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SLOVO  ÚVODEM   
      

 
Vážení spoluobčané, 
 
 na konci dubna to konečně vypadá, že jaro definitivně zvítězilo nad zimou. 
Boj to byl tuhý, člověk často netušil, zda si má obout kozačky nebo sandály, a to často 
i několikrát za den. 
 
 Málokdo z nás si asi pamatuje, kdy naposledy byly Vánoce na blátě a zároveň 
Velikonoce na sněhu. Znám dokonce rodinu, která tak dlouho odkládala odstrojení 
vánočního stromečku, až se jim čas vánoční přelije na čas velikonoční. A letos se jim 
to vyplatilo, a alespoň na Velikonoce si mohli připomenout bílé Vánoce.  
 
 Časté a nepředvídatelné změny počasí jsem si uvědomila také při letošních 
oslavách Dne Země, které probíhaly 19. dubna na nádvoří kláštera (pro ty, co nevědí, 
připomínám, že Den Země se slaví 22. dubna). Téměř celý den totiž propršel, což je 
velká škoda pro organizátory i účastníky, ale pro Den Země je to téměř příznačné. 
Měli bychom si uvědomit, že jsme tu na Zemi pouze na návštěvě, a podle toho se 
chovat. O třídění odpadů již není potřeba se rozšiřovat. Jenom připomínám, že v rámci 
Plzeňského kraje probíhá soutěž „My už třídit umíme“, ve které se posuzuje nejen 
množství vytříděného odpadu, ale i údržba a prostory, dostupnost míst atd. Doufám,  
že se společně přičiníme, abychom v této soutěži uspěli. 
 
 Již několikrát jsem se zmínila, že v současné době bude snahou města získat 
nějaké dotace Evropské unie. Ale snažit se může nejen město. Ráda bych informovala 
o programu „ 
Malá firma“. Tato dotace je určena na podporu vzniku a rozvoje malých firem (tj. těch, 
které mají max. 10 zaměstnanců). Typicky se jedná o truhlářství, tesařství, keramiku, 
kovářství, zednické praxe, zámečnictví, lakýrnictví, autoservis apod. Výše podpory 
činí 50 – 60 % a lze ji čerpat na stavební a technologické investice (rekonstrukce 
stávajícího objektu, na dílnu a vybavení potřebnými technologiemi). 
 
 Pokud někdo z místních podnikatelů má zájem o další informace o programu 
„ Malá firma“, ráda Vám je poskytnu. 
 
 
 
                            
                                                                                                   Vaše  Svatava Štěrbová  
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 

Zasedání rady města v období od 27.2.2008 do 2.4.2008 : 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 

• Informaci ředitelky ZŠ Kladruby o navýšení ceny obědů ve školní jídelně 
• Vyhlášení zápisu dětí do MŠ Kladruby pro školní rok 2008/2009, který se 

bude konat dne 12.3.2008 od 10.30 do 13.oo hodin 
• Nabídku p. Sulana, majitele domu čp. 99 v Kladrubech na odprodej uvedené 

zemědělské usedlosti 
• Seznámení s podílovými listy města 
• Žádost p. Emanuela Chaloupky, trvale bytem Kladruby Stříbrská 296                   

o přidělení bytu v Kladrubech s tím, že bude zařazen do seznamu žadatelů             
o byt 

• Žádost p. Jiřího Jaši, Pozorka 30, Kladruby o přidělení bytu v Kladrubech 
s tím, že bude zařazen do seznamu žadatelů o byt 

• Žádost p. Ing. Petra Kovaříka, Kladruby, Zadní 138 o povolení k provedení 
výkopových prací na pozemku města u domu čp. 138 z důvodu vykopání 
okapových chodníků. Vše bude upřesněno na místě a investor bude 
upozorněn na podzemní vedení inženýrských sítí  

• Žádost p. Moniky Králové, bytem Pozorka 8  o odprodej části pozemku              
č. 240/1 v k.ú. Pozorka s tím, že bude provedeno místní šetření 

• Žádost J.Bechery, nájemce bytu č.3 v domě čp. 298 v Kladrubech o možnost 
instalace krbových kamen v uvedeném bytě s tím, že budou provedeny 
znalecké posudky 

• Závěrečný protokol VZP Tachov ke zprávě o výsledku provedené kontroly 
čj. 130/1-2008 Vok za kontrolované období od 1.11.2003 do 31.12.2007 

• Protokol č. 127/08 OSSZ Tachov o kontrole pojistného, provádění 
nemocenského pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění za 
kontrolované období od 1.4.2006 do 31.1.2008 

• Protokol o kontrolním zjištění Krajské hygienické stanice, ÚP Tachov                           
v MŠ Kladruby dne 6.3.2008 

•  Žádosti o přidělení bytů v Kladrubech : 
- Tereza Fránová a Milan Šlapák, Milevská 266, Kladruby   

                 - Marcela Kajerová, Milevská 266, Kladruby 
                 - Vladimír Kovba, Hřbitovní 233, Kladruby 
                 - Renata Kadlecová, Kostelní 265, Kladruby   
              - Radek Železný, Husova 191, Kladruby 
                s tím, že budou zařazeni do seznamu žadatelů o byt 
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• Kupní smlouvu uzavřenou mezi Tomášem Vodičkou, bytem Stříbro                     
a manželi Zdeňkem a Jitkou Klírovými, Kladruby ve věci prodeje p.p.č. 
1957/21 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Jedná se o parcelu v lokalitě výstavby 
RD Kladruby- sever, v kupní smlouvě jsou uvedeny všechny podmínky tak, 
jako v původní smlouvě mezi obcí Kladruby a p. Vodičkou  

• Informaci z místního šetření ve věci žádosti p. Moniky Králové, Pozorka 8  
o odprodej části  pozemku u jejich RD s tím, že od žádosti bylo odstoupeno 

• Informace ředitelky MŠ v Kladrubech o výsledku zápisu dětí do MŠ 
Kladruby na školní rok 2008/2009 

• Zprávu p. Slepičky o kvalitě a kalkulaci ceny vody v obci Brod a Tuněchody 
(12,-Kč) 

• Žádost p. Josefa  Klepsy, Plzeňská 1029, Stříbro o změnu územního plánu 
na pozemcích p.p.č.1953/92, 1953/5, 1953/7 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, 
že p. Klepsa bude informován o změně územního plánu a bude mít možnost 
se ke změně vyjádřit 

• Žádost  manž. Ireny a Jiřího Bastlových, Pod Dubovkou 197/30, Plzeň                 
o umístění do DPS v Kladrubech s tím, že žádost bude zařazena do seznamu 
žadatelů o DPS 

•  Žádost manž. Antonína a Jany Mikešových, Zhoř 58  o přidělení bytu 
v DPS v Kladrubech s tím, že žádost bude zařazena do seznamu žadatelů             
o DPS 

• Výsledek poptávkového řízení na výměnu osvětlení v MŠ Kladruby 
 
Rada města  projednala a    s c h v á l i l a    : 

• Výjimku z počtu dětí v MŠ Kladruby pro školní rok 2008/2009 – celkový 
počet dětí 50 ve dvou třídách 

• Uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 7 v domě čp. 296 v Kladrubech, 
doposud byl nájemcem Václav Kožnar, nyní jeho družka Stanislava 
Makovičová, a to z důvodu podání žádosti o hypoteční úvěr 

• Prodloužení platnosti nájemní smlouvy na pronájem návesního rybníka na 
p.p.č. 28 v k.ú. Tuněchody u Stříbra p. Václavu Říhovi, bytem Tuněchody 
11, za stejných podmínek na dobu do 31.12.2010 a roční nájemné 345,- Kč 

• Změnu nájemní smlouvy na pronájem části objektu stavebního dvora  
        v Kladrubech, nájemce David Čermák, a to : 

- změna účelu nájmu – sklad dokladů 
- jen jedna místnost – 15,3 m2 s měsíčním nájmem 1.000,-Kč + 

ostatní náklady (el.en.) 
-     ostatní beze změny (platnost smlouvy do 31.12.2008) 

• Výsledek poptávkového řízení na nákup uličního zametače a uzavření 
smlouvy s vítěznou  firmou - Agriimport s.r.o. Líté 

• Výsledek poptávkového řízení na nákup varných kotlů do školní kuchyně 
ZŠ Kladruby a uzavření smlouvy s vítěznou firmou - Marccrab gastro s.r.o.,     

       Revoluční 73, Plzeň 
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• Výsledek poptávkového řízení na rekonstrukci komunikace V Lipkách 
        v Kladrubech a uzavření smlouvy s vítěznou firmou - Promonasta s.r.o.  
        Kralovická 7, Plzeň 
• Návrh na pokácení javoru na p.p.č. 197/5 v Kladrubech z důvodu,  že zde 

probíhá  přeložení el. vedení ČEZ 
•  Dle § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. výsledek hospodaření KL s.r.o.  

za rok 2007 a plán na rok 2008   
• Výroční zprávu za rok 2007 o svobodném přístupu k informacím dle zákona 

č. 106/1999 Sb. 
• Poskytnutí propagačních materiálů města  Asociaci rodičů a přátel zdravotně 

postižených dětí v ČR, o.s., Klub Radost Prostějov, jako ceny do 
pořádaných soutěží - 10 ks knihy o Kladrubech (černá) + 5 ks triček 

• Poskytnutí propagačních materiálů Gymnáziu Stříbro na pořádání Majálesu 
2008 – 10 ks knihy o Kladrubech (černá) + 10 ks triček 

• Poskytnutí finančních příspěvků organizacím a spolkům města Kladruby           
na rok 2008  

• Cenu vstupného na hudební festival Kladrubské léto – vstupné na 1 koncert 
– 100,-Kč, předplatné na všechny 4 koncerty – 320,- Kč s tím, že program 
bude v ceně vstupného 

• Cenu vstupného na závěrečné představení přehlídky divadelních souborů 
v rámci Divadelního roku 2008  – představení O.Kaisera               

       a  J.Lábuse – cena vstupenky 200,- Kč 
• Přidělení bytu č. 14 v DPS v Kladrubech p. Anně Fišerové, trvale bytem 

Záchlumí a Marii Pražákové, trvale bytem Miřkov. (sestry) 
• Dohodu o finančním vyrovnání HS Prostiboř, roční nájemné 831,-Kč                 

za pozemky, které město Kladruby vlastní v honitbě 
• Označení studní ve spádových obcích tabulkou s textem: „Studna není 

monitorována - vzorek vody nevyhovuje požadavkům vyhl.č. 252/2004 Sb.“   
• Stanovení místa k instalaci vývěsní skříňky v Kladrubech na základě žádosti 

TJ – oddílu kopané Kladruby - umístění skříňky před tenisové  kurty nebo           
u fotbalového hřiště 

• Na základě kontrolního zjištění Krajské hygienické stanice, ÚP Tachov 
v MŠ Kladruby dne 6.3.2008 následující řešení :  
- vnější osvětlení bude řešeno při výměně oken,  
- vnitřní osvětlení bude řešeno do června 2008,  
- ZUŠ  bude přesunuta do vhodnějšího objektu  
- lázeň na výdej jídel bude zakoupena do konce května 2008  

• Uzavření smlouvy s realitní kanceláří Razka Tachov na zajištění prodeje  
       nemovitosti čp. 36 v obci Milevo – bývalá prodejna  
• Na základě výzvy PF ČR k zaplacení úhrady za užívání nemovitosti p.p.č. 

1479-část  v k.ú. Brod u Stříbra -  část pozemku, kde je zařízení pro tábořiště 
a pro cyklotrasy ,  částka od 5.12.2004 do 4.12.2007 – úhradu částky 4.200,- 
Kč 
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• Zajištění posunu autobusového spoje ze Stříbra směrem na Prostiboř z 12.30 
hodin na 12.55 hodin 

• Návrh na pokácení 24 ks javorů  na kladrubském náměstí a výměna                    
za vhodnější kultivar -Acer  Platanoides “Globusum“                    

• Činnost SDH Kladruby za rok 2007 a plán činnosti na rok 2008   
• Uzavření dodatku nájemní smlouvy na pozemek ve věci snížení výměry 

pronajatého pozemku a snížení nájemného pro p. Alenu Šedivou, Zahradní 
248, Kladruby  - jedná se o pozemek 185/47 v k.ú. Kladruby u Stříbra – nyní 
výměra 200m2,  roční nájemné 100,-Kč 

• Zakoupení  mechanického invalidního vozíku do DPS Kladruby v ceně             
do 10.000,- Kč 

• Poskytnutí propagačního materiálu pro Řed. silnic a dálnic Ostrov do 
tomboly na taneční zábavu  - 10 knih Kladruby (černá), 3 trička, sada 
skleniček 

• Nabídku firmy Jobstyl s.r.o. Jezerce na ošetření stromů v Kladrubech – 3 ks, 
cena vč. DPH 11.829,- Kč 

• Využití finančních prostředků z odvodu výtěžku za výherní hrací přístroje 
ve výši 98.211,- Kč na zakoupení stromů na výsadbu ve městě 

• Uzavření smlouvy s firmou  Petr Havránek, Kl. na výměnu osvětlení v MŠ ) 
• Koupi stav.buňky od p. Emila Janči, Kladruby za cenu 15.000,- Kč (tato 

buňka je umístěná  v rekreační oblasti Výrov a je využívána v letním období 
pro službu zajišťující stanování) 

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

• Žádost  Centra sociálních služeb Tachov, Domov pro seniory Tachov o 
příspěvek  - sponzorský dar na vybavení kavárničky – čajovny, kterou 
budují v domově pro seniory  v Tachově z důvodu, že v tomto zařízení 
nežije žádný občan Kladrub 

• Žádost Centra pro zdravotně postižené občany Tachov o finanční příspěvek 
na činnost v roce 2008, a to z důvodu, že město Kladruby přispívá Svazu 
zdravotně postižených Stříbrska 

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

• Na zařazení části p.p.č. 1187/1 v k.ú. Tuněchody  u Stříbra do územního 
plánu  za účelem  vybudování haly pro zemědělské účely a obytného domu 
pro p. Jiřího Valentu, Vrchlického 7, Plzeň, za předpokladu, že veškeré 
náklady na změnu územního plánu bude hradit žadatel 

 
Rada města    z a m í t á   : 

• Žádost ZO KSČM Kladruby o stanovení místa k instalaci vývěsní skříňky 
       v Kladrubech z důvodu, že zákon o sdružování v politických stranách ani   
       zákon  o obcích neukládá obci žádné povinnosti vůči politickým stranám             
       ve věci jejich  propagace 
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Rada města     d o p o r u č i l a     : 
• ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a vstupu na 

pozemek mezi městem Kladruby a Českým hydrometeorologickým ústavem 
Praha z důvodu přístupu na p.p.č. 1058/1 a 1059/1 v k.ú. Tuněchody             
u Stříbra.  Jedná se o právo chůze a jízdy k pozorovacímu vrtu VP 1402 
(platnost  smlouvy na dobu trvání vrtu, břemeno bezúplatné) 

• ZM schválit odprodej st.p.č. 76 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 10 m2                 
p. Ireně Strejcové, bytem K Pecím 8, Plzeň za cenu 100,-Kč/1 m2  + 
náklady na vklad  práva do KN (pozemek je zastaven chatou v jejím 
vlastnictví, zbývající část  pozemku pod stavbou chaty je lesním pozemkem 
ve vlastnictví města Stříbra) 

• ZM schválit rozdělení výsledku hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2007               
ve výši  175.434,98 Kč 

• ZM schválit rozdělení výsledku hospodaření MŠ Kladruby za rok 2007              
ve výši  16.535,61 Kč 

• ZM schválit návrh smlouvy uzavřené mezi městem Kladruby a firmou 
Ingem Plzeň na zorganizování výběrového řízení na poskytnutí hypotečního 
úvěru na dofinancování akce - Výstavba 4x8 b.j. v Kladrubech ve výši               
15 mil. Kč za cenu 25.000,- Kč + DPH (29.750,-Kč) 

• ZM schválit uzavření smlouvy s SVS Stav s.r.o. , Klicperova 9, Plzeň,                
na funkci technického dozoru na akci – Výstavba 4x8 b.j. v Revoluční ulici 
v Kladrubech pro fázi: 

  - realizace na staveništi, ověření a vyzkoušení funkcí stavby – kolaudace,  
                 závěrečné  vyhodnocení akce. Cena prací 1% z nákladů stavby  
                 (35.288.000,-   Kč), tzn. 352.880,- Kč bez  DPH + 1% z ceny víceprací. 

• ZM schválit uzavření smlouvy s SVT Stav s.r.o., Klicperova 9, Plzeň,                 
na funkci mandantáře Projektu BOZP na akci Výstavba 4x8 bytových 
jednotek  v Revoluční ulici v Kladrubech. Cena prací ve výši 0,6 % ceny 
projektu, (35.288.000,- Kč) tzn. 211.730,- Kč (bez DPH) + 0,6% z ceny 
víceprací 

• ZM schválit podání žádosti o Velký grant z nadace Alcoa Foundation 
v kategorii „  Zdraví a bezpečnost  rodin“ na výstavbu kabin na 
volejbalových kurtech v Kladrubech 

• ZM schválit podání žádosti o Velký grant z nadace Alcoa Foundation 
v kategorii „ Péče o životní prostředí a jeho udržitelnost“ na výměnu zeleně 
na náměstí a ozelenění dalších ploch města Kladruby 

• ZM schválit Plán činnosti a kontrol finančního výboru ZM Kladruby na rok 
2008  

• ZM schválit odprodej podílu ve výši  9771/41670 ke st.p.č. 518/1 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra p. Milanu Walterovi, bytem Kladruby, Stříbrská 331, 
který vlastní bytovou jednotku č. 2 v domě čp. 331 v Kladrubech po výpočtu 
se jedná o 44 m2, za cenu 50,-Kč/1 m2, tzn. cena celkem  2.200,-Kč +    
náklady související s odprodejem (500,-Kč vklad do KN) 
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• ZM schválit odprodej  p.č. 120/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 18 m2  
p. Václavu Křenovi, bytem Zadní 153, Kladruby za cenu 50,-Kč/1m2 + 
náklady na vklad práva do KN  

• ZM schválit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi 
městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s. , č. smlouvy IV-12-00003357/8 + 
IV-12-00003357/9, 10, 11, 16, 19,20 

                 - jedná se o věcné  břemeno na pozemky, které budou dotčeny stavbou    
                   trafostanice a  přípojkou kabelu NN pro 4x8 bj. V Revoluční ulici v  
                   Kladrubech 
                - dotčené pozemky p.p.č. 95, 2008/3, 2202, 2002/1,102/4, 2007/2, 2007/1 –  
                  vždy jen části  pozemků dle délky trasy  zemního kabele 
                - platba za věcné břemeno – jednorázová 3.800,-Kč 

• ZM schválit podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy 
       venkova (MMR) z dotačního titulu Podpora zapojení dětí a mládeže do  
       komunitního života v obci  
• ZM schválit uzavření smlouvy s firmou Betosan spol. s r.o., U Tvrze 1, 

Třebotov na provedení opravy rampy u školní kuchyně Základní školy 
v Kladrubech v ceně 35.387,34 Kč včetně DPH 

• ZM schválit uzavření smlouvy s firmou Belas JS s.r.o. Stříbro na provedení 
odvodnění komunikace v obci Vrbice v ceně 44.673,- Kč včetně DPH 

• ZM schválit pronájem části pozemku 580/2 v k.ú. Kladruby o výměře 3000 
m2 p. Václavu Mrňákovi, bytem Kladruby, Revoluční 253, na dobu 1 rok za 
cenu 0,50 Kč/m2 

• Na základě žádosti Žanety Perďochové o uzavření nájemní smlouvy k bytu 
č. 2 v domě čp. 260 v Milevské ulici v Kladrubech, dosavadní nájemce 
Jaroslav Liška, z důvodu prodeje bytu a možnosti uzavření hypotečního 
úvěru, znovu projednat možnost odkoupení bytu panem Liškou, pokud 
nebude chtít byt koupit, potom bude navrhnuta ZM změna zásad a byt bude 
prodán sl. Perďochové za 100% ceny 

• Na základě žádosti sl. Marcely Liškové, Milevská 260, Kladruby ohledně 
změny zásad pro prodej bytů, neboť bankovní ústav, od kterého řeší úvěr pro 
úhradu bytu má jiné podmínky a postup, znovu promluvit se sl. Liškovou 
zda nezmění banku, pokud to nebude možné, potom doporučuje ZM změnu 
zásad prodeje bytů 

• ZM schválit návrh smlouvy o převodu staveb mezi městem Kladruby                  
a Sdružením obcí pro vybudování a provozování skládky Černošín na 
skládce komunálního odpadu Kladruby 

• ZM  projednat  nabídku pana Sulana na odkoupení jeho domu čp. 99 
v Kladrubech. Cena k jednání 2.500.000,- Kč 

• ZM schválit odprodej p.p.č. 1201/5 a 1201/3  v k.ú. Tuněchody p. Jiřímu 
Valentovi, Vrchlického 7, Plzeň za účelem vybudování vodních retenčních 
nádrží 
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Rada města    n e d o p o r u č i l a     : 
• ZM schválit odprodej pozemku č. 1545/2 a 1545/3 v obci Výrov, k.ú. Brod  

u  Stříbra p. Pavlu Vodičkovi, Sdružení plzeňských obkladačů s.r.o., 
Chebská 2,   Plzeň – Křimice. Pozemek  p.p.č. 1545/3 v k.ú. Brod u Stříbra 
je lesním pozemkem, není uveden účel  využití pozemků 

• ZM schválit navrhovanou směnu pozemků p. Janem Zíkou, a to pozemek p. 
Zíky p.p.č. 381 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 1492 m2 a p.p.č. 380 v k.ú. 
Brod u Stříbra o výměře 378 m2 za  pozemek města p.p.č. 152/1 v k.ú. Brod 
u Stříbra o výměře 366 m2, kterou pronajímá panu Zíkovi. RM navrhuje p. 
Zíkovi žádat o koupi  předmětného pozemku 

• ZM  schválit odprodej p.p.č. 1165 a 1112/2  v k.ú. Tuněchody p. Jiřímu 
Valentovi, Vrchlického 7, Plzeň a vše řešit až při pozemkových úpravách 
v obci  

 
Zasedání zastupitelstva města dne 27.3.2008  : 
 
Zastupitelstvo města    v z a l o    n a      v ě d o m í    : 

• Informaci starostky města o nabídce pana Václava Sulana na odkoupení jeho 
domu čp. 99 v Kladrubech. Cena k jednání 2.500.000,- Kč 

• Zápis z kontrolního výboru města Kladruby ze dne 27.2.2008 a doporučená 
opatření k úpravám OZV – OZV o čistotě a veřejném pořádku, OZV Řád 
veřejného pohřebiště, OZV o místních poplatcích  

 
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  

• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2008 
•  Uložení dočasně volných finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč do 

investičního fondu Komerční banky – IKS Peněžní trh Plus na dobu 
minimálně 1 rok. Při dodržení jednoleté lhůty je tento vklad i výběr bez 
poplatku 

• Odměny poskytované členům zastupitelstva města Kladruby dle nařízení 
vlády ČR č. 37/2003 Sb. ve znění nař.vlády ČR č. 79/2008 Sb. ze dne 
29.2.2008 s platností od 1.4.2008 

•  Smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení uzavřenou mezi 
městem  Kladruby a fi. ELEKTROWIN a.s., se sídlem Praha 4, Michelská 
300/60 

• Smlouvu mezi městem Kladruby a firmou Prolemax s.r.o. Plzeň o odborně 
technické kontrole a opravách dětských hřišť a sportovišť. Cena za 
provedení jedné provozní kontroly herních zařízení provedená 1x za 3 
měsíce činí 2.900,- Kč bez DPH a za provedení jedné provozní+hlavní roční 
kontroly činí 5.600,- Kč bez DPH 
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• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-
0002003/002 mezi městem Kladruby a společností ČEZ Distribuce a.s. – 
věcné břemeno k p.p.č. 123 v k.ú. Kladruby u Stříbra – el. přípojka od čp. 
260 Milevská k nemovitosti p. J. Křena  (rozsah věcného břemene 21 m2,  
na dobu neurčitou , jednorázová fin. náhrada 500,-Kč) 

• Odprodej části p.p.č. 364/12 v k.ú. Vrbice u Stříbra p. Aleně Maňkové, 
bytem Vrbice 30 za  účelem výstavby RD,  za cenu 35,-Kč/ 1 m2 
s upozorněním, že přístup na  pozemek je z přilehlé komunikace ve vl. PF 
ČR , pozemek bude  oddělen GP 

• Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 1/2008 „O nakládání 
s komunálním odpadem“   

• Odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových 
prostředků roku 2007 do sociálního fondu roku 2008 ve výši 106.998,- Kč 

• Plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2008  
•  Plán činnosti a kontrol finančního výboru města Kladruby na rok 2008  
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene a vstupu na pozemek  mezi 

městem Kladruby a Českým hydrometeorologickým ústavem Praha 
z důvodu přístupu na p.p.č. 1058/1 a 1059/1 v k.ú. Tuněchody u Stříbra. 
Jedná se o právo chůze a jízdy k pozorovacímu vrtu VP 1402 (platnost 
smlouvy na dobu trvání vrtu, břemeno bezúplatné) 

• Odprodej st.p.č. 76 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 10 m2 p. Ireně 
Strejcové, bytem K Pecím 8, Plzeň za cenu 100,-Kč/1 m2  + náklady na 
vklad práva do KN (pozemek je zastaven chatou v jejím vlastnictví, 
zbývající část pozemku pod stavbou chaty je lesním pozemkem ve 
vlastnictví města Stříbra) 

• Rozdělení výsledku hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2007 ve výši 
175.434,98 Kč s tím, že 124.097,23 Kč bude použito k pokrytí ztráty z roku 
2006 a 51.337,75 bude převedeno do rezervního fondu školy  

• Rozdělení výsledku hospodaření MŠ Kladruby za rok 2007 ve výši 
16.535,61 Kč s tím, že 3.307,61 Kč bude odvedeno do rezervního fondu 
školy a 13.228,- Kč do fondu odměn  

• Smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Ingem Plzeň na 
zorganizování výběrového řízení na poskytnutí hypotečního úvěru na 
dofinancování akce - Výstavba 4x8 b.j. v Kladrubech ve výši 15 mil. Kč za 
cenu 25.000,- Kč + DPH (29.750,-Kč) 

• Uzavření smlouvy s SVS Stav s.r.o. , Klicperova 9, Plzeň, na funkci 
technického dozoru na akci – Výstavba 4x8 b.j. v Revoluční ulici 
v Kladrubech pro fázi: realizace na staveništi, ověření a vyzkoušení funkcí 
stavby – kolaudace, závěrečné vyhodnocení akce. Cena prací 1% z nákladů 
stavby   (35.288.000,- Kč), tzn. 352.880,- Kč bez DPH + 1% z ceny 
víceprací. 
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• Uzavření smlouvy s SVT Stav s.r.o., Klicperova 9, Plzeň, na funkci 
mandantáře Projektu BOZP na akci Výstavba 4x8 bytových jednotek 
v Revoluční ulici  

                 v Kladrubech. Cena prací ve výši 0,6 % ceny projektu, (35.288.000,- Kč)  
                 tzn. 211.730,- Kč (bez DPH) +  0,6% z ceny víceprací 

• Podání žádosti o Velký grant z nadace Alcoa Foundation v kategorii              
„ Zdraví a bezpečnost  rodin“ na výstavbu kabin na volejbalových kurtech 
v Kladrubech 

• Podání žádosti o Velký grant z nadace Alcoa Foundation v kategorii „ Péče 
o životní prostředí a jeho udržitelnost“ na výměnu zeleně na náměstí                 
a ozelenění dalších ploch města Kladruby 

• Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem 
Kladruby a ČEZ Distribuce a.s. , č. smlouvy IV-12-00003357/8 + IV-12-
00003357/9, 10, 11, 16, 19,20 
- jedná se o věcné  břemeno na pozemky, které budou dotčeny stavbou  
       trafostanice a přípojkou kabelu NN pro 4x8 bj. v Revoluční ulici                 
       v Kladrubech 
- dotčené pozemky p.p.č. 95, 2008/3, 2202, 2002/1,102/4, 2007/2,  
        2007/1 –   vždy jen části pozemků dle délky trasy  zemního kabele 

                  -     platba za věcné břemeno – jednorázová 3.800,-Kč 
• Podání žádosti o poskytnutí dotace z programu Podpora obnovy venkova 

(MMR) z dotačního titulu Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního 
života v obci  

• Uzavření smlouvy s firmou Betosan spol. s r.o., U Tvrze 1, Třebotov na 
provedení opravy rampy, zádveří a schodů u školní kuchyně Základní školy 
v Kladrubech v ceně 35.387,34 Kč včetně DPH 

• Uzavření smlouvy s firmou Belas JS s.r.o. Stříbro na provedení odvodnění 
komunikace v obci Vrbice v ceně 44.673,- Kč včetně DPH 

• Přistoupení ke smlouvě o založení Sdružení obcí Černošín a ke stanovám 
SOČ s tím, že členský vklad bude vypořádán uzavřením Smlouvy o převodu 
staveb 

• Smlouvu o převodu staveb mezi městem Kladruby a Sdružením obcí pro 
vybudování a provozování skládky Černošín na skládce komunálního 
odpadu Kladruby 

• Odprodej p.p.č. 1957/25 v k.ú. Kladruby u Stříbra na stavbu RD (lokalita 
Kladruby-sever) p. Vojtěchu Horákovi, Kladruby, Zadní 295 a sl.Martině 
Bugyíkové, Stříbro, Americká 1312,    výměra 1274 m2,  cena 490,- Kč/m2 
(celkem 624.260,-Kč) 

• Uzavření kupní smlouvy na odprodej bytů v domě čp. 296 ve Stříbrské ulici 
v Kladrubech níže uvedeným nájemcům:  

a. manželé Petr a Irena Tycarovi -  cena 201.823,- Kč 
b. manželé Zdeněk a Lenka Palmovi – cena 268.164,- Kč 
c. manželé Jaroslav a Iveta Jozovi – cena 268.164,- Kč 

 14

d. Romana Prokopová – cena 208.123,- Kč 
• Změnu v zásadách prodeje bytů – výjimka pro jednoho žadatele v domě čp. 

260   v Milevské ulici v Kladrubech, byt č. 3 – kupující sl. Marcela Lišková 
Jedná se  o změnu v odstavci III Platební podmínky, a to posun termínu 
splatnosti kupní ceny městu Kladruby vyplývající z následně uzavřené kupní 
smlouvy 

• Kalkulaci ceny vodného v obci Brod a Tuněchody v roce 2008 – 12,-Kč/m3 
a náklady na provoz v roce 2008 ve výši 155.714,13 Kč  

• Projektovou dokumentaci stavby – Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby 
– sever, zpracovanou Ing. Jiřím Pangrácem 

• Prodej 2 ks vyřazených kotlů ze školní jídelny ZŠ Kladruby na náhradní díly 
panu Jaroslavu Královi, bytem Stříbro za celkovou cenu 5.000,- Kč. Kotle 
jsou neopravitelné 

                             Irena Löriková 
 
 
Jednání starostky a místostarosty města : 
 
14.2.  -  jednání se zástupcem firmy zajišťující zpracování internetových stránek města     
              (starostka +místostarosta) 
26.2. -  zasedání komise pro památkovou péči v regionu (starostka) 
26.2. -  jednání Stříbrského regionu (místostarosta) 
27.2. -  zasedání rady města 
28.2. -  jednání s firmou Marccrab Plzeň ohledně nových kotlů ve ŠJ ZŠ  
              (místostarosta) 
3.3. -  slavnostní otevření nových prostor v budově obvodního oddělení Policie ČR   
             ve Stříbře (starostka) 
3.3. -  setkání s poslancem PČR p. Sobotkou na klášteře v Kladrubech (starostka) 
5.3. -  kontrolní den stavby 4x8 b.j. v Revoluční ulici (starostka +místostarosta) 
7.3.    -  vytyčení hranic pozemků v k.ú. Tuněchody (místostarosta) 
10.3. -  schůzka s nájemci bytů v domě s pečovatelskou službou (starostka) 
10.3. -  schůzka s komisí na zajištění financí z tzv. „Norských fondů“  - projekt –   
              Záchrana a obnova sakrálních památek regionu Český Západ (starostka  
              +místostarosta) 
10.3.   -  jednání s Ing. Ševčíkem ohledně cyklotras (místostarosta) 
12.3. -  konference „Ochrana klimatu“ v Plzni (starostka) 
14.3. -  slavnostní otevření Zlaté cesty v Altenstadtu v Německu (starostka) 
18.3. -  stavební řízení na RD v Brodu (starostka +místostarosta) 
19.3.   -  zasedání rady města 
20.3. -  valná hromada MAS Český Západ v Líšťanech (místostarosta) 
25.3.   -  jednání s ředitelem ZUŠ Stříbro (místostarosta) 
27.3.  -  jednání se zástupci České pojišťovny Tachov (starostka) 
27.4.  -  zasedání zastupitelstva města 
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1.4. -  jednání s realitní kanceláří ohledně prodeje nemovitosti čp. 36 Milevo  
              (starostka) 
2.4.    -  zasedání rady města 
3.4. -  zasedání komise pro památkovou péči v regionu (starostka) 
4.4. -  turnaj městských úřadů v kuželkách – Stříbro 
7.4. -  porada starostů okr. Tachov (starostka) 
7.4. -  jednání s Českým svazem rybářů Stříbro ohledně využití bývalé úpravny vody     
             v Kladrubech (místostarosta) 
9.4. -  jednání se zástupci firmy Tazata Stříbro ohledně opravy fasády čp. 36    
             v Kladrubech (starostka+ místostarosta) 
10.4.  -  stavební řízení k výstavbě 4x8 b.j. v Revoluční ul. – trafostanice (starostka+  
             místostarosta) 
14.4. -  jednání s občany v Brodu (starostka+ místostarosta) 
14.4.   -  jednání s Ing.arch. Drdou ohledně DPS (starostka) 
15.4. -  stavební  řízení v k.ú. Tuněchody – el. přípojka k pozemku  Ing. Valenty  
             (místostarosta) 
16.4. -  jednání s firmou Vodafone (starostka) 
16.4.  -  jednání se zástupci letního tábora Horšovský Týn v k.ú. Milevo (starostka) 
16.4.  -  prohlídka domu čp. 99 v Kladrubech (členové ZM) 

                          Irena Löriková  
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Recyklace hraček- Elektrozařízení vracíme zatím neradi 
 
Elektrické a elektronické hračky do popelnice nepatří. 
 
Zatímco ve zpětném odběru PET lahví patříme v Evropě mezi špičku (vrátí se každá 
druhá lahev), třídění elektroodpadu Čechům moc nejde. K opětovnému zpracování 
vracejí jen 10% z množství zakoupených elektrozařízení, u hraček a vybavení pro 
volný čas a sporty je to necelé 1%. Možná to bude dáno českou mentalitou- jsme přece 
národ kutilů. Raději nic nevyhodíme, ono by se to mohlo ještě hodit. Přitom odbornou 
recyklací chráníme nejen lidské zdraví a životní prostředí, ale šetříme i přírodní 
bohatství a finanční náklady spojené s výrobou surovin. 
Elektrozařízení určená ke zpětnému odběru musí být odevzdána kompletní      
a nepoškozená. Jejich rozebíráním (rozbitím) se do životního prostředí mohou 
uvolňovat látky, které poškozují životní prostředá i lidské zdraví. Rozebrané 
elektrozařízení je odpadem, který již do bezplatného zpětného odběru nespadá. 

Mezi elektrozařízení patří.: autodráhy včetně traf či ovladačů, modelové 
železnice, RC modely, modelářská příslušenství jako serva, motory, startéry, vysílače 
či přijímače, ovladače videoher-joysticky, volanty, gamepady a další příslušenství       
k videohrám, kapesní digitální hry například gameboy, herní konzole playstation, 
nevýherní automaty jako jukeboxy, automaty na šipky. Dále sem náleží vybavení jako 
počítače pro sport- stopky, tachometry, krokometry, výškoměry, aladiny či pulsmetry, 
sportovní trenažery jako rotopedy, ergometry, běžecké a veslařské trenažery, steppery, 
nadhazovací stroje, golfové analyzátory a různé sportovní doplňky typu lavinových 
vyhledávačů, sonarů  nebo vyhřívačů lyžařských bot a golfové vozíky. Mezi 
elektrozařízení z této skupiny se dále řadí bowlingové dráhy nebo výherní mincovní 
automaty (rulety, forbesy). Elektrickými a elektonickými hračkami rozumíme I ty 
poháněné baterií či akumulátorem jako elektrické deskové hry, terče na šipky nebo 
různé doplňky pro batolata, dále pak elektrická vozítka, například elektrické 
koloběžky. Kromě hraček sem patří I výrobky pro akvaristy ( kompostery, turbíny, 
čerpadla, pumpy, vzduchovače, filtry, topítka apod.), chovatele (zařízení pro sledování 
a výcvik zvířat) a rybáře ( hlásiče záběru ryb, navijáky), elektronické doplňky ke 
zbraním nebo dalekohledy e elektronickými prvky.  
 

     Převzato z odborných publikací 
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Co je to Czech POINT 
 
  Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT  
je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná 
správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby: 
  
Výpisy z veřejných evidencí:   

• Obchodní rejstřík  
• Živnostenský rejstřík  
• Katastr nemovitostí  

   
Výpisy z neveřejných evidencí:   

• Rejstříku trestů 
  
 Ceník   
 Evidence 
  

Cena za 1. stranu 
 

Cena za každou další i 
započatou stránku 

Obchodní rejstřík 100,-Kč 50,- Kč 
Živnostenský rejstřík 100,- Kč 50,- Kč 
Katastr nemovitostí 100,- Kč 50,- Kč 
Rejstřík trestů 50,- Kč 0,- Kč 
   
Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit. 
  
Ověřené výpisy z veřejných evidencí: 
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen 
sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.   
Obchodní rejstřík IČ subjektu 
Živnostenský rejstřík IČ podnikatele / fyzické osoby 
Katastr nemovitostí 
  

Název katastrálního území a číslo listu 
vlastnictví  

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí – Rejstřík trestů:  
Pro vydání ověřeného výpisů z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit 
totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou 
občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají 
povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo.  
Na MěÚ Kladruby se výše uvedené výpisy vydávají v kanceláři č. 8, 2. patro. 
 

                                Hana Floriánová  
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Výstavba bytů 
Nikomu z nás neuniklo, že se v Revoluční ulici v Kladrubech začalo stavět.  
A co se vlatně staví ? 
Jedná se o 4 domy po 8 bytových jednotkách, přičemž vždy dva domy jsou k sobě 
sesazeny. Ale jinak každý dům má své nezávislé rozvody (el.en., topení, voda) 
V každém domě bude 8 bytových jednotek  - 3 byty 1+1 o velikosti 40,90m2  (z toho 
jedna bytová jednotka 1+1 je dispozičně řešena pro užívání osobou s omezenou 
schopností pohybu), 3 byty 2+kk  o velikosti 45,30m2 a 2 byty 2+1 o velikosti 
56,60m2. Jedná se o nájemní byty pro příjmově vymezené osoby, kdy nájemné 
nepřesáhne cenu bytu ( dle nákladů na výstavbu )  vynásobenou koeficientem 0,00333. 
Samotné přidělování bytů bude řešeno až před samotným dokončením výstavby při 
splnění všech kritérií stanovených v podmínkách smlouvy o dotaci. 

         Hana Floriánová    
 
 
Souhrnný jízdní řád  Kladruby- Stříbro  

SK - Skapce, PR - Prostiboř, KO - Kostelec, ST - Stříbro, ZH - Zhoř, VR - Vrbice 
1 - pouze pondělí, 2 - pouze úterý, 3 - pouze středa, 4 - pouze čtvrtek, 5 - pouze pátek, 
6 - pouze sobota, 7 - pouze neděle 
    
Tento souhrnný jízdní řád pro Vás připravila Společnost pro veřejnou dopravu 
(www.spvd.cz) ve spolupráci s Oddělením veřejné dopravy Odboru dopravy 
a silničního hospodářství Krajského úřadu Plzeňského kraje (idp.plzensky-kraj.cz)  
a dopravcem ČSAD autobusy Plzeň (www.csadplzen.cz). 
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Víte, že své připomínky k jízdním řádům a návaznostem spojů můžete sdělit  
zaměstnancům Oddělení veřejné dopravy Odboru dopravy a silničního hospodářství 
Krajského úřadu Plzeňského kraje, kteří se jimi pravidelně zabývají ?  
Kontakty: telefon 377 195 042, elektronická pošta petr.pansky@plzensky-kraj.cz 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 
 
M a t e ř s k á     š k o l a          
  
Oslava MDŽ 
Přesně 8.3.2008 v den MDŽ vystoupily odpoledne obě naše třídy MŠ Kladruby  v KD 
v Kladrubech se svým kulturním programem. 
Sluníčka předvedla cvičení s padákem, tančila kočičí tanec, zarecitovala básně       
o mamince a též o ní zazpívala písničku. Koťata také přednesla verše o maminkách, 
pak zatančila taneček „Pradlenky“ a nakonec se doprovodila na netradiční „kuchyňské 
hudební nástroje“  (vařečky,pokličky,…) na píseň  „Kuchyňská kapela“. 
 
Sběr 
I letos jsme zapojeni do soutěže ve sběru odpadů –PET lahve + víčka, papír,      
hliník, tetrapaky, pomerančová kůra. Protože společnost  GOLEM změnila pravidla 
soutěže ( MŠ i ZŠ jsou  rovnocenné ),  jsme prozatím na 2.místě za ZŠ Lesná . 
 
Zápis do MŠ 
Konal se 12.3.2008 a přihlásilo se 23 žadatelů  o umístění dětí  pro školní rok 
2008/2009. Od září lze přijmout přibližně 14 – 15 dětí (podle počtu odcházejících 
předškolních dětí do ZŠ). Kritériem výběru je předškolní věk dítěte a dítě pracujících 
rodičů. 
                                                                                                                   Alena Medová    
  
Loučení se zimou, vítání jara 
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Děti z MŠ se rozloučily se zimou,vyrobily si ze slámy Morenu a odnesly ji řece. 
Zapálily a poslaly ji po vodě pryč. Na cestu jí zamávaly a zazpívaly. 
Před velikonočními svátky ozdobily vajíčky a pentličkami stromy na zahradě MŠ. Děti 
nadchlo hledání velikonočního pokladu. Každé dítě si našlo veliké velikonoční vejce 
plné dobrot. 
Děkujeme p.Slávce Mrňákové, která darovala dětem ze třídy KOŤAT spoustu dobrot 
do velikonočního vajíčka. 
 
Oslava MDŽ v DPS 
„Koťátka“ z MŠ popřála ženám z DPS. Děti si připravily pásmo písniček, tanečků               
a básniček. Předaly ženám přáníčko a kytičku. Za korunky, které děti dostaly od 
babiček, si koupily sladkosti a skákací míček. 
              P. Kertysová, L. Pauchová 
 
Z á k l a d n í      š k o l a : 
                                                         
Střípky ze ZŠ 

- 14.2. se konal zápis žáků do první třídy. Celkem bylo zapsáno 20 dětí,                 
o odklad školní docházky pro své dítě požádalo 8 rodičů. Po odkladu 
z loňského roku by mělo nastoupit 6 dětí,  ve školním roce 2008-09 tedy 
očekáváme 18 nových prvňáčků, z toho 6 děvčátek… 

- k 25.2. byla nákladem více než 140000,- Kč dokončena nová učebna 
zeměpisu a cizích jazyků na druhém stupni. Finanční prostředky poskytl ke 
konci loňského roku MÚ Kladruby. Děkujeme! 

- 1.3. se konaly závody v boulderingu mládeže – Maglajz Boulder Cup 
/viz.článek/ 

- 10.3. navštívili žáci 5.,6.a7.třídy představení „Nos“ od N.V. Gogola v divadle 
Alfa v Plzni… 

- 14.3.byla v Altenstadtu slavnostně otevřena ulička Zlaté stezky za účasti 
hostů z Čech a Bavorska. Tato ulička provádí návštěvníka kolem dvanácti 
rozměrných tabulí, které informují textem i obrazem o bývalé zemské stezce 
z Norimberku do Prahy. Za Kladruby se slavnostního aktu zúčastnila 
starostka Mgr. Svatava Štěrbová, ředitelka ZŠ Mgr. Iveta Svobodová, Pavel 
Nový a Marek Prokop s Janou Hrachovcovou/6.třída/, kteří sehráli společně 
s německými kamarády krátkou divadelní hru z doby vlády Karla IV.  Tři 
informační tabule znázorňující cestu mezi Altenstadtem a Kladruby obdrželo 
i naše město. O umístění těchto tabulí se rozhodne v nejbližší době… 
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- 20.3.připravila školská a kulturní komise Mě 

- Ú Kladruby pro kladrubské děti Velikonoční boulení /kuželky, bowling, 
squash/ ve Stříbře. Akce se moc líbila – děkujeme! 

- Děvčata z 8. a 9.třída prodávala na Velikonočních trzích dekorace, které 
vyráběli žáci základní školy. Celkový výtěžek z akce byl 3600.- Kč a bude 
použit na školné pro naši adoptovanou holčičku Muthinu Munywoki 
z Keni… 

- 25.3. se v KD Kladruby konal výchovný koncert pro žáky 4. – 9.třídy . 
Osvědčená dvojice Milan Parnahaj a Josef Šlik z Karlových Varů hovořili o 
vzniku blues,reggae,pop music a hip hopu a samozřejmě předvedli i spoustu 
hudebních ukázek … 

- 26. – 27.3. – během dvou dnů vybraly dvojice dobrovolníků z řad žáků naší 
školy v Kladrubech i okolních obcích více než 4000,-Kč v rámci projektu 
„Šance“. Prodávaly se propisky, které kompletují mladí lidé, kteří se ocitli na 
ulici, bez práce a bez prostředků, s mizivou šancí zapojit se do společnosti. 
3141,50Kč bylo odesláno organizátorům sbírky a budou použity pro výstavbu 
domu s pracovní dílnou pro tyto mladé lidi. 1000,-Kč z této sbírky přibylo 
s laskavým svolením organizátorů na školné pro naši Muthinu. Všem, kteří 
přispěli pro dobro věci, moc děkujeme☺ 

- 31.3. šestá třída vyhlásila sbírku použitých dioptrických brýlí pro africké děti 
/více na www.siriri.org /. V současné době již máme 34 ks brýlí, do sbírky 
můžete přispět do 30.5. 2008. Důležité je, aby brýle byly v dobrém stavu… 

- 3.4. začali žáci 3.a4.třídy dojíždět na výcvik plavání do tachovského bazénu. 
20 hodin výuky zabezpečují zkušení plavčíci, pronájem bazénu je hrazen 
z prostředků MÚ Kladruby. Výcvik bude ukončen 19.června … 

- 8.4. byla pro žáky 8.a9.třídy zprostředkována beseda o AIDS, kterou velmi 
pěkně a poutavě vedl F. Krampota z neziskové organizace ACED 
z Chrudimi. Odezva z řad žáků i učitelů byla více než příznivá … 

- 11.4. pořádal horolezecký kroužek Maglajz promítání snímků ze závodů a 
akcí v roce 2007… 

                                                Pavel Nový  
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DEN  ZEMĚ 
Dne 22.4. proběhla na základní škole první část projektového dne ke Dni Země. 

Žáci 5. třídy a celého druhého stupně se rozdělili do pěti skupin podle zájmu                      
o nabízené činnosti. 

Jedna skupina šla sázet nové a ošetřit již v minulých letech vysazené stromky 
v protierozním pásu v poli mezi silnicemi na Stříbro a Láz. 

Další skupina vyčistila odpadky z oblasti indiánské stezky, svazarmovské 
střelnice, letních táborů a přilehlého lesa. 

Kdo si vybral třetí skupinu, vyrazil na zábavné putování přírodou zaměřené                
na ochranu životního prostředí, kde si kromě hraní zábavných her na dané téma 
vyslechly odborný komentář pana Koprny při exkurzi na skládce. 

Využití plastových lahví pro estetické účely se věnovala skupina dívek. Každá 
z nich si domů odnesla výsledek celodenního snažení – vázu s kyticí plastových 
květin. 

Náplní činnosti posledních dvou skupin byl svoz tříděného odpadu.                           
Po zkušenostech z minulého roku, kdy žáci sváželi pouze starý papír, letos rozšířili 
sběr starého papíru o nefunkční elektroniku. Díky dobré spolupráci s MěÚ se podařilo 
odvézt na skládku vše, co občané Kladruby přichystali  (2 menší valníky elektroniky: 
3 pračky, 1 velká lednice, několik televizorů, monitory PC…). Dva valníky starého 
papíru bylo přidáno k tříděnému školnímu sběru. 
 
      B. Dusíková, V. Havránková  
 
 
 
 
Angličtina  is  easy : 
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Hasiči  opět  informují   
 
 Každý měsíc probíhá školení výjezdové jednotky. Začátkem dubna proběhly 
převody aut na letní období. Jako každý rok, tak i letos 30. dubna 2008 proběhne 
stavění máje. Stavět budeme na novém místě, a to v Kostelní ulici na prostranství před 
paneláky. Všechny občany zveme na toto stavění máje. Občerstvení i hudba budou 
zajištěny.  

 Naši hasiči a mladí 
hasiči se též připravují na 
soutěž, která bude 3. května 
2008 na fotbalovém hřišti od 
9.00 hodin. Všechny občany 
Kladrub i okolí zveme, aby 
přišli co nejvíce podpořit naše 
hasiče, jak dospělé, tak děti. 

Občerstvení bude též zajištěno. Informace o výsledcích soutěže najdete v dalším 
Zpravodaji. 
 

                                              František Ammerling  
 

Včelařské okénko – Včelí produkty  
 Využití včelích produktů má velice dlouhou tradici. Prakticky tak dlouho,       
jak dlouho zná člověk včely, snaží se jejich produkty využívat ve svůj prospěch. 
Zpočátku se tak dělo nevědomky, později na základě generacemi ověřených 
zkušeností byly včelí produkty zařazovány do prostředků lidového léčitelství. 
 Včelí produkty můžeme podle jejich původu zařadit do dvou skupin.       
Do první patří rostinný materiál, který včely sbírají ve volné přírodě, obohacují jej       
o látky vlastního těla, nebo jinak upravují a přinášejí do úlu. Sem patří : MED, 
PROPOLIS a PYL. 
 Druhou skupinu tvoří ryze včelí produkty, tzn. látky, které včela přímo vyrábí 
ve svém těle a dává ve prospěch celého včelího společenstva. Mezi tyto látky řadíme : 
VOSK, MATEŘÍ KAŠIČKU a VČELÍ JED. 
 Mimo přímého využití nejznámějšího včelího produktu- medu- ke konzumaci 
dochází v poslední době k rozsáhlému využívání i ostatních produktů, a to především 
ve farmacii a kosmetice. 
 Teprve poměrně krátkou dobu jsme svědky toho, že se o včelí produkty 
zajímají i vědci-lékaři, biologové, farmaceuti a chemici. Doslova ojedinělá kumulace 
vzácných přírodních biogenních látek ve včelích produktech však stále ještě čeká na 
vědecké  prozkoumání, které zjistí podstatu jejich příznivého účinku na lidský 
organismus a umožní jejich další využití ve prospěch člověka. 
 
                              František Černoch   
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Chovatelské okénko -  Což takhle myška ? 
 

Myš- při pouhém vyslovení tohoto názvu se mnohým zježí vlasy na hlavě a představí 
si malou ošklivou potvůrku, která vše okouše a zničí. Je ale u nás již dost chovatelů, 
kteří místo králíků, holubů či drůbeže chovají myšky a jezdí s nimi na výstavy.  Před 
nedávnem byl založen klub, kde se tito chovatelé sdružují. Tak jako králíci mají 
rodokmen,tak i myšky jsou dnes na výstavách prodávany s rodokmenem.  
Určitě někteří z vás mají v akváriu bílou myšku či potkana. Pár větami se proto 
zmíním o jejich chovu. Dříve, než si myšku pořídíte, byste se měli zamyslet nad tím, 
zda nebude někomu z vašeho okolí vadit.  
Při chovu myšek se neobejdete bez chovné nádoby, jako je akvárium,terárium, klec, 
dále misky na potravu, napaječky na vodu, kvalitní podestýlky, hračky a přenosky na 
myšku. Vše dnes seženete v kterémkoliv Zverimexu.  
Myška se většinou dožívá dvou let. Mláďata jsou po porodu holá,slepá, zcela závislá 
na matce. Vrh je velice početný 5-15 mláďat. V 10 dnech jsou plně osrstěná, ve dvou 
týdnech otevírají oči a začínají přijímat krom mléka i jinou potravu. Ve třech týdnech 
jsou již plně samostatná a v jednom měsíci již vhodná pro prodej. 
Myšky jsou velice společenská zvířata, proto je lepší je chovat ve skupinách, avšak 
pouze samičky. Samci spolu vždy bojují, dokud jeden druhého nezabije. Pokud 
chceme chovat párek, musíme samce před porodem přemístit. Neboť samička je již pár 
hodin po porodu schopná páření a zabřeznutí. 
Ke spokojenému životu stačí myšce akvárko o velikosti 20x30x30 cm, opatřené dobře 
větratelným víkem. Jako podestýlka jsou vhodné co nejméně prašné hobliny, jako 
materiál pro hnízdo toaletní papír. Jako hračka poslouží ořechová skořápka či rulička 
od toaletního papíru. 
V každém zverimexu dostanete koupit kompletní směs pro myši. Jako pamlsek 
dostane piškot, kousek ovoce či sýra. Ale pozor, ztloustne-li, krátíte jí život a nebude 
se množit. 
Myšku je  velmi snadné  ochočit, chce to jen trpělivost.  Takže chovu zdar! 
 

        František Janoušek  
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 Občanské sdružení-Klášter Kladruby informuje  
 
Vážení, 

     v závěsu za kalendářním startem ja  ra odstartovala 
i návštěvnická sezóna v klášteře a s ní přichází i další 
akce pro Vás, naše návštěvníky. V květnu Vás srdečně 
zveme na již tradiční historický jarmark. Jako každý 
rok bude hlavní program jarmarku rozdělen do dvou 
víkendových odpolední, a to 17. a 18. května. A stejně 
jako v předchozích ročnících se kromě množství 
stánků s tradičními výrobky, přehlídkou původních 
lidových řemesel a spoustou lákadel k jídlu i pití 
můžete těšit na bohatý program, ve kterém nebudou 
chybět šermířské souboje, svůdné břišní tanečnice, 
kejklířské vylomeniny, ani početná hudební 
vystoupení. 
     Oproti předchozím ročníkům pak pro Vás chystáme 
jednu novinku na červen a sice Slavnost slunovratu, 
plánovanou na podvečer a večer soboty 21. června. 

Kromě působivých vystoupení skupiny irské hudby a tanců se můžete tentokrát těšit i 
na večerní magické ohňové překvapení a samozřejmě jako vždy na spoustu dobrot 
k jídlu i pití.  
      Těšíme se na setkání s Vámi na klášterním nádvoří a Vám i sobě pak budeme držet 
palce, aby nám plánované akce prozářilo sluníčko a pohodička. 
 
Za Klášter Kladruby – občanské sdružení Vás srdečně zve                 Linda Rauová 
 
Pozvánka na Den koní         
 

Dne 25. května 2008- poslední neděli 
v květnu pořádá PONY FARM 
v areálu jezdeckého oddílu DEN 
KONÍ. Již tradičně průvod městěm 
vyjíždí ve 13.30. Od 14.30 je 
naplánován program, který předvedou 
dětští členové s našimi koňmi. 
Hudební program a občerstvení je 
zajištěno.  
Pořadatelé všechny srdečně zvou,  
zvláště  pak děti. 
     
                
Emil Kraus  
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Kam krá číš kladrubská farnosti? 
 

K zániku. Je to dost nekompromisní odpověď na tak nevinnou otázku. 
Bohužel, skutečnost je právě taková. K onomu zániku  kráčí naše farnost již od odsunu 
německého obyvatelstva po válce. Během této cesty se v její historii několikrát 
vyskytly záblesky naděje, že se tento trend obrátí. Nestalo se tak. Faktem je, že lidí              
ve farnosti stále ubývá a věkový průměr se zvyšuje. 

V roce 2005 musely všechny farnosti zažádat o právní subjektivitu. Neživé 
farnosti o ni pochopitelně nezažádaly. Tím došlo k velkému slučování těchto neživých 
farností s farnostmi, které právní subjektivitu získaly. Na Tachovsku je k dnešnímu dni 
pouze asi pět farností. Ovšem tento trend zániků dále pokračuje.  
                               V únoru letošního roku skončil s činností v Kladrubech pan farář 
Mgr. Michal Špán. Po jeho odchodu hrozilo, že naše farnost přijde o právní 
subjektivitu a bude přiřazena k jiné větší farnosti (zřejmě ke Stříbru). Tím by byl jistě 
učiněn výrazný krok k zániku naší samostatnosti a dost možná i existence.  
                               To bychom ovšem nebyli Kladrubáci, kdybychom se tak lehce 
vzdali. Přesvědčili jsme biskupa Plzeňského biskupství pana Radovského, že máme 
funkční farní radu a jsme schopni činnost farnosti i farního  úřadu zabezpečit vlastními 
silami. Biskupství nakonec souhlasilo. Tím vznikl projekt, který  nemá v Čechách 
obdoby. V Kladrubech se bude tento projekt testovat a v případě, že se osvědčí,             
tak bude realizován i v jiných farnostech.  
                              V podstatě nejde o nic složitého. Jde jen o to, že se povinnosti 
farnosti i farního úřadu rozdělí na dvě části. A to na část duchovní a část materiální. 
V USA a ve Francii prý již tento systém úspěšně funguje. Tento systém řízení farností 
má mnoho výhod. Například, existence farnosti není ohrožena odchodem kněze 
z farnosti. Kněz má více času a sil věnovat se svému poslání, když se nemusí starat        
o opravu kostela, fary, apod. Samospráva má jistě ke správě materiálních věcí více sil 
a možností než kněz. 
                                Smysl naší snahy a práce je pochopitelný. Zvrátit směr onoho 
kráčení, o kterém jsem se zmínil na začátku. Věřím, že historie nevyhodnotí naši 
snahu jen jako jeden z těch několika záblesků marné naděje na záchranu farnosti.  
                                V červnu letošního roku bude ČT2 natáčet hodinový pořad            
o životě farností ve Francii a v Čechách. Tvůrce pořadu zaujal takzvaně Kladrubský 
projekt a proto několik minut pořadu bude věnováno právě Kladrubům.   
 
 
                                                                         Josef Jaša 
                                                                             administrátor rebus in materialibus 
                                                                              Římskokatolické farnosti  v Kladrubech 
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HISTORIE 
 
Poznáváme naši národní kulturní památku – 5. část 
 
Nový konvent 
 
 Když byla v roce 1726 dokončena přestavba klášterního chrámu, slavný 
architekt Santini byl již téměř tři roky po smrti. Dokončovací práce interiéru vedl 
údajně podle jeho plánů jiný významný stavitel, Kilián Ignác Dienzenhofer. Avšak ani 
opat Maurus Fintzgut se dlouho neradoval z díla, jehož byl duchovním otcem       
a iniciátorem, ač měl sám ještě celou řadu dalších plánů. Uvažoval nejen o stavbě 
nového konventu ve svém klášteře, ale snil i o novém poutním kostele v Přešticích, 
kde měl klášter své proboštství. Leč i on brzy odešel tam, odkud není návratu. 
 Nový opat Josef Sieber, rodák ze Lhoty u Plané (snad u Černošína?), patřil, 
stejně jako jeho předchůdce, mezi ty představené kladrubského kláštera, k jejichž 
jménu se přidává přídomek velcí opati. Nejenže vybavil klášterní chrám dalšími oltáři, 
včetně relikvijních (ostatkových), tedy sv. Aureliána, sv. Viktoriána a sv. Josefa,       
ale se stejným zápalem jako jeho předchůdce se pustil i do výstavby nových budov. 
Jistě měl dobré důvody, proč ke stavbě nového konventu přizvat právě stavitele 
Kiliána Ignáce Dienzenhofera. 
  

Kilián Ignác Dienzenhofer (1689 – 1751) stavěl v Kladrubech 
monumentální čtyřkřídlovou stavbu nového konventu. 
Se stavbou začal zřejmě brzy po roce 1729. Východní křídlo (dnešní knihovna) bylo 
hotovo v roce 1733, jak dokládá letopočet ve vlysu nad oknem v hlavní ose budovy. 
Do roku 1739 dokončil objekt natolik, že se do něho mohli přestěhovat mniši. Kromě 
východního křídla byl hotový také ambit severní a z velké části i jižní.  Na další 
dostavbě se podíleli i jiní významní architekti této doby, jako např. Anselmo Lurago, 
Anton Haffenecker a snad i Maxmilián Ka ňka. Práce přerušila sedmiletá válka mezi 
Rakouskem a Pruskem a teprve v roce 1775 došlo ke konečnému vysvěcení celé 
stavby. V průběhu čtyřicátých let pokračovala i stavba chrámu v Přešticích, kterou 
stále vedl již nemocný Dienzenhofer. Z dochované listiny příjmů a výdajů kláštera       
za rok 1753 lze zjistit, že klášterní pokladna přijala od vdovy Dienzenhoferové 510 
zlatých, což mohl být možná zbytek nějaké zálohy, kterou stavitel obdržel od kláštera, 
ale v důsledku smrti (1751) ji už nevyčerpal. 
 Nejbohatší výzdobu má čelní křídlo obrácené do hlavního nádvoří. Portál 
(vstupní prostor) je ozdoben dvěma sochami zobrazujícími pravděpodobně Mucia 
Scaevolu a Herakla v nadživotní velikosti na podstavcích, dílo sochaře F. A. Kuena. 
Na římse býval znak klášterní, později windischgrätzský. Nad okapní římsou s chrliči 
jsou umístěny hodiny a na svrchní atice je sochařská výzdoba. Uprostřed je socha 
Panny Marie na lvu (znak klášterního konventu), po stranách svatý Benedikt a svatá 
Scholastika a po krajích andílci (tzv. putti) s vázami. 
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 Ostatní křídla jsou bez výzdoby, neboť celý komplex nového konventu zůstal, 
vzhledem ke zrušení kláštera v roce 1785, nedokončen (stejně jako chrám 
v Přešticích). Všechny budovy jsou dvoupatrové s průchozí chodbou všemi křídly 
v obou patrech. V přední části přízemí (u průjezdu na druhé nádvoří) bývala klášterní 
kuchyně a nad ní letní refektář. Ve druhém poschodí se nacházela klášterní knihovna  
a zimní refektář (jídelna). V dalších křídlech konventu měl klášter mimo jiné dva 
velké sály, kapli a cely mnichů. 
    Budovy konventu byly značně poškozeny za éry Windichgrätzů, když kníže 
Alfréd II. nechal v nich v roce 1863 vybudovat soukromý pivovar. V zimním refektáři 
se pak nacházela strojovna pivovaru, na nádvoří stál vysoký komín a skladovaly se tu 
prázdné sudy. Protože budovy neměly sklepy, vyřešil tento nedostatek majitel po svém 
– k západnímu křídlu (obrácenému do parku) nechal navozit zeminu až do výše 
prvního patra, a měl o sklepy postaráno. Roku 1875 vznikl v pivovaře od jiskry 
z komína, která zalétla mezi dvě sladové přepážky, velký požár. Díky klenutým 
stropům v celém areálu shořely „jen“ střechy všech vnitřních křídel konventu. 
Windischgrätz se nenamáhal s obnovou do původního stavu, ale nechal na ně položit 
jen lepenkovou krytinu, která tu vydržela (či spíše nevydržela) až do současné doby. 
Poslední windischgrätzský majitel Ludvík Aladar po zrušení pivovaru provedl 
přestavbu předního křídla do dnešního stavu. Budova byla upravena jako sál                       
ze spojeného prvního a druhého patra s ochozem a točitými schůdky. Sem pak byla 
umístěna windischgrätská knihovna a archiv. 
 Ani v prvních letech po válce nedošlo ke zlepšení stavu. Státní statky 
využívaly až do začátku šedesátých let budov konventu k ubytování zaměstnanců                
a brigádníků, v zimním refektáři byl sklad nářadí, snad i sklad sena, v zadních křídlech 
pak v přízemí truhlářská a kovářská dílna, jižní křídlo používal zemědělský výkupní 
podnik ke skladování obilí. V roce 1961 spadla soška andílka s vázou z předního 
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křídla konventu. Poté byly všechny sochy odtud sejmuty, nahrazeny kopiemi a v roce 
1966 vráceny zpět. V roce 1976 začaly opravy krovů a střech západního křídla  (blíže 
ke kostelu) včetně severozápadního a jihozápadního nároží, které prováděl OSP 
Klatovy. Po roce 1977 se přistoupilo k dalším opravám uvnitř v nejvyšším patře 
západního křídla. Byla položena nová dřevěná podlaha v zimním refektáři, ale kvůli 
dřevomorce musela být v roce 1983 vyměněna za bulharský mramor. Také byla 
dokončena dlažbová podlaha ve vedlejší chodbě, neboť sem byly přemístěny sochy 
z vyhořelého zámku ve Valči. Pokračovaly i výměny krovů, na něž byly použity trámy 
o délce až 14 metrů. Poté byly práce na konventu na několik let přerušeny a obnoveny 
opět až v posledních letech. 
 
Zimní refektář (jídelna) 
 
 Po jeho rekonstrukci byla v něm umístěna expozice restaurovaného nábytku   
a obrazů. Později byl uplatněn názor, aby celá jeho výzdoba co nejvíce přibližovala 
jeho původní účel, tedy jídelnu mnichů. Proto uprostřed místnosti jsou postaveny 
dlouhé stoly se židlemi. Na stolech je cínové jídelní nádobí, zapůjčené z muzea 
v Karlových Varech. 

Na čelní stěně u dveří je velký a umělecky propracovaný kříž, mezi okny jsou 
rovněž umělecky zdobené skříňky a komody. Z obrazů v nikách na opačné stěně stojí 
za pozornost velký portrét kardinála Bedřicha Schwarzenberga, bratra Eleonory 
Windischgrätzové, jehož špička boty „sleduje“ pozorovatele do všech míst, kam       
se postaví. Dále jsou tu portréty hraběte z Kuhlenbergu, salcburského biskupa 
Schrattenbacha a konečně posledního kladrubského opata Amanda Streera. 

Na stěně proti dveřím je velký obraz, představující poslední večeři Páně. 
Tento obraz je zajímavý tím, že je sestaven ze tří pláten – Kristus při poslední večeři, 
Hostina bohatého měšťana, Kristus myje nohy apoštolům, aniž je to na první pohled 
zřejmé. 

 
Lapidárium originál ů soch M. B. Brauna 
 
 V chodbě vedle zimního refektáře je vystaveno 28 originálů pískovcových 
soch, jejichž autorem je snad nejslavnější barokní sochař u nás, Matyáš Bernard 
Braun. Tyto sochy byly zhotoveny pro zámeckou zahradu ve Valči u Karlových Varů, 
kde se nacházely od poloviny 18. století. V roce 1963 došlo k jejich restaurování, ale 
hned o tři roky později byly poničeny vandaly. V roce 1976 valečský zámek vyhořel,  
a tak bylo rozhodnuto je po opravě již na původní místo nevracet, neboť tu byly 
vystaveny navíc i působení  povětrnostních podmínek. Na jejich místo byly usazeny 
kopie a originály se tak dostaly do Kladrub. Další 4 kopie soch byly umístěny do 
stanice metra Malostranská v Praze.  
 Většina těchto soch představuje antické, především římské bohy či bohyně 
nebo hrdiny, další jsou pak alegoriemi na lidské vlastnosti. V takové tvorbě byl Braun 
skutečným mistrem, jak dokazují jeho celé soubory třeba na zámku v Kuksu i jinde. 
Zvláštní místo mezi kladrubskými sochami zaujímá skulptura v čele chodby, nazvaná 
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Oslava, která se svým námětem zcela vymyká ostatním. Jak a proč ji vlastně Braun 
postavil? Majitel valečského zámku Jan Ferdinand Kager, hrabě z Globenu se pyšnil 
velice hezkým parkem u svého sídla. Ten si přijel prohlédnout a „okouknout“ také 
František Antonín hrabě Špork, známý obdivovatel a mecenáš sochaře Brauna, když 
byl ve svých 71 letech lázeňským hostem v Karlových Varech. Po této kúře se Špork 
cítil velice dobře a prohlásil, že „karlovarské vřídlo navrací i kmetu čerstvou sílu a pak 
jde každý domů veseleji“. 
 Snad se blahodárnost lázeňského pobytu u hraběte Šporka projevila i ve 
Valči, když tam poznal mladičkou dceru majitele zámku a dokonce k ní krátce zahořel 
neskonalou láskou. Jenže brzy, snad i na dobrou radu přátel, vystřízlivěl a uznal 
nesmyslnost svého počínání. Přesto však kvůli této krasavici nechal u sochaře Brauna 
vytesat sousoší, na němž je on sám jako stařec zobrazen s knihou v ruce                              
na dvoukolovém vozíku taženém andílky. Nad jeho postavou se tyčí alegorická socha 
Víry a zřejmě má  toto sousoší znázorňovat apoteózu, tedy jeho brzký vstup na nebesa. 
 

Windischgrätzská knihovna 
 
 Knihovna s přibližně 30 000 svazky zaujímá celé přední křídlo bývalého 
nového konventu. Jak už bylo uvedeno, je umístěna v sále, který spojil vertikálně 
první i druhé poschodí a byl upraven až ve 20. století za knížete Ludvíka Aladara. 
Kromě knih tu byl umístěn i archiv windischgrätzského rodu, ale ten byl po válce 
zpracován archivářem Gustavem Hofmanem a předán do Okresního archivu 
v Klatovech, z něhož se dnes postupně stěhuje do Nepomuku. Mezi knihami 
v knihovně jsou i takové, které jsou zaměřeny přímo k historii a tradicím rodu, jsou 
tam díla i některých jeho členů (např. Mikuláš Windischgrätz, otec Alfréda I., byl               
i literárně činný), nebo další jejich různé rukopisy  a články. Tématicky jsou zaměřeny 
do různých oblastí – vojenství, politika, filozofie, matematika, církevní historie, právo 
a je tu i celá řada atlasů a map. Jsou psány především v jazyce francouzském, 
německém, latinském, italském, anglickém a jejich seznam je zpracován v podrobném 
katalogu. 
 Z obrazů vynikají dva velké v ozdobných rámech, na nichž jsou v životní 
velikosti Alfréd I. Windischgrätz  a jeho manželka Eleonora rozená 
Schwarzenbergerová. O jezdecký portrét Alfréda I. na bílém koni (údajně jde podle 
spisovatele J. Š. Baara o koně, jehož majitelem byl původně putimský sedlák Jan 
Cimbura), malovaný vídeňským malířem Amerlingem, projevila zájem v roce 1981 
britská občanka Maria Christina, vévodkyně z Kentu. Jako důvod uvedla, že manželka 
Alfréda III. Windischgrätze byla její prababičkou, přičemž Alfréd III. byl vnukem na 
obraze zpodobněného Alfréda I. Nejprve příslušné vládní úřady požadovaný prodej 
schválily, ale nakonec stejně nebyla transakce uskutečněna. 
 Na galerii jsou dále obrazy několika členů rodu Windischgrätzů (Leopold 
Viktorin, na dalším jeho manželka Ernestina se synem Leopoldem a další). V horním 
oddíle knihovny jsou i sbírky trofejních p ředmětů, přivezených (a  víceméně asi 
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získaných od různých přátel) z exotických zemí, jako indiánské šípy, egyptské karafy, 
zbraně, nádoby apod. 
 V dolní části jsou kromě obrazů uvedené dvojice manželů Alfréda a Eleonory 
i další příslušníci rodu, mimo jiné všichni tři nositelé jména Alfréd i dcera prvního 
z nich Aglaja, která zemřela v mladém věku. 
 
 

Další budovy 
 
 O dalších budovách, kam se prakticky návštěvníci nedostanou, jen několik 
stručných poznámek. Nová prelatura je budova, v níž je vstupní brána ze silnice       
a pokladna pro návštěvníky. Ve zbývající části sídlí Národní památník písemnictví 
z Prahy a má zde uloženo několik set tisíc starých knih, většinou svezených       
ze zrušených klášterů, které se tu postupně třídí a evidují. V nové prelatuře bydleli 
kdysi příslušníci rodiny Windischgrätzů. Budova byla postavena někdy kolem roku 
1700 pro klášterní opaty. Nad bránou býval klášterní znak, později vyměněný za 
rodový erb Windischgrätzů. Vlevo od brány je věž, dnes krytá jen nízkou jehlanovitou 
stříškou, když původní vysokou střechu shodila vichřice v roce 1843. Bývalo zde 
vězení pro neposlušné poddané, a tak se jí mezi lidmi říkávalo „hladová věž“. V obou 
patrech byly malé kobky pro vězně, ale i samotky a temnice pro nejtěžší případy. Při 
zrušení kláštera tu nalezla komise 16 želez na nohy s koulemi a 9 želez na ruce.       
Ke stejnému účelu sloužila i v prvních letech panství Windischgrätzů. 
 S novou prelaturou sousedí budova staré latinské školy. Uvádí se, že její 
hlavní přístavba byla uskutečněna k roku 1610, ale zřejmě byla stavěna postupně. 
Nejstarší částí školy je domek č. 43. Je prokázáno, že její sklepní prostory, jejichž 
zprovoznění pro návštěvníky se připravuje, bylo původně jednotným prostorem       
ve tvaru lichoběžníku a používalo se jako „chladný skladovací prostor“. V žádném 
případě nevzniklo vestavbou do gotického systému klášterních hradeb, jak se také 
uvažovalo. Přízemí se člení na jižní část (blíže k nové prelatuře), která je značně menší 
než část severní. Obě části mívaly tři díly, z nichž prostřední byla s černou kuchyní       
a další sloužila jako obytná místnost. V prvním patře severní části byl v posledních 
letech upraven v renezančním stylu konferenční sál, který však není součástí 
prohlídkové expozice. Z nádvoří lze ještě vidět budovu stájí s bývalou kočárovnou       
a byty pro služebnictvo. Při silnici je postaven bývalý zahradní domek. 
Tím skončil popis naší kladrubské národní památky – bývalého benediktinského 
kláštera, který byl zveřejňován postupně v pěti posledních číslech Zpravodaje.  
 
 

                                 
Jiří Čechura          
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Kdo postavil mariánský sloup na kladrubském náměstí? 
 
 O mariánském sloupu na kladrubském náměstí toho bylo již v našem 

Zpravodaji i v publikacích o Kladrubech napsáno 
mnoho. Víme, že pochází z roku 1701, že snad byl 
postaven jako ochrana proti morové epidemii, což 
ale není zcela jisté. Víme také, že až do roku 1850 
stával blíže k pivovaru, tedy k dnešnímu nákupnímu 
středisku. Začátkem 20. století byl opravován a 
v roce 1968 byl poražen couvajícím nákladním 
autem. Byl znova obnoven a korunka Panny Marie 
pak v devadesátých letech pozlacena dnes již 
nežijícím restaurátorem Drahotušským. 
 Víme i to, že na úzkém dříku pod sochou 
Panny Marie jsou znázorněny nástroje umučení 
Krista a tzv. veraikon (Kristova hlava s trnovou 
korunou), na podstavci jsou dvě zkřížené zednické 
lžíce a monogramy dvou stavitelů MZAZ. Kdo byli 

tito dva neznámí autoři tohoto uměleckého díla? I když jsem v Kladrubech již hezkou 
řádku let, nikdy jsem se v žádné kronice, ani literatuře nedozvěděl, co znamenají a čí 
jméno skrývají ony záhadné iniciály MZAZ, ač by mě to bylo dosti zajímalo. 
 Teprve nyní jsem se dozvěděl zcela náhodou jméno jednoho z nich, zřejmě 
bratrů nebo otce se synem. Nevím, možná jsem objevil něco již dávno objeveného a 
třeba pro mnoho kladrubských obyvatel to není nic nového. Proto se předem 
omlouvám a nedělám si žádné zásluhy, že jsem „objevil Ameriku“. 
 Klíčem k tomu je německý nápis na podstavci sloupu: 

Ao 1701 
Mit Allen Trost Hier Ewig Segne Zur Einigkeit: Jezu Treu, Liebe, 
Ehr – Regne 

 
Tento nápis se dosti obtížně překládá do češtiny, protože obsahuje celou řadu 
archaismů, dnes již málo používaných. Obvykle, i když nepřesně, se v českém jazyce 
uvádí takto:  

Roku 1701 
se vší útěchou zde žehná na 
věky k jednotě, lásce 
k Bohu a úctě 

 Zkuste si však přečíst postupně všechna velká začáteční písmena jednotlivých 
slov v německém nápisu. Vyjde nám jméno Mathes Zeitler. A tajenka je rozluštěna! 
 

       Jiří Čechura               
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FRAGMENT FRESKY JOSEFA KRAMOLÍNA                      
V  KLADRUBSKÉM KLÁŠTE ŘE 

 
Na počátku letošního roku předala Národní galerie v Praze do kladrubského 

kláštera rozměrný fragment fresky „U čitel s  žáky se obrací ke sv. Josefu 
Kalasánskému“.  Zmíněný fragment původně tvořil součást výmalby postranního 
ilusivního oltáře kostela sv. Alžběty v Doupově na Karlovarsku. Roku 1968 byla však 
celá nástěnná malba sejmuta a přenesena na dřevotřískovou desku, zpevněnou 
dřevěným rámem. Poté byla uložena v cisterciáckém klášteře v Plasích. Na přelomu let 
1974-1975 požádala Národní galerie o její zapůjčení pro svoji stálou expozici českého 
baroka. Nyní je dílo vystaveno v ambitové chodbě kladrubského kláštera. 

Transferovaná nástěnná malba znázorňuje skupinu adorujících postav 
s letícím andělem.  Konkrétně jde o učitele, obklopeného několika žáky. Dále zde 
spatříme základní učební pomůcky používané ve školách – knihy a tabuli. Odkazují 
nás na předměty všeobecné vzdělanosti tj. psaní, četbu a počty. Na ploše tabule       
je umístěn letopočet 1782, což je zároveň rok dokončení díla. Zajímavý je též letící 
anděl, nesoucí medaile na žlutočerných stuhách. Pravděpodobně se jedná o tzv. 
„záslužné medaile za dobré výsledky z roku 1776“. Ocenění udělovala císařovna 
Marie Terezie (1740-1780) za mimořádné výkony nebo za výborný prospěch ve škole. 
Jejich nositeli se mohli stát jak učitelé, tak nejlepší žáci. 

Autorem fresky je barokní malíř Josef Kramolín (1730-1802), který       
se inspiroval postavou svatého Josefa Kalasánského (1556-1648) a přeneseně také 
dějinami a činností piaristického řádu na našem území. Jmenovaný světec působil 
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v Římě, kde roku 1597 založil školu pro sirotky a chudé děti. Později s dalšími 
pedagogy stál u zrodu piaristického řádu, jehož hlavním posláním byla školní výuka 
mládeže. Řehole vynikala vysokou úrovní výuky a také náboženskou snášenlivostí, 
což dokládá i to, že na jimi vedených školách studovali jinověrci tj. evangelíci a Židé. 
Řád žil dle stanov sepsaných Josefem Kalasánským a brzy došlo k jeho rozšíření       
po celé Evropě. Do zemí Koruny české přišel v roce 1631. Postupně u nás vznikly 
konventy např. v Mikulově, Litomyšli, Bruntále, Praze, Brně, Rakovníku, Nepomuku 
atd.  

Roku 1775 byla založena piaristická kolej v Doupově na Karlovarsku. Brzy 
zde vyrostl výchovný ústav pro studenty s internátním zařízením, gymnáziem                     
a kostelem svaté Alžběty. Při výzdobě tamního chrámu působil také malíř kostelních 
obrazů a fresek Josef Kramolín (1730-1802). Jednalo se o hluboce věřícího člověka              
a bývalého člena jezuitského řádu. Náboženské malby a nástěnné fresky s jeho 
signaturou nalezneme na řadě míst, např. v Jihlavě, Litoměřicích, Hradci Králové, 
Karlových Varech, Teplé, Oseku, Mariánské Týnici, Rokycanech, Kolíně a Praze. 
Není bez zajímavosti, že je rovněž autorem obrazu Nejsvětější Trojice v kostele 
v nedalekých Skapcích.    

      Mgr. Kamil Petráň (autor je historik) 
 

 
Vzpomínky    
 
 Na konci války, v roce 1945, byli v Kladrubech ubytováni Američané.              
Na podzim se vojsko stěhovalo domů. U silnice na Stříbro stály zástupy lidí a dětí, 
tehdy tu ještě žili Sudetští Němci, českých dosídlenců tu žilo málo, a mávali 
odjíždějícím  vojskům. Ti jim z aut házeli žvýkačky a čokolády. Eva byla mezi nimi 
na křižovatce, ale starší děti jí vše sebraly pod nosem.  Zjara šli Němci na odsun.              
Do Kladrub se začalo stěhovat velké množství nových dosídlenců, ale mezi nimi byli 
ponejvíce tzv. zlatokopové. Zabrali majetek, odvezli a zase se odstěhovali. To se dělo 
také na zámku. Windischgrätz  sídlo nakvap opustil, noví majitelé posbírali nábytek, 
sklo, porcelán a další drahé věci a vystěhovali se. Ještě v padesátém roce bylo                     
na zámku plno věcí. Ale to už byl zámek obsazený, jak rodinami, tak Státním statkem. 
Chlévy byly plné dobytka, přes nádvoří jezdily náklaďáky a traktory, ve druhém 
nádvoří byly strojní a traktorové dílny a sklady obilí. Celý klášter byl za léta provozu 
Státních statků a hospodářského družstva značně poškozen.  
 Na podzim šla Eva do školy. Ve škole učil pan učitel Smolík s manželkou. 
Tenkrát se ještě vyučoval katechismus, který učil pan farář Křivánek. Byl to mladý 
člověk, velice oblíbený u všech vrstev obyvatelstva. Po válce chodila materiální 
pomoc z URNy v podobě masových, chlebových a rýžových konzerv a ošacení. Pan 
farář poskytl tuto pomoc každému, kdo potřeboval. Na faru  chodily ženy a děti 
nacvičovat zpívání koled. Pan farář hrával na klavír a po zkoušce zval všechny                 
na malou svačinu do kuchyně, kde kralovala jako kuchařka paní Zemene, matka 
kladrubského pivovarníka. 
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 Eva šla na jaře k prvnímu přijímání. Všechny děti šly slavnostně oblečené       
do kostela. Po přijímání bylo pro ně připraveno pohoštění na faře. Paní Zemene upekla 
bábovky a uvařila kakao. Bylo to velmi působivé. Pan farář chodíval na bály a s lidmi 
se dobře bavil. Po čtyřicátém osmém roce byl najednou konec. Pan farář díky náhodě 
dostal avízo, že ho jede zatknout Státní bezpečnost. Údajně pro přechovávání špiónů   
a zbraní, ale nic se nenašlo. Díky dobrým stykům stačil pan farář včas odejít ze země. 
V této době hodně rodin poslouchalo vysílání rádia  Hlasu svobodné Ameriky a jeho 
přívrženci zaslechli v radiu pozdrav pro kladrubáky a poděkování od něj. Celý život 
vzpomínali dospělí i děti na pana faráře v dobrém. 
 Na podzim se konalo v hospodě U Vrátníků vinobraní. Tehdy na bály       
a slavnosti chodilo velmi početné obyvatelstvo. Hospoda byla plná a všude veselo.       
O půlnoci přijela Veřejná bezpečnost, uzavřela všechny vchody a odvedla pana 
Pisingera a manžele Ververkovi.  Pan Pisinger bydlel ve mlýně pod školou       
a Ververkovi měli dům v Revoluční ulici, dnes dům pana Vachty. Měli doma starou 
babičku a pětiletého syna. Manžele odvedli kvůli údajnému přechovávání špiónů      
a zbraní. Prý bylo vše na udání. Zabavili jim dům, babička s vnoučkem nějaký čas 
bydlela u Sulanů a později se odstěhovala do Plzně. Zda se vrátil pan Ververka domů, 
nevím, ale jeho paní ve vězení brzy zemřela. Nevím také, zda se vrátil pan Pisinger, 
který měl doma tři malé děti. Nebyla to pěkná doba. Potom přišel rok 1950. Tatínkovi 
zrušili pekárnu i s obchodem, bez náhrady. A tak mistr pekařský přesídlil       
do oprávárenských dílen na  zámek.  
 Když Eva chodila do páté třídy, byla povinná ruština. Na škole učil pan učitel 
Vrba. Na škole tehdy žádný učitel rusky neuměl. Vše se vyřešilo tak, že se prostě 
rusky neučilo. Na konci roku jsme dostali pěknou známku z ruštiny. Ale běda, do 
měšťanky se jezdilo do Stříbra a tam to s ruštinou špatně dopadlo.  Na jaře 1953 
zemřel Stalin. Někteří lidé plakali. Po něm zemřel i Gottwald a přišla měna. 
V rodinách bylo zděšení, nevědělo se, co bude dál, protože ve většině rodin nebylo co 
měnit. Ceny vyletěly vysoko jako na černém trhu. Kdo peníze měl, měnil jedna ku 
padesáti, kdo neměl, jenom pár korun na živobytí, měnil jedna ku pěti.  
 Vedle pekárny na náměstí bydleli 
Seifertovi. Jejich původním domem byl dům, 
kde později sídlil Vakus. Náhradou dostali 
domek vedle čp. 30. Do té doby v něm bydlel 
trafikant Ferdinand Vojta. Na náměstí byl 
obchod vedle obchodu. V Revoluční ulici byla 
hospoda pana Duspivy, naproti elektrozboží, 
místo obchoďáku stával pivovar, v dnešní 
zelenině bývalo papírnictví, na rohu řeznictví, 
které se zprvu provozovalo v hospodě                      
u Duspivů. Vedle papírnictví byla lékárna, 
v domě paní Čtvrtníčkové se prodával textil                 
a potraviny, v domě č.30 byla pekárna 
s obchodem, dole na náměstí prodejna s obuví, 
vedle bylo kino, hned vedle cukrárna 
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s obchodem, vedle dnešního MěÚ kadeřnictví a holičství, vedle byl národní výbor a na 
místě obchoďáku směrem do náměstí stával dům, kde byla mlékárna – obchod a 
později v tom domě byli hasiči. Opomenula jsem na náměstí ještě koloniál pana 
Hlaváčka ze Stříbra v domě pana Svobody. Za náměstím byla fara, vedle Duspivů 
hospoda, která se bourala kvůli širší silnici. Potom byla škola jako dnes, pod parkem 
hospoda U Vrátníků, na Pozorce byla hospoda U Šlajsů, v bývalé Snaze a vedle 
koloniál pana Kverky. Na Pozorce také měli vojáci kasárna, která stávala naproti 
Medům na louce. Vzpomínám si i na jména lidí, kteří zde po válce bydleli. Jsou to 
vzpomínky z dětství, které mě provázejí celý život. Kam se všichni lidé poděli, jaké 
byly jejich osudy ?  

 Je to koloběh života, staré odnáší a nové přináší. Chtěla jsem jen, aby se na 
lidi z Kladrub před skoro šedesáti lety  nezapomnělo. A také připomenout to, jak tehdy 
Kladruby vypadaly a jak se tu žilo.  
 Zmínila jsem se o Seifertových. To byli Němci, kteří nemuseli na odsun. Děti 
jim žily v Německu. Pan Seifert jednoho dne při cestě na poštu zemřel na schodech. 
Paní zůstala sama. Navštěvovala kostel každou neděli. Špatně chodila, bylo jí přes 
osmdesát let a byla sehnutá prací. Jednou do kostela nepřišla. Lidé se šli podívat proč. 
Okna měla zatažená, jako když spí a nemohli se na ni dobouchat. Zavolali Bezpečnost, 
která musela otevřít dveře násilím. Stará paní ležela na podlaze, v ruce držela album 
svých dětí a byla mrtva. Je to jeden z pravdivých případů, které se tady udály. Stalo             
se to v roce 1956. 

           Blanka Krýslová 
 

KULTURA 
          
Vrácení klíče od bran města Stříbra  

Byl to hezký den, to krásné slunné odpoledne  Neděle  velikonoční.  
Na nádvoří kláštera se ještě třpytil čerstvý sníh. Jak půvabně se na něm vyjímala naše 
dívčata v krojích. Nu chlapcí taky. Protože mají kalhoty, co jim je táta půjčil... 
                Jarmarečníci otevřeli své krámky s kraslicemi, pomlázkami, řechtačkami, 
mazanci atd.Studený, ale přeci jen jarní vánek roznášel po prostranství vůně koření. 
Byl to ten čas, kdy už dávno pominulo bujaré masopustní veselí, ty bláznivý dny,  
a všechno se vrátilo na své staré místo. Jako kupříkladu klíč do svého zámku.              
A tak tomu bylo i tehdy. Jen s malým rozdílem, že klíč se nevracel do zámku,                  
ale zámek si došel za svým klíčem. To ctěný pan starosta  města Stříbra si pro něj 
přijel do našeho menšího města. Klíč jsme pochopitelně poctivě vrátili. Však také bylo 
přislíbeno, že ona historická mapa nalezená kdesi na půdě starého domu v Kladrubech 
( a je to právě ta, jež upozorňuje, jak se to s našimi městy  vlastně má ) bude vystavena 
na čestném místě v mázhausu stříbrské radnice. Kdo ví ? Uvidíme.     
 

Za  Národopisný spolek kladrubský -Jiří Kasal 
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Zveme Vás:  
 

 „MÁJOVÝ KONCERT“  
v čtvrtek  1.května 2008 ve 14.00 hodin  

na kladrubském náměstí bude hrát skupina Classic 
z Tachova. 

Občerstvení zajištěno. 
 

 
„KLADRUBSKÁ  STUDNA“  
v sobota 3.května 2008 ve 9.00 hodin  

soutěž v požárním sportu  na fotbalovém hřišti v Kladrubech          
Prezentace 8:30-9:00, zahájení soutěže v 9:15 hodin. 

Občerstvení zajištěno.  
 
 

„DEN MATEK“  
v neděli 11. května 2008 v 17.00 hodin  

v sále kladrubského kina zahrají, zatancují maminkám k svátku děti ze ZUŠ  
a zájmových kroužků 

       

„HISTORICKÝ  JARMARK“  
 sobota 17. května 2008   

neděle 18. května 2008 
 historický jarmark 

 s množstvím dobových stánků 
program od 13.00 hodin     

sobota:  Šermíři, Gothien - skupina historické hudby,                 
               v Boudě - loutkové divadlo, 
               Představení čertova kniha -  představení pro  
               malé i velké, orientální tanečnice, Fakír,  
               podvečerní autorské představení divadelní  
               společnosti  DIVOCH JUNIOR-STUDIO X  
              -divadelní hra „Únos“ – z doby Oldřicha a Boženy   – přistupno od 12 let  
neděle:   Šermíři, Kejklíř Vítek, který Vás bude  celým odpolednem provázet, 
               Cavalla, Divadýlko Amatýlko –maňáskový kroužek Kladruby  
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„LÁŽO, PLÁŽO AKCE“  
v pátek 23. května 2008  v 16.00 hodin  

opět po roce pořádá MěÚ– komise školství, mládeže a kultury  
v kategoriích – běh, jízda na kolečkových  bruslích 

 
 
PONY FARMa   zve na  

 „DEN KONÍ “  
v neděli 25.května 2008 ve 14.30 hodin  

v areálu jezdeckého oddílu v Kladrubech.       
Hudební program a občerstvení zajištěno.       

 
 

„KLADRUBSKÝ SLAVÍ ČEK“  
pátek 30. května 2008  od 17.00 hodin 

Jako každý rok připravuje ZUŠ Stříbro- pobočka Kladruby společně s MěÚ Kladruby, 
DDM Stříbro a ZŠ Kladruby 
p ě v e c k o u    s o u t ě ž   

 K L A D R U B S K Ý    S L A V Í Č E K , 
která se koná v kladrubském kině. 

Zájemci se mohou hlásit u p. Šmahelové           
a  u p. Bl. Šálové. 

Soutěžit mohou nejen jednotlivci, ale i kolektivy všech věkových kategorií. 

 
 

„DEN  DĚTÍ“  
sobota 31. května 2008  od 14.00 hodin  

v prostoru před panelovými domy v Kostelní ulici 
….střelba ze vzduchovky, z kuše, luku, házení na panáky, nástřikové terče, střelba na 

cíl, soutěže, hry, skákací hrad, cukrová vata… 
 
 

 „KÁCENÍ MÁJE“  
    sobota  31. května 2008  od 18.00 hodin 
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„DEN DĚTÍ – MS VÝROV“  
    sobota  7.června  2008  od 12.00 hodin 

Myslivecké sdružení Výrov pořádá již podruhé den dětí v Brodu u 
Stříbra. Připraveny jsou soutěže, hry, kapela, zvány jsou všechny děti 

z Kladrub a okolí 
 
 

„KLADRUBSKÝ EXPRES“  
ZÁVODY V LEZENÍ NA RYCHLOST  

    sobota  14.června  2008  od 9.00 hodin. 
Tělocvična ZŠ Kladruby. 

 
 

„SPANILÁ JÍZDA“  
vpátek 13. června 2008 ve 16.00 hodin  

Jízda se vším, co má kola … 

 
 

 

„LETNÍ SLAVNOST – SLUNOVRAT“  
    sobota  21.června  2008    

areál kladrubského kláštera  
...působivé vystoupení skupiny irské hudby a tanců, večerní magické ohňové 

překvapení, spousta dobrot k jídlu i pití. 
 
 

„ZÁV ĚREČNÝ KONCERT ZUŠ“  
   úterý  24.června  2008   od 18.00 hodin  

v sále kladrubského kina  
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 „SLAVNOSTNÍ  PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ  

 žákům 9. třídy“  
   pátek 27.června  2008     

v obřadní síni Městského úřadu v Kkadrubech. 
Slavnosti se mohou zúčastnit rodiče a rodinní příslušníci.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akce připravované v měsíci červenci a srpnu 2008 
 
  5.  7.2008 XII. Pivní slavnosti                                       
  11.7.2008          Benediktinské dny                        
12.7.2008 Benediktinské dny                        
13 7.2008           Svátek sv. Benedikta – Mše svatá  

  18.7.2008          Benediktinské dny                        
  19.7.2008  Benediktinské dny                        
  19.7.2008 Turnaj v minikopané      
  26.7.2008  Kladrubské léto – 1. koncert            
   2. 8.2008 Kladrubské léto – 2. koncert            
4.-8.8.2008 Hodnocení soutěže „ Nejkrásnější okno-balkon-terasa 2008“ 
  9. 8.2008 Kladrubské léto – 3. koncert            
16. 8.2008  Pouťová zábava        
16. 8.2008 Chovatelská výstava  
17. 8.2008 Kladrubská pouť  
17. 8.2008 Slavnost Nanebevzetí p.Marie - poutní slavnost 
23. 8.2008 Kladrubské léto – 4. koncert            
30. 8.2008 Ahoj prázdniny 
30. 8.2008 14. Folkový večer      Eva Pomyjová 
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Blahopřejeme     

 

V měsíci květnu a červnu 2008 se dožijí významného životního jubilea  tito naši 
občané: 

Květen     Červen  

Kovaříková Milada   Kohucík Antonín 

Běhounková Emílie   Palečková Magdalena 

Černoch František   Rubášová Ludmila 

Poljaková Olga    Švarcová Bohuslava  

Kajer Jaroslav 

Ulčová Helena 

Ganobják Milan 

Svobodová Erna 

Švarcová Anežka 

Šmahelová Františka 

Uhlíková Zdena 

Hejplík Jaroslav 

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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MĚSTO KLADRUBY  VYHLAŠUJE 2. RO ČNÍK SOUTĚŽE : 
 

„O  nejkrásnější  květinové  okno - balkon - terasu“ 
 

situované směrem do ulice. 
Soutěž se týká nejen Kladrub, ale i spádových obcí.                             

Určitě je v zájmu nás všech, aby naše okolí vzkvétalo nejen obrazně,  
ale i ve skutečnosti.   

 
Po úspěchu loňského 1. ročníku věříme, že počet soutěžních oken,                 

balkónů a teras bude daleko větší.  
 

Soutěžní komise bude hodnotit okna v týdnu  
od 4.  srpna – 8. srpna 2008. 

 
Komise bude složena ze zástupců zastupitelstva města a obyvatel všech  

věkových kategorií.  
Do soutěže se nemusíte přihlašovat. 

 
Oceněno bude jedno nejkrásnější okno v každé spádové obci                   

a 3 nejkrásnější okna v Kladrubech.  
Slavnostní vyhlášení a předání cen  proběhne v neděli   
17. srpna 2008 odpoledne v rámci  Kladrubské pouti.  
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KLADRUBSKÝ KALENDÁ Ř NA ROK  2009 
 
Vážení přátelé,  

sice je teprve začátek května, ale my Vás již musíme oslovit v souvislosti  
s přípravou kladrubského kalendáře na rok 2009. Do kalendáře bychom chtěli umístit 
fotografie nejen kláštera, ale i okolních obcí, případně zajímavých zákoutí Kladrub. 
Všechny fotografie musí být barevné. 
 Vybízíme tedy Vás všechny, kteří rádi fotíte, abyste své snímky přinesli       
na Městský úřad v Kladrubech do konce května. Čím dříve, tím samozřejmě lépe. 
Můžeme využít jak digitální fotografie, tak i analogové snímky. I starší převedeme       
do formátu vhodného pro kalendář.   
 Kladrubský kalendář na rok 2008 byl zkušební. Zkusili jsme netradiční 
formát, vytvářeli jsme ho v netradičním (šibeničním) čase. Vydání v počtu  300 ks 
bylo brzy rozebrané. Pro příští rok chceme všemu předejít a umožnit vložit do 
kalendáře právě i analogové snímky. Rádi bychom vydali kalendář ve větším formátu. 
V kalendáři nebude opět chybět přehled nejdůležitějších akcí v roce 2009 
v Kladrubech rozepsaný na jednotlivé dny.  
  
Těšíme se na Vaše fota.  
                
      
 
 
Vážení občané a příznivci Kladrub a okolí. 
 

Je moderní doba, všemu vládnou počítače  
a elektronika obecně. Všude spěch a shon. 

Pak se Vám dostane náhodou do rukou starý 
snímek Kladrub, pohled nebo rytina a uvědomíte si, jak 
je ten čas pomíjivý a že vlastně proč tolik spěcháme,               
co zbyde. Začnete přemýšlet a vzpomínat, jak Kladruby 
(okolí) dřív vypadaly a začne Vám být líto, že nemáte 
tolik možností k porovnání s dneškem. 

Abychom mohli porovnávat, moc Vás 
prosíme, kdo máte doma staré pohledy, tisky, rytiny 
Kladrub a okolí a jste ochotni je věnovat, nebo odprodat 
městu Kladruby, přijďte za námi na úřad, rádi se 
domluvíme. Tyto materiály budou pečlivě uschovány. Pokud to jejich stav dovolí, 
budou vystaveny při různých příležitostech, abychom mohli vzpomínat všichni. 
 
 

         Eva Pomyjová  
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Máj 
 
 

Užasle hledím po ránu 
na malý zázrak světa, 

na prostou malou zahradu, 
jež do rána si vzkvetla. 

 
 

Stromy jak bílé nevěsty 
pyšně tu v slunci stojí, 
tak nadýchané koruny, 
že vydechnout se bojíš. 

 
 

Té vůně, jež se rozlila 
z těch malých, něžných 

kvítků 
prvnímu máji uvila 

zahrada krásnou kytku. 
 
 

I včely byly zvědavé 
na bílé květy se slétly, 
po zimě trochu vrtkavé 
si nektar s rosou spletly. 

 
 
 

    
 Blanka Krýslová 

 
 

 48

SPORT 
 

Maglajz Boulder Cup – 2.ročník 
       Minulý kalendářní rok byl v prosinci zakončen Mikulášským Open Cupem ve 
Stříbře – posledním závodem z pětidílného seriálu Překližka Cup 2007 v lezení školní 
mládeže na umělých horolezeckých stěnách. 
       Prvním závodem Překližka Cupu 2008 byl Maglajz Boulder Cup, jehož 2.ročník 
se konal 1. března v tělocvičně ZŠ Kladruby. 39 přihlášených závodníků z Kladrub, 
Stříbra a Chebu soutěžilo v dopolední kvalifikaci o postup do finále. Pořadatelé 
tentokrát připravili poměrně těžké cesty a jen málo závodníků dosáhlo na TOP 
/poslední, často nejvyšší chyt cesty/. Zatímco za okny se střídaly snad všechny 
rozmary počasí, v tělocvičně se odehrávaly souboje v pěti kategoriích hochů a dívek. I 
tentokrát se kladrubským dařilo a vybojovali třináct medailových umístění 
z celkových  čtyřiadvaceti. 
       Všichni soutěžící byli odměněni drobnými dárky a medailisté hodnotnými cenami. 
Ty jsme mohli pořídit jen díky sponzorům / MÚ Kladruby, AFL St říbro, Hannah 
a.s. Plzeň, Ehrmann mlékárna Stříbro a Poštovní spořitelna/. Moc děkujeme ☺ 
 
 
Výsledky:    
 
Kategorie H1 / 1999 a mladší/:  
1. R. Palma   2. A. Štěrba  3. J. Pospíchal /všichni  Maglajz Kladruby/ 
Kategorie D1: 1.K. Boučková /Cheb/  2. N. Křeválková /Maglajz Kladruby/   

           3. K. Matúšová /Skoba Stříbro/     
 Kategorie H2 /1997-98/: 1.J. Pitra /Skoba Stříbro/  2. V. Blažek /Maglajz Kladruby/   
                                        3.F. Štědrý /Skoba Stříbro/ 
Kategorie D2:1. M. Matúšová  /Skoba Stříbro/  2. P. Pospíchalová  3. N. Budínová  
                          /obě Maglajz Kladruby/  
Kategorie H3 /1995-96/:1. M. Budín  2. J. Nový /oba Maglajz Kladruby/ 3. K. Fafílek   
                                              /Cheb/ 
Kategorie D3:1. K.Vlčková/Maglajz Kladruby/ 2. L.Jarolímová/Skoba Stříbro/ 
                          3. J.Hrachovcová/Maglajz / 
Kategorie H4 /1993-94/:1. M. Zezula /Skoba Stříbro/  2. O. Jaša /Maglajz Kladruby/   
                                       3. M. Štědrý /Skoba Stříbro/    
Kategorie D4:1. L.Davidová /Skoba Stříbro/  2.K.Hrachovcová/Maglajz Kladruby/   
                         3.B. Pitrová /Skoba Stř./ 
Kategorie H5 a D5 nad 15 let /mimo klasifikaci Překližka Cupu/:1. M. Duřpek  
 /Maglajz Kladruby/1. L. Křížová /Skoba Stříbro/  2. N. Budínová /Maglajz Kladruby/ 
 
         Dalším závodem bude Májový Open Cup v lezení na obtížnost ve Stříbře. 
Uskuteční se v květnu na venkovní horolezecké stěně DDM. 
         
                              Pavel Nový 
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Jaký byl 7. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev ? 
Jedním slovem : VÝBORNÝ. 
K překvapení všech se v sobotu 5.4.2008 sešlo 6 družstev. Dalším překvapením bylo,        
že přišli i naši mladí hráči- jak dívky, tak chlapci. Hrálo se o hodnotné ceny, které 
speciálně pro tuto příležitost upekla p. Zuzana Herianová. O občerstvení se během 
celého dne starala p. Antonie Lišková a Štefan Perďoch a starali se úspěšně. 
 Mimo kladrubských se dostavili i zástupci Stříbra, ovšem museli si zapůjčit 
kladrubské ženy, protože podmínkou byly minimálně 2 ženy ve družtstvu. Turnaj 
proběhl bez problémů, nikdo se nezranil. Všichni byli spokojeni od 9.00 od rána až do 
16.30 odpoledne. Opravdu sportovní celý den.  
 
A nyní výsledky turnaje :  
1.místo -4 MAB  ve složení  - Mirka, Aneta a Milan Škorvánkovi, Milan Klečka,                    

 Bára Lindová a Míra Kováry 
2.místo–SEVERNÍ VĚTRY  – Pavel Vrtělka, Jan Bezděk, Jiří Klusák, Alena Medová,  

Jana Kaslová a Vlastina Havránková  
3.místo- ZELENÁ ČI - Tomáš Kasl, Štěpánka Pospíšilová, Jana a Radek Kožnarových,  

 Bláža a Pavlína Šálovovi 
4.místo - KUBRALI - Heli, Janina a Martin Kunešovi, Slávina Brabcová,  Míra Liška 
5.místo-  HAFPO- Eva, Šári a Jindra Pomyjovi, Máťa a Fáňa Havránkovi  

 a Hanka Floriánová – toto družstvo mělo originální drezy 
6.místo – RADIÁTO ŘI  – Martin Duřpek, Jarda Nedvěd, Vašek Nedvěd,  

  Štefan Perďoch, Petr Mrňák, Aleš Rubáš- (půjčovali si Janinu Kunešovou,  
  Šárku Pomyjovou a Pavlínu Šálovou) 

Na závěr jsme si slíbili, že se za rok opět všichni sejdeme. 

Velké poděkování ZŠ Kladruby za propůjčení tělocvičny  a p. Kociánové za úklid. 
 
                                                              Helena Kunešová  
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Informace  oddílu  volejbalu  TJ  Sokola Kladruby : 
 
     V tomto – snad již opravdu jarním měsíci skončily krajské přebory soutěžního 
ročníku 2007-2008  mládeže a žen a mužů  KP první třídy.  Zastoupení našich 
družstev bylo následující :  ženy – KP 1. třídy a v mládežnických soutěží : mladší 
žákyně – čtveřice, mladší žáci – trojice a  starší žáci už hráli klasický -šestkový 
volejbal. 
      A nejsložitější to měli právě starší žáci, protože u  nováčka soutěže nebylo moc 
zkušeností se hrou na velkém hřišti, a když k tomu přičteme vyspělost družstev jejich 
soupeřů z Plzně, Klatov a Kralovic – páté a tím pádem i poslední místo bylo 
neodvratné. Nicméně účast v soutěži byla pro další růst našich mladých hráčů důležitá, 
a jak doufáme -  zúročí se v následujících sezónách.  Kádr družstva tvořili tito hráči :  
Josef Berka, František Havránek, Patrik Samko, Václav Nedvěd, Václav Krýsl, 
Jaroslav Nedvěd, Martin Duřpek a Petr Mrňák. V případě nutnosti a potřeby je ještě 
doplňovali  mladší žáci. A právě mladším žákům se v jejich vlastní soutěži podařilo  
zajistit pro naší TJ největší úspěch v KP této sezóny : skončili na 3. místě, když       
o 2.místo přišli až v posledním, závěrečném turnaji, kde pro onemocnění chyběl náš 
nejlepší hráč  a kapitán družstva trojic– Matěj Havránk. V minulé sezóně toto družstvo 
skončilo na 9.místě – a po roce se povedla medaile – a to je určitě krásná odměna jak 
pro hráče, tak i pro jejich trenéra za celoroční tréninkovou snahu a herní zarputilost. 
Družstvo dále tvořili : Jan Nový, Štefan Perďoch, Aleš Rubáš a Martin Duspiva. 
 
      Mladší žákyně hrály KP čtveřic. Družstvo ve složení Jana Kunešová, Šárka 
Pomyjová, Eva Berková, Jana Nedvědová, Markéta Kučerová a Eliška Jozová hrálo 
stejně jako v loňském roce minimálně o třetí místo, ovšem neúčast v únorovém turnaji 
v Tachově pro onemocnění většiny hráček znamenala pád  družstva až na předposlední 
9.místo. Kvalita družstva se však projevila v dalších dvou turnajích, takže konečné       
5. místo v elitní skupině KP není vůbec špatné. 
       Poděkování za reprezentaci v KP mládeže tedy patří nejen hráčkám a hráčům – 
ale i jejich rodičům, kteří jim vytváří potřebné zázemí a prožívají s nimi dobré i zlé 
volejbalové chvíle. 

 
       KP 1.třídy v letošní sezóně hrály pouze 
ženy. Muži sestoupili do 2.třídy a jejich jarní 
část soutěže začíná počátkem května. V té době 
už budou naše ženy vědět, zda i ony sestoupily 
z KP 1 či  ne. Boj o udržení v elitní osmičce 
skončil posledním dvojutkáním s lídrem KP – 
VK Rokycany  (2:3 a 0:3) a  tím pádem naším 
obsazením konečného 7. místa – takže do nižší 
třídy neodvratně padá VK Klatovy z 8.místa -       
ale o našem sestupu rozhodne to, zda-li se ve II. 
lize udrží A družstvo Rokycan či nikoli. 
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K jistotě udržení by nám stačilo ještě jedno vítězství, nebo lepší poměr vyhraných              
a prohraných setů z celé soutěže,  Sokol Plzeň Letná na 6.místě je při rovnosti 
dosažených bodů   na tom lépe než  náš Sokol. A právě v tomto ohledu nás moc a moc 
mrzí dlouhodobé zranění nahrávačky týmu Světlany Vachtové, za kterou nebyla zcela 
rovnocenná náhrada, i když hostující hráčky z Baníku Stříbro pro to udělaly 
maximum. KP 1 si zahrály :  Aneta Škorvánková, Jana Kaslová, Lucie 
Burgetová,Ivana Jevčáková, Jana Medová, Světlana Vachtová, Alena Medová                   
a hostující z Baníka Stříbro : Katka Bradáčová, Terezka Lindová, Magdalena Novotná, 
Pavla Sloupová a Kamila Jobová. 
 
 Konečná tabulka KP žen 1.třídy : 
1. VK Rokycany B                       28     22     6    0     72:34     50  bodů  poměr: 2,11 
2. TJ Sokol Plzeň – Skvrňany      28     22     6    0     75:36     50  bodů               2,08    
3. TJ Plzeň Bílá Hora                   28     20     8    0     70:38     48  bodů 
4. TJ Vodní Stavby Plzeň            28      18     10  0     66:37     46  bodů 
5. TJ Jiskra Dmažlice                   28     10     18  0     42:68      38  bodů 
6. TJ Sokol Plzeň – Letná            28       8      20  0     43:66     36 bodů               0,65 
7. TJ Sokol Kladruby                   28       8      20  0     34:73     36 bodů               0,46 
8. VK Klatovy                              28      4       24  0     26:76     32 bodů 
O okresních přeborech mládeže, Zimním turné žen a KP mužů Vás budeme 
informovat  v příštím Zpravodaji  - to je po jejich ukončení.  
 

                                                                       Pavel Petráň 
 
 
 

Jarní část soutěže volejbalistů klepe na dveře 
 

 Volejbalisté Sokola Kladruby v květnu  zahájí druhou část utkání krajského přeboru 
II. třídy. Po podzimu se drží na skvělém třetím místě, zejména zásluhou vítězných 
zápasů se slabšími soupeři. Jarní sezóna bude náročná, protože soupiska mužů není 
příliš početná a hráče pronásledují zdravotní potíže. Výhodou by pro náš celek mohla 
být skutečnost, že bude hrát třikrát ze sedmi dvojutkání na vlastním hřišti. Níže 
uvádím přehled zápasů Sokola Kladruby a zvu srdečně všechny diváky k jejich 
návštěvě.  
                                                            6. kolo – zápasy hrané v Kladrubech 

46 03.05. 10:00 Kladruby - Kdyně  Kovařík P. 

47 03.05. 12:00 Kdyně - Stod  Kovařík P. 

48 03.05. 14:00 Kladruby - Stod  
Kovařík P. 
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 7. kolo – zápasy hrané v Kladrubech 

61 10.05. 10:00 Kladruby - 
Spálené 
Poříčí B 

 Kovařík J. 

62 10.05. 12:00 Spálené Poříčí B - Vejprnice  Kovařík J. 

63 10.05. 14:00 Kladruby - Vejprnice  Kovařík J. 

                                                              8. kolo 

67 17.05. 10:00 Mirošov - Valcha  Hudík V. 

68 17.05. 12:00 Valcha - Kladruby  Hudík V. 

69 17.05. 14:00 Mirošov - Kladruby  
Hudík V. 
 

                                                               9. kolo 

76 24.05. 10:00 Poběžovice - Kladruby  Zwaschka F. 

77 24.05. 12:00 Kladruby - 
Dynamo 
ZČE 

 Zwaschka F. 

78 24.05. 14:00 Poběžovice - 
Dynamo 
ZČE 

 Zwaschka F. 

                                                            10. kolo 

82 07.06. 10:00 Stod - Kladruby  Hecl L. 

83 07.06. 12:00 Kladruby - Kdyně  Hecl L. 

84 07.06. 14:00 Stod - Kdyně  Hecl L. 

  
                                                           11. kolo 

97 14.06. 10:00 Vejprnice - Kladruby  Cimler V. 

98 14.06. 12:00 Kladruby - 
Spálené 
Poříčí B 

 Cimler V. 

99 14.06. 14:00 Vejprnice - 
Spálené 
Poříčí B 

 
 
 
 

Cimler V. 

12. kolo - zápasy hrané v Kladrubech 

103 21.06. 10:00 Kladruby - Mirošov  Zaplatílek B. 

104 21.06. 12:00 Mirošov - Valcha  Zaplatílek B. 

105 21.06. 14:00 Kladruby - Valcha  Zaplatílek B. 

                                              Daniel Petráň 
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Opět začalo fotbalové jaro 
 
TJ Kladruby A 

Fotbalisté „áčka“ se po podzimní části sezóny III. třídy okresní soutěže drželi 
uprostřed tabulky, a tak by pro „fotbalové jaro“ měl být jejich cílem boj o co nejlepší 
umístění, pokud možno, bez existenčních problémů. Dosud odehráli jedno utkání, a to 
s mužstvem Svojšína, ve kterém remizovali 2:2 (branky Hollý a Kadlec). První utkání 
se Ctiboří bylo odloženo.  

 
 
TJ Kladruby B 

Kladrubské „béčko“ odehraje své první utkání až na začátku května. Cíl je vzhledem 
k výbornému umístění v tabulce jasný: porvat se s ostatními kandidáty o vítězství            
ve IV. třídě skupiny B okresní soutěže. O možnostech našeho celku hodně napoví 
první utkání, které sehraje s dalším horkým adeptem na celkové vítězství, mužstvem 
Kšic. Níže uvádím přehled zápasů obou našich celků a zvu srdečně všechny diváky         
do ochozů našeho stadionu.  

 
 

TJ KLADRUBY „ A“ 
14. kolo 30.03.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A2A1403 Kladruby A Ctiboř 29.03. 16:00 SO Ctiboř 
 

15. kolo 06.04.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A2A1505 Svojšín Kladruby A 06.04. 16:30 NE  
 

16. kolo 13.04.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A2A1604 Kladruby A Částkov B 12.04. 16:30 SO  
 

17. kolo 20.04.2008 
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Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A2A1704 K. Lázně B Kladruby A 20.04. 15:00 NE  
 

18. kolo 27.04.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A2A1805 Kladruby A Trpísty 26.04. 17:00 SO  
 

19. kolo 04.05.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A2A1903 Erpužice Kladruby A 03.05. 17:00 SO  
 

20. kolo 11.05.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A2A2006 Kladruby A Damnov 10.05. 17:00 SO  
 

21. kolo 18.05.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A2A2102 Kokašice Kladruby A 17.05. 16:00 SO  
 

22. kolo 25.05.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A2A2207 Kladruby A Planá B 24.05. 17:00 SO  
 

23. kolo 01.06.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A2A2301 Kladruby A Bezdružice B 31.05. 17:00 SO  
 

24. kolo 08.06.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A2A2407 St. Sedliště Kladruby A 08.06. 15:00 NE  
 

25. kolo 15.06.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A2A2502 Kladruby A Ch. Újezd 14.06. 17:00 SO  
 

26. kolo 22.06.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A2A2606 Lom A Kladruby A 21.06. 17:00 SO  
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TJ KLADRUBY „B“ 
8. kolo 04.05.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A3B0802 Kladruby B Kšice B 04.05. 17:00 NE  
 

9. kolo 11.05.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A3B0903 Vranov Kladruby B 11.05. 15:00 NE  
 

10. kolo 18.05.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A3B1003 Kladruby B Sulislav B 18.05. 17:00 NE  
 

11. kolo 25.05.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A3B1102 Holostřevy Kladruby B 25.05. 15:00 NE  
 

12. kolo 01.06.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A3B1204 Kladruby B H. Kozolupy 01.06. 17:00 NE  
 

13. kolo 08.06.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A3B1301 Kladruby B Zhoř 08.06. 17:00 NE  
 

14. kolo 15.06.2008 

Zápas  Domácí Hosté Termín Den Hřiště 
 

A3B1404 Kokašice B Kladruby B 15.06. 15:00 NE  

 
Daniel Petráň  
 

 
Víte, že … 
 
… na 1. představení přehlídky divadelních souborů DIVADELNÍ ROK 2008 v pátek 
7.3., kdy v kině hrály Komedyjanti z Tachova pohádky Jana Wericha –Fimfárum, 
přišlo přes 80 diváků … 

 
… na 2. představení přehlídky divadelních souborů DIVADELNÍ ROK 2008 v neděli 
13.4., kdy v kině vystupovat plzeňský soubor Máňa v županu, přišlo 42 diváků … 
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…si již všechny organizace a složky, které v Kladrubech pořádají plesy, zamluvily 
termíny plesů na rok 2009… 
 
…poplatky za psy, pozemky  by měly být zaplaceny do 31.5.2008 … 

 
… při vstupních dveřích MěÚ byla nainstalována poštovní schránka, do které můžete 
vhazovat své náměty, připomínky, případně vracet výtisky dokumentů… 
 
… vývoz poplenic s četností 1x za 14 dní je vždy v sudý týden  (středa) … 
 
… firma Jobstyl s.r.o. ošetří lípy u ZŠ, u čp. 311 a čp.216 v Kladrubech… 
 
…pokud dáte k dispozici e-mailovou adresu ne MěÚ- budou Vám elektronickou 
poštou chodit pozvánky na všechny akce pořádané městem… 
 
…dužstvo města Kladruby získalo 3. místo v kuželkářském turnaji, který pořádalo 
město Stříbro 4.4.2008. Soutěže se zúčastnila města  Bor, Tachov, Bezdružice, Cheb + 
Horní Slavkov, Přimda, Planá u M.L., Stříbro A, Stříbro B. Nejlepší ženou turnaje se 
stala Hana Floriánová… 
 
…plánská nemocnice má nového majitele, který plánuje otevřít ještě v tomto roce 
oddělení jednodenní chirurgie, gynekologie, ORL, případně další dle smluv s VZP… 
 
… MUDr. Střeštíková až do odvolání bude mít otevřenou ordinaci v Kladrubech 
pouze v pondělí od 13.00 do 15.30 hodin a ve čtvrtek od 8.00 do 11.30 hodin… 
 
…od 1. května 2008 bude zrušena pro minimální využití autobusová  linka 490820 
směr Stod, Plzeň (frekvence středa, sobota, neděle a svátek)… 
 
…flétnové Quartetto zobcových fléten ZUŠ Kladruby hrálo při osobní návštěvě 
prezidenta Václava Klause v Kladrubech…. 
 
… Kladrubské lesy s.r.o. nabízí palivové dřevo v délkách 2,0 m. Zájemci mohou volat 
na tel.č. 374 631 955… 
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