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SLOVO  ÚVODEM   
    
 
Vážení spoluobčané, 
 
právě otevíráte čtvrté číslo letošního ročníku kladrubského Zpravodaje. Letní čas nás 
pomalu ale jistě opouští.  
 
Letní akce, které proběhly u nás v Kladrubech, se většinou vydařily. Hlavně počasí k nám 
bylo milosrdné. Na pouť to skoro  vypadalo, že jsme si ho skutečně objednali, protože 
déšť ustal v pátek a opět začal v neděli večer. Pouť je vůbec zajímavá událost a čas 
k setkávání a já mám vždy velkou radost, když potkávám dávné známé, kteří již 
v Kladrubech třeba nebydlí, ale stále se sem rádi vracejí.  Připravit program a organizovat 
kladrubskou pouť je celkem náročné, protože každý má jiný vkus. Snažíme se, aby si 
každý občan napříč generacemi našel alespoň něco k pobavení a odpočinku.  
 
Velice úspěšný byl také letošní ročník hudebního festivalu Kladrubské léto, o čemž 
svědčí nejen velký počet návštěvníků, ale i příznivé ohlasy na výběr interpretů a obsah 
jednotlivých koncertů. Potěšitelné je, že na náš festival se rádi vracejí nejen návštěvníci, 
ale i interpreti. 
 
Na podzim nás čekají také další zajímavé kulturní akce. Mám velikou radost, že se nám 
podařilo zajistit představení divadla Semafor, které se zájezdními představeními šetří. 
Protipólem divadla Semafor pak bude podzimní rockový večer. Doufám, že kladrubské 
rockery uspokojí. 
 
S nastávajícím podzimem nás také čekají komunální volby. Kandidátní listiny jsou již 
zaregistrovány, takže je možno konstatovat, že v letošním roce se o přízeň Vás, 
kladrubských voličů uchází rekordní počet kandidátů. Je  potěšitelné, že lidé se již 
přestali bát ucházet se o místa ve vedení města. To byl také jeden z našich cílů, přiblížit 
úřad lidem. Doufám, že se nám to podařilo, a doufám, že nikdo již nemá obavu obrátit se 
se svými problémy na vedení města. Cílů, plánů a rozpracovaných projektů je stále 
mnoho. Pravdou je, že ne všichni si uvědomují a dokáží připustit, že od plánu, slibu či 
záměru je ještě dlouhá a strastiplná cesta k jeho  realizaci. 
 
 
 
 
            Vaše Svatava Štěrbová  
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Vážení spoluobčané, 
 
  na úvod svého příspěvku se zmíním o nepříjemné záležitosti, s jejímž odstraněním si 
můžeme pomoci sami. Jedná se o množící se krádeže květin, váz, květináčů a dalších 
věcí z kladrubského hřbitova. Smutné na tom je, že i když nemůžeme na nikoho ukázat 
prstem, víme, že se jedná o občany našeho města. Politováníhodné je, že tito spoluobčané 
se nestydí krást věci lidem, kteří je zde nechávají jako vzpomínku na ty, kteří jim byli 
blízcí. Lidem, které potom třeba denně potkávají v ulicích města. Prosím Vás tedy o to, 
abychom byli při návštěvách hřbitova všímavější a znepříjemnili svou všímavostí život 
těm, kteří nemají dost slušnosti a úcty k lidem odpočívajícím za zdmi našeho hřbitova,  
a ani k nám, kteří ještě máme to štěstí chodit po ulicích našeho města.  
 A nyní mi ještě dovolte, abych se zmínil o několika příjemnějších věcech, kterým 
jsou dokončené akce stavebního charakteru. Nejmarkantnější z nich je výměna oken na 
staré budově základní školy, která tak získala vzhled citlivě zvýrazňující stáří budovy. 
Rovněž byla dokončena výměna svítidel ve třídách a společných prostorech školy tak, 
aby svítivost  splňovala zvýšené nároky současných norem a především si děti a učitelé 
nekazili oči. Rovněž byla ve školní tělocvičně zrekonstruována palubovka za pomoci 
dotace získané z dotačního programu z Oblasti školství, mládeže a sportu  Plzeňského 
kraje. 
 V obci Láz byl vybudován propustek pod silnicí tak, aby mohla navázat další etapa, 
kterou je „Revitalizace návesního rybníka Láz u Kladrub“. Na tuto akci již byl vybrán 
dodavatel, kterým je místní firma Stavpro-služby, s.r.o.. 
 Ve chvílích, kdy píši tyto řádky, probíhají dokončovací práce na rekonstrukci kabin 
fotbalového hřiště v rámci akce „Přizpůsobení kabin fotbalového hřiště v Kladrubech“, 
na kterou jsme získali dotaci z 5. výzvy programu Leader 2007–2013 vyhlášené MAS 
Český západ. Probíhá také dokončení chodníků v Revoluční ulici. Ve vesnicích Brod, 
Láz a Milevo byla instalována dětská hřiště splňující normy EU.  
 A co nás v nejbližší době čeká? Je to především výstavba chodníku v Milevské ulici, 
kde právě probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Z dalších akcí jsou to např. nátěr 
omítky kaple Sv. Barbory v obci Brod a výstavba oplocení kurtů v Brodě a Lázu. 
Vzhledem k tomu, že stále nejsou známé výsledky žádostí o dotace z evropských fondů 
na výstavbu chodníků spojujících střed města a klášter a rekonstrukci budovy bývalého 
kina, nemůžeme bohužel optimisticky říci, že budou v nejbližší době započaty i tyto akce. 
Ve chvílích, kdy budete pročítat toto číslo Zpravodaje, již budou výsledky 
pravděpodobně známé. Budeme tedy doufat, že naše žádosti budou akceptovány, neboť 
příprava projektů a žádostí na evropské dotace je složitá a časově a administrativně 
náročná. Věnovali jsme jí velkou péči tak, aby projekty i žádosti  maximálně splňovaly 
výběrová kriteria jednotlivých programů.  
      
          
        Pěkný den! 
        Jaroslav Pospíšil 
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 
 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 
 

Zasedání rady města v období od 16.6. 2010  do 11.8 .2010  : 
 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 

• Ukončení pronájmu kulturního domu a restaurace U Koruny nájemkyní 
p. Martinou Šmídovou 

• Informaci o provozování tábořiště v k.ú. Brod – Výrov od 1.7. do 31.8.2010 
za stejných podmínek dle provozního řádu a ceníku 

• Cenovou nabídku prací od firmy Jan Matějka, Stříbro na opravu a nátěr parket 
v pohostinství Brod u Stříbra – cena broušení, olej, režie vč. DPH  - 51.324,-Kč 
s tím, že žádá vypracování další nabídky 

• Ukončení platnosti smlouvy o NP – prodejna v DPS v Kladrubech dohodou 
k 30.06.2010 

• Žádost o pronájem kulturního domu s restaurací a bytem – KD Kladruby, 
žadatel Roman Holek, Krušovice, Louštínská 33 s tím, že pověřuje starostku 
města k jednání se zájemcem a při splnění podmínek k podepsání smlouvy  

• Sdělení Policie ČR, OO Stříbro o odložení věci – poškození zámku vstupních 
dveří bytu č. 31 v DPS v Kladrubech 

• Poděkování p. Davida Kresla, Praha 4 Chodov za vyřízení žádosti o pronájem 
pozemku v k.ú. Brod – Výrov 

• Výpověď nájmu firmy UW Bohemia, s.r.o. Kladruby z nebytových prostor – 
stavební dvůr ke dni 30.09.2010 

• Navýšení platového stupně ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové dle zákona 
• Žádost V. Mušky, Tachov o pronájem části p.p.č. 726/1 v k.ú. Vrbice s tím, 

že RM doporučuje rozhodnout po místním šetření 
• Náměty paní Ulrichové z DPS Kladruby s tím, že s některými z jejích námětů 

jej již počítáno 
• Závěrečnou zprávu o ošetření zeleně v Kladrubech a Milevě ze dne 29.7.2010 

provedené firmou Péče o zeleň a rizikové kácení 
 
Rada města   projednala a     s c h v á l i l a   : 

• Výsledek výběrového řízení na akci „Přizpůsobení kabin fotbalového hřiště 
potřebám občanů v Kladrubech“ – vítězem řízení se stala firma Zikostav, s.r.o. 
Kladruby s cenou 981.000,- Kč 
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• Přidělení bytu 1+1 v DPS v Kladrubech  manž. Jiřímu a Růženě Šlapákovým, 
Zahradní 246, Kladruby  

• Převod užívacího práva k bytu o jedné místnosti v DPS v Kladrubech na  
p. Františka Vozobuleho (dříve společně s p. Rötlichovou) 

• Cenovou nabídku p. Josefa Čápa, Brod 31 na provedení nátěru střechy klubovny 
v Brodu v rozsahu 174 m2 za cenu 28.000,- Kč a nátěru střechy na budově 
pohostinství v Brodu za cenu 26.000,- Kč 

• Nákup plechové garáže pro SDH Kladruby v ceně do 15.000,- Kč 
• Podání inzerátu s nabídkou pronájmu kulturního domu s restaurací a ubytováním 

v Kladrubech 
• Užívání veřejného prostranství Miroslavu Pelánkovi, Kladruby 96 – chodník 

před domem čp. 96 v Kladrubech, z důvodu postavení lešení pro opravu fasády 
domu, a to na dobu od 21.6. do 21.7.2010, dle vyhlášky bez poplatku 

• Odměnu ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové za 1. pololetí roku 2010 
z rozpočtu MŠ  

• Podporu projektu „Plzeň-evropské město kultury“ s tím, že tato podpora bude 
prezentována na vybraných akcích města Kladruby 

• Výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce osvětlení v budovách ZŠ 
Kladruby“ – vítězem se stala firma Česko-Bavorská, s.r.o. Kladruby s cenou 
231.334,- Kč bez DPH 

• Provedení renovace parket v KD v Kladrubech (jemné přebroušení a olejování) 
dle cenové nabídky firmy JAMAPROFI, s.r.o. Rokycany ve výši 35.165,-Kč 
včetně 20 % DPH (původní nabídková cena 59.400,-Kč) 

• Provedení opravy a nátěru parket v pohostinství v Brodu firmou JAMAPROFI, 
s.r.o. Rokycany za cenu do 29.000,- Kč 

• Zařazení žádosti p. Moniky Oberajtrové, Zálezly 34 o přidělení bytu 
v Kladrubech do seznamu žadatelů s tím, že při přidělování bytů budou 
upřednostňováni žadatelé ze správního obvodu města Kladruby 

• Zařazení žádosti p. Hany Hellerové, Skapce 33 o přidělení bytu v DPS  
v Kladrubech do seznamu žadatelů  

• Poskytnutí propagačních materiálů města – 3 mince, 20 odznaků pro TJ – oddíl 
kopané Kladruby 

• Výpůjčku nebytových prostor budovy čp. 36 v Milevě (bývalá prodejna)  
p. Petru Horáčkovi, Milevo 9 za účelem zřízení klubovny, jedná se o bezplatnou 
výpůjčku 

• Výsledek výběrového řízení na akci „Výměna oken staré budovy ZŠ Kladruby“ 
– vítězem řízení je firma Finstral Partner, s.r.o. Stříbro s cenou 463.805,- Kč 

• Podání inzerce a zadání realitní kanceláři – pronájem NP – prodejna DPS 
v Kladrubech  

• Nabídku firmy KRS Skviřín na zdravotní řez stromů v obci Kladruby a Milevo 
za cenu do 12.000,- Kč 

• Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a SÚS Stříbro o zřízení 
propustku v obci Láz za cenu 122.000,- Kč a cenu materiálu 
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• Zaslání výpovědi smlouvy o nevýhradním zprostředkování prodeje nemovitostí 
RD čp. 36 – prodejna Milevo  realitní kanceláři RAZKA 

• Změnu v  podmínkách dohodnutých ve smlouvě s realitní kanceláří RAZKA – 
u nabízené nemovitosti  byt č. 1 v čp. 260 Milevská ul. uvést jen cena k jednání 
(bez konkrétní výše ceny) 

• Uzavření smlouvy s realitní kanceláří RAZKA Tachov o nevýhradním 
zprostředkování pronájmu nemovitostí  

a) stavební dvůr – výše nájemného – cena k jednání  
b) prodejna v DPS – výše nájemného – cena k jednání 

• Podání žádosti na PF ČR  o pronájem nemovitosti p.p.č. 2225 v k.ú. Kladruby 
u Stříbra o výměře 131 m2 s tím, že následně bude město žádat o odkoupení 
předmětného pozemku za cenu znaleckého posudku 

• Zařazení žádosti Veroniky Ivanové, Revoluční 80, Kladruby do seznamu 
žadatelů o přidělení bytu s tím, že při přidělování bytů budou upřednostňováni 
občané ze správního obvodu města Kladruby 

• Přidělení bytu č. 7 v 2. patře v čp. 36 na náměstí Republiky v Kladrubech 
(1 místnost + příslušenství) p. Petru Palmovi, Kladruby, Milevská 266 
s platností od 1.8.2010  

• Ukončení nájmu manž. Šlapákovým v bytu v DPS v Kladrubech a přidělení 
uvedeného bytu manž. Kadešovým, Zhoř 

• Zařazení žádosti p. Marty Štefanové, Kostelec 89 do seznamu žadatelů 
o přidělení bytu v DPS v Kladrubech 

• Výpůjčku pozemku ZO ČSCH v Kladrubech v zahradě u čp. 99 v Kostelní ulici 
v Kladrubech k pořádání pouťové výstavy drobného zvířectva ve dnech 14. a 15. 
srpna 2010 

• Konání výstavy drobného zvířectva ZO ČSCH v Kladrubech ve dnech 14. a 15. 
srpna 2010 

• Poskytnutí propagačního materiálu na akce :   
- oslavy SDH Kladruby – 30 ks tašek, 30 ks knih o Kladrubech (černá), 

30 ks mapy Kladruby a okolí, 30 ks samolepek 
- plavecká hodinovka Výrov – 5 ks tašek, 5 ks knih o Kladrubech 

(černá), 5 ks mapy Kladruby a okolí, 5 ks samolepek 
• Nabídku firmy Projekta Táborm, s.r.o. na zpracování projektové dokumentace 

na výstavbu        kompostárny v Kladrubech ve výši 219.840,- Kč vč. DPH 
• Objednávku 10 ks stolů a 30 ks židlí od Českého nábytku, a.s. Pelhřimov 

do hostince Brod v ceně do 50.000,- Kč 
• Zadání  zpracování žádosti o dotaci Zelená úsporám na zateplení ZŠ Kladruby 

p. Štěpánce Častorálové, Plzeň za cenu  5.000,- Kč 
• Žádost MUDr. Heleny Střeštíkové o změnu nájemní smlouvy na pronájem 

ordinace v čp. 197 v Kladrubech – změna názvu na Ordinace S+K, s.r.o. Stříbro 
• Výsledek poptávkového řízení na provedení plynového topení zubní ordinace 

v čp. 197 v Kladrubech – vítězem se stala firma S-D Novostav, s.r.o. Stříbro 
s cenou 96.000,- Kč 
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• Přidělení bytu 2+KK v Revoluční ulici čp. 406 v Kladrubech dle pořadníku  
(byt po p.Fišerové) žadatelům v tomto pořadí – M.Oberaitrová, V.Olahová 

• Pronájem nebytových prostor – 1 místnosti v suterénu domu čp. 298  
ve Hřbitovní ulici v Kladrubech p. J.Mautvicovi, Kladruby 298 od 1.9.2010  
do doby trvání nájmu bytu, za cenu 215,-Kč měsíčně 

• Poskytnutí propagačního materiálu do tomboly na akci Ahoj prázdniny : 
- 30 ks mapa Kladruby, 10 ks kniha černá o Kladrubech, 50 ks pohled 

• Uzavření smlouvy o nevýhradním zprostředkování pronájmu nemovitostí č. MK 
43-2010 mezi městem Kladruby a spol. Razka, s.r.o. Tachov na pronájem čp. 
353 na st.p. 585 v k.ú. Kladruby (stavební dvůr) za cenu 100% vč. DPH 
z prvního měsíčního nájmu (cena nájmu 20.000,- Kč + energie) 

• Pronájem prodejny DPS v Kladrubech p. Marcele Říhové, Kladruby za stejných 
podmínek 

• Žádost J. Bechery, Kladruby, Hřbitovní 298 o vydání stanoviska k záměru 
zasklení balkónu s tím, že stavba musí být v koordinaci s úpravou fasády domu 
čp. 298 

• Opravu komunikace za KD Kladruby firmou Zikostav, s.r.o. Kladruby 
v hodnotě 14.000,- Kč 

• Opravu komunikace Stříbrská ulice Kladruby (za poštou) firmou Zikostav, s.r.o. 
Kladruby v hodnotě 27.451,- Kč 

• Vyřazení vozidla Š Felicia – SPZ – TCC-51-70 z inventáře města Kladruby  
• Nabídku firmy Belas JS, s.r.o. na provedení hydroizolace ve sklepech školní 

kuchyně ZŠ Kladruby za cenu 130.000,- Kč 
 
Rada města   n e s c h v á l i l a   : 

• Nabídku J.Waltera, Kladruby na odkoupení zařízení z prodejny v DPS Kladruby 
– prosklená lednice, váha, nářezák, vše za cenu 10.500,-Kč 

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

• K výstavbě zahradního domku na p.p.č. 1957/25 v k.ú. Kladruby, žadatel  
p. Vojtěch Horák, Okružní 393, Kladruby 

• K výstavbě zahradního domku dle nákresu na p.č. 1957/9 v k.ú. Kladruby – 
majitel Václav Stahl, Kladruby, Okružní 379 

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

• ZM schválit přijetí grantu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2010 na 
projekt Divadelní rok 2010 ve výši 10.000,- Kč 

• ZM schválit přijetí grantu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2010 na 
projekt Kladrubské léto 2010 ve výši 15.000,- Kč 

• ZM schválit odprodej p.p.č. 2186/266 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 87 m2 
a p.p.č. 2186/30 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 778 m2 za cenu dle znal. 
posudku, který vypracuje ŘSD Praha 
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• ZM schválit odkoupení p.p.č. 2225 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 131 m2 
od PF ČR za cenu dle znaleckého posudku 

• ZM schválit pronájem pozemků – p.p.č. 368/1, 368/2, 564/2, 557, 367 v k.ú. 
Brod u Stříbra, výměra celkem 13.083 m2, cena 1 % z průměrné ceny tj. x 
0,0536 Kč/ 1m2/1 rok tj. 701,- Kč roční nájemné p. Rostislavu Kastenovi, Brod 
u Stříbra 5 za účelem hospodaření – pastva 

• ZM schválit finanční příspěvky na Kladrubské léto 2010 : 
- Kermi, s.r.o. Stříbro  -   10.000,- Kč 
- Stafiko stav, s.r.o. Domažlice -     2.000,- Kč 
- Stafiko tech, s.r.o. Domažlice -     2.000,- Kč 

• ZM schválit smlouvu č. 4604/2010 uzavřená mezi městem Kladruby 
a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu PK na 
podporu ekologických projektů, a to na Projekt kompostárny Kladruby ve výši 
80.000,- Kč 

• ZM schválit přijetí dotace od MAS Český západ ve výši 599.400,- 
na rekonstrukci kabin na  fotbalovém hřišti v Kladrubech 
 

Zasedání zastupitelstva města dne 29.6. 2010  : 
 
Zastupitelstvo města    v z a l o    n a      v ě d o m í    : 

• Projednání připomínek ke stavbě „Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby-
sever“ za účasti projektanta ing. Pangráce 

• Informaci místostarosty města o výsledku výběrového řízení na akci „Výměna 
oken staré budovy ZŠ Kladruby“ 

• Informaci místostarosty města o výsledku výběrového řízení na akci 
„Rekonstrukce osvětlení v budovách ZŠ Kladruby“ 

• Informaci starostky města o neposkytnutí dotace ze SFŽP na akci „Revitalizace 
návesního rybníka v Lázu“ 

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

• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 17.6.2010 
• Z důvodu neposkytnutí dotace ze SFŽP, odbahnění rybníka v Lázu z vlastních 

prostředků do výše 430.000,- Kč 
• Navýšení ceny v rámci kapitoly na akce – Dětský koutek v Lázu, Brodu 

a Milevě o 50.000,- Kč  
• Dohodu mezi městem Kladruby a firmou Toman – inženýrské sítě, a.s. Plzeň 

o dočasném uložení zeminy na pozemku ve vlastnictví města Kladruby za 
dohodnutou cenu 45.000,- Kč vč. DPH 

 
Irena Lıriková 
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Jednání starostky a místostarosty města : 
 
28.6.    -   jednání s předsedou SD Jednota ing. Buchou (starostka) 
28.6.    -   jednání se zástupcem SÚS Stříbro ohledně propustku Láz (místostarosta) 
29.6.    -   zasedání rady města 
29.6.    -   zasedání zastupitelstva města 
  8.7.    -   jednání - Zelená úsporám – MŠ Kladruby (místostarosta) 
12.7.    -   zasedání valné hromady HS Brod-Výrov (místostarosta) 
13.7.    -   jednání o změně užívání v čp. 408 v Kladrubech (místostarosta) 
14.7.    -   jednání se zástupcem SÚS Stříbro ohledně propustku Láz (místostarosta) 
15.7.    -   vodoprávní řízení – retenční nádrž Raška (místostarosta) 
16.7.    -   jednání se zástupcem firmy Projekta Tábor ohledně projektu na kompostárnu  

   Kladruby (místostarosta) 
21.7.    -   zasedání rady města 
22.7.    -   jednání se zástupcem firmy Stafiko (starostka) 
22.7.    -   jednání s projektantem ohledně zateplení ZŠ (starostka) 
23.7.    -   jednání se zástupcem Jednoty SD Tachov (starostka) 
27.7.    -   podpis smlouvy na Pozemkovém fondu v Tachově (starostka) 
28.7.    -   jednání s auditorem – zateplení MŠ (starostka) 
29.7.    -   účast při kolaudaci stavby RD v Kladrubech (starostka) 
11.8.    -   zasedání rady města 
12.8.    -   jednání s ředitelkou ZŠ (starostka) 
13.8.    -   účast při otevírání věže kostela ve Stříbře (starostka) 
25.8.    -   zasedání rady města 
 

Irena Lıriková 
 
 
Volby do zastupitelstev obcí  -  15. a 16. říjen 2010  
 

Dle zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, má právo volit občan obce za předpokladu, že je státní občan ČR, 
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let, je v den voleb v této obci 
přihlášen k trvalému pobytu; a  státní občan 
jiného státu, který také splňuje výše uvedené  
a jemuž právo volit přiznává mezinárodní 
úmluva.  V tomto případě se jedná o občany 
(voliče) členských států Evropské unie, kteří  
mají v územním obvodu  města Kladruby 
trvalý pobyt. Tito voliči musí požádat na  MěÚ 
v Kladrubech o zápis do dodatku stálého 
seznamu voličů.  
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Žádost může být učiněna písemně nebo osobně a to nejpozději  2 dny přede 

dnem voleb do 16,00 hodin, tj. do 13.10.2010 do 16,00 hodin, kdy dochází k uzavření 
stálého seznamu voličů a jeho dodatku.  
 
Pokud volič – občan jiného státu – o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat 
ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže.  
 
 
Kladruby mají stanovené 3 volební okrsky: 
 
č. 1    -     Kladruby – pro voliče s trvalým pobytem v Kladrubech, Pozorce a Milevě 
č.2  -  Brod u Stříbra  - pro voliče s trvalým pobytem v Brodu u Stříbra 
                                                     (včetně Výrova) a Tuněchodech 
č. 3   -  Vrbice u Stříbra – pro voliče s trvalým pobytem v Lázu a ve Vrbici 
                                                    u Stříbra. 
 

V těchto volbách není možné vydávat voličské průkazy! 
 
Znamená to tedy, že pokud občan např. užívá byt v Kladrubech, ale má trvalý 
pobyt v Lázu, musí jít volit volební místnosti ve  Vrbici.  Nebo je možné vyřešit tento 
problém změnou trvalého pobytu a uvést skutečnosti do souladu.  
 
 
Požadavky na využití přenosné volební schránky  
 
Volič může požádat ze závažných důvodů, zejména zdravotních, městský úřad v den 
voleb okreskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to 
pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 
zřízena (hlasování do volební schránky). 
Požadavek již nyní můžete telefonovat na MěÚ Kladruby na tel.č. 374 631 711. 
 
Nabídka dopravy k volební schránce 
 
 Neboť volební místnosti nejsou umístěny v každé obci – občané Mileva volí 
v Kladrubech, občané Tuněchod  a Výrova volí v Brodu u Stříbra a občané Lázu volí ve 
Vrbici u Stříbra, nabízíme možnost zajištění dopravy s tím, že pokud se rozhodnete této 
nabídky využít, nahlaste toto na MěÚ v Kladrubech.  
Předpoklad: pátek 15.10.2010- 16.00 odjezd z Mileva, 17.00 odjezd z Lázu, 18.00 odjezd 
z Tuněchod. Pokud nikdo z uvedené obce nevznese požadavek na dopravu, auto do této 
obce nepojede!     

    Hana Floriánová 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 
 

M a t e ř s k á     š k o l a       
  
 
Zase ve školce.... 
         Prázdniny jsou téměř u konce a my jsme opět v 
naší mateřince od 23.8.2010 zahájili  provoz – ovšem 
zatím ještě pouze v jedné třídě. Sešlo se zde 18 dětí a na 
nás všech teď leží nejen péče o ně, ale 
musíme  zvládnout i výzdobu a přípravu  všech tří tříd a 
příslušných prostor. Musel proběhnout generální úklid 
celého zařízení, úprava i údržba některých zahradních 
prvků, sepisování seznamů dětí… – zkrátka veškerá 
příprava k zahájení nového školního roku 
2010/2011.Takže držte palce, ať se nám vydaří. 
  
 Informace o počtu dětí v MŠ 
          Již jsem kladrubskou veřejnost dříve seznámila s průběhem zápisu dětí do MŠ. 
Nyní pouze upřesňuji, že prozatím máme přihlášeno do 3 tříd celkem 65 dětí. 
 
Návštěva z Německa 

V červnu jsme přijali v naší MŠ 24 dětí z Altenstadtu. Dalších 15 dětí navštívilo 
MŠ v Černošíně. A protože se dětem i jejich pedagogickému vedení v našich 
mateřinkách líbilo, pozvali nás do svého města. Předtím se ale chtějí s námi ještě setkat – 
a to 9.9.2010 v MŠ Kladruby. Podle vyjádření p.ředitele ZŠ ve Stříbře Václava Peteříka, 
by pedagogové z Německa rádi navázali hlubší spolupráci (společné akce, výměna 
zkušeností...).       Alena Medová 

 
 
Předškoláci byli na výletě 

Předškoláci „koťata“ se vydali 19.6. vlakem na výlet do Mariánských Lázní. 
Trolejbus je odvezl do lanového centra, kde se děti vystřídaly při zdolávání překážek  
a při skákání na trampolíně. Při zpáteční cestě si poslechly zpívající fontánu a pochutnaly 
si na zmrzlině a lázeňské oplatce. 
Děti se vrátily domů unavené, ale plné dojmů. 
 
 
Rozloučení se zvířátky 

Děti z MŠ ze třídy koťat a broučků se rozloučily se zvířátky z PONY FARMY. 
Vždyť se se svými čtyřnohými kamarády uvidí až po prázdninách. Při každé návštěvě 
děti nosily koníkům tvrdé pečivo a za odměnu je pan Kraus nechal na nich povozit. Panu 
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Krausovi děkujeme, že během školního roku mohly kdykoliv farmu navštívit a potěšit se 
se zvířaty. 
Dík patří Janě a Lucce, které vodily koně,  za jejich  trpělivost. 
 
Přespání v MŠ 
 

Předškolní děti ze třídy koťat si vyzkoušely, jak se v noci spí v MŠ. V 18.00 
hod. se sešly na zahradě MŠ, kde byly pro ně připraveny různé soutěže /např.skákání 
v pytlích, na skákacích míčích, házení míčků do koše, zdolávání opičí dráhy/. V 19.00 
hod. vtrhli na zahradu čerti v čele s čertí učitelkou. Ta měla připravené čertí úkoly. Po 
jejich splnění dostali předškoláci klíč ke škole a kluci metr a děvčata „mizící“ kouzelné 
malovátko. 

Po opečení buřtíků se děti osmělily a dováděly s čertíky na zahradě. Hrály si na 
honičku, řádily na hradu. Po odchodu čertíků se děti vysprchovaly a ještě z postýlek 
sledovaly maňáskovou scénu “Liška, zajíc a kohout“ hranou učitelkami. Ty děti, které 
ještě nechtěly spát, sledovaly DVD o Tarzanovi. Všem se ve školce moc líbilo. Ráno, po 
snídani, si rodiče děti vyzvedli. Děkujeme členům kladrubské divadelní společnosti za 
čas, který dětem věnovali a krásně připravený program. 
 

         Petra Kertysová, Ladislava Pauchová  
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Z á k l a d n í      š k o l a : 
 
V září zahájíme další školní rok – v jednotlivých třídách budou třídními učiteli:  
 
1.třída -  Mgr.  J. Jašová  
2.třída -  Mgr. M.Škubalová 
3.třída -  O.Menclová 
4.třída -  Mgr.  P.Vargová 
5.třída -  Mgr.  J. Kasal 
6.třída -  Mgr. M.Junková 
7.třída -  Mgr. B. Dusíková 
8.třída -  Mgr. V.Havránková 
9.třída -  Mgr. R.Nová 
Ing. P. Kindelmann  
ŠD   - Š.Pospíšilová 
Mgr. Pavel Nový – zástupce ředitelky školy 
Mgr. Iveta Svobodová – ředitelka školy 

Iveta Svobodová   
 
 

Základní škola má rychlejší připojení k internetu 
 

e to již několik let, co firma INet home CZ, s.r.o. poskytuje zcela zdarma naší 
Základní škole v Kladrubech připojení k internetu pomocí technologie Wi-fi. Základní 
škole (a potažmo městu) tak šetří finanční náklady spojené s užíváním internetové sítě.  
V samotné škole nezůstávají pozadu v obnově výpočetní techniky a v budování a rozvoji 
školní sítě. V současné době je zaveden internet v počítačové učebně, v odborných 
učebnách zeměpisu a přírodopisu, internet má na stole ředitelka i zástupce ředitele, 
k internetu mají volný přístup učitelé ve sborovně hlavní budovy i v budově 1. stupně  
a v neposlední řadě internet využívá i vedoucí jídelny. Pro toto široké využití už bylo 
stávající připojení k internetu pomalé. Proto se firma INet home CZ, s.r.o. k nemalé 
radosti vedení školy a učitelského sboru rozhodla škole podat opět pomocnou ruku. 
Koncem června letošního roku nainstalovala ve škole zdarma technologii bezdrátového 
připojení 5G4 s garantovanou rychlostí 4 Mbps – což přeloženo z technického jazyka do 
češtiny znamená asi osminásobně vyšší rychlost připojení k internetu, než bylo ve škole 
doposud. Navíc toto nové připojení není omezeno jiným uživatelem. Co to znamená pro 
uživatele sítě, je nasnadě – pohodlnější výuka v počítačové učebně a snadnější přístup 
k internetu pro pracovníky školy. Na toto si všichni uživatelé ve škole vzpomenou, až po 
prázdninách opět zasednou k počítačům.  A mnozí z nás si zároveň uvědomují, jak je 
těžké financovat normální chod a provoz základní školy. I proto je každá taková pomoc 
pro školu důležitá. Firmě INet home CZ, s.r.o. za tuto spolupráci patří veřejné 
poděkování. 
 
                                                                                                                       Vladimír Junek 
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Rekonstrukce v ZŠ Kladruby 
Letošní prázdniny probíhají ve znamení rekonstrukce osvětlení, lakování 

palubovky v tělocvičně a výměny oken v budově prvního stupně. K tomu bylo třeba 
provést opravy lepenkové střechy  
a zatmelení severní zasklené stěny 
v tělocvičně proti zatékání.  
Po kompletní výměně svítidel  
ve třídách a na chodbách bylo 
nutné vymalovat stropy a po 
výměně oken i některé stěny  
v učebnách. I další opravy a úpravy 
celkově vylepšily vnitřní vzhled 
školy, a děti se tak mohou těšit 
zase na něco nového.                                                                                                        

                         Pavel  Nový 
 
 

Dolomity 2010 
                Stejně jako před rokem, i letos pořádal DDM Stříbro a HK Skoba Stříbro 
výjezd do italských Dolomit. Také tentokrát se zúčastnili i členové horolezeckého 
kroužku Maglajz Kladruby, zastoupeném Ondrou Jašou, Filipem Švarcem a Karlem 
Brabcem. Neúčast dalších našich členů byla ovlivněna termínem zájezdu a přišli jsme tak 
o spoustu zážitků v horách při nádherném letním počasí. 
                Výprava Skobáků a Maglajzáků vyjela 3. července kolem desáté dopoledne ze 
Stříbra a přes Německo a Rakousko dorazila do Cortiny d´Ampezzo v italských 
Dolomitech. Tradiční první „ubytování“ bylo pod širákem u staré opuštěné vily nad 
Cortinou. Druhý den následovala asi tříhodinová ferrata na Nuvolao, který tvoří  jakýsi 
dvojvrchol s Averau /2413m/ a odpoledne pak skalní lezení ve vyhlášené lokalitě Cinque 
Torri. Další den následovala celodenní ferrata kolem Tofana di Rozes /3225m/, kterou se 
dá obejít tento úchvatný skalní masiv /doslova Růžová hora/. Po náročném výkonu bylo 
zvoleno ubytování v kempu Olympia poblíž Cortiny a následující den opět delší ferrata 
Ettore Bovera na Col Rosa /2166m/, odpoledne pak prohlídka Cortiny. Po dvou 
náročných ferratách bylo třeba trochu „orazit“, proto se jen lehce zalezlo na Cinque Torri. 
               Další etapou byl přejezd do Julských Alp ve Slovinsku, kde byl naplánován 
výstup ferratou na Montaž /Jof di Montasio- 2753m/. Ale ukázalo se, že jištěná cesta byla 
pouze na sestupu a při výstupu bylo tedy nutné použít jistících lan. Protože počasí bylo 
pořád nádherné, následoval přesun k jezeru Lago di Predil /959m.n.m/ na rozmezí Itálie 
a Slovinska. Další den další jezera pod Triglavem /2865m/, koupání, lezení a výstup 
soutěskou pod Triglav, následně ubytování v kempu. 
             11. červenec už byl dnem návratu. Při cestě ještě ochlazení v jezeře Mondsee 
v severním Rakousku a příjezd do Stříbra kolem sedmé hodiny večerní. Co dodat? Opět 
vydařená výprava se spoustou zážitků a hodnotnými sportovními výkony ☺ 

                       Pavel  Nový 
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Hasiči informují  
 
 Naši mladí hasiči se 17.7.2010 zúčastnili soutěže v Cebivi, kde obsadili páté místo. 
V sobotu  31.7.2010 se zúčastnili soutěže v Halži, zde získali třetí místo. 
 V sobotu 24.7.2010 se uskutečnila oslava 135. let od založení sboru. Při této 
příležitosti bylo oceněno několik členů: 
 

Řád svatého Floriána obdržel Karel Med  
Medaile svatého Floriána získali :  Jan Hanzalík 
                                                        František Semorád st. 

Bohumil Punčochář 
Medaile za zásluhy získali : František Marek 
    Jan Lajčák 
    František Ammerling 
    František Pilík 
Čestné uznání kraje obdržel František Semorád 
 
 Nezapomněli jsme na naše bývalé členy, kteří působili ve funkcích starostů  
a velitelů. V Zadní ulici byla výstava minulé a současné hasičské techniky. Na náměstí  
se uskutečnila ukázka mladých hasičů. Občané mohli shlédnout ukázku moderní techniky. 
Vysokozdvižná plošina se používá k záchraně lidí z vysokých budov. Též byla ukázka 
vyprošťování osob z hořícího automobilu.   
 Děkuji Městskému úřadu v Kladrubech za půjčení stanu a sponzorský dar, děkuji 
pracovníkům technických služeb za postavení stanů a úklid. 
 V sobotu 28.8.2010 proběhne na fotbalovém hřišti akce pro děti –Ahoj prázdniny. 
Děti si budou moci vyzkoušet stříkání na terče, odměnou jim bude sladké cukroví. 
Další informace v příštím Zpravodaji. 

   František Ammerling 
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Chovatelské okénko - výstava chovatelů. 
 

Jako každoročně, tak i letos pořádala ZO ČSCH v Kladrubech u příležitosti 
kladrubské pouti chovatelskou výstavu. Přípravy na ni začínají již dlouho dopředu. Musí 
se poslat žádost na Krajský veterinární úřad, který stanoví veterinární podmínky pro 
vystavovaná zvířata, a s tímto dokumentem žádáme MěÚ v Kladrubech o povolení 
pořádání výstavy. Spolu s tím 
žádáme také o pronájem prostor.  
Asi měsíc před výstavou obesíláme 
chovatele s pozvánkou a žádostí o 
vystavování zvířat.Nesmím též 
zapomenout na pozvání 
posuzovatelů. Tři neděle před 
výstavou se svolává schůze, kde se 
rozdělí práce, a to jmenovitě kdo, 
který den a co bude dělat. Hlavní 
činnost začíná v týdnu výstavy. V 
úterý se na plac naváží klece, které 
máme uskladněny u školních dílen.  
Ve středu klece stavíme. Ve čtvrtek 
ráno natahujeme plachty nad 
přístřešky a k večeru chovatelé 
přiváží zvířata. Pátek je vyhrazen 
pro posouzení zvířat a rozdělení 
čestných cen. Vlastní výstava 
probíhá v sobotu a v neděli. 
Následující pondělí je věnováno 
úklidu. 
          Nyní k vlastní výstavě. To, 
co nás možná nejvíce zajímá, je 
počasí. Déšť nám nevadí od 
okamžiku, kdy natáhneme plachty 
na přístřešcích, nevadí nám ani v 
pátek kdy se posuzuje. Pršet ale 
nesmí v sobotu a v neděli, to je pak pro nás zlé, neboť je malá návštěvnost.  Ale vedra 
jsou skoro ještě horší. Asi před 7 lety jsme kvůli nim i zrušili výstavu. Letos nám počasí 
docela přálo. Každý den jsme trnuli hrůzou, neboť pořád hlásili v předpovědi počasí déšť. 
Pršelo nám v noci a hlavní sprška přišla v pátek po třetí hodině. Hlavně však že v sobotu 
a v neděli nám počasí přálo. Bylo vystaveno  93 králíků, 36 voliér drůbeže a poprvé i 74 
ks holubů. Celkem bylo rozděleno 25 čestných cen. Starostka Kladrub p. Štěrbová 
věnovala pohár „Za nejlépe oceněný kus drůbeže“. Vítězem se stal Jakub Šedivý z Trpíst, 
mladý chovatel ze ZO Stříbro, za slepici zakrslou kočinku, oceněnou 95,5 body. Kuba se 
týden před naší výstavou zúčastnil celostátní Olympiády mladých chovatelů, kde zvítězil 
v 2 kategoriích, a to v kategorii Holubi a Drůbež. Takže moc gratulujeme. Druhým 
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rokem nám p. Přemysl Budín zapůjčí na ukázku a k prodeji své kaktusy. Letos o ně byl 
nebývalý zájem. Tradicí je také expozice poníka a koz od p. Krause z PONYFARM.  
Př. Šefl přivezl na ukázku své ovečky a poprvé nám zapůjčil své kozí stádečko p. Zdeněk 
Budín. Novinkou byla jízda na koních, o kterou se starali naše mladé chovatelky Kozlovy 
z Lázu. Bylo zde stále plno a mnoho dětí zde na koníkovi sedělo poprvé. Dále bych chtěl 
poděkovat kladrubským včelařům, jmenovitě p. Černochovi a  p. Zíkovi V. z Brodu za 
miniexpozici včel a včelařského zařízení. Malou výstavku trofejí zde měli myslivci  
z Brodu, za což jim také patří náš dík. Naše velká tombola stále láká. Hlavně děti se 
několikrát vracely a místo na kolotočích tak peníze od babiček a dědečků utratili  
v tombole.     Návštěvnost byla o málo menší než vloni. Výstavu shlédlo něco přez 1000 
platících návštěvníků a stejný počet dětí. Ale i tak jsme spokojeni, vzhledem  
k předpovědi počasí je to pěkné. I zde se projevila krize a nezaměstnanost. Projevilo se to 
na nákupu zvířat, který byl u králíků poloviční oproti minulým rokům. Nebýt 
vietnamských trhovců, kteří skoupili skoro všechnu drůbež, tak by to bylo ještě horší.  
V sobotu do oběda, kdy chodí převážně chovatelé nakupovat zvířata, to vypadalo hrozně. 
Na výstavě nikdo a na náměstí totéž. Vypadalo to, jako by v Kladrubech  vůbec pouť 
nebyla. Ještě že tento výpadek dohonila neděle. 
  Co říci závěrem. Díky všem, kteří nám na výstavu zapůjčili své zvířecí mazlíčky. 
Poděkování patří též MěÚ v Kladrubech za poskytnutí prostor a pomocný servis. 
Nesmím zapomenout na naše tradiční sponzory, Bodit Stříbro, Agroservis a p. Eberl, 
kteří nám již po několik let přispívají na výstavu. ZO ČSCH ve Stříbře nám zapůjčila 
klece pro holuby a přivezli na ukázku a prodej exotické ptactvo. Náš dík patří též všem 
návštěvníkům, kteří tím, že přišli, nás podpořili v naší činnosti. Poslední a  hlavní 
poděkování patří našim členům, z nichž mnoho strávilo na výstavě celý týden. Je to jejich 
zásluhou , že můžeme pořádat tak velkou výstavu, a s hrdostí předsedy mohu říci , že je 
to nyní již největší chovatelská akce na okrese Tachov.       
 

František Janoušek 
 

Včelařské okénko  
 
Vážení spoluobčané,  
 pro včelaře právě probíhá ukončení včelařského roku, včelaři připravují včelstva 
k období klidu – zimní spánek. Včela v zimě nespí, ale utvoří takový hrozen a uprostřed 
matka téměř neklade vajíčka, také odpočívá. Matka začne klást vajíčka až po začátku 
nového roku, kdy zaklade malou plochu, aby hrozen včel byl schopný tuto část plodu 
dostatečně zahřívat. S postupným oteplováním se plocha zakladení zvyšuje. Až na 
samém vrcholu matka naklade až  1500 vajíček denně. Proto je důležité v této době 
(červenec až srpen) včelstva připravit na příští rok. Je důležité, aby včelstva nestrádala,  
a měla dostatek zásob a pylu. Včeličky jsou v podstatě velice čilé, a můžete je spatřit na 
česně, jak mají nožičky obalené pylem, který budou v předjaří nutně potřebovat. Včelař, 
který včeličkám odebral všechen med, musí jim vrátit zásoby, které si přes léto nasbíraly 
v podobě cukerného roztoku. Včeličky raději zimují  na zásobách cukru, neboť hlavně 
lesní – medovicový med jim způsobuje nemoc, kterou včelaři nazývají nosema, a tím 
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dochází k velkým potížím i ztrátě včelstev. Letošní medovicová snůška je velice příznivá 
pro tento druh medu, může tyto potíže vyvolat, jestliže nebudou včeličky mít možnost se 
v zimním období vyprášit, hlavně v předjaří. 
 Ještě bych se chtěl vrátit k výstavě chovatelů, která proběhla o pouti. Zde byla 
i expozice včelařů zaměřená na vytáčení medu z plástů od včel. Byl k vidění prosklený úl 
se včelami, který ochotně představil přítel Zíka Václav st. z Brodu a starý vytáčecí 
medomet. Dále byl k vidění i odvíčkovací žlab s nejnovějším medometem z nerezu. 
Medomet je šestirámkový a zcela automatický. Rámky se samy otočí po obou stranách 
a zastaví.  Může se používat jak na 220V, tak na 12V. 
 Přeji Vám všem hodně zdraví s pomocí medu, který jste si zakoupili od známých 
včelařů. 

       František Černoch 
 
 
Výrovští myslivci informují  
      
         Jsem rád, že Vás opět mohu přivítat na stránkách kladrubského Zpravodaje. Léto již 
pomalu končí a spolu s nástupem podzimu začíná pravá myslivecká sezóna.  
         Ze začátku září je většinou ještě krásné počasí přes den s letními teplotami, a tak 
není divu, že lidé vyráží do přírody. Letos po několika letech rostou houby ve velkém, 
a tak není divu, že houbaři při svých žních jsou v lese každou volnou chvíli. Pro zvěř to 
však znamená, že pokud jsou již sklizené plodiny z polí, nemá se kde před lidmi schovat. 
Proto bych chtěl všechny poprosit o slušné chování a klid v přírodě. Nemáme nic proti 
návštěvníkům lesa, pokud se v něm umějí správně chovat. Jestliže si vezmou na houby 
psa, měli by ho mít pod svou kontrolou a ne ho nechat volně pobíhat, jak se mu zlíbí. 
To samozřejmě neplatí jen pro houbaře, ale pro všechny lidi, kteří se rozhodnou svého 
čtyřnohého kamaráda vyvenčit. Pes je šelma a jako šelma se v přírodě i chová. Jestliže je 
z dosahu svého pána a narazí na zvěř, probudí se v něm jeho přirozené pudy a snaží se 
dohnat potenciální kořist. Zvěř samozřejmě většinou uteče, ale žije ve stresu a neklidu. 
Další věc, která v naší honitbě ruší zvěř,a zhoršuje tak její zdravotní stav, jsou časté 
projížďky buď na motorkách nebo čtyřkolkách a nebo na koních. Řeknete si možná, že si 
na to zvěř zvykne a kůň jí ani nemůže vadit, ale není tomu tak. Je to zkrátka zásah do 
jejího běžného prostředí a spolu s pachem koně je spojen vždy také pach člověka. Jízdy 
po lesních cestách neřeší zákon o myslivosti, a tak ani myslivecká stráž nemá právo 
pokutovat prohřešivší se lidi. Ti by si však měli uvědomit, že volná krajina není zas až 
tak volná, ale že tu máme na jedné straně práva a na druhé povinnosti. Jízda po lesních 
cestách je omezená Zákonem o lesích 289/1995 Sb.. Tam jsou výslovně všechny zmíněné 
aktivity zakázány.  
         Nechci však, aby můj článek vyzněl jako snaha o zakazování vstupu lidí do lesa. 
Chápu, že mají lidé různé zájmy, a pokud při jejich provozu neporušují zákon, není 
důvod je nějak omezovat.  
 

                                                                                                                      Petr Hucl 
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Klášter Kladruby - ob čanské sdružení zve na akce  
 
Vážení a milí,  
 
léto 2010 už se pomalu loučí a na klášteře 
utichly hlasy oživených mnichů, stavitelů 
a mistrů, které se rozezněly při letošních 
Benediktinských dnech. Ale ani podzim 
nezůstane ve zdech kláštera šedým  
a obyčejným, chystáme pro Vás další lákadla a akce.  
 
Tedy popořádku: 10.9. od 19.00 hodin se můžete na nádvoří kláštera přijít podívat  
v rámci akce "Koho ve dne nepotkáte aneb setkání s můrou, sovou a netopýrem", 
což je program zaměřený na noční živočichy - ukázky jejich odchytu. Nebude chybět ani 
výstava, hry a soutěže pro děti.  

Na tradiční Slavnosti vína  s muzikou a lahodným mokem  Vás budeme čekat 
dne 11.9. a rovněž již tradiční Havelské posvícení  se zabijačkou se pro Vás chystá na 
16.10.  

Těšíme se na Vás v letošním barevném podzimu! 
  

Linda Hejlová 
 
 
 
               
HISTORIE 
 
Prapory kladrubských řemeslnických cechů 
 

Cechovní zřízení 
 

Také v Kladrubech, stejně jako v jiných 
městech, se od 15. století tvořily cechy, v nichž se 
sdružovali řemeslničtí mistři stejných nebo 
podobných profesí. Představenstvo každého cechu 
dohlíželo na poctivost mistrů, určovalo cenu 
výrobků, zajišťovalo profesní přípravu učňů  
a přijímání tovaryšů do mistrovského stavu. 
V Kladrubech je ze 16. století známo celkem 8 
cechů, a sice řeznický, ševcovský, krejčovský, 
tkalcovský, hrnčířský, havířský, spojený cech pekařů 
a mlynářů a další spojený, v němž se shromažďovali 
kováři, koláři, zámečníci, truhláři a soustružníci. 
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Všechny cechy dodržovaly vlastní starodávné obyčeje a pravidla, konaly každoročně své 
„dny řemesla“, na nichž přijímaly  při vžitém rituálu nové mladé mistry. Po takovém 
obřadu se odebrali všichni jeho účastníci do kostela, kde byla sloužena mše za zemřelé 
členy cechu. Každý cech byl povinen podle nařízení vrchnosti z roku 1664 zaplatit za 
takovouto zpívanou mši částku 1 zlatý 10 krejcarů a kromě toho ještě tzv. ofěru (dar 
církvi) ve výši 30 až 36 krejcarů. Odtud pak přešli do hostince, kde zvolili nové 
představenstvo a starší svého cechu. Prapory čtyř nejvýznamnějších kladrubských cechů 
byly po jejich zrušení v polovině 19. století uchovávány v kostele sv. Jakuba, kde visely 
na bočních stěnách, přivěšeny k žerdím pomocí kovových tepaných příchytek ve tvaru 
lístků. 
 

Osudy cechovních praporů 
 

Někdy po druhé světové válce byly cechovní prapory z kostelní stěny sejmuty 
a uloženy ve skříni na kostelním kůru. Stalo se tak zřejmě 
proto, že je nebylo možné čistit, ani udržovat a jejich stav 
se znatelně zhoršoval. V současné době byl zkontrolován 
jejich stav a pořízeny fotografie. Prapory mají pevný, 
vyztužený tvar, jsou potaženy látkou a jejich užší strana, 
dále od žerdě, je vykrojena do dvou oblých, na koncích 
špičatých cípů. Uprostřed je umístěn malovaný obraz ve 
tvaru obdélníka či čtverce, na němž jsou zachyceny 
výjevy ze životy svatých nebo cechovních patronů. 
Spojený cech kovářů si nechal svůj poslední cechovní 
prapor zhotovit v Kutné Hoře roku 1832 a zaplatil za něj 
plných 160 zlatých! Také krejčí, obuvníci i pekaři 
s mlynáři obnovovali svoje prapory ještě v roce 1836. 
Nové prapory byly vždy slavnostně vysvěceny a dokonce 
u jednoho praporu byla provedena renovace ještě v roce 
1907. Na každém praporu je v dolní části malovaného 

obrazu uvedeno jméno prvního cechovního mistra a cechovního inspektora, který býval 
obvykle také členem rady městského magistrátu. Cechy byly zrušeny  v polovině 19. 
století  a později nahrazeny Řemeslnickou komorou.     

 

Prapor cechu pekařů a mlynářů 
 

Pekaři nazývali svůj cech společností sv. Víta. Tento světec s knížecí korunou na 
hlavě a palmovou ratolestí má na kladrubském cechovním praporu u nohou lva. Ten mu 
podle legendy olizoval jeho nohy a vůbec mu neublížil, když mu sv. Víta předhodili jeho 
mučitelé jako potravu. V pozadí je jakési město s majákem, snad na Sicilii, kde sv. Vít 
pobýval. V horní části je erbovní štítek s dvěma kousky jakéhosi pečiva (koláčky?) 
a jedním velkým preclíkem. V dolní části je znak města Kladrub. 
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Mlynáři mají na druhé straně praporu svého patrona sv. Vincence (St. Vinocus) 
s palmovou ratolestí. Vlevo je vyobrazena mlýnice s lopatkovým mlýnským kolem  
a vpravo mlýnský kámen a kotva. Nahoře, v obraze s oválným rámem, je snad mlýnský 
kámen s vyrytým křížem, z něhož vychází rozdvojená osa, kterou otáčejí dvě postavy 
(snad zvířecí?) a nad rozvětvením je nerozeznatelná kresba. 

 
 

Prapor cechu krejčích 
 

Na jedné straně je patron cechu sv. Homobonus, jenž býval soukeníkem  
a obchodníkem, a stal se přítelem chudiny. Na výšivce praporu drží v ruce kříž, shora mu 
přináší anděl na hlavu zlatou korunu. Vpravo se tentýž Homobonus modlí na klekátku 
k ukřižovanému Kristu, za ním je vidět jakousi budovu s kupolí. Vlevo pracují dva andělé 
na krejčovském díle – jeden rozbaluje na stole fialovou látku, druhý na židli cosi šije 
z modré látky. Dole je cechovní znak s krejčovskými nůžkami. U jmen cechovních 
funkcionářů je nápis v němčině: Na modlitbu ubohých Bůh nezapomíná – Žalm 713. 

Na druhé straně je biblický výjev, na němž sv. Jan Křtitel lije svěcenou vodu na 
hlavu Kristovu a za nimi čeká anděl s bílou rouškou na přikrytí Krista. Na kříži, který 
drží sv. Jan, je propletena stuha s latinským nápisem, jehož překlad zní: Ejhle, beránek 
boží! Nahoře je vyobrazena holubice – Duch svatý a dole stylizovaný městský znak 
Kladrub. 

 
 
Prapor cechu obuvníků čili ševců 
 

Jedna strana představuje v kruhovém obraze (snad) Pannu Marii  v červeném 
šatě s modrým přehozem a svatozáří, s ukazováčkem na ústech, která drží na klíně nahé 
dítě, jež však nemá žádnou svatozář. K oběma přibíhá starší dítě se svatozáří kolem hlavy 
(vyobrazeno zády k pozorovateli) v jednoduchém oblečení s jednou šlí přes rameno (snad 
Ježíšek jako dítě?). Po stranách obrazu jsou dvě a dvě velké zlaté hvězdy na modrém 
podkladu. Dole je málo rozeznatelný štítek se znakem ševců, zřejmě s třemi botami po 
obvodu štítku, nad nímž je písmeno W s královskou korunou. Štítek drží dvě postavy, 
obě ve stejném, k tělu přiléhavém šedozeleném oděvu a špičaté čepici s jakýmsi žezlem v 
rukou. 

Druhá strana je natolik poničena, že nelze zjistit, co obraz představuje. V pozadí 
jsou rozeznat jen jakési budovy s kostelní věží, snad i ševcovské kladívko a nůž (tzv. 
knejp), vpravo nahoře jen stěží viditelná hlava z mužské postavy s knížecí či měšťanskou 
čapkou. Dole rozmazaný znak Kladrub. 

 
 

Prapor spojeného cechu kolářů, kovářů, zámečníků a truhlářů 
 

Na jedné straně je sv. Kateřina Alexandrijská, patronka kolářů, s korunkou na 
hlavě a částí okovaného kola od vozu (na kterém byla při mučení lámána), v ruce drží 
meč (jím byla popravena). Nad ní jsou v oblacích dvě hlavy andělů. Vlevo je znázorněna 
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poprava této světice, stětí mečem, nařízená císařem Maximem. Vpravo je budova kostela 
či kláštera a dole stylizovaný znak města Kladrub. 
Na druhé straně je obraz, renovovaný v roce 1907. Ústřední postavou je mladý muž, 
zřejmě patron kovářů sv. Jiljí, v měšťanském oblečení, klečící před kovárnou, čepici 
vedle sebe na zemi a se sepjatýma rukama se modlí (může to být i paralela na klečícího 
knížete s čapkou u nohou na kladrubském znaku). Vpravo je znázorněn kovář u výhně 
s kovadlinou a kovářským kladivem, vlevo snad jiný mladík sedlá koně, nad ním anděl 
sesílá světlo na modlícího se muže. V kruhu dole jsou nástroje a výrobky řemeslníků 
tohoto cechu, zřejmě kahanec, klíč, pak asi koňské sedlo a rakev (truhláři). Nápisem St. 
Aloe dole u jmen představených cechu je míněn sv. Eligius (sv. Jiljí), někdy uváděný 
také jako sv. Alo, patron kovářů. 

                    Text Jiří Čechura, fotografie praporů Josef Jaša a Ivana Strachotová 
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Vyhodnocení 4. ročníku soutěže „O nejkrásnější okno 2010“ 
 

Dne 15.8.2010 byla na Kladrubské pouti  vyhodnocena soutěž „O nejkrásnější 
okno, balkon,terasu“. Starostka města 
předala vyhodnoceným věcné dary a 
všem poděkovala za snahu zlepšit vzhled 
Kladrub i okolních obcí. 

Hodnotící komise, ve složení  
Svatava Štěrbová, Hana Balíčková, 
Miroslava Škorvánková a Robert Főssi, 
prošla a projela dne 12.8.2010 Láz, 
Milevo, Vrbice, Brod, Tuněchody, 
Pozorku a Kladruby.  Rozhodování 
nebylo vůbec lehké, neboť porovnávat 
rozkvetlý balkon s oknem, terasou či 
celým domem je těžké. V  celkovém 
návrhu  bylo 27 kandidátů, konečné 
rozhodnutí padlo až při závěrečné schůzce po shlédnutí fotografií. Byla udělena  
i mimořádná cena, a to pro „Chalupu u lesa“, neboť jak jinak ocenit dům mimo vesnici, 
který je přesto celý rozkvetlý? 

 
 Komise nakonec rozhodla takto:    
 

Kladruby -   
Radka a Milan Ganobjákovi, Zadní 373, Kladruby 
Marie a Zdeněk Hofmistrovi, Husova 314, Kladruby 
Anna Čtvrtníčková,  náměstí Republiky 180, Kladruby 
 
Pozorka –Ivana a Václav Šlapákovi, Pozorka 48, Kladruby 
 
Milevo -  Milada a Petr Naruševičovi, Milevo 
 
Brod –     Marie a Václav Zíkovi, Brod 8 
               „Na samotě u lesa“ – Jana a Milan Stránských, Brod 45 
 
Láz –     Jaroslava a Jaroslav Staňkovi, Láz 6 
 
Vrbice –   Anna Pılderlová, Vrbice 20               
  
Tuněchody – Terezie a Václav Říhovi, Tuněchody 11 
 
 
Ještě jednou děkujeme  všem občanům, kteří  zdobí své domy,  balkony,  terasy,  okna  
či předzahrádky a zlepšují tím životní prostředí sobě i ostatním.   
 

Miroslava Škorvánková 
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KULTURA 
         

Výstava fotografií na faře  
 

V pátek 13.srpna 2010 se uskutečnilo v prostorách místní fary slavnostní 
zahájení výstavy fotografií starých Kladrub, jejichž autorem je Mons. ThDr. Josef Koukl. 
Výstava zachycovala momentky z života v Kladrubech mezi lety 1958-1970, po dobu, 
kdy zde Mons. Koukl zastával místo faráře. Vystavené fotografie jsou pouhým zlomkem 
bohaté dochované tvorby Mons. Koukla. Součástí slavnostního zahájení se stala 
 nečekaná beseda s místním historikem p. Čechurou. Fotografie i prostory výstavy vrátily 
mnohé z návštěvníků zpět do dětství a nabídly pohled na historický vývoj Kladrub a jeho 
proměnu. Mnozí z návštěvníků na fotografiích identifikovali sebe nebo své blízké, a tak 
se přidáváním popisků výstava neustále měnila, doplňovala a obnovovala. Velký dík za 
vznik a organizaci pořádané výstavy patří pí Jašové. Celá akce proběhla pod záštitou 
ŘKF Kladruby. 
                                                                                                                  Silvie Strachotová 
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33. ročník Kladrubského léta skončil úspěšně  
 

Hudební festival Kladrubské léto je pojmem jak mezi posluchači, tak i mezi 
hudebníky.  

Snažíme se, aby první koncert byl vždy varhanní, po loňském úspěchu jsme 
v letošním roce opět oslovili Markétu  Schley Reindlovou.  
Za doprovodu varhan zpívala Andrea Brožáková. Druhý koncert se konal hned další 
týden v sobotu a v letošním roce jsme si vyslechli hudební skladby v podání Sdružení 
hlubokých žesťů. Na třetím koncertě jsme měli tu čest vyslechnout mistrovskou hru na 
housle Ivana Ženatého, kterého doprovodilo sdružení Consortium pragense a sopranistka 
Štěpánka Heřmánková. Závěrečný koncert patřil většímu seskupení hudebníků, a to 
souboru Musici de Praga, který dirigoval Jan Šrámek a sóla na hoboj a anglický roh 
zahrál Jan Adamus.  

Je třeba zdůraznit, že ve spolupráci s Národním památkovým ústavem v Plzni 
můžeme posluchačům dopřát neskonalého zážitku, protože koncerty se odehrávají 
v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Před každým koncertem je potřeba nanést židle  
a technicky připravit podmínky pro jednotlivé koncerty, ale všechna práce je vynahrazena 
potleskem a nadšením posluchačů, ale také účinkujících, protože hrát v takovém prostředí 
je opravdu zážitek. Účinkující mají sami velký zájem koncertovat v kladrubském 
klášteře, každý rok vybíráme program z mnoha nabídek. 
 Hudební festival je za dobu svého konání znám nejen v blízkém okolí, ale 
vybudoval si renomé i v zahraničí a pravidelně se jej zúčastňují posluchači z NSR, 
Holandska, Itálie. V letošním roce festival navštívilo cca 900 posluchačů.  
 Značně nám při organizaci tohoto festivalu svými finančními dary pomáhají 
firmy z okolí a v posledních letech nám finančně přispívá i Plzeňský kraj, v letošním roce 
to byla částka 15.000,- Kč. 
 V současné době již zajišťujeme program na další, 34. ročník hudebního 
festivalu, Kladrubské léto. 

 
Děkujeme letošním sponzorům hudebního festivalu : 

 
 
 

 
 
 

Děkujeme také mediálním  partnerům :  
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Zveme Vás:  
 
 

„MEMORIÁL VOJTY ŠRÁMKA- III.ro čník“  
sobota 4. září 2010 

 Střelecký klub Kladruby pořádá již 
 III. Ro čník. 

Prezentace : 8.00 hodin 
    Zahájení : 9.00 hodin 

Kategorie : mladší děti, starší děti, ženy, muži. 
Startovné: děti zdarma, dospělí 50,- Kč  

Občerstvení zajištěno!! 

  

 
Rodina Šrámkova, MěÚ Kladruby a NPÚ Plzeň Klášter Kladruby Vás zvou na 

„ 10. SLAVNOSTI VÍNA“  

sobota 11. září 2010  

od 13.00 na nádvoří kláštera v Kladrubech 
 

Po celé odpoledne bude vyhrávat cimbálová 
kapela Verbuňk z Prušánek. K dostání bude opět 
velký výběr sudových vín, lahvových vín a 
samozřejmě burčák. Nebude chybět ani 
občerstvení a další stánky. 
Pro děti jsou připravené různé hry a v případě 
pěkného počasí si mohou i zajezdit na ponících.   

Dovolujeme si upozornit návštěvníky, že burčák bude prodáván pouze do 
vlastních, přinesených lahví zákazníků.  
 

 

„KLADRUBSKÁ 10“   
úterý  28. září 2010 

tradiční turistický pochod do okolí Kladrub se setkáním 
s turisty z Hněvnic, Kostelce a  Stříbra- tentokrát v Kostelci.  

 



 29

 

„ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO 
SENIORY“  

v pátek 1. října 2010 od 15.00 
 v sále kulturního domu v Kladrubech  

vystoupí děti z Mateřské,  Základní  i Základní 
umělecké školy v Kladrubech. 

Občerstvení i hudba zajištěno. 

 

 

„KLUBOVÝ VE ČER“  
v pátek 1. října 2010 od 20.00 

v sále kulturního domu v Kladrubech  
 
 

 
 

„HUBERTOVA JÍZDA“  
sobota  9. října 2010 od 13.30 

areál Pony farm Kladruby 
 
 
 
 
 

Občanské sdružení kláštera Kladruby a NPÚ v Plzni, Klášter Kladruby pořádají 

„4. HAVELSKÉ KLÁŠTERNÍ POSVÍCENÍ“  
v sobotu 16. října 2010 od 13.00  

 
Na nádvoří kladrubského kláštera budou různé stánky a hlavně 

stánky se zabíjačkovými specialitami. Přijďte ochutnat a zároveň 
se dobře pobavit. 
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DIVADELNÍ ROK  2010 - 1. představení  : 

 
Divadlo SEMAFOR Praha : 

 „ZA ČALO TO AKORDEM“ 
 

Hrají : 
Jitka Molavcová, Jiří Suchý a Jiří Štědroň 

 
neděle 17.října 2010 

od 19.00 v sále kulturního domu v Kladrubech 
cena vstupenky 200,- Kč 

 
předprodej vstupenek je již  zahájen 

 
Tento projekt finančně podpořil Plzeňský kraj.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

„HUBERTOVA JÍZDA“  
sobota  23. října 2010 od 13.30 

areál Pony farm Kladruby 
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27.–   28. listopad 2010 
 

Součástí zájezdu je : 
 

prohlídka hřebčína v Kladrubech nad Labem, 
prohlídka a oběd v pivovaru Dalešice (známého z Postřižin), 

návštěva vinného sklepa U Osičků ve Velkých Bílovicích 
CENA ZÁJEZDU : 1.500 Kč 

 

V ceně zájezdu je ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích 
s příslušenstvím, 2 večeře, degustace 12 druhů vín, nápoje  

a cimbálová muzika ve sklípku, vstup do hřebčína, do 
pivovarského muzea i do malovaného sklepa, 

 

         Odjezd v sobotu 27.11.2010 v 7.00 hodin z Kladrub náměstí 
          Návrat v neděli 28.11.2010 ve večerních hodinách do Kladrub. 

 

Informace a rezervace na Městském úřadě v Kladrubech 
- 374 616 711, 374 616 716, 

- obec@kladruby.cz, kultura@kladruby.cz 
 

Počet míst je omezen, proto rezervace a zaplacení zájezdu je nutné 
nejpozději do 30.9.2010. 

 

 
Výuka angličtiny v Kladrubech 
 
 S ohledem na to, že se stále množí dotazy na možnou výuku angličtiny přímo 
v Kladrubech, žádáme případné zájemce o lekce pro začátečníky, aby se přihlásili na 
Městském úřadě v Kladrubech. Dle zájmu by byly lekce angličtiny v Kladrubech 
zahájeny. 
 
Počítačový kurz pro seniory 
  
 Senioři, kteří mají zájem se naučit základní práce s počítačem žádáme, aby se 
přihlásili na městském úřadě v Kladrubech, v případě zájmu bude tento kurz otevřen. 

Eva Pomyjová  
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Předplatné do divadla J.K. Tyla v Plzni  
 
sezóna  2010-2011 
 
17.10.2010 -LIMONÁDOVÝ JOE – western. hudeb. revue 
12.12.2010 -VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ- opera 
16.1.2011 - IMPRESÁRIO ZE SMYRNY - činohra 
6.2.2011 - ROMEO A JULIE –činohra 
6.3.2011 -LEV V ZIMĚ – činohra 
10.4.2011 -PORTUGÁLIE –činohra 
15.5.2011 -ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA- hud.tan. fantazie 
19.6.2011  -CESTA KOLEM SVĚTA ZA 80 DNÍ – cest. muzikál  
Odjezdy vždy ve 14.50 z Kladrub, autobusové zastávky v Zadní ulici. Představení 
začínají v 16.00 hodin. DOPRAVA je ZDARMA. Cena vstupenky dle řady v divadle 
v ceně od 952 do 1304 Kč. 

Přihlašovat se můžete do 15.9.2010 na Městském úřadě v Kladrubech. 
 

 
 
 

Akce připravované v měsíci listopadu a prosinci   2010 
 
7.11.2010 Památka zesnulých- mše svatá 
9.11.2010 Divadelní rok – Teátr Víti Marčíka 
11.11.2010 Svatomartinská vína – ochutnávka vín roku 2009            
13.11.2010 Martinská slavnost                       
19.11.2010  Klubový večer                                       
4.12.2010 Mikulášský trh                    
5.12.2010 Lampionový průvod se zpěvem koled u ván. stromku            
12.12.2010 Chodějí Lucie, chodějí…               
14.12.2010 Vánoční koncert ZUŠ      
18.12.2010 Vánoční koncert                        
19.12.2010 Vánoční koncert Cavalla 
22.12.2010 Vánoční besídka na Pony farm 
23.12.2010 Betlémáři obcházejí vesnicí 
24.12.2010 Mše svatá 
25.12.2010 „Byl jednou jeden drak“ – premiéra pohádky Kladrubské divadelní spol. 
26.12.2010 Mše svatá 
26.12.2010 Oživený betlém 
27.12.2010 Hejbni kostrou  
       Eva Pomyjová 
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Blahopřejeme     
 

V měsíci září a říjnu 2010 se dožijí významného životního jubilea  tito naši občané: 

 

Září :     Říjen: 

 

Kováčová Gizela (Brod)   Sládková Marie  

Hubingerová Růžena    Valena Antonín 

Železná Marie    Isevič Miroslav (Láz) 

Hamplová Miroslava   Stránská Jana   (Brod) 

Rypová Naděžda    Joza Bedřich 

     Husáková Jaroslava (Vrbice) 

     Havránková Anna 

 

 

 

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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Jsem… 

Jsem zrnko vesmírného prachu 

jsem echo hloubek moří, 

duší mi zmítá celé moře strachu, 

má nicotnost se koří… 

 

jsem obsažena v jádru Země, 

pálí mě oheň, kalí vítr, voda, 

přec živé srdce tluče ve mně 

nepokoří mě nepohoda, 

 

jsem jako starý strom a celá tíha listí 

tlačí mě dolů, ohýbá mi hřbet,  

za tmavých nocí ptáci větve čistí, 

měsíční svit mi okrašluje svět. 

 

Jsem dechem lásky, jsem celé století, 

v útrobách hořkne mi válek žár, 

jsem mého rodu prokletí, 

jsem nadějí všech příštích jar. 

 

 

        Blanka Krýslová  
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SPORT 

Volejbalisté vstupují do nové sezóny 

 Volejbalisté TJ Sokola Kladruby zahájí v září nový ročník své soutěže. Ve II. 
třídě krajského přeboru zůstalo již pouze 6 mužstev, protože se do ročníku 2010/2011 
nepřihlásila mužstva Dynama ZČE Plzeň a TJ Sokola Šťáhlavy. V podzimní části soutěže 
budeme hrát většinu utkání na domácím hřišti, přijďte nás proto povzbudit v co největším 
počtu. 

 Rozlosování: 

4.9    v 10.00 a 14.00 hod.  TJ Sokol Kladruby - TJ Sokol Mirošov 
11.9  v 10.00 a 14.00 hod.  TJ Sokol Kladruby - TJ Sokol Kdyně 
18.9  v 10.00 a 14.00 hod.  TJ Slavoj Stod - TJ Sokol Kladruby 
25.9 v 10.00 a 14.00 hod.  TJ Sokol Kladruby - SK Poběžovice. 

Daniel Petráň 

 

Fotbal v Kladrubech v krizi 

 Fotbalisté TJ Kladruby již tradičně v srpnu zahájí nový ročník III. třídy 
okresního přeboru. Před začátkem nové sezóny se mužstvo potýká s velkým nedostatkem 
hráčů, a to zejména mladých; v této souvislosti ve svém středu uvítáme každého, kdo by 
si chtěl v našem celku  zahrát. Rádi bychom také rozšířili realizační tým o asistenta 
trenéra. Přihlásit se lze u trenéra R. Kertyse nebo u J. Stahla, případně lze přijít na trénink 
(úterý a pátek od 18.00 hod.).  

Lze jen doufat, že dlouhodobě přetrvávající problémy se sestavou nepovedou 
k tomu, že „dospělý“ fotbal v Kladrubech skončí. Byla by škoda přerušit dlouholetou 
tradici, zvláště ve chvíli, kdy se díky úsilí vedení města, které dokázalo zajistit dostatečné 
finanční prostředky, nákladně rekonstruují kabiny u fotbalového hřiště. Pomozte nám 
prosím udržet fotbal v Kladrubech – ať už přijdete hrát, přiložit ruku k dílu nebo nás 
povzbudit. 

Rozlosování: 
21.8     v  16.00 hod.  Baník Zadní Chodov - TJ Kladruby 
29.8     v  15.00 hod.  Čechie Halže - TJ Kladruby 
  5.9     v  16.00 hod.  TJ Kladruby- Sokol Černošín 
11.9     v  17.00 hod.  Statky Lesná - TJ Kladruby 
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19.9     v  16.00 hod.  TJ Kladruby- Jiskra Bezdružice 
26.9     v  16.00 hod.  TJ Kladruby- Dynamo Studánka A 
3.10     v  16.00 hod.  Jiskra Třemešné - TJ Kladruby 
10.10   v  16.00 hod.  TJ Kladruby- Jiskra Erpužice A 
17.10   v  15.30 hod.  Hraničář Částkov - TJ Kladruby (hraje se v M. Chodech) 
24.10   v  15.30 hod.  TJ Kladruby- Sokol Kšice B 
30.10   v  14.30 hod.  Sokol Stráž u Tachova A - TJ Kladruby 
  7.11   v  14.00 hod.  TJ Kladruby - FK–BKV Planá B 
14.11  v  14.00 hod.  Sparta Dl. Újezd B - TJ Kladruby                     
 

 Daniel Petráň 
 
 

Volejbalisté reprezentovali v Česticích 
   
 O víkendu 21. a 22.8.2010 se uskutečnil turnaj ve volejbale 

v Královéhradeckém kraji v obci Čestice. Byl to již 44. ročník Národního finále 
vesnických a zemědělských družstev mužů a žen ve volejbalu. Po sedmileté pauze jsme 
se na tento turnaj opět vypravili. Jela dvě družstva, jedno mužské a jedno ženské. 
V mužské skupině bojovalo o vítězství 6 týmů a v ženské bylo týmů 5. Hrálo se na 2 
vítězné sety. 
 Mužská skupina byla velmi vyrovnaná a žádný zápas se neodehrál bez boje 
o každý míč. Muži nakonec v koncovce podlehli soupeřům a většina zápasů pro ně 
skončila prohrou 1:2 na sety. Přesto naši muži hráli krásný volejbal a předvedli mnoho 
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povedených akcí a zákroků. 
 Mužský tým: Vojtěch Ocelík, Tomáš Kasl, Milan Škorvánek, Milan Klečka, Jiří 
Kurš, Luboš Kurš, Stanislav Mikšík, Václav Stahl a Martin Petřina. 
 Ženská skupina byla také vyrovnaná. Jelikož bylo jen 5 týmů, hrálo se 
dvoukolově, tzn. s každým soupeřem 2krát. Z osmi zápasů jsme prohrály jen jednou, a to 
s loňským vítězem tohoto turnaje, s družstvem Křenovice „A“. Díky jedné výhře a jedné 
prohře nad tímto týmem jsme se v koncovém pořadí umístily na prvním místě. Získaly 
jsme zlaté medaile a pohár. Zároveň jedna z našich hráček byla vyhlášena jako 
nejvšestrannější hráčka celého turnaje, stala se jí Magdaléna Novotná.  

Tento turnaj jsme braly jako přípravu na nadcházející sezónu. Zapojily se i dvě 


