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Poděkování 

V neděli 4. října 2009 oslavil pan Karel Touš své 80. narozeniny. Pan Touš 
věnoval desítky let aktivitám ku prospěchu kladrubských občanů. Byl dlouholetým 
matrikářem. Za tuto práci získal i četná ocenění. Stál rovněž u zrodu Sboru pro občanské 
záležitosti a celé půlstoletí vyhrával 
ve svém pořadu všem jubilantům. 
Jeho poslechové večery vážné 
hudby jsou dodnes 
nezapomenutelné.  
 Byl ředitelem a oblíbeným 
učitelem ZŠ a ovlivnil mnoho 
svých žáků tím, že je učil na 
hudební nástroje a také že vedl a 
hudebně doprovázel školní 
pěvecký sbor. Vedl také celou řadu 
dospělých souborů, jak hudebních, 
tak i divadelních a pro jejich 
potřebu skládal hudbu. Aktivně se 
podílel na rozvoji tělovýchovy, 
především volejbalu.  
 Pan Karel Touš měl a stále 
má lví podíl na celém kulturním 
dění v Kladrubech. Žádné vítání 
občánků se bez jeho přítomnosti 
neobešlo a stále neobejde, stejně 
jako svatební obřady. Jeho ženský 
pěvecký sbor zpívá mariánské 
písně i koledy, sám hraje při mších 
v kostele a je členem Dudácké 
muziky, s Národopisným spolkem 
obchází pravidelně Kladruby s Luciemi, jesličkami, betlémáři a také se účastní oživeného 
betlému.  
 
 
 
„Vážený pane Touši, 
 

patří Vám za to všechno velký dík. Přejeme Vám do dalších let 
mnoho zdraví, síly, klidu, pohody, vitality i elánu. 

Doufáme, že nám i nadále pomůžete dotvářet kulturní 
a společenský život v Kladrubech.“  
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SLOVO  ÚVODEM   

Vážení spoluobčané, 

ráda bych se s Vámi podělila o zážitek, kterým bylo udílení ceny v anketě Strom 
roku. Je mi jasné, že o této anketě všichni víte, protože celé Kladruby ji prožívaly celkem 
intenzivně, a asi pro Vás nebude tajemstvím, že dub u kláštera v Kladrubech obsadil 
skvělé třetí místo v rámci celé republiky.  

Velký dík patří především panu Čechurovi, který se velkou měrou zasloužil  
o počet získaných hlasů. Poděkování si zaslouží také všechny možné instituce, jako jsou 
školy, úřady, infocentra, krajský úřad apod. Ti všichni nám pomáhali s propagací našeho 
památného stromu. A poděkování patří také Vám, občanům Kladrub, kteří jste opět 
dokázali, že Vám úspěchy a „sláva“ našeho městečka nejsou lhostejné.  

Při udílení ceny jsem byla na Kladruby opravdu hrdá a užila jsem si to. Velmi 
mne potěšilo, že i v Brně mnozí lidé Kladruby znají, případně je i navštívili a líbilo se jim 
tu. Je opravdu příjemnější, přečíst si v tisku o Kladrubech v tomto duchu, než o tom, jaký 
trestný čin tu byl spáchán.  

Nadace partnerství, která soutěž Strom roku pořádá, působí v oblasti výsadby 
stromů celkem aktivně. Doufám, že se nám podaří uspět u ní také s nějakým grantem na 
výsadbu stromů. Velice by mne potěšilo, kdybyste přišli s nápady, kde všude byste rádi 
viděli vysázené aleje apod., protože inspiraci je třeba stále hledat. Porozhlédněte se tedy  
v okolí Kladrub a pomozte nám dotvářet přírodu a krajinu...... 

V letošním roce nás čeká ještě několik investičních akcí. Především je to 
vybudování části chodníků v Revoluční ulici. Doufejme jen, že se podaří dokončit  
v rámci Vodohospodářského sdružení také kanalizaci, která je podmínkou, abychom 
mohli dokončit celý projekt chodníků. Bourat chodníky však nechceme, takže si raději 
počkáme..... Někteří obyvatelé obecních bytů se také dočkají výměny oken. Pokoušíme 
se využít v této oblasti projekt Zelená úsporám, což je trošku náročnější na projektovou 
přípravu, ale doufejme, že se to podaří. 

S nastupujícím studeným počasím se také těším, že Vás mnohé uvidím na 
některé kulturní akci. Třeba na některém z klubových večerů, jejichž tradici se daří 
úspěšně obnovovat. Je milé, že lidé dají přednost posezení se zajímavými lidmi před 
seriálem. 

 
         Vaše Svatava Štěrbová  
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 

Zasedání rady města v období od 19.8.2009  do 7.10.2009  : 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 

• Žádost manž. Václava a Květy Zlotorovičových, Koterovská 2125/86, Plzeň o 
odprodej pozemku st.p.č. 2 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 54 m2 s tím, že RM 
provede místní šetření a po té bude rozhodnuto 

• Uspořádání memoriálu v obci Tuněchody dne 5.9.2009 u objektu č. E 2 a nemá 
námitek 

• Nabídku prvků  pro seniory a tělesně postižené  
• Prodej pozemku – Státní statek Jeneč – pozemek 2063/1 v k.ú. Kladruby u 

Stříbra, město kupující , cena dle znaleckého posudku  objednaného St.st. Jeneč  
5000,- Kč + náklady na znalecký posudek a poplatek za provedení vkladu 
(odkoupení pozemku již schváleno v ZM dne 29.04.2009) 

• Jednání s p. Karlem Medem ml., Kladruby ohledně odkoupení jeho pozemku č. 
297/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

• Protokol o výsledku kontroly – interní audit stravovací provozovny MŠ 
Kladruby provedený vedoucí stravovací provozovny ZŠ Kladruby p. Jiřinou 
Segíňovou s tím, že opatření k nápravě budou řešena v rozpočtu pro rok  2010 

• Příkaz ředitelky ZŠ Kladruby k provedení inventarizace majetku včetně složení 
DIK 

• Seznam dlužníků nájemného z bytů města ke dni 30.9.2009  
• Nabídku firmy Daruma spol.s r.o. Plzeň na prezentaci v rámci městského 

informačního a orientačního systému ve městě Plzeň 
• Nabídku firmy Tomáš Hora – THC Letecké snímkování na provedení leteckých 

snímků města 
• Připomínky p. Josefa Mašáta, Kladruby ke studii chodníku – Kladruby, Hus. ul. 

 
Rada města   projednala a     s c h v á l i l a   : 

• Výsledek výběrového řízení na zpracování projektu zateplení Základní školy 
Kladruby – vítězem poptávkového řízení se stala firma RC Therm s.r.o., 
Roudnice nad Labem s cenou  73.780,- Kč      

•  Zpětvzetí návrhu firmy UW Bohemia na ukončení pronájmu objektu stavebního 
dvora v Kladrubech a žádost o pokračování původní smlouvy platné do 
31.12.2009 

• Odkoupení konstrukce – slavobrány,  od pana p. Šilta, bytem Kladruby za cenu 
3.000,- Kč. Brána by byla využitelná ke slavnostním příležitostem  

• Přidělení bytu v čp. 36 v Kladrubech (byt po sl. Segíňové) p. Jiřímu Jašovi, 
bytem Žďár (v případě zájmu) 
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• Prodejní cenu kalendáře města Kladruby - 100,-Kč 
• Zápis do kroniky města za rok 2008 
• Uspořádání akce – Indiánské hry, ve dnech 2.- 4.10.2009 na pozemku č. 1567/1 

a 1562/1 v k.ú. Kladruby s tím, že pozemek bude uveden do původního stavu, 
pořadatelka - Jolana Zajícová, Ke statkům 66, Tursko 

• Přidělení bytu č. 6 ve II. patře domu čp. 36 v Kladrubech p. Alexeji Holému, 
v případě odmítnutí p. Martinu Benešovi a dále v případě odmítnutí p. Josefu 
Horvátovi 

• Zahájení správního řízení ve věci zrušení údaje o místu trvalého pobytu pro výše 
uvedené  osoby,  které v minulosti užívaly byt ve vlastnictví města a dosud 
nezměnily trvalý pobyt :  

- Jiří Machač, Kladruby, Zadní 356 
- Roman Michalčík, Kladruby, Zadní 356  
- Josef Laubr, Kladruby, Stříbrská 296 
- Helena Laubrová, Kladruby, Stříbrská 296 
- Helena Laubrová, Kladruby, Stříbrská 296 
- Kateřina Laubrová, Kladruby, Stříbrská 296 
- Marcela Laubrová, Kladruby, Stříbrská 296 
- Eva Pelánková, Kladruby, Milevská 260  

• Přidělení bytu č. 1 v domě čp. 298 ve Hřbitovní ulici v Kladrubech (po p. 
Hájkové)   

       manželům Jaromíru a Heleně Mautvicovým, nyní Kladruby, Zadní 341  
• Zařazení žádosti p. Pavla  Šlapáka, nám. Republiky 89, Kladruby do seznamu 

žadatelů o byt 
• Zařazení žádosti p. Lenky Bogdanské, Stříbrská 308, Kladruby do seznamu 

žadatelů o byt 
• Cenovou nabídku p. Petra Havránka, Kladruby na výměnu  svítidel 

v kancelářích MěÚ, bz odvozu a likvidace starého osvětlení a malířských  prací  
• Zařazení žádosti p. Wolfové, Sulislav 64 do seznamu žadatelů o byt v DPS 

Kladruby 
• Dodatek smlouvy č. 2/2009 uzavřený mezi městem Kladruby a f. EKOSEPAR 

s.r.o.  Nýřany  ve věci specifikace surovin a odpadů směřujících ke zhodnocení 
druhotných surovin – cena za likvidaci tříděných odpadů 

• Přidělení zahrádky č. 7 pod základní školou p. Milanu Walterovi, Kladruby, 
Stříbrská 331,  velikost 132 m2, nájemné  0,50 Kč/1 m2, roční nájemné 66,-Kč, 
s platností od 1.10.2009  

• Zakoupení věcného daru p. Karlu Toušovi, Kladruby u příležitosti jubilea za 
celoživotní práci v SPOZ 

• Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.8.2009 
• Bezplatné  zapůjčení buňky, dříve umístěné na volejbalových kurtech ZO ČSV 

Kladruby z důvodu vytvoření zázemí pro včelařský kroužek fungující při ZO 
ČSV Kladruby 
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• Umístění sběrné nádoby  pro sběr úsporných kompaktních zářivek a výbojek na 
chodbu MěÚ Kladruby  

• Nákup 3 ks fotorelé Aspon firmy Lípa s.r.o.v ceně 4.300,- Kč/ks . Fotorelé 
slouží ke spínání  veřejného osvětlení 

• Vyřazení inventáře kabinetů ZŠ Kladruby v celkové hodnotě 6.422,30 Kč 
• Poskytnutí příspěvku TJ Sokol Kladruby na občerstvení při slavnostním otevření 

kabin na kurtech ve výši 3.015,- Kč 
• Dodatek č. 2 veřejnoprávní smlouvy pro výkon přenesené působnosti na úseku 

přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích uzavřené mezi městem 
Stříbrem a městem Kladruby 

• Pronájem místnosti v budově čp. 24 v Brodu u Stříbra, žadatel Čápová Lenka,  
Vrbice u Stříbra E 31 - využití pro second hand na zkušební dobu 3 měsíce, 
provozní doba-  středa 15-18 hodin, sobota 13 – 16 hodin za měsíční nájemné 
150,-Kč s platností od 1.10.2009 do 31.12.2009 (+ náklady za el. energii, 
samostatné zajišťování topení )  

• Zařazení žádosti p. Jaroslavy Frošové a Jana Unzeitiga, Kladruby, náměstí 
Republiky 35 do seznamu žadatelů o byt v DPS 

• Výsledek výběrového řízení na místo pracovníka Technických služeb města 
Kladruby – p. Jaroslav Kuneš, Kladruby 306 

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

• Nabídku firmy Aspida na zviditelnění města Kladruby formou prezentace 
v časopisech  v ceně do 15.000,- Kč 

• Nabídku firmy TNT na zviditelnění města Kladruby formou prezentace 
v časopisech  do 30.000,- Kč 

• Pronájem pozemků p.p.č. 1957/33 a 2062/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra Radkovi 
Kalvodovi, Kladruby, Stříbrská 39. Možno případně řešit po provedení 
oplocení pozemků z Okružní ulice p.p.č. 1957/25 a 1957/24 (p. Horák, 
p. Kurš) 

 
Rada města   p o v ě ř i l a   : 

• Místostarostu města k jednání s projektantem studie chodníku – Kladruby, 
Husova ul. a  vyřízení odpovědi p. Mašátovi 

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

• Postup při opravě střešního pláště kaple Tuněchody - vzhledem k současnému 
stavu pokusit se o získání dotace na kompletní výměnu pláště, v případě 
nezískání dotace v roce 2010 provést zakonzervování stavu, a to v návaznosti na 
nabídku firmy Spěváček  - Stavební práce ve výškách, dřevěný šindel, Malý  
Bor -  nabídka na drobnou opravu pláště a konzervaci pláště stávajícího stavu 
v hodnotě 33.764,- Kč -  nabídka na kompletní výměnu -  144.186,- Kč 
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• ZM schválit odprodej celého pozemku st.p.č. 2 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 
54 m2 manželům Václavu a Květě Zlotorovičovým, Koterovská 2125/86, Plzeň 
za cenu  35 ,-Kč/ 1 m2, cena celkem  1890,-Kč 

• ZM schválit odprodej p.p.č. 799 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 225 m2  
p. Josefu Zíkovi, Kruhová 1261, Stříbro za cenu 35,-Kč/1m2 (jedná se o náhon 
ve vlastnictví města, p. Zíka vlastní veškeré okolní navazující pozemky) 

• ZM schválit odprodej p.p.č. 179/33 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 781 m2 
p. Janu Říhovi, Tuněchody 11 za cenu 35,-Kč/ 1 m2, celkem tedy 27.335,-Kč. 
Nutná podmínka pro výstavbu RD se započetím stavby do ..3 let?)  Pozemek byl 
bezúplatně převeden do vl. města od PF ČR  v souladu s ÚP – určeno k bytové 
výstavbě 

• ZM schválit přidělení zahrádky č. 5  na části p.p.č. 185/1 Kladruby, pod  
p. Stahlem p. Kataríně Palmové, Milevská 266, Kladruby, velikost 150 m2,  
nájemné 0,50 Kč/1 m2, roční nájemné 75 ,-Kč, s platností od následujícího 
měsíce po zveřejnění a projednání v ZM  

• ZM schválit dohodu o převedení majetku – předávající – Horolezecký kroužek 
Maglajz při ZŠ Kladruby, přejímající Město Kladruby, předmět smlouvy – 
venkovní horolezecká stěna v areálu dětského hřiště , cena díla 242.492,- Kč 

• ZM schválit návrh smlouvy o dílo uzavřené mezi městem Kladruby  
a Regionální rozvojovou agenturou Šumava, o.p.s., Stachy 422 na zpracování 
žádosti o grant včetně příloh do Operačního programu Životního prostředí, na 
akci – Revitalizace návesního rybníka v obci Láz, za cenu 11.900,- Kč vč. DPH 

• ZM schválit dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2008–04 na akci Kladruby – 
Rekonstrukce kina (pracování dokumentace), změna zhotovitele díla – nový 
zhotovitel Ing. Jan Jung, Za Rybárnou 57, Plzeň (původně – Ing. Lenka 
Jungová) 

• ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2009 
• ZM schválit zahrnutí pozemků v k.ú. Pozorka u Kladrub, vlastníka Ing. 

Miloslava Beneše, Cerhovice – p.p.č. 83/20, 83/23, 93/3, 101/6, 101/7, 101/24 
do územního plánu města  Kladruby  (pozemky za dálnicí) 

• ZM schválit revokaci usnesení ZM č. 15/2008 ze dne 28.8.2008, č. usnesení  
II/17 - smlouva s firmou Raven advisory na zpracování žádosti o grant včetně 
příloh do Operačního programu životního prostředí, na akci – Revitalizace 
návesního  rybníka v obci Láz  

• ZM souhlasit s realizací projektu Bezbariérové propojení kláštera v Kladrubech 
se středem města včetně revitalizace přilehlého veřejného prostranství a jeho 
předložením do ROP NUTS II Jihozápad 

• ZM schválit zajištění financování projektu Bezbariérové propojení kláštera 
v Kladrubech se středem města včetně revitalizace přilehlého veřejného 
prostranství z rozpočtu města v případě jeho podpoření z ROP NUTS II 
Jihozápad takto :              

       -  v rozpočtovém roce 2010 do výše 16.000.000,-  Kč 
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• ZM souhlasit s realizací projektu „Kladruby- rekonstrukce kina“ a jeho 
předložením do ROP NUTS II  Jihozápad 

• ZM schválit zajištění financování projektu „Kladruby- rekonstrukce kina“ 
z rozpočtu města v případě jeho podpoření z ROP NUTS II Jihozápad takto :     

        -  v rozpočtovém roce 2010 do výše 10.000.000,- Kč 
               -  v rozpočtovém roce 2011 do výše 10.000.000,- Kč 

• ZM schválit Strategii plánu rozvoje města Kladruby 
• ZM schválit smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace 

projektu Klášter Kladruby : Památkový objekt a živá kultura, uzavíranou mezi 
městem Kladruby a Národním památkovým ústavem Praha 

• ZM schválit smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi 
městem Kladruby a Telefónica O2, Praha – přípojky tel. pro nové bytovky 
v Revoluční ulici – čp. 403-406  

               - týká se p.p.č. 93, 95, 2008/1, 2202/1 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra 
• ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. P/0301 uzavřenou mezi 

městem Kladruby a a.s. MERO ČR Kralupy nad Vltavou na uložení 
podzemního potrubí ropovodu IKL DN 700 a jeho doprovodných zařízení na 
pozemcích č. 2148/20 a 2148/22 v k.ú. Benešovice za úplatu ve výši 1.117,- Kč  

• ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. P/0302 uzavřenou mezi 
městem Kladruby a a.s. MERO ČR Kralupy nad Vltavou na uložení 
podzemního potrubí ropovodu IKL DN 700 a jeho doprovodných zařízení na 
pozemcích č. 1260/2, 1990/6 a 1999/2 v k.ú. Láz u Kladrub za úplatu ve výši 
1.008,- Kč 

• ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. P/0303 uzavřenou mezi 
městem Kladruby a a.s. MERO ČR Kralupy nad Vltavou na uložení 
podzemního potrubí ropovodu IKL DN 700 a jeho doprovodných zařízení na 
pozemcích č. 614, 668 v k.ú. Vrbice u Stříbra za úplatu ve výši 1.221,- Kč 

• ZM schválit smlouvu o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na 
Projekt – rekonstrukce kina Kladruby z Programu rozvoje venkova uzavřenou 
mezi městem Kladruby a REP – Rozvojové a ekologické projekty, s.r.o. Plzeň 
za cenu 30.000,- Kč bez DPH 

• ZM schválit kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva uzavřenou 
mezi městem Kladruby a MBF Czech s.r.o. Praha na prodej pozemku č. 101/9 
v k.ú. Pozorka u Kladrub, vlastník město Kladruby,  za kupní cenu 24.302.520,- 
Kč + DPH ve výši 4.617.479,- Kč, celkem tedy 28.919.999,- Kč 

• ZM schválit smlouvu o dílo č. 1/2009 uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. 
Jiřím Pangrácem, Plzeň na zhotovení projektové dokumentace na akci - 
Bezbariérové propojení kláštera v Kladrubech se středem města za cenu 48.000,- 
Kč bez DPH 

• ZM schválit revokaci usnesení ZM č. 20/2009 ze dne 29.4.2009, č.usnesení I/11 
– smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu 
„Klášter Kladruby - živá kultura“ uzavíraná mezi městem Kladruby a NPÚ 
Plzeň 
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• ZM schválit výsledek poptávkového řízení na akci – Oprava veřejného osvětlení 
ulic Zadní a Revoluční – Kladruby a uzavření smlouvy o dílo s vítězem řízení tj. 
firmou Elektro MB s.r.o., Havlíčkova 1441, Stříbro za cenu 232.587,- Kč včetně 
DPH 

• ZM schválit výsledek poptávkového řízení na akci – Stavební úpravy Revoluční 
ulice Kladruby a uzavření smlouvy o dílo s vítězem řízení tj. firmou Promonasta 
s.r.o., Kralovická 7, Plzeň za cenu 2.429.437,16 Kč včetně DPH 

• ZM schválit odkoupení oploceného areálu jímacích studní vodovodu v Brodu u 
Stříbra a přístupové cesty 

 

Rada města    n e d o p o r u č i l a    : 
• ZM schválit žádost p. Heleny Mautvicové, Kladruby, Zadní 341 o odprodej 

pozemků st.p.č. 35 o výměře 588 m2 a p.p.č. 133/2 o výměře 92 m2 vše v k.ú. 
Kladruby u Stříbra za účelem výstavby RD (opakovaná žádost),  z důvodu 
platné smlouvy o nájmu  pozemků s firmou ZIKOSTAV s.r.o. do 31.12.2009 

• ZM schválit žádost A. Čtvrtníčkové, Kladruby o odprodej pozemku st.p.č. 191/5 
o výměře 119 m2, st.p.č. 191/2 o výměře 230 m2 a p.p.č. 32/23 o výměře 3 m2 
vše v k.ú. Kladruby za účelem vybudování vjezdu k připravované výstavbě RD 
na jejím pozemku z důvodu, že přes pozemky vede kanalizace, vodovod a dále 
je zde vystavěn el.pilíř 

• ZM schválit zahrnutí pozemků v k.ú. Pozorka u Kladrub, vlastníka Ing. 
Miloslava Beneše, Cerhovice do územního plánu města  Kladruby - jedná se o 
p.p.č. 83/15, 83/21,  83/24, 87/3, 93/4, 101/2, 101/3, 101/5, 101/27, 101/29, 
101/31, 101/32 (pozemky pod benzínkami na straně dálnice směrem k městu 
Kladruby) 

         
Rada města     r e v o k o v a l a   : 

• Usnesení RM č. 39/2008 ze dne 27.8.2008, č.usnesení VI/12 - smlouva s firmou 
Raven advisory na zpracování žádosti o grant včetně příloh do Operačního 
programu životního prostředí, na akci – Revitalizace návesního  rybníka v obci 
Láz  (usnesení ZM č. 15/2008 ze dne 28.8.2008, č. usnesení  II/17 

 

Zasedání zastupitelstva města dne 24.9.2009  : 
 

Zastupitelstvo města    v z a l o    n a      v ě d o m í    : 
• Návrh p. Blanky Krýslové, městské kronikářky na pojmenování nové ulice v  

Kladrubech  podle Rudolfa Kohna s tím, že návrh bude řešen po prošetření faktů 
a vhodné lokality 

• Vyhodnocení stanovisek, připomínek, požadavků a podnětů k návrhu zadání 
změny č. 1 ÚPO Kladruby 

 

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 – 

trvá úkol v oblasti služeb  
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• Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.8.2009  
• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2009  
• Uzavření smlouvy o obstarání propagace  a reklamy  mezi městem Kladruby 

a VAK K.V:na částku 10.000 Kč jako příspěvek na hudební festival Kladrubské 
léto 

• Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Kladruby a ČEZ 
Distribuce a.s, na akci - přípojka pro ČOV Kladruby,  dotčené pozemky – st.p.č. 
382, p.p.č. 1967/1,5,6,7,8, 1992/1, 2060/4, 1991/1  v k.ú. Kladruby u Stříbra, 
jednorázová platba za věcné břemeno 1.011,-Kč  

• Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavíranou mezi městem Kladruby a ČEZ 
Distribuce a.s.na akci - přípojka pro ČOV Kladruby, dotčené pozemky – p.p.č. 
2060/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, jednorázová platba za věcné břemeno 500,-Kč  

• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE –12-
0003507/001 uzavíranou mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce a.s, jedná se 
o pozemky p.p.č. 27/1, 32/4, 176/6, 2009/2,           2009/2,2009/4,2063/3,2063/5  
v k.ú, Kladruby u Stříbra – akce přeložení NN Stříbrská  ul. Kladruby, cena 
věcného břemene 1.100,-Kč 

• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-00003357/8 + IV-12-00003357/9 
+ IV-12-00003357/10 + IV-12-00003357/11 + IV-12-00003357/16 + IV-12-
00003357/19 + IV-12-00003357/20 uzavíranou mezi městem Kladruby a ČEZ 
Distribuce a.s., jedná se o el. vedení od nového transformátoru k novým  
bytovkám- p.p.č. 95,102/4,2002/1,2002/7, 2007/1,2007/2,2008/3, 2202, 610/68 
vše v k.ú. Kladruby u Stříbra, cena věcného břemene 3.800,-Kč  

• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby 
a Telefónica O2, Praha – přípojky tel. pro nové bytovky v Revoluční ulici – čp. 
403-406 - týká se p.p.č. 93, 95, 2008/1, 2202/1 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra 

• Odprodej pozemku č. 1475/15 o výměře 411 m2 a p.p.č. 1475/16 o výměře 75 
m2 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) p. Vlastě Horákové, Pernarec, Krukanice 15 za 
cenu nejvyšší podané nabídky tj. 311,- Kč/1 m2, tj. cena celkem 151.146,-Kč 

• Záměr odprodeje p.p.č. 179/33 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 781 m2 p. 
Janu Říhovi, Tuněchody 11 za cenu 35,-Kč/1 m2, celkem tedy 27.335,-Kč na 
výstavbu RD  

• Dohodu o převedení majetku – předávající – Horolezecký kroužek Maglajz při 
ZŠ Kladruby, přejímající Město Kladruby, předmět smlouvy – venkovní 
horolezecká stěna v areálu dětského hřiště , cena díla 242.492,- Kč 

• Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a Regionální rozvojovou 
agenturou Šumava, o.p.s., Stachy 422 na zpracování žádosti o grant včetně 
příloh do Operačního programu Životního prostředí, na akci – Revitalizace 
návesního rybníka v obci Láz, za cenu 11.900,- Kč vč. DPH 

• Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 2008–04 na akci Kladruby – Rekonstrukce kina  
(zpracování       dokumentace), změna zhotovitele díla – nový zhotovitel Ing. Jan 
Jung, Za    Rybárnou 57, Plzeň (původně – Ing. Lenka Jungová) 
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• Smlouvu o dílo č. 1/2009 uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Jiřím 
Pangrácem, Plzeň na zhotovení projektové dokumentace na akci - Bezbariérové 
propojení kláštera v Kladrubech se středem města za cenu 48.000,- Kč bez DPH 

• Zajištění financování projektu Bezbariérové propojení kláštera v Kladrubech se 
středem města včetně revitalizace přilehlého veřejného prostranství z rozpočtu 
města v případě jeho podpoření z ROP NUTS II Jihozápad takto :                                    

       -  v rozpočtovém roce 2010 do výše 16.000.000,- Kč 
• Zajištění financování projektu „Kladruby- rekonstrukce bývalého kina na 

společenský dům“ z rozpočtu města, popř.bankovním úvěrem, v případě jeho 
podpoření z ROP NUTS II Jihozápad takto :                                                                                                                                                                                        

       -  v rozpočtovém roce 2010 do výše 10.000.000,- Kč 
              -  v rozpočtovém roce 2011 do výše 10.000.000,- Kč 

• Strategický plán obnovy města Kladruby  
• Smlouvu o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu 

Klášter Kladruby: Památkový objekt a živá kultura, uzavíranou mezi městem 
Kladruby a Národním památkovým ústavem Praha 

• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. P/0301 uzavřenou mezi městem 
Kladruby a a.s. MERO ČR Kralupy nad Vltavou na uložení podzemního potrubí 
ropovodu IKL DN 700 a jeho doprovodných zařízení na pozemcích č. 2148/20  
a 2148/22 v k.ú. Benešovice za úplatu ve výši 1.117,- Kč 

• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. P/0302 uzavřenou mezi městem 
Kladruby a a.s. MERO ČR Kralupy nad Vltavou na uložení podzemního potrubí 
ropovodu IKL DN 700 a jeho doprovodných zařízení na pozemcích č. 1260/2, 
1990/6 a 1999/2 v k.ú. Láz u Kladrub za úplatu ve výši 1.008,- Kč 

• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. P/0303 uzavřenou mezi městem 
Kladruby a a.s. MERO ČR Kralupy nad Vltavou na uložení podzemního potrubí 
ropovodu IKL DN 700 a jeho doprovodných zařízení na pozemcích č. 614, 668 
v k.ú. Vrbice u Stříbra za úplatu ve výši 1.221,- Kč 

• Smlouvu o zpracování Projektu za účelem obdržení dotace na projekt –   
Kladruby - rekonstrukce bývalého kina na společenský dům z Programu rozvoje 
venkova uzavřenou mezi městem  Kladruby a REP – Rozvojové a ekologické 
projekty, s.r.o. Plzeň za cenu 30.000,- Kč bez DPH 

• Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva uzavřenou mezi městem 
Kladruby a MBF Czech s.r.o. Praha na prodej pozemku č. 101/9 v k.ú. Pozorka 
u Kladrub, vlastník město Kladruby,  za kupní cenu 24.302.520,- Kč + DPH ve 
výši 4.617.479,- Kč, celkem tedy 28.919.999,- Kč 

• Dodatek č. 2 zřizovací listiny Mateřské školy v Kladrubech č. 1655/2002 ze dne 
25.9.2002 – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové 
organizaci předává k hospodaření 

• Dodatek č. 2 zřizovací listiny Základní školy v Kladrubech č. 1656/2002 ze dne 
25.9.2002 – Vymezení majetku ve vlastnictví zřizovatele, který se příspěvkové 
organizaci předává k hospodaření 
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• Smlouvu o výpůjčce VP8/2009 uzavřenou mezi městem Kladruby a Správou 
a údržbou silnic Stříbro na bezplatné užívání částí pozemků č. 2071/1 v k.ú. 
Kladruby o výměře 1470 m2, a pozemků v k.ú. Pozorka u Kladrub č. 231/1 
o výměře 4600 m2, č. 231/3 o výměře 860 m2, č. 244/1 o výměře 80 m2, a č. 
244/2 o výměře 214 m2 za účelem provedení stavby – Bezbariérové propojení 
kláštera Kladruby se středem města. Doba pronájmu od 1.10.2009 do 
31.12.2016 

• Ve smyslu ustanovení § 47 odst. 5 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, zadání změny č. 1 územního plánu obce Kladruby. Zadání 
změny se týká využití p.p.č. 23 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem výstavby 
RD manž. Lehečkových 

• Zpracování návrhu změny č. 1 ÚPO Kladruby a jeho odůvodnění podle přílohy 
č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně 
plánovací dokumentaci, není nutné zpracování konceptu – nepožaduje se 
a varianty řešení se nebudou zpracovávat 

• Výsledek poptávkového řízení na akci – Oprava veřejného osvětlení ulic Zadní 
a Revoluční – Kladruby a uzavření smlouvy o dílo s vítězem řízení tj. firmou 
Elektro MB s.r.o., Havlíčkova 1441, Stříbro za cenu 232.587,- Kč včetně DPH 

• Výsledek poptávkového řízení na akci – Stavební úpravy Revoluční ulice 
Kladruby a uzavření smlouvy o dílo s vítězem řízení tj. firmou Promonasta 
s.r.o., Kralovická 7, Plzeň za cenu 2.429.437,16 Kč včetně DPH 

 

Zastupitelstvo města    s o u h l a s i l o    : 
• S realizací projektu Bezbariérové propojení kláštera v Kladrubech se středem 

města včetně  revitalizace přilehlého veřejného prostranství a jeho předložením 
do ROP NUTS II Jihozápad  

• S realizací projektu „Kladruby- rekonstrukce bývalého kina na společenský 
dům“ a jeho předložením do ROP NUTS II  Jihozápad 

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

• Návrh na zahrnutí změn do ÚP  města Kladruby : 
               - žádost p. Ing. Vladimír Hesse, Nerudova 1124/7, Plzeň  o změnu územního  

plánu obce Kladruby v k.ú. Pozorka, p.p.č. 83/18, 101/13, 101/14 – pro účely  
výrobního území 
- žádost Ing. Miloslava Beneše, Cerhovice o zahrnutí pozemků v k.ú. Pozorka 
u Kladrub do   územního plánu města  Kladruby - jedná se o p.p.č. 83/15, 83/21,  
83/24, 87/3, 93/4, 101/2, 101/3, 101/5, 101/27, 101/29, 101/31, 101/32, 83/20, 
83/23, 93/3, 101/6, 101/7, 101/24   

• Žádost p. Heleny Mautvicové, Kladruby, Zadní 341 o odprodej pozemků st.p.č. 
35 o výměře 588 m2 a p.p.č. 133/2 o výměře 92 m2 vše v k.ú. Kladruby u 
Stříbra za účelem výstavby  RD (opakovaná žádost), z důvodu platné smlouva 
o nájmu  pozemků s firmou ZIKOSTAV s.r.o. do 31.12.2009 

• Žádost A. Čtvrtníčkové, Kladruby o odprodej pozemku st.p.č. 191/5 o výměře 
119 m2, st.p.č. 191/2 o výměře 230 m2 a p.p.č. 32/23 o výměře 3 m2 vše v k.ú. 
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Kladruby za účelem vybudování vjezdu k připravované výstavbě RD na jejím 
pozemku z důvodu, že přes pozemky vede kanalizace, vodovod a dále je zde 
vystavěn el.pilíř 

 
Zastupitelstvo města     r e v o k o v a l o   : 

• Usnesení ZM č. 15/2008 ze dne 28.8.2008, č.usnesení II/17 - smlouva s firmou 
Raven advisory na zpracování žádosti o grant včetně příloh do Operačního 
programu životního prostředí, na akci – Revitalizace návesního  rybníka v obci 
Láz 

• Usnesení ZM č. 20/2009 ze dne 29.4.2009, č.usnesení I/11 – smlouva  
o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Klášter 
Kladruby - živá kultura“ uzavíraná mezi městem Kladruby a NPÚ Plzeň 

 
Zastupitelstvo města     p o v ě ř i l o   : 

• Radu města k jednání ve věci změny č. 2 územního plánu obce Kladruby. 
Po zpracování návrhu zadání projektantem bude tento materiál předložen ZM 

• Starostku města zapracováním usnesení dle bodu II/20 a II/21 ze dne 24.9.2009 
do rozpočtu města a do rozpočtového výhledu do roku 2010 a 2011 

• Starostku města k provedení změn zřizovacích listin MŠ a ZŠ v příslušných 
registrech 

 
Jednání starostky a místostarosty města : 
 
19.6. -  jednání ohledně akce – zateplení MŠ  (starostka) 
23.6. -  jednání s firmou Ekodepon Černošín – smlouva (starostka) 
23.6.  -  zahájení stavebního řízení – skládka (místostarosta) 
23.6. -  porada starostů v Bezdružicích (starostka) 
23.6. -  rozloučení předškolních dětí  s MŠ (starostka + místostarosta) 
24.6.  -  zasedání Sdružení obcí Černošín (starostka) 
24.6. -  jednání s firmou Geosan (starostka) 
25.6. -  předání stavby – dopravní zpřístupnění lokality Kladruby,sever  

    (starostka + místostarosta) 
25.6. -  zasedání zastupitelstva města 
1.7.  -  školení řidičů (starostka + místostarosta) 
2.7. -  jednání s firmou Tazata Stříbro – rekonstrukce v MŠ (místostarosta) 

10.7. -  jednání s firmou Tazata Stříbro – výstavba kurtů v Lázu (místostarosta) 
16.7.  -  kontrolní den stavby – optimalizace trati – Stříbro (místostarosta) 
22.7. -  jednání s projektanty ohledně rekonstrukce kina (starostka) 
24.7. -  kolaudace stavby – šatny na kurtech (starostka + místostarosta) 
28.7. -  vytýčení pozemků v k.ú. Brod (místostarosta) 
28.7.  -  jednání – skládka Kladruby (místostarosta) 
4.8. -  účast na zahájení řízení ohledně stavby fotovoltaické elektrárny (starostka) 

18.8.  -  jednání s projektantkou na rekonstrukci kina (místostarosta) 
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19.8.  -  zasedání rady města 
20.8. -  natáčení pořadu Cyklotoulky (starostka) 
24.8.  -  zasedání Stříbrského regionu (místostarosta) 
25.8.  -  jednání na KÚ, odboru ŽP v Plzni (starostka) 
  2.9.  -  zasedání rady města 
3.9. -  jednání s ředitelkou Památkového ústavu v Plzni (starostka) 
4.9. -  místní šetření k plynofikaci – Žďár (starostka) 
4.9.  -  jednání s projektantem na rekonstrukci kina (místostarosta) 
9.9. -  schůzka koordinační komise k zabezpečení prac.míst ve Stříbře (starostka) 
9.9. -  jednání s architektem NPÚ – klášter (starostka) 

10.8. -  jednání se zahradní architektkou ohledně studie ozelenění bezbariérového  
   propojení kláštera se středem  města (starostka + místostarosta) 

15.9. -  jednání na PF v Tachově – podpis smlouvy o převodu pozemků (starostka) 
16.9. -  zasedání rady města 
21.9. -  jednání s ředitelem Správy a údržby silnic Stříbro (starostka) 
23.9. -  jednání ohledně projektu - klášter Kladruby (starostka) 
23.9. -  zasedání rady města 
24.9.  -  jednání s OHS v MŠ (starostka + místostarosta) 
24.9.  -  zasedání zastupitelstva  města 
25.9.  -  kolaudace staveb – RD + elektr. Výrov (starostka) 
6.10. -  předání staveniště firmě Promonasta  - chodníky Revoluční ul.  

    (starostka + místostarosta) 
7.10.  -  zasedání rady města 
12.10.-  jednání na KÚ, odboru regionálního rozvoje  v Plzni (starostka) 
13.10.-  jednání se zástupci farnosti v Kladrubech (starostka + místostarosta) 
21.10.-  jednání s firmou Ekosepar Nýřany (starostka) 
21.10.-  zasedání rady města 
22.10 -  účast na vyhodnocení soutěže Strom roku 2009 v Brně (starostka) 
 
 
 

 
                Irena Lıriková 
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ELEKTROWIN rozši řuje počet míst zpětného odběru  
 
Stále více občanů už nemusí s menšími vysloužilými elektrospotřebiči z domácností 
běhat do sběrných dvorů. Kolektivní systém ELEKTROWIN p řišel v roce 2008 
s novinkou, která přispěje k dalšímu rozšíření sítě míst, kde je možné zdarma 
odevzdat vysloužilé elektrospotřebiče.  
Více než 2200 prodejen v celé České republice bylo vybaveno (a další přibývají) 
speciálními sběrnými koši, do kterých je možné odkládat především menší zařízení, která 
v domácnostech dosloužila, tedy například rychlovarné konvice, fény nebo elektrické 
nářadí. Počet míst zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení se tak po celé České 
republice podstatně zvýšil. Dosavadní síť tvořená sběrnými dvory obcí se rozšířila o další 
místa zpětného odběru u posledních prodejců, kde je možné se zdarma zbavit 
vysloužilých zařízení. 
 
Máte v obci školu?  
Rozvoji povědomí o zpětném odběru v rámci environmentální a ekologické výchovy ve 
školách věnuje ELEKTROWIN výraznou podporu. K nejnovějším aktivitám patří projekt 
pro základní a střední školy Ukliďme si svět.  
Výchozí myšlenkou projektu, který ELEKTROWIN připravil ve spolupráci se 
společností Terra-klub a pod záštitou Ministerstva školství ČR, bylo zapojit děti a mládež 
ještě více než dosud do zpětného odběru vysloužilých elektrozařízení. Od dubna 2007, 
kdy se projekt začal ve školách realizovat, se do něj aktivně zapojilo více než 100 škol. 
Převážně jde o školy, které se již tradičně účastní vědomostní soutěže Eurorebus, jejímž 
je ELEKTROWIN jedním ze stěžejních partnerů.  
Díky projektu, do kterého se žáci zapojili, se tak vlastně zúčastněné školy staly zároveň 
místem zpětného odběru. ELEKTROWIN je vybavil sběrnými koši s vyměnitelnými 
bagy, do nichž žáci mohli nosit spotřebiče, které v jejich domácnostech už dosloužily. 
Ale nejen to, některé školy začaly fungovat jako místa zpětného odběru pro celou obec, 
rodiče žáků, kteří ve snaze dětem pomoci získat jednu ze zajímavých cen, vozili i velké 
domácí spotřebiče. 
Tento způsob zpětného odběru měl hned několik velkých výhod. Přiblížil dětem systém 
zpětného odběru elektrozařízení, pomohl dětem nasbírat potřebná kila do soutěže, díky 
systému rychlého odvozu elektroodpadu vysloužilá zařízení nikde dlouho nepřekážela,  
a navíc to často bylo do školy blíž než na jiné, „zavedenější“ místo zpětného odběru.  
Projekt pokračuje i ve školním roce 2009/2010, kdy navíc mohou zapojené školy získat 
za odevzdané spotřebiče peněžitý bonus.  
Co říkáte? Nevyplatí se ve vaší škole zřídit podobné místo zpětného odběru a pomoci 
dětem se zapojit do projektu Ukliďme si svět? 
 
Putující kontejner 
Nový program Putující kontejner začal od října 2008 realizovat kolektivní systém 
ELEKTROWIN v menších obcích na území celé republiky. Je tak trochu obdobou 
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„železných nedělí“, kdy občané měli tradičně možnost v daný termín odložit na určené 
místo železný šrot.  
Teď tuto možnost budou mít s vysloužilými elektrospotřebiči, které dosud překážely v 
kůlnách, na půdách a ve sklepech. Do sběrného dvora je to však daleko a mnozí, zejména 
starší lidé, nemají auto, aby je tam dopravili.  

Program je určen pro svazky obcí a mikroregiony a vznikl 
s cílem dát občanům příležitost odložit bezplatně, jednoduše 
a pohodlně již nepotřebné domácí elektrospotřebiče na 
dostupném místě všude tam, kde mají do sběrného dvora 
příliš daleko nebo v okolí jejich bydliště zcela chybí. 
Současně jde v novém programu o zajištění toho, aby 
odložené spotřebiče s ohledem na ochranu životního 
prostředí zůstaly kompletní a nepoškozené. 
Bližší informace mohou občané získat buď na svém 
obecním úřadě, nebo internetových stránkách: 
www.elektrowin.cz. 
     Elektrowin 
  

 
 
INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 
 
M a t e ř s k á     š k o l a       
 
Návštěva v barevném království  
 
S novým školním rokem a nástupem nových malých dětí, které si zvykají na nové 
prostředí, kamarády a režim dne v MŠ, nás vždy čekají jedinečné zážitky a poznatky. 
Vymýšlíme nová témata a programy, které by děti zaujaly a zároveň se něco dozvěděly 
a poučily. 
Naše malá „Sluníčka“ navštěvovala dva týdny různá barevná království – červené, 
modré, žluté a zelené. Seznamovali jsme se s různými odstíny dané barvičky, třídili jsme 
stavebnice podle barev, skládali a sestavovali obrázky z magnetických geometrických 
tvarů a další a další různé činnosti.V každém království děti plnily úkoly od „Červeného 
krále“ a „Modré královny“, utíkaly před „Babicí žlutou zimicí“ a hledaly schované 
poklady ze Zeleného hradu. 
Aby se dětem lépe určovaly dané barvy, přišly už ráno do školky oblečené buď 
v červeném, modrém, žlutém nebo zeleném tričku. Dík patří i maminkám, které své 
kluky a holky na naše barevné radovánky připravily. 
        Zuzana Křížová 
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Návštěva Pony farmy 
 
   Hezké podzimní počasí zlákalo „Koťata“ z MŠ k návštěvě PONY FARMY. Svoje 
zvířecí kamarády viděly děti naposledy před prázdninami a moc už se na ně těšily. Ani 
tentokrát nezapomněly na pamlsky pro zvířata. Děti pozorovaly koně ve výběhu, 
prohlídly si stáje a ostatní obyvatele farmy. Přestože jim nahnaly strach husy 
s nataženými krky, těší se děti již na další návštěvu. 
 

Děkujeme p.Krausovi, který nám umožňuje vstup na farmu. 
         Petra Kertysová, Ladislava Pauchová  

 
Rekonstrukce 3. třídy 
 
Na rozhraní července a srpna 2009 zahájila firma Tazata Stříbro rekonstrukční práce 
v bývalé ZUŠ a dětské poradně. Opravou prošla umývárna dětí, dětské i pedagogické 
WC a taktéž i  šatny. V umývárně „svítí“ oranžové obkladové dlaždice v kombinaci 
s béžovými a na WC zase žluté s bílými. Všude pak na podlaze je položena  kvůli 
bezpečnosti protiskluzová dlažba. 
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Třída i herna dětí byla vymalována veselými pastelovými barvami a dobře obě 
místnosti doplňuje oranžový koberec a béžové lino -  imitace  přírodního dřeva. 
Protože se opravné práce protáhly až do začátku září,provoz ve 3. třídě „Broučků  
a Berušek“ byl zahájen  14.9.09. 
 
 
Informace o školním roce 2009/2010 
 
Ve školním roce 2008/2009 jsme měli v naší MŠ zapsáno 50 dětí, z toho 19 předškolních. 
4 děti pak dostaly odklad školní docházky. 1.září 2009 jsme zahájili prozatím provoz  
u „ Sluníček a Koťat“ . I pro tento rok 2009/2010 jsme v obou třídách  napočítali 19 
adeptů pro 1 třídu ZŠ. Personál MŠ zůstal nezměněn – učitelky  u Koťat – L. Pauchová 
a P. Kertysová,u Sluníček Z. Křížová  a A. Medová. V kuchyni nadále působí R. Zíková 
a o úklid se stará D. Mrňáková. Od 14.9.2009 začala fungovat i 3.třída „Broučků 
a Berušek“. Jako pedagog zde funguje p. Petra Čechurová a pomoc v kuchyni s dalším 
úklidem obstarává p. Andrea Demjanová. Prozatím má naše mateřinka celkem 62 děti. 
 

        Alena Medová  
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Z á k l a d n í      š k o l a : 
 
Střípky ze ZŠ 
-1.9. – Školní rok byl tradičně zahájen před 
budovou ZŠ u kaštanu. Přivítali jsme 24 nových 
prvňáčků ☺ a nového učitele pana Petra 
Kindelmanna ze Stříbra 
-4.9. – Vstup do nového školního roku měli žáci zpestřený pátkem, kdy se konal 
orientační běh…. 
-14.9. – Činnost zahájily zájmové kroužky. Naši žáci mohou navštěvovat dva 
horolezecké /p. Šálová, p. Nový/ a dva volejbalové kroužky/p. Petráň, p. Škorvánková/, 
kroužek florbalu /p. Nový/, taneční /p. Pospíšilová/, přírodovědný /p. P. Čechurová/, 
maňáskový /p. Pomyjová/ a včelařský kroužek /p. M. Čechura/. Úterní odpoledne je 
v tělocvičně vyhrazeno pro tréninky fotbalových žáků /p. Pospíchal/ a soboty jsou určeny 
pro činnost cykloturistického kroužku /p. Šálová/. 
Od tohoto školního roku je ve staré budově ZŠ umístěna i kladrubská pobočka ZUŠ 
Stříbro – obor hudební /p. Šmahelová/ a výtvarný /p. Vačviricová/. 
-20.9. – Podzimního závodu v lezení na obtížnost se ve Stříbře zúčastnila pětice našich 
závodníků /viz. článek/ 
-29.9. a 2.10. – Den cyklistiky připadl sice na 1.říjen, ale my jsme se tentokrát museli 
přizpůsobit počasí. Druhý stupeň se věnoval cyklistice v úterý 29. září a první stupeň 
v pátek 2. října.  
-30.9. – Dvě družstva ZŠ Kladruby se zúčastnila Mini Globe Games, které pořádaly 
DDM Stříbro a ZŠ Mánesova Stříbro. Každé soutěžící družstvo muselo ujít 
několikakilometrový okruh a postupně na stanovištích řešit úkoly z oblasti přírodních 
věd. Družstvu mladších žáků /6. a 7.třída/ se tolik nedařilo, ale družstvo starších  
/8.a 9.třída/ si přivezlo diplom za první místo a hezké ceny. Gratulujeme! 
-1.10. – Páťáci a šesťáci shlédli v divadle Alfa v Plzni představení „Don Šajn a Johanes 
doktor Faust“ 
-14.10. – Do důchodu nám odešel pan učitel Jaroslav Lego. Pevné zdraví a pohodu při 
zaslouženém odpočinku přejí žáci, učitelé a provozní zaměstnanci ☺ 
-15.10. – ZŠ Mánesova Stříbro pořádala „mezinárodní“ turnaj ve hře „Člověče, nezlob 
se!“, který navazoval na lednový turnaj v německém Weidenu. I tentokrát se zúčastnili 
žáci tří škol /Altenstadt, Stříbro, Kladruby/ a nám se podařilo získat i medailová umístění 
/1.místo Marek Duřpek, 2.místo Saša Štěrba/ 
        Pavel Nový 
       
Stříbro- 20. 9. 2009 
V neděli 20. září uspořádal DDM ve spolupráci s občanským sdružením Horolezecký 
klub Skoba závody v lezení na obtížnost pro horolezeckou mládež. Podzimní závod na 
venkovní horolezecké stěně je vždy atraktivní podívanou a příjemně stráveným dnem. 
Soutěže se zúčastnilo 40 lezců ze Stříbra, Kladrub, Plané, Mar. Lázní a Chebu a předvedli 
opravdu pěkné výkony. Vítězové v kategoriích: K. Matúšová, M. Matúšová, F. Štědrý, 
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M. Štědrý, L. Jarolímová, L. Davidová, L. Křížová – všichni HK Skoba DDM Stříbro, 
R. Palma, J. Nový, O. Jaša – HK Maglajz Kladruby. Gratulujeme a těšíme se na setkání 
při boulderovém Mikulášském Open Cupu 5. 12. 2009. 
 
Vlevo: rozhodčí,jističi,diváci a závodníci … 
Dole: Katka Hrachovcová 
 

Výsledky: 
H1: 1.R.Palma,2.R.Miklas,3.J.Niebauer 
D1: 1.K.Matúšová,2.Š.Novotná,3.T.Chudáčková 
H2: 1.F.Štědrý,2.L.Zezula,3.M.Niebauer 
D2: 1.M.Matúšová,2.L.Koronová,3.T.Chalupná 
H3: 1.J.Nový,2.K.Fafílek,3.F.Švarc 
D3: 1.L.Jarolímová 
H4: 1.M.Štědrý,2.V.Hodan 
D4: 1.L.Davidová 
H5: 1.O.Jaša,2.M.Zezula 
D5: 1.L.Křížová,2.K.Hrachovcová       

                                      Pavel  Nový 
 

Den cyklistiky 
 
Stanoviště 
 
Úterý 29. září bylo pro druhý stupeň Dnem 
cyklistiky. Při odpoledním vyučování se „šesťáci“ 
a „sedmáci“ shromáždili na školním dvoře.  
Část z nich společně s klukyz 8. a 9. třídy vyrazila  
na cyklovýlet po okolí Kladrub. My ostatní jsme se 
rozdělili do čtyř skupin a postupně se vystřídali na 
čtyřech stanovištích. Naše skupina začínala na 
dopravním hřišti, zkusili jsme si, jak bychom zvládli 
jezdit v silničním provozu, dodržovat pravidla, řídit 
se podle značek… Popravdě moc nám to nešlo. Pak 
jsme se přesunuli do Počítačové učebny výpočetní 
techniky a vyplňovali dopravní testy na počítačích, 
to už bylo trochu lepší. Třetím stanovištěm byla 
zdravověda, trénovali jsme dýchání z úst do úst na 
„Andule“ a povídali si, jak bychom poskytli první 
pomoc při různých zraněních. Nakonec jsme 
dorazili na stanoviště jízdy zručnosti, tu jsme až na 
menší kolizi zvládli. Bylo to hezké odpoledne.   

 
            František Kaňok VII. 



 23

 „Cyklovýlet“ 
 
Ahoj! Jmenuji se Sixteen a jsem horské kolo. Úterý 29. září byl pro mne „Den D“, 
na základní škole v Kladrubech totiž měli Den cyklistiky. Ráno mě můj „žokej“ Simča 
vytáhla ze „stáje“ a Simčin taťka nás naložil do auta – Simču dovnitř na sedadlo a mě na 
stojan. Dovezl nás do školy, kde všude bylo plno mých kamarádů. Simča mě uložila na 
dvoře, rozloučila se a odešla se učit. S kamarády koly jsem se nenudilo, probíraly jsme 
všechno možné, ale po nějaké době se mi už začalo stýskat… Naštěstí už bylo 13:00  
a objevila se Simča. Na rukou měla cyklistické rukavice a držela helmu. Hurá, jedem na 
výlet! Nasedla a já hned vystartovalo, držely jsme se vpředu. Nejprve nás čekal táhlý 
kopec, který jsme zvládly s přehledem, pak jsme trochu zpomalily a kochaly se krajinou, 
jenže jsme právě projížděly kolem hnoje, tak mě raději Simča pobídla a už jsme zas 
pádily. Asi po 10 km mě začalo pobolívat kolečko, ach jo. Simča zastavila  
a zkontrolovala mě, něco se jí nezdálo, ale já to vzdát nechtělo, do cíle zbýval už jen 
kousek a navíc z kopečka, tak jsme pokračovaly. Na školní dvůr jsme dorazily na druhém 
místě, ale to nevadilo, výlet jsme si výborně užily! 

Simona Ježková VI. 
 

 
Základní umělecká škola  
 
Cavalla na Krasíkově 
 

V sobotu 3.10. hrál soubor staré hudby Cavalla z Kladrub 
na nádvoří hradu Krasíkov při Slavnostech jablek. Počasí 
bylo tentokrát krásné, slunečné, takže vrch Krasíkov byl 
zcela zaplněn návštěvníky, kteří si kromě poslechu 
historické hudby mohli prohlédnout stánky s rukodělnými 
výrobky, shlédnout divadelní představení nebo se občerstvit 
výrobky z jablek a jiných dobrot. Kromě sluníčka to ovšem 
na vrchu Krasíkov značně profukovalo, takže mladí 
muzikanti občas nevěděli, co držet dřív - zda hudební 
nástroj, padající stojánek či odlétající noty. Za svůj výkon 
ve ztížených podmínkách ale byli odměněni zaslouženým 
potleskem i něčím dobrým na zub. Na závěr zazněla jako již 
tradičně Hymna Krasíkova a její tóny zůstanou ve zdech 
hradu ukryté zas až do další akce. 
 

     
   Stanislava Šmahelová 
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Hasiči informují    
 

Dne 29. srpna  2009 jsme se podíleli na každoroční akci „Ahoj prázdniny“, která 
se uskutečnila na fotbalovém hřišti v Kaldrubech. Na našem stanovišti si děti 
vyzkoušely stříkat na terče, odměnou jim bylo cukroví od hasičů.  

Teď již informace o výsledcích v soutěžích : 
V sobotu 29. srpna 2009 se mladí hasiči zúčastnili soutěže ve Ctiboři, kde získali 
4. místo, 12. září 2009 proběhla soutěž ve Stříbře, kde obsadili 7. místo, 19. září se 
konala soutěž ve Studánce a tam naši Mladí hasiči byli 3. V sobotu 3. října – na soutěži 
v Chodové Plané skončili na 4. místě.  Další sobotu 10. října se konalo podzimní kolo 
hry „Plamen“ v Plané, kde mladší družstvo obsadilo 9. místo a starší družstvo skončilo 
na 4. místě.  
 V letošním roce byl vyhlášen 1. ročník soutěže „Tachovská liga“ . Soutěž 
spočívá v tom, že výsledky jednotlivých družstev se sčítají. Naši mladí hasiči v celé 
soutěži obsadili pěkné 2. místo, za to jim děkuji.  Také jejich kolektiv se rozšířil o dva 
nové členy, a to Pavla Kuneše a Daniela Fišera. 

 
Železná sobota se letos uskutečnila 19. září. Koncem října již budeme připravovat vozidla 
na zimní období.  Další informace v příštím Zpravodaji.  
 
       František Ammerling  
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Včelařské okénko 
 
Podzim končí a zanedlouho zaťuká na naše dveře paní Zima, skrývající se pod 

svým přírodním pláštěm, s nejkrásnějšími svátky roku - Vánoci. Nastane čas, kdy mlsné 
jazýčky našich příbuzných a známých dostanou chuť na něco sladkého a jejich žaludky 
budou zvědavy, čím dobrým a kvalitním budou naplněny. Prostě nastává čas, kdy se naši 
blízcí a známí zeptají, co jsme dělali po zbytek roku. Nastává čas, kdy nastupují naše 
členky svazu, které upsaly svá srdce medovému pečivu a budou moci své dovednosti 
předvést v předvánočním období. Chceme jako tradičně podporovat děti v mateřských 
školách v Kostelci a v Kladrubech a seniory v domě s pečovatelskou službou. Členové 
našeho svazu (přítelkyně Škorvánková, Černochová, Dejlová a přítel Kovařík) se 
v předchozích letech vzdělávali ve včelařském zařízení v Nasavrkách u Pardubic a po 
týdenním studiu zakončeném zkouškou 
získali oprávnění k další možnosti předávat 
své dovednosti široké veřejnosti.  

Vyvrcholením zimní sezóny bude 
Včelařský ples, kde budou naše členky 
předvádět své dovednosti. Ples bude 
tradičně koncem února a návštěvníci budou 
mít možnost jejich dovednosti posoudit.  

Náš prapředek žil v jeskyních, zná 
oheň, mouku a také se naučil používat 
produkty divokých včel, a to ke své obživě. 
Z toho co znal, pak dokázal upéci sladký 
pokrm. 

Ve středověku se v našich zemích 
pekly medovníky v domácnostech bohatších 
rodin. Výroba pečiva s medem se postupně 
stala řemeslem. Vykonávali ho hlavně tzv. 
celetníci. Během doby se měnila tématika 
vytvarování perníků. Ty se pekly v různých 
podobách a tvarech.  

Ve 2. pol. 19. století bylo tradiční 
perníkářství vytlačováno rozvojem 
cukrářství. Počátkem 20. století původní řemeslo prakticky zaniklo. Jeho krásu vnímáme 
s nostalgií hlavně o poutích nebo slavnostech. 

Přeji Vám, abyste prožili zimní období v pohodě a klidu a hlavně ve zdraví se 
dočkali příchodu jarních dnů. K tomu ať Vám napomáhá hlavně užívání medu od našich 
včeliček. 

 
       František Černoch 
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Výrovští myslivci informují  
 
         Vážení čtenáři, přeji Vám příjemné počtení v novém čísle kladrubského 
Zpravodaje. 
Nám myslivcům nadešlo nejočekávanější období z celého roku – podzim. Právě na 
podzim probíhá hlavní lovecká sezona a s ní spojené společné lovy. Letos jsme 
naplánovali 3 naháňky, na kterých chceme lovit divočáky, holou zvěř sika a lišky. První 
z naháněk budeme mít 7.11., druhou 26.11. a poslední 
hned po Novém roce 2.1.2009. Chtěl bych všechny 
čtenáře poprosit o trochu porozumění, a pokud nebudou 
muset v tyto dny nutně chodit do lesa v okolí Brodu, 
Kladrub a Benešovic, raději ať svoji návštěvu odloží na 
nějaký jiný datum. Při naháňkách mají lovci určeno, 
kam mohou střílet s ohledem na průběh leče, ale nedá 
se příliš počítat s nějakým návštěvníkem, který nemá o 
průběhu lovu žádnou potuchu. Snadno pak může dojít 
k nešťastné události, které se chceme všichni 
vyvarovat.    
         Na začátek měsíce listopad připadá podle 
kalendáře svátek sv. Huberta, patrona všech myslivců. 
Právě na oslavu tohoto svátku pořádají myslivci v celé 
republice Hubertské zábavy. Naše sdružení není 
v tomto směru výjimkou a letošní Hubertská zábava  
bude v pořadí již devátá. Konat se bude 14.11.2009 a to 
v Brodu u Stříbra v sále hostince U Sládka. Pro 
návštěvníky máme připravenou bohatou zvěřinovou tombolu a na zpříjemnění zábavy 
nám k poslechu a tanci zahraje kapela Triangl . Všichni z Vás, kteří nemáte na tento den 
ještě žádný program a rádi se dobře bavíte, jste srdečně zváni.   
                                                                                                                Petr Hucl 
     
Svatomartinské víno 2009  
 
Historie  
     Svátek svatého Martina bývá s napětím očekáván nejen kvůli pranostice s bílým 
koněm.  11. listopadu se totiž otevírají první láhve vína pocházejícího z podzimní sklizně. 
A pokud se mladé svatomartinské víno vyvede, znamená to, že bude kvalitní celý ročník. 
     Oslavy provázející uvedení Svatomartinského na trh nejsou žádnou novinkou 
posledních let. Již z dob císaře Josefa II. pochází tradice začínat na svatého Martina 
s výčepem nového vína. Tehdy totiž končila vinařům pracujícím u větších sedláků služba. 
Její pokračování na další rok se poté dojednávalo při skleničce v té době již jiskrného 
vína, se kterým se mohlo také poprvé přiťuknout. 
     Svatomartinské hody byly časem hodování a bujného veselí. Vždyť je to období, kdy 
sklizeň již byla v bezpečí pod střechou a za dveřmi už čekal klidný advent 
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s předvánočním půstem. A tento příjemný zvyk dobrého jídla a pití přetrval do dnešní 
doby, kdy lidé rádi v době vrcholícího podzimu využijí příchodu mladého vína jako 
příležitosti pro pobavení a setkání se s přáteli. 

 
Pozvání na „První košt“  
     Již druhým rokem dáváme našim zákazníkům možnost ochutnat mladá moravská 
vína, tedy Svatomartinská vína a to 11. 11.  vždy v 11.oo hodin. 
 

     Zveme Vás tedy dne 11. 11. 2009  v 11.oo hodin na 
náměstí v Kladrubech, kde bude stánek s mladými víny roku 
2009 od různých moravských pěstitelů. K tomu bude možno 
ochutnat „Svatomartinskou husu“ a další speciality, 
vztahující se k tomuto svátku. Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 
     Přijďte všichni s námi ochutnat mladá moravská vína 
letošního roku.  
 

                                                     Helena Šrámková 
 

 
 
Ohlédnutí za kurzem Zpracování ovčí vlny 
 
V sobotu 17.10. uspořádalo občanské sdružení Ekocentrum Tymián první tvořivou dílnu 
v rámci projektu Miniškola lidových řemesel. Tato dílna byla věnována zpracování ovčí 
vlny. Zájemci, kteří zavítali do kladrubské mateřské školy, se na čas přenesli do dob 
našich babiček a dědečků. Pod vedením zkušené lektorky paní Radky Ciprové se 
dozvěděli, jakým způsobem se vlna čistí a barví. Vyzkoušeli si její česání na kramplech a 
její spřádání na vřetánku a kolovrátku. Seznámili se také s plstěním ovčího rouna, které 
se dříve používalo především k výrobě klobouků nebo plstěných bot, dnes především 
k výrobě nejrůznějších dekorativních předmětů. Po celou dobu ve školce vládla příjemná 
atmosféra, všichni účastníci se s chutí zapojili do práce a kromě hotových výrobků si také 
odnesli spoustu informací ze společné diskuse. 

Petra Čechurová 
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KLADRUBSKÁ STRAŠIDLA  a jiné povídky  
 

Začarovaný les 
 O lese U Červeného křížku jsem už vyprávěla, ale to není zdaleka všechno, co se 
v těchto místech stalo. Neobvyklou příhodu zde zažila i jedna žena, která se po válce 
provdala do Kladrub. Ona ta žena měla vůbec jednu vlastnost, která nebyla určena 
obyčejným smrtelníkům. Narodila se totiž právě na Velikonoční neděli, a o takových 
lidech se říká, že mají neobyčejnou schopnost vidět, slyšet a vnímat věci, které nikdo jiný 
nepostřehne. Tehdy byla zaměstnána v Hospodářském družstvu, jehož sklady se 
nacházely v rozlehlých budovách bývalého klášterního konventu, kde žili a pracovali 
kdysi dávno benediktinští mniši. I tam se často nestačila divit tomu, co zde zažívala. 
Nikoho neviděla, ale přesto vnímala, že kolem ní někdo prošel, ba dokonce slyšela i jeho 
šepot. Když jindy po chodbách někdo za ní dupal a utíkal, začala se tam opravdu bát. 
 Jednou šla s dětmi na houby směrem k Červenému křížku. Už z dálky viděla na 
okraji lesa nějaké podivné hemžení, ale nevěnovala tomu pozornost. Když však s dětmi 
došla blíže  k onomu křížku, ozvaly se od Kladrub zvony, které právě oznamovaly 
poledne. V tu chvíli spatřila jakési nehezké pidimužíky, kteří měli velice naspěch a rychle 
kamsi kolem kříže pospíchali. Tolik se jich polekala, že se spěšně otočila a s dětmi rychle 
pospíchala zpátky. Teprve potom si vzpomněla na rady své tchyně, která žila 
v Kladrubech od svého mládí. Ta ji vždycky varovala, aby k Červenému kříži nikdy 
raději nechodila. 
 Jednou do tohoto lesa 
vstoupil houbař, který 
v Kladrubech bydlel. Během 
hledání hub zašel daleko, že pak 
nemohl najít cestu z lesa ven. Točil 
se pořád na jednom místě, až se 
přece jen nakonec ocitnul na kraji 
lesa právě u Červeného křížku. 
Radostí si oddychl, protože věděl, 
že už má vyhráno. Unavený si sedl 
na kámen u pomníčku a houby 
s košíčkem postavil na zem, aby si 
odpočinul po dlouhém bloudění. 
Vtom se od Kladrub ozvaly zvony 
oznamující poledne. V tu chvíli se 
les najednou rozjasnil a zdálo se, 
jakoby do něj vstoupila mlha. Tu se 
však zdáli ozval koňský dusot, mlha rychle zhoustla a dusot pomalu zanikal. Netrvalo 
dlouho a vše kolem bylo jako předtím. Jen ale košík s houbami položený vedle pomníčku 
tu nebyl. Marně prohledal houbař celé okolí, nikde ho nenašel. 
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Nehoda 
 V Kladrubech bydleli manželé Kotoučkovi. Byli už postarší, děti neměli, muž 
byl vysloužilý c.k. rakouský důstojník. Za první republiky bylo nejčastějším dopravním 
prostředkem na venkově kolo, jiná doprava ani nebyla. Pan Kotouček měl v nedalekých 
Skapcích kamaráda, k němuž pravidelně jezdil na návštěvu, vždyť se znali pěkných pár 
let.  

Jednou se domluvili, že se opět sejdou a ochutnají dobré trnkové víno. Byl už 
podzim, ráno byla dlouho tma a také večer se brzy smrákalo. Pan Kotouček vyjel na kole 
hned po rozbřesku a ženě slíbil, že se do večera vrátí. Venku bylo sychravo, a ke všemu 
se ještě dalo do deště. Když se setmělo, čekala paní netrpělivě na svého manžela. Ale on 
nejel. Paní si tedy myslela, že se s kamarádem zapovídali a on u něho přespal. 

Ráno někdo bušil u Kotoučků na dveře. Když paní otevřela, stál za dveřmi 
nějaký sedlák ze Skapců, a že prý veze jejího muže – mrtvého. Našel ho na cestě u 
Červeného křížku ležet ve velké louži utopeného. 

Jeden panský kočí z Windischgrätzova statku jel v noci s koňským potahem ze 
Skapců. Přijel ale vyděšený, vystrašený,  z úst mu tekla krev. Nechtěl vůbec mluvit o 
tom, co viděl a co se mu právě u Červeného křížku přihodilo. Prý to nesmí nikomu 
prozradit. Jeho známí vyprávěli, že při jízdě kouřil dýmku a tou si v leknutí poté, co tam 
spatřil, prorazil tvář, že mu dýmka vylezla druhou stranou. Od té doby nikdy nechtěl 
jezdit večer nebo v noci k Červenému křížku. 

Blanka Krýslová 
 
 
 

Dub u kláštera v soutěži Strom roku 2009 
 
Před několika dny skončila soutěž Strom roku 2009. Náš památný dub u kláštera jako 
jediný zástupce Plzeňského kraje v této soutěži umístil na 3.místě. 
Získali více než 6387 hlasů, z toho přes 200 formou SMS zpráv, ostatní díky sebraným 
podpisům na hlasovacích arších. Ovšem je třeba připomenout, že každý takový arch na 
20 podpisů stál pokladnu města 60 Kč. Je jen škoda, že se našel jen jediný sponzor, pan 
Stanislav Eberle, jehož ZEVYP zakoupil 10 hlasovacích archů. Finančně přispělo 
i Infocentrum v Kladrubech. Ostatní závody a podniky v Plzeňském kraji, včetně našeho 
blízkého okolí, na výzvy v médiích, ani na přímou žádost Městského úřadu v Kladrubech 
prostřednictvím internetu, bohužel nereagovaly. 
I když v celé soutěži získal finanční odměnu jen strom, který se umístil na prvním místě, 
náš výsledek pomůže snad k většímu zájmu o náš památný dub, jenž se stal přece jen 
díky soutěži známým mezi veřejností. Tím, jak sám doufám, přitáhne i více lidí 
k návštěvě kláštera, města i naučné stezky. A v neposlední řadě by mohly Kladruby 
v příštím roce uspět se žádostí o finanční grant na výsadbu stromů nebo údržbu 
prostranství od pořadatele soutěže, brněnské Nadace Partnerství. 
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Ještě mně dovolte, abych poděkoval za vynaložené úsilí při organizaci soutěže všem 
pracovníkům městského úřadu, zejména Evě Pomyjové, Ireně Lörikové a starostce města 
Mgr. Svatavě Štěrbové. Stejně tak patří poděkování technické četě města za úpravu okolí 
stromu, o nějž se starají její pracovníci již nejméně 12 let. Na získávání podpisů 
do hlasovacích archů se podílela celá plejáda občanů. Potěšilo, že nejaktivnějšími byli 
mladí lidé, především Vašek Havránek z Pozorky se 600 získanými podpisy 
ve spolupráci s Martinem Duřpekem a Tomášem Božikem. Byly to i celé rodiny, třeba 
paní Květa Blažková se svou rodinou ze Sadové ulice, paní Anna Blažková z Lázu, 
rodina Čepičanů a Duřpeků, Pavel a Vlasta Krausovi, Jindra Pomyje, Miroslav Janča ml. 
z Benešovic a celá řada dalších, kteří také získávali hlasy pro náš dub mezi svými 
známými a spoluzaměstnanci. Stejně tak děkujeme i Mgr. Evě Hradové za pomoc během 
kladrubské pouti, Tomáši Poppovi z o.s. ENVIC v Plzni, pracovnicím Městské knihovny 
ve Stříbře a dalším. 
Dále chceme poděkovat i vedoucímu Odboru pro mediální komunikaci při úřadu 
hejtmanky Plzeňského kraje panu René Zeithamlovi a pracovnici téhož odboru paní 
Filípkové, stejně i paní Folkové z Odboru životního prostředí Krajského úřadu za 
podporu v soutěži, pracovnicím výpůjčního oddělení Státní vědecké knihovny v Plzni, 
redakci TV Public, redaktorům panu Němcovi (Deník), paní Paškové (Právo). paní 
Voděrové (Vítaný host), redakci Mladé fronty Dnes, panu Blažkovi z Českého rozhlasu 
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Plzeň, panu Klikarovi z časopisu Plzeňský kraj a dalším, kteří pomohli při propagaci 
našeho dubu. 
V neposlední řadě patří náš dík ředitelům, pedagogickým pracovníkům i studentům  
a žákům středních i základních škol nejen v Kladrubech, ale i v celém našem okolí.  
A konečně všem vám, kteří jste svým podpisem nebo odesláním SMS zprávy přispěli pro 
čestné umístění našeho soutěžního dubu patří náš vřelý dík, neboť každý hlas byl 
důležitý. Vždyť hlasovali občané nejen z Kladrub a okolí, nejen ze všech okresů 
Plzeňského kraje, ale celá řada lidí i z mnoha dalších krajů republiky, včetně 
moravských. A co navíc, získali jsme velké množství hlasů i od zahraničních občanů ze 
Slovenska, Německa, Ruska, Rakouska, Ukrajiny, Francie a dokonce i z USA, Malajsie  
a Austrálie! 
Ať už tedy umístění dopadne jakkoli, byla to hezká kolektivní akce, která ukázala, co 
dokážou občané udělat pro ocenění krásného přírodního výtvoru, pro reprezentaci 
regionu a vůbec pro dobrou věc. Ještě jednou – díky.     

Jiří Čechura 
 

               
HISTORIE 
 
Pamatuje dub u kláštera opravdu Jana Žižku? 
 
Žižkovy duby v Čechách 
 
V Čechách můžeme najít celou řadu stromů, především dubů a lip, které nesou jméno 
husitského hejtmana Jana Žižky. Jeden z dubů, ten poblíž Trocnova, prý proto, že se 
Žižka pod ním narodil, pod jiným zase odpočíval, když táhl po Čechách se svým 
vojskem, u jiného se údajně setkával se svými přáteli. Musely by asi být opravdu hodně 
staré, pokud by tam již stály před téměř 600 lety jako vzrostlé stromy a byly už nějakým 
významným prvkem krajiny. Pokud opravdu v té době existovaly, byly spíše tenkým 
proutkem či bezvýznamným stromkem, který by jistě Žižka minul bez povšimnutí. 
Takových opravdu výjimečně starých stromů, které Žižku pamatují, je u nás jen několik  
a většina z nich je tvořena už jen jakýmsi torzem vyhnilého kmene. Žižkovy duby dostaly 
svoje pojmenování spíše proto, že Žižka byl, jak se říká, pevný a silný ve své víře  
a válečném umění, stejně jako jejich kmeny. 
 
Proč by se náš dub mohl také jmenovat Žižkův, ale nejmenuje se tak 
 
Tenhle náš dub vyrostl na velice důležitém místě, totiž ve vidlici dvou cest. Ta úzká, 
úvozová, těsně pod ním, co dnes vede k náhradnímu parkovišti, bývala v dávných dobách 
součástí cesty ve směru na Kostelec, spojující Kladruby a Chotěšov. Dokonce ještě dříve, 
před založením kláštera, byla i významnou mezinárodní komunikací. Druhá cesta, tedy 
dnešní skapecká silnice, tehdy pochopitelně mnohem užší, přicházela od Domažlic  
a Horšovského Týna. Uvádí se, že les se tenkrát rozkládal až téměř k budovám kláštera. 
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Koncem 14. století už nepatřila ani jedna z těchto cest mezi hlavní. Ve sporu mezi městy 
Stříbrem a Kladruby o vedení hlavní komunikace byl král Václav IV. okolnostmi 
přinucen - podle zásady, že košile je bližší než kabát - dát přednost královskému městu 
Stříbru. Došlo k velmi pochybnému nařízení, podle něhož všichni pocestní, formané 
i lidé ženoucí dobytek z Německa od Teplé, Tachova, Přimdy i Domažlic byli povinni 
dodržovat „přímý“ směr přes královské město Stříbro a jemu platit mýtné i další 
poplatky. Právě třeba cesta z Domažlic k Plzni, známá jako Řezenská stezka, musela 
změnit přímý směr k Plzni a nesmyslně se stočit od Horšovského Týna na sever přes 
Malahov a Jivjany ke Stříbru, a teprve pak na Plzeň. Ale Stříbrští jasně prosazovali, že 
tato cesta nesmí vést ani přes Kladruby, ani kolem kladrubského kláštera. Proto byla 
místo nynější skapecké silnice uznána jako hlavní cesta jiná, dnes obyčejná lesní cesta, 
vedoucí asi 800 až 900 metrů východněji, kolem hájovny Obora (v Kladrubech známější 
jako Burešova hájovna) známou třešňovou alejí směrem ke Žďáru a odtud na Lhotu, 
popř. přes Jirnou do Stříbra. Dnes je ovšem překlenuta dálnicí a tím neprůchodná. 
Tento stav trval zhruba celou stovku let, tedy i přes dobu husitskou, kdy nebyla ani snaha 
měnit existující stav. V zimě na přelomu let 1420 a 1421 odešel Jan Žižka se svým 
polním vojskem z Tábora a přes jižní Čechy směřoval do západních Čech. Cestou 
dospěla jeho vojska do Chotěšova, kde husité vypálili ženský premonstrátský klášter, 
když jeho obyvatelky stačily včas utéci do Plzně. Pak pokračovali pochodem přes 

Skapce, kde rovněž poničili farní kostel i statky některých sedláků (podle některých 
zápisů tam potom zůstalo jen 6 usedlých rodin) a pokračovali na Kladruby. Ke 
Kladrubům dorazili husité od Skapců 7. ledna 1421 a začali obléhat klášter od východu, 
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tedy právě z těch míst, kde stojí dnes náš památný dub. Jenže ten tam nejspíše tenkrát 
ještě vůbec nebyl. Mniši klášter rovněž včas opustili a odebrali se do kláštera sv. 
Emmerama v bavorském Regensburgu. Pevné klášterní hradby hájili tzv. nápravníci, což 
byli příslušníci nižší šlechty (zemané), jimž klášter propůjčil nějaký statek a příslušnou 
půdu za to, že mu vojensky pomohou v případě potřeby sami v rytířské zbroji a koněm  
i se svými poddanými. Hlavní poddíl na obraně kláštera měl tehdy rytíř Oldřich z Vrbice 
a jeho poddaní. Žižkovo vojsko teprve na potřetí, a to s použitím houfnic a palných 
zbraní, klášter dobylo. 
Žižka pak spěchal s většinou svých vojáků a prostého lidu dále směrem k Tachovu,  
ale pak se obrátil na hrad Švamberk (Krasíkov), kde zajal nepřipraveného Bohuslava ze 
Švamberka, kterého uvrhl do domácího vězení. Je zajímavé, že tento, původně nepřítel 
husitů, se pak stal jejich příznivcem a na krátkou dobu v mezidobí po smrti Žižkově  
a před Prokopem Holým i jejich nejvyšším hejtmanem. Kladrubský klášter husité 
nezapálili, jak se často stávalo, ale Žižka zde ponechal silnou posádku. Její příslušníci 
zřejmě postupně poničili z velké části vnitřní výzdobu kostela, neboť husité neuznávali 
sochy a obrazy svatých, ani umělecké výtvory a oltáře, jež považovali za zbytečnou 
nádheru, pro církev zbytečnou. 
Během jarního předvelikonočního půstu přitáhl před klášter uherský král Zikmund se 
svým žoldnéřským vojskem v počtu údajně až 12 000 mužů. Usadil se mezi Kladruby  
a Stříbrem, přičemž hlavním palebním místem na klášter byl dnešní zalesněný skalní 
svah naproti hlavní bráně nad parkovištěm. Zikmund čekal s útokem na skončení půstu, 
ale husité v klášteře prý často vylézali na hradby a pokřikovali na nepřítele: „Kdeže je ten 
antikrist, ten král kacířský (myšlen tím Zikmund). Kažte jemu jíti k šturmu, ať se pokusí 
kláštera dobýti!“ Po skončení půstu začali žoldnéři opravdu ostřelovat klášter a dosti 
poškodili východní příď kostela. Jenže to už posádka tajně vyslala posly pro Žižku, který 
se v té době zdržoval poblíž Rokycan, když táhl k Praze. Stačila jen zmínka 
v Zikmundově vojsku, že se blíží Žižka, aby se celá jeho armáda okamžitě  zvedla 
k odchodu z Kladrub a odtáhla do Litoměřic. 
Teprve kolem roku 1480 přestalo existovat nelogické nařízení o přesunutí Řezenské cesty 
přes Stříbro, a tehdy se také pravděpodobně začalo znova užívat dnešní skapecké silnice. 
A to by mohlo být období, kdy kolem ní byla, zřejmě z popudu kláštera, vysázena alej 
dubů, které lemovaly tuto silnici až k lesu, který v té době už ale nesahal až ke klášteru. 
Mnoho z té aleje nezbylo, snad jen ony tři památné chráněné duby – ten, o němž je toto 
pojednání, o něco méně mohutný dub kousek nad ním a tzv. dub u Kráčny, to je dub za 
budovou kanceláří Lesů při oné staré chotěšovské cestě. Další ohromné duby se najdou 
ještě podél potoka u kaskády rybníčků ve směru k hájovně Obora. 
 
Další osudy památného dubu 
Alej vysázených dubů přečkala staletí, až teprve 25. května 1843 ohromná vichřice, která 
se přehnala přes Kladruby od jihozápadu, dokázala tuto alej z velké části poničit. Stalo se 
tak přesně dva měsíce po ničivém požáru, který postihl Kladruby a zničil 132 ze 178 
domů. Náš dub měl dobré podmínky k dalšímu růstu, nerostl už sice do výšky, ale kmen 
tvořený dvěma srostlými větvemi mohutněl. Jenže vnitřek kmenu postupně zetlíval, a tak 
někdy v prvním desetiletí 20. století musela být dutina uvnitř vyzděna cihlami  
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a cementovou maltou. Zřejmě se tak stalo na příkaz tehdejšího majitele panství, 

rakousko-uherského předsedy vlády a pozdějšího předsedy horní komory, knížete Alfréda 
III. Windischgrätze. 
V sedmdesátých letech minulého století nebylo okolí dubu příliš ošetřované, zarůstalo 
kopřivami a náletovými keři. Kolem roku 1983, kdy byl vyhlášen i Památným stromem, 
se ho ujaly děti z oddílu ochrany přírody Zlatý list při Základní škole v Kladrubech, které 
se staraly o úklid kolem něj a zajišťovaly i jeho propagaci mezi lidmi.  
 
V roce 1988 se stal tento nejmohutnější strom tehdejšího okresu Tachov s obvodem 
kmene téměř 750 cm, výškou kolem 23 metrů a stářím 500 let součástí naučné stezky. Po 
zániku Zlatého listu od roku 1995 udržují prostředí kolem něho pracovníci technických 
služeb města. V roce 1998 byl tento strom z rozpočtu obce odborně ošetřen a zajištěn 
proti zatékání vody do otvorů po odpadlých větvích. Současně byl proveden i ozdravný 
řez suchých haluzí, který se opakoval i o několik let později. Pokud by náš dub v soutěži 
Strom roku 2009 zvítězil (v což ale vůbec nevěříme), dostalo by město finanční odměnu, 
kterou by podle regulí soutěže mělo využít k odbornému ošetření stromu a třeba i k 
vybudování lávky přes příkop, vyčištění okolí od plevele a náletových keřů. Jak to vše 
dopadne – to je zatím otázkou, na níž budeme znát odpověď již 22. října, tedy ještě dříve, 
než vyjde toto číslo Zpravodaje. 
       Jiří Čechura   
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Rozpis bohoslužeb na rok 2009  

v kostele sv. Jakuba staršího a klášterní bazilice Nanebevzetí  Panny Marie pro 
vánoční svátky 
20. prosince 10:39 h Kostel sv. Jakuba – čtvrtá adventní neděle 
24. prosince 23:00 h Kostel sv. Jakuba – Vigilie Narození Páně 
26. prosince 10:30 h Klášterní bazilika  - Svátek sv. Štěpána 
27. prosince 10:30 h Kostel sv. Jakuba – Svatá rodina 
1. ledna 10:30 h Kostel sv. Jakuba - Matky Boží, Panny Marie 
3. ledna 10:30 h Kostel sv. Jakuba - Nejsvětějšího jména Ježíš 

Rozpis bohoslužeb pro rok 2010  
konaných v kostele sv. Jakuba staršího – velikonoční svátky  

28. března   10:30 h  Kostel sv. Jakuba 
- Květná neděle 

2. dubna  17:00 h  Kostel sv. Jakuba 
-  Velký pátek 

3. dubna  18:30 h  Kostel sv. Jakuba 
- Bílá sobota 

5. dubna   11:00 h  Kostel sv. Jakuba 
- Pondělí velikonoční 

konaných v kladrubské klášterní bazilice Nanebevzetí Panny Marie 
6. června   10:30 h  Slavnost Těla a Krve Páně 
11. července  10:30 h  Svátek sv. Benedikta 

- zakladatel řádu 
15. srpna  10:30 h   Nanebevzetí Panny Marie 

- poutní slavnost 
26. prosince  10:30 h   Svátek sv. Štěpána 

- prvomučedníka 
konaných v kostele sv. Jakuba staršího a klášterní bazilice – vánoční svátky  

24. prosince  23:00 h  Kostel sv. Jakuba 
– Vigilie Narození Páně 

26. prosince  10:30 h  Klášterní bazilika 
-Svátek sv. Štěpána 

1. ledna   10:30 h  Kostel sv. Jakuba 
- Matky Boží, Panny Marie 

3. ledna   10:30 h  Kostel sv. Jakuba 
- Nejsvětějšího jména Ježíš 

konaných v kostele sv. Petra  
7. listopadu  10:30 h  Památka zemřelých 

 
        Josef Jaša  
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KULTURA 
 

  Zveme Vás: 
 

 

„SVATOMARTINSKÁ VÍNA“  
středa  11. listopadu 2009 

v 11.00 hodin              

ochutnávka vín roku 2009  na kladrubském náměstí  

 

 
 

„MARTINSKÁ SLAVNOST“  
 sobota 14. listopadu 2009 

v 17.00 hodin - fotbalové hřiště         
v 18.00 hodin - klášter                

 
 
 
 

„MYSLIVECKÁ  ZÁBAVA“  
 sobota 14. listopadu 2009 

od 20.00 hodin v hostinci U Sládka v Brodu  

k tanci i poslechu hraje kapela Triangl 

pořádá MS Výrov 
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„4. KLUBOVÝ VE ČER – o medu, perníku, medovině 
pátek 20. listopadu 2009 

v 19.00 hodin              

- součástí večera bude  i soutěž o nejlepší medovník, medový řez, perníček, 
prostě dobroty pečené z medu      - 

 

„MIKULÁŠSKÝ TRH“  
v sobotu 5. prosince 2009 

                 se opět můžete těšit na    z a b i j a č k o v é     hody , teplou medovinu                                      
a trh na kladrubském náměstí.  Na děti se těší kladrubské čertice. 

Kromě klasických stánků budou žáci ZŠ Kladruby opět prodávat své výrobky                  
a vydělávat tak na školné pro „ svou adoptovanou“ Muthinu.  

 

„LAMPIONOVÝ PR ŮVOD“  
se  zpíváním koled 

Pravidelnou každoroční akci pořádá městský úřad společně se 
ZUŠ Kladruby  a DDM Stříbro               

 v neděli 6. prosince 2009 

  Průvod bude vycházet od základní školy v 17.30 hodin, na 
náměstí si společně zazpíváme vánoční koledy. 

 
 

 

„CHOD ĚJÍ, LUCIE, CHOD ĚJÍ…“  
v sobotu 12. prosince 2009 

 
 

  

 

 38

„VÁNO ČNÍ KONCERT ZUŠ “  
v úterý 15. prosince  2009 

od 18.00 v budově bývalého kladrubského kina  
 
 

 
 
 

Město Kladruby společně s Českou pojišťovnou pořádají tradi ční : 

„VÁNO ČNÍ KONCERT  “  
v sobotu 19. prosince  2009 

od 17.00 v kladrubském klášteře      

 

 

 „VÁNO ČNÍ KONCERT CAVALLA“  
v neděli 20. prosince 2009 

od 16.00 v kostele sv. Jakuba v Kladrubech – náměstí 
 

 
„VÁNO ČNÍ BESÍDKA NA PONY FARM“  

v úterý 22. prosince  2009 
od 17.00 v areálu Pony farm Kladruby                 

 
 

„Betlémáři a pastejři zvěstují 
novinu“  

kladrubským domácnostem v podvečerních 
hodinách 

ve středu  23. prosince  2009 
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„Oživený Betlém“ 
v sobotu 26. prosince  2009 

od 11.30  na nádvoří kláštera 
v Kladrubech             

od 10.30 mše v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v klášteře 

 

 
„O ŠEVCI ONDROVI A KOMTESCE JULINCE“  

v sobotu 26. prosince 2009 od 15.00  
sehraje Kladrubská divadelní společnost reprízu pohádky 

v sále bývalého kladrubského kina 
-vstupné 20,- Kč- 

 

„Hejbni kostrou “  
v pondělí 28. prosince 2009 

od 15.00 v tělocvičně Základní školy v Kladrubech      

MěÚ Kladruby- komise kulturní a školská pořádá 
tradiční sportovní odpoledne pro všechny věkové 

kategorie.  

Je možné využít horolezeckou stěnu, ping-pongové stoly… Nutné je sportovní oblečení  
a obuv, vstup zdarma! 

 
Akce připravované v měsíci lednu a únoru 2010 
  1. 1.2010 Slavnost Matky Boží – mše svatá                           
  1. 1.2010 Novoroční ohňostroj                               
  3. 1.2010 Nejsvětějšího jména  Ježíš – mše svatá  
6. 1.2010 Tři králové        
8.1.2010 Maškarní rej pro děti  

 16.1.2010 Myslivecký ples                
 23.1.2010  Hasičský ples                             

6.2.2010 Učitelský ples          
 13.2.2010 Masopust                                                 
 13.2.2010 Masopustní taškařice          
 20.2.2010 Včelařský ples                                         
 26.2.2010 Klubový večer     Eva Pomyjová 
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Blahopřejeme     

V měsíci  listopadu a prosinci 2009 se dožijí významného životního jubilea  tito naši 
občané: 

Listopad:     Prosinec: 

Kuršová Anna      Kříž František  

Švecová Jitka  (Vrbice)   Stangl Walter (Milevo) 

Kreysová Marie  (Pozorka)   Demjan Pavel 

Pánková Marie    Dolejšová Milka 

Med Karel    Blažek Karel 

Mrňáková Dana    Křenová Jarmila 

Pılderová Anna (Vrbice)   Rıtlichová Klára  

Hubač Milan    Panuška Zdeněk  

Hollý Alexej    Kaiserová Vlasta (Milevo) 

     Hınigová Miluška  

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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Čtvero ročních časů 

 
Příroda, ta se neřídí 

tím věčným spěchem od lidí 
má svoje roční období 
a čtvero tváří podoby.  

 
 

Nejprve jaro, mladý květ 
 stačí všem srdcím rozumět 
vše znovu klíčí, život sám 

nemůže býti překonán.  
 

A teplo léta, slunce jas 
nejhezčí pocit budí v nás 

vše zraje, vzduchem prolíná 
jásavá, letní krajina. 

 
Potom sem rychle přikvačí 

podzim a vše je jinačí 
zlatavé hrušky dozrály 
rdí jeřabin se korály. 

 
Až listí stromů opadá 

teskná sem vnikne nálada 
les zimou stromy nachýlí 

všude sníh, mráz a střechýly. 
 

V domovech ale pohoda, 
která se létu podobá 

jen krajina, jak postaru 
vzdychá a touží po jaru. 

 
 
 

Blanka Krýslová  
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SPORT 
 
Turistické pochody „4 v 1“ i samotná „Kladrubská desítka“ s rekordní účastí. 
 
V pondělí 28. září jsme se dočkali velmi pěkného počasí, jubilejního desátého ročníku 
turistického pochodu nazvaného „Kladrubská desítka“ a nakonec i nového rekordu, 
týkajícího se počtu účastníků této podzimní procházky.  
Kladrubská desítka, Svatováclavský vešlap, Kostelecká mejle a Pochod zemskou 
stezkou – to jsou pochody vždy s jediným cílem nazvané stručně „4 v 1“. Tím cílem 
letos bylo náměstí v Kladrubech a pořadatelem tudíž TJ Sokol Kladruby spolu 
s kladrubským městským úřadem. A bylo to nakonec velmi veselé setkání turistů 
z Kladrub, Stříbra, Hněvnic a Kostelce. Ale přidali se i další občané z okolí. Asi již mají 
tyto pochody tradici a dobrý 
zvuk, neboť letos se 
schylovalo již od počátku 
k rekordní účasti. Ta se 
nakonec vyšplhala na číslo 508 
nohou, což představovalo 234 
lidí a 10 psů. Nutno 
připomenout, že ne všechny 
nohy „šlapaly“. Tři páry nohou 
se prostě vezly v kočárku. A 
koho že letos bylo nejvíce? 
Prvenství se po loňském 
vítězství Hněvnic v cíli ve 
Stříbře opět vrátilo do 
Kladrub. Před Základní školu 
v Kladrubech se na startu sešlo 
nebývalých 104 turistů. A 
všichni došli na náměstí, kde 
je čekala řada překvapení. 
Samozřejmostí se stalo již 
očekávané občerstvení všech 
zúčastněných. Ale bylo i něco navíc. Drobná pozornost pro každého účastníka všech čtyř 
pochodů, skoro spartakiádní sborové vystoupení žen naší tělovýchovné jednoty a country 
kapela Profýci z Plané. To vše dokreslovalo povedené odpoledne na kladrubském 
náměstí. Nezbývá než poděkovat všem, jež se na pořádání tohoto pěkného dne podíleli. 
Ať již z řad tělovýchovné jednoty Sokol nebo z Městského úřadu v Kladrubech.  
A nakonec otázka. Kam se půjde od základní školy v úterý 28. září roku 2010? Odpověď 
je již dnes známa. Do Kostelce! Dodejme jen – občerstvení a odvoz zpět je již zajištěn. 
A zveme tímto i ty, kteří ještě váhají, zda se přece jen nepůjdou v tento sváteční den 
projít… 

Vladimír Junek      
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OKRESNÍ  PŘEBOR V BĚHU NA 3 000 M 
       Běžecká soutěž Bodit cup se přehoupla do podzimní části. Po hodinovce byl dalším 
závodem okresní přebor v běhu na 3 000 m na dráze. Je to nejkratší běh celého seriálu. 
Pořádali jej společně oddíly Baníku Stříbro – SRVS a atleti. Ve středu 16.9.2009 se na 
start tohoto závodu postavilo 25 závodníků a závodnic. Tak jako tradičně při účasti 
Tomáše Jaši, i tentokrát „šel“ tento závodník ihned po startu do čela. Chvíli mu stačil 
sekundovat Vlastimil Šroubek mladší z Marathonu Plzeň, pak již běžel jen závod 
s časem. Stopky se zastavily na jeho druhém nejlepším výkonu v historii  8:56,6 min. 
Druhý Šroubek ztratit poměrně hodně - 26,4 vteřiny. Další závodníci již zůstali o kolo 
zpět. Také 3. nejrychlejší byl z kategorie mužů do 40 let,což se již dlouho nestalo. Byl 
jím Jan Zíka v čase 9:52,5 min. 
       Vladislav Moravec  
 

 

Volejbalisté ukončili podzimní část sezóny 

 Volejbalistům TJ Sokola Kladruby se v podzimní části sezóny II. třídy krajského 
přeboru dařilo. Ze dvanácti odehraných utkání prohráli jen tři, a tak jim v tabulce patří 
druhá příčka. V čele tabulky přezimuje TJ Sokol Plzeň-Valcha, na který ztrácí náš tým 
jen dva body a s nímž se poprvé utká až na jaře. Většinu zápasů odehrálo mužstvo ve 
složení: T. Kasl, M. Klečka J. Kurš, L. Kurš, V. Ocelík, V. Stahl, S. Mikšík, D. Petráň, 
R. Kožnar. 
 
Výsledky zápasů: 

TJ Sokol Kladruby - TJ Sokol Mirošov  1:3, 0:3 
TJ Sokol Kdyně - TJ Sokol Kladruby  2:3, 1:3 
TJ Sokol Kladruby - TJ Sokol Šťáhlavy  3:1, 3:0 
TJ Sokol Kladruby - TJ Slavoj Stod  3:1, 3:2 
TJ Dynamo ZČE Plzeň - TJ Sokol Kladruby 0:3, 0:3 
TJ Sokol Kladruby - SK Poběžovice  2:3, 3:2 

 
Volejbalový potěr statečně vzdoruje silnějším soupeřům 

 
Jen velmi stručně se vracíme k volejbalovému dorostu, o který se stále vzorně 

stará trenér P. Petráň. Naše juniorky zatím na své první vítězství čekají, v průběžném 
pořadí jsou na posledním osmém místě se 4 body, ale jejich výkon si proti mnohem 
silnějším soupeřkám zaslouží uznání. Totéž je možné napsat také o kadetkách, i tam se 
mužstvo děvčat pohybuje na poslední příčce. Kadeti svůj první turnaj hrají 18.10. 
a mladší žáci 1.11. oba turnaje se odehrají v hale USK Slavia Plzeň.  
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Výsledky zápasů - juniorky: 

TJ Sokol Klatovy B - TJ Sokol Kladruby  2:0 
TJ Sokol Vejprnice - TJ Sokol Kladruby  2:1 
VK Rokycany - TJ Sokol Kladruby  2:0 
TJ Lokomotiva Plzeň - TJ Sokol Kladruby  2:0 
 
Výsledky zápasů - kadetky: 

TJ Sokol Klatovy  - TJ Sokol Kladruby  2:0 
TJ Sokol Vejprnice - TJ Sokol Kladruby  2:1 

Daniel Petráň 

 

Fotbalisté TJ Kladruby na podzim bodují 

 Fotbalisté TJ Kladruby jsou po osmi odehraných kolech ve III. třídě okresního 
přeboru zatím na šestém místě. Toto poměrně dobré umístění by bylo potřeba ještě 
vylepšit, podle trenéra R. Kertyse by se náš celek měl porvat 
s týmy z Lesné, Černošína, Studánky a Kšic o čtvrté místo. 
V mužstvu se objevilo několik mladých hráčů, z nichž zejména 
hráči z Kostelce (J. Pešík, L. Král, D. Kertys a L. Florián) hrají 
dobře a jsou výraznými posilami. Bohužel mužstvo z osobních 
důvodů opustil P. Hrad a M. Klečka, na které před sezónou trenér 
R. Kertys hodně sázel. Mezi nejlepší střelce v našem celku patří již 
tradičně R. Duspiva a stále nestárnoucí a ve skvělé fyzické kondici 
hrající T. Kasl. 
 
 
 
Výsledky odehraných zápasů (v uvozovce uvádíme střelce branek): 
TJ Kladruby – Lesná  1:4 (Duspiva) 
Z. Chodov – TJ Kladruby  1:2 (Kasl, Kurš) 
TJ Kladruby – Stráž  5:0 (Kasl, Šrámek, Kadlec, Duspiva, Hollý) 
Hošťka – TJ Kladruby  0:3 (Hilf, Duspiva, Král) 
TJ Kladruby – Bezdružice B 1:0 (Havránek) 
K. Lázně B – TJ Kladruby  0:1 (Kudlík) 
TJ Kladruby – Erpužice  2:3 (Pešík 2) 
Tachov B – TJ Kladruby  6:2 (Kasl, Král) 

Daniel Petráň 
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Starší přípravka Kladruby poprvé hrála podzimní sezónu. 
 
Deset zápasů už má přípravka za sebou a jedenáctý na ni čeká na jaře, v dubnu 2010. 
Družstvo tvoří: 
Karel Blažek, Jakub Syrový, Václav Kučera, Petr Hilf, Václav Havránek, Aleš Demeter, 
Alexandr Štěrba, Luboš Žižka, Josef Říha, Adam Janča, Emil Samko, Jan Pospíchal, 
Miroslav Petr, Lukáš Bubeníček, Petr Bubeníček, Pavel Pauch, Martin Walter, Marek 
Duřpek. 
Starší přípravku trénuje Jan Pospíchal a asistují Roman Bubeníček a Luboš Žižka. 
 

 SESTAVA  
(J.Syrový) K.Blažek (P.Hilf, S.Št ěrba)  
V.Kučera . V.Havránek 

 J.Říha  
. . . 

(A.Demeter)  (A.Jan ča) (M.Petr) 
J.Pospíchal E.Samko L.Žižka 

. . . 
(L.Bubení ček) P.Pauch (R.Bubení ček) 

 

Zápas Domácí Hosté Datum Výsledek Střelci 
1. Tachov B Kladruby 30.8.2009 2:0  žádný 
2. Kladruby Stříbro 6.9.2009 2:3 Pospíchal 2x 
3. Stráž Kladruby 13.9.2009 8:0 žádný 
4. Kladruby Erpužice 20.9.2009 3:2 Samko, Walter 
5. Ch.Újezd Kladruby 27.9.2009 0:13 Petr 4x, Posp. 3x, Samko 4x, Dem. 2x 
6. Studánka Kladruby 28.9.2009 3:0 K.O. 
7. Kladruby Bor 4.10.2009 3:1 Walter, Kučera, Havránek  
8. Planá Kladruby 10.10.2009 3:2 Petr, Demeter 
9. Kladruby Ch.Planá 18.10.2009 6:1 Petr 3x, Pospíchal 2x, Samko 

 
                  Petra Pospíchalová, Emil Samko,  
                 Marek Duřpek, Alexandr Štěrba 
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Poslední vrcholný závod 
 
Posledním vrcholným závodem atletů v letošním roce bylo finále Běžeckého poháru 
mládeže Česka v přespolním běhu. Konalo se v Pardubicích 18. 10. 2009 na trati Velké 
pardubické, i když pochopitelně ne na celé. Počasí bylo," že by psa nevyhnal". Přesto se 
sjela velká plejáda běžců všech kategorií. Trať byla těžká po Velké pardubické 
steeplechase, která se běžela před týdnem. A dobře se rozcvičit před závodem bylo 
obtížné zejména u mladších.  
Běžecký pohár je mimo jednotlivců také soutěží krajů. Plzeňský kraj obvykle obsazuje 7. 
a horší místa. Hodnotí se závodníci v kategoriích mladšího a staršího žactva a dorostu. 
Atleti Baníku Stříbro měli na startu 2 závodníky. Původně přihlášený Miloslav Gengel se 
nemohl zúčastnit pro zranění z tělocviku. Nejdříve startovala Karolína Hrubá v kategorii 
dorostenek na trati 2 300 m dlouhé. Opět se ji „podařilo" vystartovat z poslední pozice. 
V dalším průběhu závodu se postupně propracovávala dopředu, její umístění se 
stabilizovalo na pozici 12. To si držela dlouho, její běh se srovnal a ve finiši předběhla 
ještě jednu soupeřku. Skončila tak na 11. místě v čase 10:19 min. S umístěním byla 
spokojena. 

Jako druhý startoval Tomáš Jaša. Po předchozím onemocnění a týdenním tréninku to 
v sobotu vypadalo, že na závody nepojede. Dlouho s trenérem zvažovali pro a proti. 
Nakonec rozhodlo to, že měl startovat za kraj a chtěl mu pomoci. Společně se však 
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dohodli na úpravě taktiky. Tomáš je veden k tomu, aby vždy na závodech udával rychlé 
tempo. Nyní však byla stanovena taktika běhu na 3.-5. místě v kontaktu s vedoucími 
závodníky. Tím by se organizmus tolik nezatěžoval. Tuto taktiku Tomáš Jaša dodržel. 
Na trati dlouhé 3 400 m běžel na konci vedoucí skupinky rovnoměrný běh. Zhruba 1 km 
před cílem mírně zrychlil a společně s Martinem Chladou ostatním závodníkům 
„odskočili".  800 m před cílem Tomáš Jaša tempo stupňoval a pro vítězství si doběhl 
s náskokem 7 vteřin. Chlada na 2. místě je také z Plzeňského kraje. Výrazný úspěch 
dorostenců z Plzeňského kraje podtrhl na 6. místě Vlastimil Šroubek.Díky vyhlašování 
některých jednotlivců čekala Plzeňská výprava na stadionu hodinu. Toto ji vůbec 
nemrzelo, protože po vyhlášeních jednotlivců „vybuchla bomba". Po sečtení výkonů 
a bodů ve všech kategoriích pořadatelé vyhlásili, že Plzeňský kraj se stal vítězem 
Běžeckého poháru mládeže před týmem Prahy. A to zejména díky kategorii dorostenců. 
Rozhodnutí Tomáše Jaši startovat se ukázalo jako správné. I v individuální disciplíně 
ukázal zodpovědnost pro tým. Výsledek Plzeňského kraje je vynikající. 

Vladislav Moravec 

 

Víte, že … 
 
… pořad Cyklotoulky, který se v Kladrubech natáčel ve čtvrtek 20. srpna 2009 si 
můžete prohlédnout na www.kladruby.cz… 
 
… si můžete na Městském úřadě v Kladrubech koupit kalendář na rok 2010 s názvem 
„Život v Kladrubech“ za cenu 100 Kč. Fotografie jsou z akcí konaných v Kladrubech... 
 
…od října 2009 došlo ke změně gratulací Sboru pro občanské záležitosti.  Gratulacemi 
jsou stále obesíláni jubilanti starší 70-ti let. Pokud využijí gratulace veřejným rozhlasem, 
ta bude provedena ve středu před datem výročí po pravidelném hlášení po 17.00 hodině. 
 
…členové kladrubského fotoklubu zaujali porotu Letní amatérské fotosoutěže v Tachově, 
kterou pořádá fotostudio Kráčmar společně s Tachovským deníkem, firmou Olympus  
a Kodak, kde Michal Štěrba získal 1. místo v kategorii „Léto očima amatérského 
fotografa“, v kategorii „Dítě a volný čas“ získaly Štěpánka Pospíšilová  4. místo a Eva 
Pomyjová 6. místo… 
 
…Obvodní oddělení Policie ve Stříbře můžete v případě potřeby volat pondělí – pátek od 
7.00-23.00 hodin na tel.č. 374 622 231, linku 158 využít v pondělí – pátek od 23.00 – 
7.00 hodin, fax nepřetržitě 374 622 194, či elekronickou poštou : 
policie.stribro@seznam.cz… 
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…nezisková organizace  Českého klubu nedoslýchavých HELP zajišťuje poradenství 
a prodej pomůcek jednou měsíčně i ve Stříbře, v zasedací místnosti stříbrské radnice od 
8.30 – 11.00 hodin ve dnech 5.11.2009 a 3.12.2009. V tyto dny má na radnici také 
konzultační hodiny i Centrum pro zdravotně postižené z Tachova… 
 
…plzeňská poradna Bílý kruh bezpečí poskytuje odbornou, bezplatnou a diskrétní pomoc 
obětem a svědků trestných činů, včetně morální a emocionální podpory. Služba je 
poskytována celoročně, a to každé úterý od 16.-18.00 hodin na adrese: Bílý kruh bezpečí, 
Husova 11 / v budově Ekonomické fakulty ZČU), 301 35 Plzeň, tel.: 377 637 695, 
e-mail:bkb.plzen@bkb.cz, více na www.bkb.cz… 
 
… paní Hana Ulrichová dorazila do cíle své cesty – Santiaga de Compostela v sobotu 
24.10.2009… 
 
…poplatky za psy měly být uhrazeny do 31.5.2009, týká se i nových psů od 3 měsíců. 
Poplatek uhraďte do 18.11.2009. 
 
…Všeobecná zdravotní pojišťovna informuje své klienty na www.vzp.cz/plzensky nebo na
infolince 844 117 777,  aby se neunáhlili a nedali se zlákat ke změně zdravotní 
pojišťovny… 
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Placená inzerce:  
 

Amcico (PRVNÍ AMERICKO-
ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.) 

zahájila svou činnost na českém trhu v říjnu 1992. Amcico každoročně 
vykazuje vynikající výsledky v oblastech, jako jsou výnosy z investic, 
finanční síla a solventnost nebo produktivita. Amcico nabízí širokou škálu 
kvalitních produktů životního, úrazového a skupinového pojištění, které se 
osvědčily v mnoha zemích světa a které jsou schopny uspokojit požadavky 
klientů všech věkových kategorií. 

 Na jaká rizika se pojistná ochrana vztahuje? 

• smrt 
• vážný úraz s trvalými následky  (autonehoda, úraz při sportu) 

Důvody pro sjednání životního pojištění mohou být následující: 

• narození dítěte (zabezpečení rodiny a dítěte v případě nemoci, 
úrazu či smrti rodičů) 

• zabezpečení životního standardu v seniorském věku 
• zajištění vzdělání vašich dětí 
• rizikové povolání (archeologie, dělnické profese, řidiči apod.) 
• cestování (cesty do exotických zemí, jako je Thajsko, Indie, 

Brazílie apod.) 
• aktivní sport (hokej, horolezectví, lyžování apod.) 

Kde nás najdete? 

Nově otevřená pobočka ve Stříbře, nám.Svobody 220,  
e-mail: monika.kralova@agt.amcico.cz , mob. 728 261 036 

Každý měsíc probíhá výběrové řízení na obsazení pozice do obchodního 
oddělení.Zájemci mohou zasílat svůj životopis na výše uvedený e-mail. 
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Strom roku 2009 
 

Ve čtvrtek 22.10.2009 na koncertě pro stromy udělila Nadace Partnerství spolu 
s Ministerstvem životního prostředí kladrubskému dubu 3. místo v anketě 
Strom roku 2009.  Dub získal 6. 387 hlasů. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Všem zúčastněným děkujeme.  


