věnovat maximum. 
Ale každý vyhrávat nemůže a zaslouží si 
uznání i obdiv všichni, kteří se na Mikuláše 
přišli poprat s opravdu náročnými cestami, 
které pro ně členové HK Skoba Stříbro ve 
spolupráci s DDM připravili. Odměnou jim 
byly nevšední prožitky mezi svými 
vrstevníky a i ten, kdo nevyhrál, nějaký ten 
dáreček od Mikuláše dostal. Na závěr závodů byly vyhlášeny i celkové výsledky 
Překližka Cupu a vítězové obdrželi opravdu hodnotné ceny ☺ 
 
Medailová umístění našich závodníků – Mikulášský Open Cup: 
 
H1  1. Richard Palma, 3. Josef Říha                    
H2  3. Václav Blažek 
H3  1. Martin Budín, 2. Jan Nový                      D3  2. Kateřina Vlčková, 3. Jana  

  Hrachovcová 
H4  3. Petr Kamínek                                           D4  3. Nikola Budínová 
 
 
Překližka Cup 2008 - vítězové v jednotlivých kategoriích: 
 
H1  Richard Palma /Maglajz Kladruby/            D1  Kateřina Boučková /Cheb/ 
H2  Filip Štědrý /Skoba Stříbro/                        D2  Míša Matúšová /Skoba Stříbro/ 
H3  Martin Budín /Maglajz Kladruby/              D3  Kateřina Vlčková /Maglajz  

Kladruby/ 
H4  Martin Zezula /Skoba Stříbro/                    D4  Lucie Davidová /Skoba Stříbro/ 
Prvním závodem sezóny 2009 bude Maglajz Boulder Cup, který se bude konat  
7. března v tělocvičně ZŠ Kladruby.                                                                                        

   Pavel Nový 
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Střípky ze ZŠ 
- 16.10. se družstvo starších žáků z naší školy zúčastnilo 1.ročníku Mini Globe 
Games /přírodovědná soutěž pro školy okresu Tachov/, které společně pořádaly DDM 
Stříbro a ZŠ Mánesova Stříbro. Byla to generálka na květnové Globe Games, které se 
budou konat také ve Stříbře a tentokrát i s mezinárodní účastí /7. – 11.5. 2009/ 
- 22.10.se do světa řeckých bájí vydala čtyřčlenná družstva několika základních 
škol Plzeňského kraje, mezi kterými nechyběli ani naši žáci. Střední průmyslová škola 
stavební připravila hru nazvanou Tajemství Minotaura, kde bylo třeba splnit šestnáct 
úkolů, zaměřených na zručnost, pozornost, logiku a paměť. 
- 23.10. byla slavnostně otevřena venkovní horolezecká stěna v areálu dětského 
hřiště za budovou městského úřadu.  
- 25.10. začala rekonstrukce sociálních zařízení a vodovodního řadu v základní 
škole. V současné době jsou zprovozněna WC v 1.patře budovy 2.stupně a finišují 
práce na dokončení WC v budově 1.stupně, kde bude i  WC pro vozíčkáře. 15.12. 
začnou práce na připojení zemního plynu do školní kuchyně, úpravy vzduchotechniky, 
opravy rozvodů vody a odpadů. Rekonstrukci provádí firma Zikostav. 
- 28.10. zazpíval pěvecký sbor vedený p. učitelem Legem při slavnostním 
zasazování stromu u příležitosti státního svátku ČR. 
- 5.11. – všichni žáci a učitelé se shromáždili před vchodem do školy, aby 
mohla být pořízena společná fotografie. Ta byla odeslána s průvodním dopisem                 
a dárkem naší adoptivní holčičce Muthině do Keni. 
- 14.11. se konal pochod proti diabetu, kterého se kromě školáků zúčastnili              
i někteří kladrubští občané. 
- 15.-16.11. se uskutečnil společný víkendový pobyt žáků 6.třídy na Přimdě 
/viz.článek/ 
- 18.11. soutěžili žáci ZŠ v recitaci poezie. 
- 20.11. ZŠ Kladruby pořádala zájezd do Komorního divadla na představení 
„Zkrocení zlé ženy“. Zúčastnili se žáci 2.stupně a jejich rodinní příslušníci. 
- 22.11. učitelé se zúčastnili sobotního školení, jehož cílem bylo přiblížit                 
a vyzkoušet si netradiční způsoby učení podle ŠVP. 
- 24.11. skupina historického šermu Pernštejni přijela do naší školy s pořadem 
„Obrazy z války Třicetileté“ 
- 26.11. byla zahájena rekonstrukce podlahy v relaxační místnosti na 1.stupni. 
Opravu provádí firma Tesařství Pospíchal. 
- 28.11. dobrovolníci z Humanistického centra Narovinu přijeli do naší školy 
seznámit žáky s životem v Africe. 
- 5.12.pracovní týmy 6. – 9.třídy připravily Čertovskou diskotéku pro své 
spolužáky z 1. a 2.stupně. Na parketu tančili Mikulášové, Čerti i Andělové, mezi 
diskotékovými hity se děti bavily při různých soutěžích. 
- 5.12. Mikulášského turnaje ve florbalu se v tělocvičně školy zúčastnily čtyři 
týmy z druhého stupně, které se utkaly o vítězství systémem každý s každým.  Tým 
kapitána Miloše Nedvěda prošel turnajem bez zaváhání a zaslouženě zvítězil. Uznání 
za bojovnost a snahu si zaslouží tým dívek ☺ 
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- 6.12. Mikulášské trhy byly vítanou možností k získání prostředků pro 
podporu vzdělání naší adoptivní keňské holčičky Muthinu /viz. článek/ 
- 6.12. se ve Stříbře konal již 5.ročník Mikulášského Open Cupu v boulderingu 
mládeže /viz. článek/ 
       Pavel Nový  
 
 
 
Mateřská škola z Kostelce děkuje  
 
Jako tradičně se těsně před Mikulášem objevili v naší mateřské škole zástupci 
Základní organizace včelařů z Kladrub. S nimi přišla do školky i ta pravá vánoční 
vůně. Včelaři přivezli  perníčky v podobě čerta a Mikuláše, které pak děti nalezly v 
mikulášských balíčcích. Jako veliké překvapení předali dětem krásnou perníkovou 
pařezovou chaloupku i s Křemílkem a Vochomůrkou. Jak nám prozradila paní 
Škorvánková , takto krásně jí ozdobily šikovné občanky z Ostrova. Děti měly z dárků 
velikou radost. Jsme moc rádi, že 
na děti včelaři myslí a každoročně 
je obdarují. Moc si toho vážíme             
a touto cestou jim ještě jednou 
děkujeme a přejeme hezké                  
a spokojené Vánoce.  
 
 

Děti a zaměstnanci 
Mateřské školy v Kostelci děkují 
všem občanům z Kladrub, kteří si 
na Mikulášském trhu zakoupili             
v jejich stánku vánoční 
výzdobu. Díky výtěžku této akce, 
která se opakovala v pondělí              
i v Kostelci , můžeme obohatit 
vánoční nadílku v MŠ a opakovaně 
přispět i dětskému oddělení 
Fakultní nemocnice v Plzni. 
Přejeme všem krásné Vánoce 
 

Hana Hermanová 
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Co je to MASka? 
 

Velmi často se setkáváme s tím, že řada 
obyvatel našeho regionu stále neví, co to je  Místní 
akční skupina a jak jim může tato organizace 
pomoci. Proto vznikl tento seriál, ve kterém 
bychom všem  rádi  představili naši Místní akční 
skupinu Český Západ a poradili  zájemcům, jak 
získat peníze na své nápady a na rozvoj našeho 
regionu. 
Bc.Kateřina Kvasničková, MAS Český Západ -
Místní partnerství 
1.díl: Co se skrývá pod zvláštním názvem Místní akční skupina? A jak nám může 
tato organizace pomoci? 
Místní akční skupina (zkratka MAS) je organizací, která se zakládá a funguje na 
principech doporučených Evropskou unií.  Místní akční skupiny vznikají na celém 
území  České republiky, ale i v jiných evropských zemích  a jejich hlavním cílem je 
zajistit rozvoj venkovských oblastí.  
Rozvoji svého území mohou pomoci získáním  finančních prostředků z Evropské unie 
a ty pak  dále rozdělovat.  Speciální program vytvořený  Evropskou unií k podpoře 
venkova se jmenuje LEADER. Aby MASka peníze z LEADERu získala, musí 
vypracovat program (Strategický plán Leader), ve kterém musí Evropskou unii 
přesvědčit, že dokáže svěřené finance účelně a smysluplně využít pro svůj venkovský 
region. Značnou výhodou MASky je, že nevzniká nařízením „shora“ tzn.  ze strany 
krajských úřadů anebo vlády, ale z iniciativy místních občanů.  Takže MASku 
zakládají lidé, kteří v oblasti žijí, kteří ji dobře znají a vědí, jaké má jejich oblast 
problémy a zároveň mají nápady jak tyto problémy řešit. Aby ale nedošlo 
k jednostrannému upřednostňování některých členů MASky  anebo podpoře jen jedné 
oblasti, musí být v MASce rovnoměrně zastoupeny jak obce, tak neziskové 
organizace, podnikatelé a zemědělci.  
Na našem území působí MAS Český Západ – Místní partnerství s kancelářemi v obci 
Olbramov a městě Kladruby. MAS Český Západ  se podařilo získat peníze z Evropské 
unie již několikrát a podpořila řadu užitečných projektů.  V roce 2007 se jí podařilo 
uspět v programu LEADER 2007-2013. A tak v následujících 5 letech bude několikrát 
do roka připravovat tzv. Výzvu, v rámci které bude finančně podporovat  vybrané 
projekty.  
Máte-li proto nápady, jak pomoci vaší obci, památce, podnikání  atd.,  ale chybějí vám 
na to peníze, MASka je tu od toho,aby Vám poradila a případně pomohla peníze 
získat. Informace můžete nalézt na webových stránkách www.leader-ceskyzapad.cz 
anebo na obecním úřadě. 
Příště: co udělat pro získání dotace. 

Bc.Katerina Kvasnickova 
asistentka pro publicitu MAS 

kvasnickova@leader-ceskyzapad.cz 
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Hasiči  opět  informují   
           

Naši mladí hasiči se přes zimní období učí značky a uzly, aby zvládli jarní 
soutěž „Plamen“, příprava na tuto soutěž je velmi náročná.  

Dne 13.12.2008 se uskutečnila výroční schůze, kde jsme hodnotili celoroční 
činnost hasičů. U této příležitosti jsme ocenili některé členy za věrnost, jsou to: 
Křen Zdeněk  10 let 
Svoboda Rudolf  10 let 
Švarc Josef  10 let 
Větrovec Martin  10 let 
Vítámvás Jakub  10 let 
Svoboda Rudolf st. 40 let 
 
Čestná uznání obdrželi : 
Palma Tomáš 
Polívka Bohuslav 
Šebesta Martin 
Keller Milan  
 
 
A nyní k přípravám našeho plesu, který 
se bude konat 17. 1. 2009. Předprodej 
vstupenek je v hasičské klubovně 
každou  středu a čtvrtek od 16.00-18.00 
hodin. Všichni občané jsou srdečně 
zváni.  
  
Závěrem bych chtěl za celý sbor hasičů 
popřát všem šťastné a veselé Vánoce            
a úspěšné vykročení do nového roku 
2009. 
 

  

 František Ammerling 
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Včelařské okénko    

Včela (Apis)  
 
je rod blanokřídlého hmyzu, který zahrnuje čtyři významné opylovače kvetoucích 
rostlin, včetně nejpěstovanějšího medonosného sociálního hmyzu, včely medonosné. 
 
Včela medonosná původně žila jen v Evropě, Asii a v Africe. Do Ameriky, Austrálie  
a na Nový Zéland byla přivezena až někdy v 17. století. Svá hnízda staví                          
na chráněných místech, přičemž jsou jednotlivé [plásty] umístěny vedle sebe. Má 
nejvyšší hospodářské využití. Včela indická ( Apis indica F.) žije v Indii, Číně, 
Japonsku a přilehlých oblastech Sibiře. V poslední době se dostává do popředí zájmu 
vědců, neboť je původním nositelem roztoče Varroa destructor. Na rozdíl od 
domestikovaných včel dovede s roztočem přežívat a od něj se i očistit. Včela květná           
( Apis florea F.) žije pouze ve volné přírodě v Asii. Včela zlatá (Apis dorsata F.) žije    
v horských oblastech Indie. Včela Apis laboriosa byla objevena teprve nedávno, a to          
v Nepálu. 
 
Kromě včel rodu Apis se do čeledi včelovití řadí tisíce druhů sociálního                            
i samotářského hmyzu. Přestože včela jako taková je symbol sociálního způsobu 
života, druhově nejbohatší skupinu včel představují právě samotářské včely, jen v ČR 
žije kolem 600 druhů. 

   

Kladrubští včelaři Vám všem přejí vše nejlepší do nového roku 2009 a celý rok 
s českým medem.  

 František Černoch   
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Chovatelské okénko  
 
  Šťastné a veselé Vánoce, bohatého Ježíška, všechno nejlepší      
do nového roku , hodně zdraví a životní spokojenosti přejí kladrubští chovatelé.  
 

                                   
     František Janoušek  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Výrovští myslivci informují  
          
         Letos naposledy se pokusím napsat Vám něco nového z dění v našem 
mysliveckém sdružení. Končí nám rok, a je tedy čas na malé ohlédnutí se za tím právě 
končícím. 
         Již v předešlých číslech kladrubského Zpravodaje jsem psal o problémech 
s přemnožením divokých prasat. V letošním roce byly tyto problémy umocněny 
pěstováním kukuřice na polích v naší honitbě. I přes enormní snahu všech členů se 
nedalo zabránit vzniku škod a jen díky pochopení ze strany vlastníků kukuřice, 
soukromých zemědělců Nedvědů, jsme tuto situaci přestáli. Do budoucna je potřeba 
stavy divočáků alespoň částečně zredukovat a pochopitelně k tomu nestačí intenzivní 
odlov v jedné honitbě, ale zvýšený odlov v rámci celé oblasti Stříbrska.  
         To, že končí starý rok, znamená také blížící se termín 4. mysliveckého bálu , 
který se koná  24. 01. 2009 v Kladrubech. Pro všechny účastníky je připravena bohatá 
zvěřinová tombola.  
         Všem Vám s blížícími se Vánocemi přeji hlavně mnoho zdraví, štěstí, spokojené 
prožití svátků a  úspěšné vykročení do roku 2009. 
 
S pozdravem                                                                                                   Petr Hucl 
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HISTORIE  
 
Jména a příjmení našich předků 

 
Jak vznikala jména a příjmení 

 Jména byla zprvu rozdělena stavovsky. Složená jména (Boleslav, Ludmila, 
Nezamysl) byla vyhrazena zpravidla jen urozeným lidem, tedy panovníkům, šlechtě, 
vojevůdcům), zatímco jednoduchá jména (Chval, Čekan, Maršík, Blažej) náležela 
poddanému lidu. Děti zůstávaly v raném věku dokonce většinou ještě nepojmenovány. 
Pojmenování osob bylo v nejstarších dobách pochopitelně jednojmenné, tedy 
neuvádělo se ještě příjmení. Žilo se v malých sídlech, proto stačilo pro vzájemné 
rozlišení osob jediné jméno. 

Později, když narůstal počet lidí, bylo třeba rozlišit jednotlivce se stejnými 
jmény, a tak postupně vznikala různá „přízviska“ a později i příjmení. V našich 
zemích se přibližně od husitských válek začala objevovat jména s dodatkem „dictus“ 
(řečený) nebo „alter“ (jinak, jiný). Po roce 1500 většina obyvatel Kladrub užívala již  
u svého jména i příjmení. 

 

V době založení kláštera 
V tzv. zakládací listině kladrubského kláštera hlásící se k roku 1115                     

se zachovala více než stovka (!) různých jmen poddaných a řemeslníků, kteří byli 
klášteru panovníkem Vladislavem I. darováni a také několik jmen drobné šlechty, 
vzniklé při kolonizování pohraničního lesa z předáků rodin nebo rodů, tzv. stařešinů či 
kmetů. 

Podívejme se tedy na několik ukázek jejich jmen tak, jak jsou v této velmi staré 
listině uváděna. Je třeba připomenout, že vyjmenovaní řemeslníci nebo vykonavatelé 
služeb nesídlili přímo v klášteře, ani v jeho blízkém okolí, ale své výrobky nebo 
výpěstky přinášeli opatovi a mnichům do Kladrub. Jako příklady je možné uvést: 

kožešník Bezuj z Plzně (to je z dnešního Starého Plzence) 
hrnčíř Oslata ze Zdemyslic 
ševci škorní Malucha, Nepřivod a Neuhod ze Žatce 
kuchaři Maka, Dalich, Dobrata a Ratník (zřejmě z blízkého okolí) 
výrobce číší Svojboh z Libušína u Kladna 
štěpaři (pěstitelé vinné révy) Lovata z Úherců u Loun, Černata, Hodata, Lopel, 
Třebata a Bosej z vesnice Vinná na Litoměřicku 
komorníci Domabor a Čik z Touškova 
čistič šatů Ras z Milostína u Rakovníka 
železník Tetík z Lukové u Manětína 
rybáři Vavřík z Libochovan u Litoměřic na Labi, Čekan, Maršík a Blažej 
z Lahovic u Prahy na Berounce (tehdy ještě nazývané Mže), Milhost, Oteka, 
Domacha, Častolov z Nezabudic na Mži na území dnešního Křivoklátska 
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brtníci (včelaři, kteří odevzdávali po 9 hrncích medu lesních včel) Mrhavec       
a Lovík z Lukové, Nelepa, Zuza, Ozobej a Slavík z Vranovic u Radnic, Borsata, 
Zverek, Birsota, Milhost, Uhřin a Radosta ze Zemětic u Merklína 
sokolníci (náhončí) Zestrogor a Hluša z Kosova 
poddaní určení k práci na polích Radota, Máň a Máč z Lukové, Kojánek 
z Dnešic, Kain z Meclova, Bohumil, Bik a Mstata z Hněvnic, Chava, Leskas       
a Zmohor ze Sytna, Bezděd a Radosta z Cebivi 
sluhové Obida, Potěha, Milota, Mirsa, Martin, Gumprecht, Koňas, Rerenka, 
Valterius 
pomocníci a strážci kostela (dušníci) Mutis, Cvar, Milik, Dunaj, Stojan, Hluša, 
Neostup, Bratrata, Mania, Milon, Racek a Třebek ze Všekar 
drobná šlechta (jako pozdější dárci svých vesnic, polností a poddaných klášteru) 
kmet Uto (z Čečovic), kněz Chval (z Hlinného), sedlák Mojzlan (ze Slatiny), 
Gotpolt (z Metelska), Beneda (z Jivjan), Bohuchval (z Bušovic) 
 

To ovšem zdaleka nejsou všechna jména poddaných a řemeslníků, která se objevují 
v uvedené listině. Jistě i tento výčet ale postačí jako ukázka pro vytvoření náhledu o 
jménech našich předků žijících ve 12. století. 
 

Jména kladrubských měšťanů na začátku novověku 
Ze zachovaných zápisových knih města Kladruby ze 16. století i pozdějších 
lze opět zjistit stovky a stovky jmen našich předků, kteří tehdy žili 
v Kladrubech. To už ovšem většina z nich užívala ke svému jménu i tzv. 
„přijmi“, tedy příjmení. To se tvořilo podle různých kritérií: 

 
podle povolání nebo řemesla: Sylva Řezník, Ambrož Sladovník, Adam Krejčí, 
Andreas Švec, Motle Cihlář, Haštal Pekař, Tůma Provazník, Jíra Hrnčíř, 
Šebesta Myslivec, Jan Koželuh, Říha Soukeník, Vávra Kolář, Franta Tesař, 
Říha Myslivec, Káča Bečvářka, Anna Kramářka, Matouš Lazebník, Václav 
Orfeus Písař, Jindra Kuchmistr, Koubek Maštalíř, Pavel Mlynář, Havel 
Rybníkář, Jan Rektorových, Jiří Farářík, Jan Hejtman klášterský 
 
podle svých vlastností nebo tělesných vad: Mikuláš Kulhavý, Kliment Lahodný, 
Jan Šilhavý, Havel Nejedlý, Pavel Strachota, Vondra Šeplavý, Martin 
Hroznejch, Jan Drahota 
podle měst a vesnic odkud přišli do Kladrub: Jiřík Dačický, Linhart Berounský, 
Valentin Strakonický, Benedikt Hostounský, Pavel Toužimský, Jan Zhořský, 
Vojtěch Klatovský, Jakub Lazius Klatovský (podle italského Lazia, který se 
podruhé oženil s dcerou Vojtěcha Klatovského), Pavel Malesický, Pavel 
Domazlicenus, Jan Kočovský, Šebesta Krtínský, Hanzalík z Lázu, Jakle mlynář 
Jerenský (Jirná), Jeroným z Mediolanu (mistr malíř z italského Milána ve 
službách kláštera), Benedikt Vlach (rovněž Ital, který se v Kladrubech oženil 
s dcerou Adama Krejčího) 
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další typicky česká jména v Kladrubech z té doby: Jiří Pánek, Martin Klásek, 
Felix Vocelka, Jan Brož, Šimon Pešek, Martin Šamák, Viktorin Voldříšek, 
Anton Bihulin, Petr Lidčiný (matka se jmenovala Lidka nebo Lidmila), Jakub 
Vondráček, Volf Matoušek, Jakub Střížka (němečtí obyvatelé ho později 
nazývali jak Tschischka – čteno čiška či také zischka – čteno ciška, a tak se mu 
začalo říkat  též Žižka, podle něho potom i Žižkův namísto Střížkův mlýn) 
 
německá jména se začala vyskytovat během třicetileté války a po ní, např.: Fobl 
Platzer, Jakub Ausknecht, Part Oth, Bartoloměj Kholšmíd, Jan Erhardt, Vít 
Habrhanzl, z dalších cizích jmen to byla jména: Jakub Croo, Josef de Cento, 
Dominik Pandini 
 
z tak zvaných urozených lidí, tedy příslušníků nižší zemanské šlechty, usazené 
v Kladrubech především ve službách kláštera, to byli kromě jiných  také Wolf 
Trautenberg z Třídvoří, Jiří Šernitigar z Šernitigu,  v Pavlovicích, Jan Dětský 
z Liboslavi, Jindřich Khelbl z Křižínku, Johanka z Čihalova, Jan Vlček 
z Příčiny a na Nedražicích, Jiří Lukavský z Čivic a Řeneč, Václav Kladrubský 
z Buksic a v Plzni, Jiřík Vejpovský ze Šťáhlav, Volf Sedlecký z Oujezdu a na 
Racovech, Mikuláš Voldřich z Bukova. 
 
existovala i jména podivná a směšná, např. Jan Tlustá noha, Jan Zlatá koza, 
Vejpůle Makšant, Voršula a Vejpůle – dcery Andrease řemesla ševcovského, 
Starej Lydrle, Jan Čerth, Mladej Janek a jeden obyvatel si vysloužil zajímavé 
pojmenování, aniž by k němu potřeboval jméno křestní – říkali mu Spálil radlici 

 
 

                                     Jiří Ćechura 
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KULTURA 
                     
Martinská slavnost 

 
Svatý Martin na koni, podkovami zazvoní. 
A ten kůň je sníh, leží na polích. 

 
V sobotu 15. listopadu si děti a rodiče již potřetí připomněli postavu sv. Martina. 
Protože postava tohoto světce je spojována s pomocí druhým lidem, celá slavnost se 
nesla právě v tomto duchu. Po slavnostním zahájení u Základní školy v Kladrubech se 
děti setkaly se čtyřmi mnišskými vyslanci z kladrubského kláštera a byly jimi 
požádány o pomoc při výzdobě staré klášterní kaple. Děti se tohoto úkolu zhostily na 
výbornou, a vznikly tak opravdu zajímavé malby.  V parku u školy dále našly 
kouzelné svítící podkovy,  které obsahovaly kouzelnou formulku pro přivolání Martina 
na bílém koni.  Snažení dětí mlčky pozorovali mniši, čímž si ověřili, že děti jsou velice 
ochotné a nápomocné. Proto je mniši s radostí odvedli na klášter, kde přípravy na 
příjezd vzácné návštěvy právě vrcholily. Zbývalo jen dodělat zmiňovanou kapli. Když 
děti vstoupily na nádvoří kláštera, naskytl se jim velice působivý pohled na osvícenou 
cestičku, které je za doprovodu podmanivé hudby vedla do kaple, jejíž stěny zdobily 
svými obrázky. Jakmile byla kaple hotova, sv. Martin na bílém koni již mohl přijet. 
Děti společně zakřičely kouzelnou formulku, vrata kláštera se otevřela a na nádvoří 
vjel Martin na svém bílém koni se svým doprovodem. Představený kláštera je uvítal a 
pověděl jim o nadaných malířích, kteří na jejich počest vyzdobili klášterní kapli. 
Martina tento skutek velice potěšil a za odměnu dětem daroval martinské rohlíčky a 
první vločky sněhu, které jim přinášely Martinovo poselství. Potom se s dětmi 
rozloučili a uchýlili se do připravených pokojů, aby si po daleké cestě odpočinuli. 
Letošní Martinské slavnosti se zúčastnilo téměř 100 lidí, což nás velice potěšilo a jsme 
moc rádi, že se tato akce stala pro vás a vaše děti akcí zajímavou a oblíbenou. 
Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kdo se na přípravách letošní slavnosti podíleli. 
Především velký dík patří paní Evě Pomyjové, která nám byla vždy se vším 
nápomocná, dále Městskému úřadu v Kladrubech, panu Krausovi z Pony Farm za 
zapůjčení koně a sv. Martina, panu kastelánovi Milanu Zoubkovi za možnost využít 
prostory kláštera, paní Bláže Šálové a panu Jaromíru Věkovi za ztvárnění 
kladrubských mnichů, panu Jindřichu Pomyjemu za ztvárnění doprovodu sv. Martina. 
Díky samozřejmě patří také vám, že jste si udělali čas a přišli společně s dětmi na naši 
Martinskou slavnost. Těším se, že také příští rok nás sv. Martin na bílém koni navštíví 
a že se s ním opět setkáme. 
 
                               Za občanské sdružení Ekocentrum Tymián  Petra Čechurová 
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  „Slavnost Matky Boží – Mše svatá“ 
čtvrtek 1. 1. 2009       

- kostel sv.  Jakuba  v 10.30 hodin -                
 

 
 

„Novoroční ohňostroj“  
čtvrtek 1. 1. 2009       

- kladrubské náměstí 18.00 hodin  -                

 

 

  
„T ři králové“  
úterý  6. 1. 2009       

-obcházejí kladrubské domácnosti -                

 
 

„ U čitelský ples “ 
v sobotu 10. 1. 2009 

od 20.00 v sále kulturního domu 
v Kladrubech 

Pořádá Základní škola v Kladrubech, opět 
hraje Taneční orchestr Miroslava Novotného 

(stejně jako vloni). Je připraven kulturní 
program, půlnoční překvapení a tombola. 
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„Hasičský  ples “ 
v sobotu 17.1. 2009 

od 20.00 v sále kulturního domu s bohatou tombolou. 
Hraje Classic z Tachova. 

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kladruby. 

 
 

 

„ Myslivecký bál “  
v sobotu 24. 1. 2009 

od 20.00 v sále kulturního domu 
v Kladrubech. 

Pořádá Myslivecké sdružení Výrov a opět 
bude připravena bohatá myslivecká 

tombola. 
 
 
 

 
 

„ D ětský maškarní rej“  
v sobotu 7. 2. 2009 

od 15.00 v sále kulturního domu v Kladrubech 
- připraveny soutěže a hlavně správná diskotéka- 

 

 

 

„ V čelařský ples “ 
v sobotu 14. 2. 2009 

od 20.00 v sále kulturního domu v Kladrubech. 
Pořádá Základní org. Českého svazu včelařů Kladruby, připravena bohatá tombola.  
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„ MASOPUST “  
v sobotu 21. 2. 2009 

sraz maškar ve 13.00 na náměstí 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

„ MASOPUSTNÍ TAŠKA ŘICE  “  
v sobotu 21. 2. 2009 

 od 19.00 hodin v sále kulturního domu Kladruby  

 
 
 
 

 

 

Akce připravované v měsíci březnu a dubnu 2009 
 
  7. 3.2009 Maglajz boulder cup                                       
  7. 3.2009 Oslava MDŽ                                        
 13. 3.2009 Klubový večer                         
 27. 3.2009 Komorní koncert staré hudby       
  4.  4.2009 Volejbalový turnaj smíšených družstev 
 11. 4.2009  Klapáči jdou vesnicí                      
 12. 4.2009 Velikonoční  jarmark            
 12. 4.2009  Velikonoční koncert              
 13  4.2009 Velikonoční koleduvání                                 
 24  4.2009 Klubový večer                                            
 30. 4.2009 Slavnostní stavění máje      

    Eva Pomyjová 
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Blahopřejeme     

 

V měsíci lednu a únoru  2009 se dožijí významného životního jubilea  tito naši občané: 

 

Leden        Únor 

Prantl Milan                Tauschová Jana     

Kovařík  Jiří       Petřík Vlastimil 

Kuršová Eva    Paločko František  (Pozorka) 

Lišková Radomíra   Ocelík Václav 

Pilík František    Hofman Jiří  (Brod) 

Jelčicová Nina    Geschvantner Ladislav 

Kovaříková Milada   Kinšt Miloslav 

     Punčochář Bohumil 

     Polivka Juraj  (Brod) 

     Pecl František  

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví,       
síly  a tělesné i duševní svěžesti.  

 

                 Městský úřad Kladruby,  Sbor pro občanské záležitosti 
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     Vánoční 
 

Už jsou tu  zase Vánoce, 
ten krásný, tichý čas, 

zas zvonků hlásek stříbrný 
rozechví vzpomínky v nás. 

 
Mír nad krajem si rozložil 

svá bělostná křídla 
i hvězda v čase vánočním 
se v bílém tichu zhlídla. 

 
U stromků krásně vonících 

zazáří dětské oči 
pro ně, jak řekl Galilei 

se naše země točí. 
 

Ne všude tuhle idylu 
prožívat lidé smějí, 

ne všude v tichu vánočním 
děti si sladce spějí. 

 
Na mnoha místech ve světě 

je mnoho bídy a žalu 
a místo zvonků zvonivých  

zní dávky samopalů. 
 

Ne všude stromek rozzáří 
dětem tak krásně líce, 

tam hrůza z války rozšíří 
těm dětem zřítelnice. 

 
A proto volám do všech stran 

dost válek a dost běd, 
vždyť právě dětem patří náš 

kulatý, krásný svět. 
 

 
                 Blanka Krýslová 
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SPORT 
 

Informace oddílu volejbalu TJ Sokola Kladruby  
 
V polovině tohoto posledního měsíce roku končily  1. části krajských přeborů 
soutěžního ročníku 2008-2009 . 
Můžeme tedy bilancovat úspěšnost či neúspěšnost našich šesti družstev v těchto 
soutěžích: 
KP 2. tř. muži – zde už bylo hodnocení provedeno v minulém čísle Zpravodaje, takže 
jen pro oživení : Sokol  Kladruby vede tabulku skupiny B a má tak reálnou naději 
v jarní části skončit do 3. místa. 
 
KP 1. tř. – ženy:  v minulém ročníku se naše ženy udržely v tomto elitním přeboru  ze 
7. místa. Po první části se dělí s Jiskrou Domažlice o 7.-8. místo, takže se opět hraje v 
sestupové oblasti. A protože došlo v tomto družstvu k mírné obměně hráčské 
základny,  bude záchrana opravdu moc a moc těžká, byť bojovnost našim ženám 
v žádném případě  nechybí. Jen divácká kulisa v domácích zápasech by mohla být 
výraznější. 
 
KP Juniorů – zde sice máme 3. místo po l. části jisté, ale to jen proto, že tuto soutěž 
hrají právě jen 3 družstva.  Tréninková píle mladších dorostenců je nedostatečná – 
takže na týmy z Klatov a Plzně opravu nemáme. 
 
KP st.žaček se hraje již v šestkovém systému. Pro žačky je to jejich 1. soutěž       
a v podstatě se sbírají pouze zkušenosti. Kádr tvoří pouze 9 hráček a to je docela málo. 
Není proto divu, že děvčata jsou na posledním 8. místě, ale zde na rozdíl od kadetů se 
trénuje opravdu pilně a za to jim patří velké poděkování. 
 
Radost nám ovšem dělá mladší žactvo, jak u dívek, tak i u hochů. Obě kategorie hrají 
tzv. čtyřkový volejbal na zmenšeném hřišti o rozměrech 7x7 m. Obě družstva jsou 
prozatím v KP na 3. místech – a zejména u dívek je to velký úspěch, protože v KP 
startuje 12 týmů. Nad naše síly jsou pouze družstva z Plzně a Rokycan. 
       Škoda jen, že se prozatím nekonají také OP žen a mládeže. Jako doplňkové 
soutěže by rozhodně oživily tréninkové úsilí zejména u mladšího žactva, které 
v letošním roce trénuje paní Mirka Škorvánková. 
       A protože je tato volejbalová informace v tomto roce poslední – můžeme 
čtenářům popřát  touto cestou hezké letošní vánoční svátky a co nejhezčí       
a nejspokojenější rok 2009. 
 
       Za  výbor TJ Sokol Kladruby a celou hráčskou volejbalovou základnu :  

Pavel Petráň 
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Fotbalisté jsou po polovině soutěže 
 

TJ Kladruby A 

Fotbalisté „áčka“ přezimují po skončení podzimní části sezóny III. třídy OS 
na 9. místě tabulky s pouhými 15 body a odpočívají tak nebezpečně blízko pásma 
sestupu. Toto umístění není pro náš tým příliš lichotivé, stejně tak jako poměr 
vstřelených a obdržených branek. Na konci podzimní části soutěže se mužstvo 
potýkalo s nedostatkem hráčů a také s herní nedisciplinovaností, která se projevila 
v počtu obdržených karet. Z hráčů je třeba za produktivitu pochválit M. Klečku a také 
popřát brzký návrat do branky J. Józovi, který se těžce zranil. 

 

Tabulka 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 
 

1. Damnov 13 11 1 1 57: 14 34 (16) 
 

2. Studánka A 13 10 3 0 31: 10 33 (12) 
 

3. Kokašice A 13 10 1 2 40: 15 31 (10) 
 

4. Sulislav 13 8 2 3 47: 10 26 (8) 
 

5. Lesná 13 7 1 5 40: 23 22 (1) 
 

6. Bezdružice B 13 7 1 5 32: 18 22 (4) 
 

7. Planá B 13 5 2 6 22: 33 17 (-1) 
 

8. Erpužice 13 4 3 6 26: 28 15 (-6) 
 

9. Kladruby A 13 4 3 6 28: 36 15 (-3) 
 

10. K. Lázně B 13 4 3 6 18: 28 15 (-6) 
 

11. Hošťka 13 4 1 8 31: 50 13 (-8) 
 

12. Kšice B 13 2 3 8 29: 41 9 (-12) 
 

13. St. Sedliště 13 2 1 10 27: 53 7 (-11) 
 

14. Svojšín 13 0 1 12 9: 78 1 (-17) 
 

 
 

Výsledky 
Zápas  Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka 
 

 

1. kolo Erpužice Kladruby A 1:1 (0:0) 50  

2. kolo Kladruby A Hošťka 4:3 (2:2) 60  

3. kolo Kšice B Kladruby A 3:3 (0:1) 100  
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4. kolo Kladruby A Svojšín 8:1 (2:0) 35  

5. kolo Planá B Kladruby A 2:1 (1:0) 30  

6. kolo Bezdružice B Kladruby A 1:1 (1:0) 50  

7. kolo Kladruby A Sulislav 0:5 (0:5) 25  

8. kolo St. Sedliště Kladruby A 2:3 (2:1) 39  

9. kolo Kokašice A Kladruby A 3:1 (0:0) 35  

10. kolo Kladruby A Studánka A 2:3 (0:0) 45  

11. kolo Lesná Kladruby A 6:0 (5:0) 35  

12. kolo Kladruby A K. Lázně B 3:2 (1:1) 20  

 

 
 

Střelci 
Jméno Oddíl Počet 
 

 

Klečka Milan Kladruby A 7 
 

Duspiva René Kladruby A 6 
 

Kadlec Petr Kladruby A 3 
 

Florián Ladislav Kladruby A 2 
 

Hrad Petr Kladruby A 2 
 

Kudlík Michal Kladruby A 2 
 

Verchiere Didier Kladruby A 2 
 

Hollý Aleš Kladruby A 1 
 

Kasl Tomáš Kladruby A 1 
 

Liška Miroslav Kladruby A 1 
 

Hilf Petr Kladruby A 1 
 

 
 

Držitelé karet 
Oddíl Jméno ŽK ČK 
 

 

Kladruby A Duspiva René 2 0 
 

Kladruby A Florián Ladislav 1 0 
 

Kladruby A Havránek Jaroslav 2 0 
 

Kladruby A Hilf Petr 2 1 
 

Kladruby A Hollý Aleš 4 1 
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Kladruby A Hrad Petr 5 0 
 

Kladruby A Józa Jaroslav 1 0 
 

Kladruby A Kadlec Petr 1 0 
 

Kladruby A Kasl Tomáš 1 0 
 

Kladruby A Klečka Milan 2 0 
 

Kladruby A Kudlík Michal 1 0 
 

    

 
TJ Kladruby B 
 

Kladrubské „béčko“ má po odehraných čtrnácti kolech za sebou vcelku 
úspěšné vystoupení ve IV. třídě OS. Třetí místo odpovídá kvalitě týmu, před námi jsou 
pouze mužstva z Boru a Stráže, která v minulé sezóně sestoupila z vyšší třídy, což je 
na jejich hře znát. Potěšující je počet vstřelených branek i přístup hráčů k zápasům. 
Pokud by se „béčko“ po jarní části sezóny udrželo na stejném místě jako nyní, byl by 
to nepochybně úspěch. 

 

 

Tabulka 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 
 

1. Bor B 12 11 0 1 41: 12 33 (15) 
 

2. Stráž 12 10 1 1 73: 16 31 (13) 
 

3. Kladruby B 13 7 2 4 45: 30 23 (5) 
 

4. Trpísty 13 6 1 6 30: 29 19 (-2) 
 

5. Holostřevy 12 5 3 4 32: 26 18 (0) 
 

6. Kokašice B 13 4 4 5 31: 28 16 (-5) 
 

7. Vranov 12 4 4 4 23: 25 16 (-2) 
 

8. Zhoř 13 1 0 12 16: 70 3 (-15) 
 

9. H. Kozolupy 12 0 1 11 11: 66 1 (-17) 
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Výsledky 
Zápas  Domácí Hosté Skóre Diváků Poznámka 
 

 

1. kolo Trpísty Kladruby B 0:1 (0:0)   

2. kolo Kladruby B Stráž 1:2 (0:1) 40  

3. kolo H. Kozolupy Kladruby B 1:10 (1:5) 20  

4. kolo Kladruby B Kokašice B 3:2 (2:0) 30  

5. kolo Bor B Kladruby B 5:3 (2:1) 57  

6. kolo Kladruby B Zhoř 5:1 (2:0) 45  

7. kolo Vranov Kladruby B 3:3 (2:0) 30  

8. kolo volno     

9. kolo Holostřevy Kladruby B 2:2 (0:1) 60  

10. kolo Kladruby B Trpísty 4:0 (2:0) 60  

11. kolo Stráž Kladruby B 9:2 (4:1) 50  

12. kolo Kladruby B H. Kozolupy 5:0 (2:0) 20  

13 kolo Kokašice B Kladruby B 1:5 (0:4) 20  

14. kolo Kladruby B Bor B 1:4 (0:2) 35  

 

 
 

Střelci 
Jméno Oddíl Počet 
 

Hřebík Lubomír Kladruby B 7 
 

Barnáš Miloslav Kladruby B 6 
 

Kasl Tomáš Kladruby B 6 
 

Hilf Otto Kladruby B 5 
 

Hřebík Jakub Kladruby B 5 
 

Duspiva René Kladruby B 2 
 

Hollý Aleš Kladruby B 2 
 

Kudlík Michal Kladruby B 2 
 

Kuchár Miroslav Kladruby B 2 
 

Soukup Luboš Kladruby B 2 
 

Bodiš Jaroslav Kladruby B 1 
 

Havránek Jaroslav Kladruby B 1 
 

Hilf Petr Kladruby B 1 
 

Józa Jaroslav Kladruby B 1 
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Michalčík Roman Kladruby B 1 
 

Pospíchal Jan Kladruby B 1 
 

 
Držitelé karet 

Oddíl Jméno ŽK ČK 
 

 

Kladruby B Barnáš Miloslav 2 0 
 

Kladruby B Havránek Jaroslav 1 0 
 

Kladruby B Hilf Petr 1 0 
 

Kladruby B Hollý Aleš 2 0 
 

Kladruby B Hřebík Jakub 4 0 
 

Kladruby B Hřebík Lubomír 5 1 
 

Kladruby B Kudlík Michal 1 0 
 

Kladruby B Pospíchal Jan 1 0 
 

Kladruby B Šrámek Jiří 1 0 
 

 
  

   
  Daniel Petráň 
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Víte, že … 
 
… dne 28.10.2008 u příležitosti 90. výročí založení Československé republiky byl 
v parku u školy zasazen strom- platan. Je to první platan v Kladrubech. Sbor ZŠ 
Kladruby vedený p. Legem s přítomnými zazpíval státní hymnu, byl zasazen strom            
a probíhaly soutěže a fotovýstava ke Dni stromů. 
 
…dne 6.11.2008 zahájil Český klub nedoslýchavých  HELP, Tomanova 3, Plzeň 
poradenskou činnost pro občany v zasedací místnosti stříbrské radnice každý první 
čtvrtek v měsíci od 8.30 do 11.00 hodin. Český klub nedoslýchavých nabízí občanům 
sociální, zdravotní a technické poradenství, opravy a servis (čištění) sluchadel, prodej 
kompenzačních pomůcek pro nedoslýchavé, baterií do naslouchadel, signalizačních 
zařízení. V uvedených termínech má zde své konzultační hodiny i Centrum pro 
zdravotně postižené z Tachova. 
 
… Základní škola v Kladrubech na Mikulášském trhu získala prodejem výrobků žáků 
částku 4.500,- Kč  pro adoptovanou africkou holčičku Muthinu Munywoki… 
 
… Lucie ve svém počínání dne 12.12.2008 obešly 19 kladrubských domácností a Dům 
s pečovatelskou službou… 
 
… dne 31.12.2008 bude Městský úřad v Kladrubech otevřen pouze do 13.00 hodin… 
 
… v roce 2008 bylo v obřadní síni MěÚ Kladruby a v kladrubském klášteře oddáno 28 
církevních nebo civilních svateb… 
 
… v roce 2008 bylo MěÚ Kladruby vydáno 178 ks občanských průkazů… 
 
… jsme se připojili k rekordu O nejvíce vypuštěných balónků s přáním Ježíškovi dne 
9.12.2008, v Kladrubech bylo vypuštěno 314 ks balónků, rekord byl překonán, v celé 
republice bylo vypuštěno 100.858 ks balónků… 

…od 1.1.2009 dojde ke změně ceny vodného a stočného, a to z 52,13 Kč za m 3 na 
55,81 Kč za m 3. Veškěré informace najdete na  www.vakkv.cz, … 


