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SLOVO  ÚVODEM   
 
       
Vážení spoluobčané, 
 

zima nás stále neopouští a drží se zuby nehty. Sice jsem zpočátku všechny 
ubezpečovala, že  zima  je zima a nemá cenu říkat, že nás to štve a chceme již teplo, 
ale teď už se k reptání přidám, a říkám: „Už aby bylo jaro …“. 
 

S ohledem na letošní dlouhou a poměrně tuhou zimou se ukázal správným 
a prozíravým nákup nového malotraktoru značky Kubota. Je pro zimní údržbu 
nenahraditelný. Nákup kvalitního stroje se nám osvědčil již při pořizování  sekačky. 
Je třeba, aby technika byla k dispozici stále, a abychom se vyvarovali zbytečných 
prostojů kvůli odstávkám a opravám. 

 
Doufala jsem, že při vydání tohoto čísla Zpravodaje již budeme vědět, zda jsme 

uspěli s dotacemi z Evropské Unie – z Regionálního operačního programu. Jak jsme Vás 
již informovali, pokoušíme se získat dotaci jednak na vybudování nových chodníků 
z města směrem ke klášteru, a to včetně úpravy přilehlých prostranství. Pokud by vše 
dopadlo dobře, rádi bychom tuto akci uskutečnili ještě v letošním roce. Další naší snahou 
je získání dotace z  tohoto programu na rekonstrukci bývalého kina. Střecha je již 
v havarijním stavu a dřevomorka hrozí rozšiřováním do dalších prostor. Na výsledky 
našich snah  si ale  budeme muset ještě chvilku počkat.  

 
A to nesmím zapomenout, že se ještě pokoušíme získat dotace z operačního 

programu Životní prostředí na kompletní zateplení školky, na revitalizaci rybníku v Lázu, 
z Plzeňského kraje na dostavbu chodníků v Revoluční ulici, o grantech na kulturu na naše 
tradiční festivaly nemluvě. Pokud by všechny dotace vyšly, máme se opravdu na co těšit. 
Takže držme si palce……  

 
V letošním roce uplyne od založení kladrubského kláštera, a tím i města již 895 

let, což je to velice úctyhodné číslo. Nechystáme žádné oslavy, protože v době krize 
je potřeba spíše šetřit a slávy si užijeme, až to výročí bude opravdu kulaté. Ale to 
neznamená, že bychom z naší bohaté historie neměli čerpat, a  že bychom si neměli 
připomínat, že máme být na co hrdí. A to si můžeme při každé kulturní a společenské 
akci, které nás letos čekají. 

 
 
      Svatava Štěrbová 
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 

Zasedání rady města v období od 20.1. 2010  do 10.2.2010  : 
 
 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 

 
• Žádost  p. Jana Říhy, Tuněchody o odprodej části pozemku p.p.č. 179/10 v k.ú. 

Tuněchody u Stříbra s tím, že rada města provede  místní šetření 
• Nabídku pozemků od PF ČR k náhradním restitucím : 

             -  k.ú. Milevo p.p.č. 937/1  
             -  k.ú. Láz u Kladrub p.p.č. 1425/3  

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

• Snížení nájemného z NP stavebního dvora v Kladrubech firmě UW – Bohemia, 
s.r.o. Kladruby na jeden rok na 20.000,- měsíčně (nyní platí 23.000,-Kč 
měsíčně) 

• Zařazení žádosti p. Jaroslava Kaliny, Kladruby 51 do seznamu žadatelů o byt 
• Na základě předloženého seznamu dlužníků nájemného - podání žaloby 

k Okresnímu soudu v Tachově na p. Zdeňka Kováče na úhradu dlužného 
nájemného z bytu v Kladrubech, Revoluční ul. čp.403 a započítaní dluhů 
dlužníkům pracujícím pro MěÚ    

• Kácení proschlého modřínu v areálu MŠ Kladruby firmou Jobstyl, s.r.o. za cenu 
4.700,- Kč bez DPH 

• Nákup rozmetadla zn. Cone za cenu 29.880,- Kč k malotraktoru od firmy 
Agriimport, s.r.o., v souladu s plánem rozvoje 

• Nákup zametače KM-M 1550 UZ s příslušenstvím za malotraktor dle nabídky 
firmy Agriimport za cenu 74.700 bez DPH, v souladu s plánem rozvoje 

• Prodej nového propagačního materiálu -  Kladruby - plán města a mapa okolí za 
cenu 20,- Kč vč. DPH 

• Podání výpovědi z nájmu bytu Anně Schippmann, Zadní 356, Kladruby 
z důvodu neplacení nájemného a příslibu vyklizení bytu v měsíci prosinci 2009 

• Vyplacení odměny ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové z rozpočtu MŠ 
• Realizaci akce „Zateplení objektů MŠ v Kladrubech“ 
• Vyhlášení zápisu dětí do Mateřské školy v Kladrubech na den 17.3.2010 od 

10.oo do 13.oo hodin 
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• Dodatek č. 1/2010 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému 
kraji na zajištění dopravní obslužnosti v roce 2010. Částka 88.800,-Kč již byla 
zahrnuta do rozpočtu letošního roku  

• Závěry komise služeb a dopravy ze dne 1.2.2010 na přidělení bytů dle přílohy 
č. 1, a to vždy až po skutečném předání a převzetí bytu - byt 1+1 v Revoluční 
ulici čp. 403 v Kladrubech (pořadí nabídek – Eva Krejčová, Jiří Jaša, Alena 
Šantorová) - byt v Milevské ulici čp. 359 v Kladrubech – po p. Liškovi (pořadí 
nabídek – Pavel Pauch,  Irena Božiková) 
- byt v čp. 86 na náměstí Republiky v Kladrubech – po P.Petráňovi (pořadí 
nabídek – Kamil  Petráň)  

• Městu Kladruby kácení stromů v k.ú. Milevo : 
        -   1 ks lípy – proti čp. 26 – k rybníku 

               -   1 ks smrku – u čp. 36 (býv.obchod) 
               -   1 ks větev vrby - u čp. 36 (býv.obchod) 

• Navrhované změny v jízdním řádu ČSAD u spoje č. 1 a 10 linky 490370 
Stříbro-Kostelec-Skapce (ranní spoj ze Stříbro v 5.35 hod místo v 5.50 a 
odpolední spoj ze Skapců v 14.15 místo původního času 13.52 hodin) 

• Cenovou nabídku P.Havránka, firma SPARK Elektrotechnika Malechov na 
projekt „Osvětlení tříd ZŠ“ do ceny 6.000,- Kč 

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

• Žádost manželů Múčkových, Kladruby o odprodej nemovitosti čp. 36 v Milevě 
s tím, že by kupní cenu hradili splátkami, a to ve výši cca 2.700 – 3.000,-Kč 
měsíčně  

• Žádost VODAFONE o snížení  výše nájemného o 30 %. Nyní platí 15.000,-Kč 
čtvrtletně a dosud jsme nepožadovali žádné inflační navýšení 

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

• S instalací značky – ukazatele cesty pro obchod HIPO firmy Leuchter, s.r.o. 
Milevo vedle čekárny, velikost značky 100 x 75 cm. 

              RM navrhuje umístění cedule vedle úřední desky , cena dle odst.2  -  375,-Kč 
                /1 rok  
 
 
Rada města   z p l n o m o c n i l a   : 

• Starostku města Kladruby Mgr. Svatavu Štěrbovou k jednání se SFŽP ČR ve 
věci dotačního řízení v rámci XVI. výzvy Operačního programu životního 
prostředí na akci „Zateplení objektů MŠ v Kladrubech“ 
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Rada města   d o p o r u č i l a   : 
 

• ZM schválit podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o zpracování  
bezúplatného  privatizačního projektu na převod p.p.č. 282 v k.ú. Pozorka  
u Kladrub a p.p.č. 2170  v k.ú. Kladruby u Stříbra - jedná se o vodní plochy, 
které slouží jako odtok z čističky odpadních vod 

• ZM schválit přijetí daru – darovací smlouva mezi městem Kladruby  
a p. Bohuslavem Pírkou, Kladruby - p. Pírka daruje městu p.p.č. 79/4  o výměře 
2379 m2 a p.p.č. 79/6 o výměře 409 m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub. Jedná se  
o vodní plochy, zamokřené plochy, které nejsou zavodněné  

• ZM schválit odprodej části p.p.č. 1506/10 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) 
p.Karlovi Koppovi, Plzeň,  Žlutická 1627/24, a to z důvodu oplocení pozemku, 
za cenu 200,-Kč/m2 a náklady na vyhotovení geometrického plánu 

• ZM schválit koupi nového konvektomatu do restaurace U Koruny v Kladrubech 
z důvodu, že konvektomat je dožilý a další předpokládaná oprava bez záruky je 
za cca 40.000,- Kč 

• ZM schválit podání žádosti na KÚ PK o poskytnutí dotace na ekologické 
projekty v rámci Plzeňského kraje ve výši 80.000,- Kč na akci – Projekt 
kompostárny v Kladrubech 

• ZM schválit podání žádosti o grant Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 
2010 na projekt Divadelní rok 2010 v požadované výši 50.000,- Kč a projekt 
Kladrubské léto v požadované výši 125.000,- Kč 

• ZM schválit odprodej p.p.č. 185/37 v k.ú. Kladruby, a to v podílech tak jako je 
vlastnictví bytů – tedy podíl 2374/10000 Václav a Jana Mrňákovi, podíl 
1313/10000 Daniel Mrňák, podíl 1313/10000 Kateřina Mrňáková (nyní 
Pospíchalová). Cena 50,-Kč/ 1m2  

       Jedná se o pozemek okolo bytových jednotek, který je přístupem k b.j.  
• ZM schválit návrh ceny za užívání ploch a zařízení obce pro umístění stálé 

(trvalé) reklamy (mimo přenosných cedulí) - z 1 m2 velikosti užitého prostoru 
nebo velikosti cedule  roční poplatek  500,-Kč 

• ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-0000796 mezi 
městem Kladruby a ČEZ distribuce - jedná se o p.p.č. 2060/2  k.ú. Kladruby, již 
byla schvalována smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemenu (Kladruby, 
Husova ul. – přípojka pro ČOV – vzduch NN) 

• ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-0000796 mezi 
městem Kladruby a ČEZ distribuce  - jedná se o p.p.č. 1991/1 k.ú. Kladruby,  již 
byla schvalována smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemenu (Kladruby, 
Husova ul. – přípojka pro ČOV – vzduch NN) 

• ZM schválit přijetí sponzorských darů na ples ZŠ Kladruby dle seznamu 
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Jednání starostky a místostarosty města : 
  7.1.  -    zasedání rady cestovního ruchu v Chodském Újezdu (starostka) 
12.1.  -    kolaudační řízení – kadeřnictví (místostarosta) 
14.1.  -    Regiontour 2010 Brno (starostka) 
15.1.  -    Regiontour 2010 Brno (starostka) 
19.1.  -    kolaudační řízení – chodníky Revoluční ul. (místostarosta) 
20.1.  -    zasedání rady města 
25.1.  -    jednání na úřadu regionální rady, region soudržnosti Jihozápad v Českých  

 Budějovicích ohledně dotace (starostka, místostarosta) 
 2.2.   -    jednání ohledně dotací na SFŽP (starostka) 
 3.2.   -    jednání se zástupci SDH Kladruby (starostka, místostarosta) 
 9.2.   -    kolaudační  řízení – RD v Okružní ulici (místostarosta) 
10.2.  -    zasedání rady města 
12.2.  -    setkání vlastníků lesa – SVOL v Plzni (starostka) 
16.2.  -    jednání s firmou Stafiko ohledně odstranění závad v nových domech  
                v Revoluční ulici (starostka,  místostarosta) 
18.2.  -    beseda v DPS (starostka, místostarosta) 
18.2.  -    jednání s firmou Eurovia Plzeň (starostka) 

Irena Lıriková 
      
Rozpočet na rok  2010 -Příjmová část + financování  
  Kapitola rok 2010 

1111 Daň z příjmů FO 2 300 000   
1112 Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin. 200 000   
1113 Daň FO vybíraná srážkou 200 000   
1119 Daň FO do roz.obcí dle prac. 90 000   
1121 Daň z příjmů PO 3 100 000   
1122 Daň z příjmů PO za obce 880 000   
1211 Daň z přidané hodnoty 5 000 000   
1333 Za ukládání odpadu 4 600 000   
1334 za odnětí zem. Půdy 5 000   
1341 Poplatek ze psů 28 000   
1343 Za užívání veřej.prostr. 50 000   
1344 Poplatek ze vstupného 0   
1347 Za provoz VHA 40 000   
1351 Příjmy z provozu VHA 60 000   
1361 Správní poplatky 100 000   
1511 Daň z nemovitosti 1 100 000   

236 21    2460 Splátka od občanů FRB 21 636   
231 20    2460 Splátka od občanů byt  147 312   
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4112 Transfér KÚ 858 930   
4116 Transfér ÚP VPP 500 000   
4121 Transfér NN ZŠ od obcí 450 000   

236 21     4134 převody z rozpočtových účtů SF 130 000   
1012   2131 pronájem pozemků 21 000   
1039  2131 nájem pozemky Kladr.lesy 247 665   
1039  2132 Pronájem PILNICE 141 414   
1039  2132 pronájem KANCELÁŘÍ LESY 52 500   
3111  2132 Nájemné MŠ 128 700   
3113  2132 Nájemné ZŠ 297 300   
3314  2111 Knihovna - členské přísp. 1 600   
3319  2111 Příjmy z našich kul.akcí 25 000   
3319  2111 org.3319 Kladrubské léto 60 000   
3319  2111 org. 0332 Divadelní rok 25 000   
3319  2321 Fin. příspěvky Kladrubské léto 30 000   
3612  2132 Nájemné byty 1 926 000   
3612    2111 za stužby  pro byty 1 426 000   
3613  2132 Ekonom. pronájem 700 000   
3632  2111 Poplatky z hrobů 20 000   
3636   2131 Poplatek za pozemky 150 000   
3636  2327 Z dob. prostoru 70 000   
3639  2133 Příjmy z pronájmu MV 5 000   
3722  2132 Za vytříděný odpad 60 000   
4351  2111 Nájemné DPS 587 000   
4351  2132 Služby DPS 603 000   
4351 2111 org.4317 Výkon pečovatelské služby 12 000   
6171  2111 Příjmy správa 20 000   
6171  2321 neinvestiční dary 5 000   
231 14  6310 2141 příjmy z úroků BÚ KB 1 000   
231 20  6310 2141 příjmy z úroků BÚ GE MB 20 000   
236 20  6310  2141 příjmy z úroků SF 1 000   
    26 497 057   

Financování:   
231 14     8124 splátky úvěru 4x8 b.j. -    1 000 080     
231 10    8115    úspory z minulých let      8 147 223     
Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek bude uhrazen  
 z úspor minulých let ve výši 8.147.223,- Kč  

 10

Výdajová část  
 
§ název   
1039 Lesy                    300 000 Kč  
2212 Komunikace                    130 000 Kč  
2219 Doprava  a pozemní komunikace                 4 788 800 Kč  
2310 Pitná voda                    205 000 Kč  
2321 Kanalizace a odpad.voda                 1 000 000 Kč  
3111 Mateřská škola                    896 700 Kč  

  6121+6122                    900 000 Kč  
3113 Základní škola                 1 990 000 Kč  

  Rek. ZŠ                 1 400 000 Kč  
3314 Knihovny                      67 000 Kč  
3319 SPOZ org. 3300                      25 000 Kč  
3319 Kultura                    490 300 Kč  
3319 Kladrubské léto org.3319                    178 700 Kč  
3319 Divadelní rok org. 0332                    121 000 Kč  
3392 členské příspěvky sdružení                      35 000 Kč  
3612 Bytové hospodářství                 4 282 500 Kč  
3613 Nebytové prostory                 3 530 000 Kč  
3631 Veřejné osvětlení                 1 055 000 Kč  
3632 Pohřebnictví                      20 000 Kč  
3636 Územní rozvoj - pozemky                    210 000 Kč  
3639 Technické služby org. 8                 2 756 000 Kč  
3722 Odpadové hospořáství                    600 000 Kč  
3745 Veřejná zeleň                    210 000 Kč  
4351 Domovy - penziony pro star.obč.                    873 200 Kč  
5512 SDH                    180 000 Kč  
6112 Zastupitelstvo obce                 1 540 000 Kč  
6171 Všeobecná správa                 4 600 000 Kč  
6330 Převody vlast. fondům                    160 000 Kč  
6399 Ostatní fin. operace                 1 100 000 Kč  

  celkem:               33 644 200 Kč  
 
 

   Miroslava Škorvánková  
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Upozornění pro majitele psů  
Na základě stížností občanů našeho města upozorňujeme majitele  
a průvodce psů, že jsou povinni při venčení psa jeho exkrementy okamžitě odstranit. Toto 
je jedno z ustanovení Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 4/2005. 

     
 

Počet obyvatel k 31.12.2009 
   
Kladruby 1193 
Pozorka 44 
Tuněchody 36 
Vrbice 50 
Milevo 44 
Láz 55 
Brod u Stříbra 74 
 Celkem  1496 

Hana Floriánová 
 
 
 
Ceník za svoz  popelnic pro rok 2010    
 
                  
Popelnice 110 a 120 litrů (plechová a plastová)  
Četnost vývozu  
1 x za 14 dnů    1.296,- Kč 
(26 výsypů za rok) 
vždy sudý týden 
 
1 x  týdně  zima   1.788,- Kč 
1 x 14 dní léto  
(42 výsypů za rok) 
 
1 x  týdně      2.232,- Kč 
(52 výsypů za rok) 
 
1 x  za měsíc         768,- Kč 
poslední středa v měsíci 
(výjimečně jen pro domácnost se 2 osobami). 
                                                      Hana Floriánová  
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ELEKTROWIN pomáhá chránit životní prost ředí již pět let  
 

ELEKTROWIN a.s. je největším ze systémů, které v České republice vytvořili 
výrobci a dovozci elektrozařízení, aby jejich prostřednictvím plnili své zákonné 
povinnosti při nakládání s vysloužilými spotřebiči. Byl založen 25. května 2005, v roce 
2010 tedy slaví pětileté výročí své činnosti. Jen do konce roku 2009 zajistil zpětný 
odběr a recyklaci více než 74 000 tun elektroodpadu. Jak rostlo množství zpětně 
odebraných vysloužilých elektrospotřebičů, ukazuje tabulka.  

  

Z celkové hmotnosti vyřazených spotřebičů, které ELEKTROWIN zpracoval u svých 
smluvních partnerů, se podařilo více než 85 % získaných materiálů vrátit do výroby 
nových výrobků – tedy zrecyklovat. Většinou se jednalo o kovy, v menší míře o plasty.  
Pouze zhruba 1 % vytříděných materiálů bylo spáleno v zařízeních, která dokážou takto 
získané teplo přeměnit v energii a dodat ji do rozvodné sítě. Podařilo se bezpečně 
zlikvidovat přes 160 tun nebezpečných materiálů. Na skládkách tak skončilo jen 10 % 
materiálů, které se staly skutečnými odpady. 

ELEKTROWIN se díky svým výsledkům stal nejvýznamnějším kolektivním 
systémem pro zpětný odběr elektrozařízení – jeho hmotnostní podíl na celkovém 
množství zpětně odebraných elektrozařízení v České republice tvoří více než 50 %. 
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Sběrné dvory i prodejci 
Řada průzkumů ukazuje, že Češi jsou pilní, ale i pohodlní recyklátoři. Dokazuje to mimo 
jiné fakt, že v třídění PET-lahví se dostali na evropskou špičku především proto, že se jim 
do cesty postavily speciální kontejnery na plasty. Stejný princip uplatňuje  
i ELEKTROWIN a snaží se lidem co nejvíc zkrátit vzdálenosti k místům, kam mohou 
odložit vysloužilá elektrozařízení. 
ELEKTROWIN za dobu své existence vytvořil více než 7500 míst zpětného odběru  
a pokrývá 92 % české populace. V počátcích nabízely možnost zbavit se domácích 
vysloužilců především sběrné dvory měst a obcí. Postupně přibývaly prodejny elektro, 
jejichž majitelé navázali se společností ELEKTROWIN spolupráci, autorizované servisy 
a další místa. Nejbližší místo, kam můžete odevzdat vysloužilý elektrospotřebič, lze 
jednoduše nalézt na: www.elektrowin.cz. 
 
Díky kolektivnímu systému ELEKTROWIN m ěsta a obce za pětileté období ušetřily 
náklady v částce převyšující 800 milionů korun. Prostřednictvím motivačních 
programů obce od společnosti ELEKTROWIN navíc získávají finanční příspěvky na 
provoz sběrných míst i na jejich zlepšování.  
Ve spolupráci s městy a obcemi se ELEKTROWIN podílí na informačních projektech, 
například na organizaci Dnů Země, které jsou spojeny i s přímým sběrem vysloužilých 
elektrospotřebičů. Informace o připravovaných akcích lze najít na: www.elektrowin.cz. 
 
Putující kontejner – řešení pro obce mikroregionů bez sběrných dvorů 
Novinkou, kterou ELEKTROWIN vyšel vstříc menším obcím a zejména jejich 
obyvatelům, je Putující kontejner. Je určen obcím, které nemají vlastní sběrný dvůr nebo 
je kvůli umístění pro občany hůře dostupný. Do konce roku 2009 se do projektu zapojilo 
25 mikroregionů s 349 obcemi a více než (v dnešní TZ máte větší počet – upravit) 
občanům poskytl možnost odložit do něj vysloužilé elektrospotřebiče. Díky putujícímu 
kontejneru bylo tedy zpětně odebráno téměř 310 tun elektroodpadu. Obcím tak nevznikly 
náklady na dopravu, manipulaci a odstranění elektrozařízení, které se vyskytují 
při mobilních svozech nebezpečných nebo velkoobjemových odpadů. Úspora, kterou 
zapojeným obcím za jeden rok fungování přinesly putující kontejnery, dosáhla výše 
téměř 1 900 000 Kč. Navíc si již obce a organizující svazky obcí vyúčtovaly více než 500 
000 Kč jako odměnu za administraci celé akce a za zajištění zpřístupnění kontejnerů pro 
občany obcí.  
ELEKTROWIN na své náklady zajistí odvoz a zpracování do něj vložených vysloužilých 
elektrospotřebičů, dodá svazku obcí a mikroregionům potřebné informační materiály  
a navíc vyplatí za uskutečněnou akci odměnu.  
Na rozdíl od běžných velkoobjemových kontejnerů používaných například při 
pravidelném svozu nebezpečného odpadu je tento speciální kontejner zastřešený  
a uzamykatelný, takže může zůstat na jednom místě i více dní a přitom z něj různí 
samozvaní „recyklátoři“ nevyberou samostatně zpeněžitelné součástky. Kompletnost 
zpětně odebraných spotřebičů je totiž nezbytnou podmínkou dobře fungujícího systému 
zpětného odběru. 
        Elektrowin 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 
 
M a t e ř s k á     š k o l a       

 
 

Zimní hry v MŠ 
Letošní bohaté sněhové nadílky jsme využili pro uspořádání zimních her. Děti ze třídy 
Koťat, Berušek a Broučků vytvořily družstva a s nadšením se pustily do soutěžení. 
Soutěžilo se v těchto disciplínách: 

- rychlá chůze a běh v označené dráze 
- sáňkové dostihy 
- sáňková štafeta 
- závody eskymáckých spřežení 

Na konci her děti obdržely diplomy a sladkou odměnu. 
       Ladislava Pauchová 
 
 
Sluníčka na návštěvě 

Na Tři krále se naše malá Sluníčka vydala putovat za koledou. Zastavili jsme se 
u babiček a dědečků v DPS. Předvedli jsme malé vystoupení, při kterém největší 
pozornost na sebe poutali tři králové – Kašpar, Melichar a Baltazar. Zanechali u seniorů 
své „věrné“ obrazy skoro v životní velikosti. 
Děkujeme všem za pozornost a odměnu, kterou nám darovali. 
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Králové se svojí družinou navštívili na své cestě i MěÚ, kde předvedli své „umění“. 
Děkujeme za sladkou odměnu. 

Další návštěvu jsme uskutečnili do zasněženého lesa. 
Po několikadenní přípravě, která se skládala ze skoro badatelské a vědecké mravenčí 
práce, jsme se vydali do terénu pozorovat stopy zvěře, určovat „kdo to byl“ a „proč tudy 
šel“. Nebylo zrovna jednoduché v encyklopediích vyhledat všechny druhy lesní zvěře  
a ptáků, kteří se v našich lesích mohou pohybovat. Starší děti byly šikovné, ty už uměly 
určit i některé otisky zvířecích nožiček ve sněhu, ale mladším se pojmenování zvířátek 
ještě pletlo. A když jsme diskutovali nad jídelníčkem našich chlupatých a opeřených 
kamarádů v zimním období, kdy je všechno přikryté sněhovou peřinkou, rozhodli jsme se 
jim připravit malou hostinu. Děti v malých taštičkách donesly do krmeliště kaštany  
a žaludy, které na podzim samy nasbíraly, suchý chléb a rohlíky, které nedojedly, 
jablíčka a mrkvičky, o které se rády rozdělily. Ani na ptáčky nezapomínáme a pravidelně 
jim do krmítka na školní zahradě sypeme slunečnicová semínka. Dobrou chuť. 
 

Letošní zima se svojí sněhovou nadílkou je přímo ideální na správné zimní 
radovánky. Každý den využíváme náš mírný svah na školní zahradě k jízdám na bobech  
a lopatách. Sjíždíme už jako praví závodníci, jízda tunelem je pro nás hračka. Teď 
trénujeme sjezd se skokem přes můstek. Všichni jsme se zúčastnili také naší malé zimní 
olympiády. Štafetový slalom, rychlý sjezd či závod psích spřežení (i přes nedostatek psů) 
nebyl pro nikoho žádný problém. Všichni si přivezli medaili – čokoládovou! 

 
Zuzana Křížová 
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Jak jsme společně probouzeli paní Zimu 
 

Brzy po návratu dětí z vánočních prázdnin mezi nás do školky zavítala divadelní 
společnost Bedna z Karlových Varů. Pan Pohoda a Sonička nebyli v naší školce poprvé. 
Již na podzim jsme zhlédli jejich představení o dráčkovi. Tentokrát za námi přijeli 
s pohádkou, která se jmenovala Jak paní Zima zaspala. I když ve skutečnosti za 
zasněženými okny vládla paní Zima plnou silou, v pohádce zaspala a tím způsobila 
spoustu problémů. Především díky tomu, že nikde nebyla ani vločka sněhu, mohl mlsný 
kocour chodit na krmítko plašit a chytat ptáčky a další zvířátka. Abychom zvířátkům 
pomohli, společně jsme probudili paní Zimu a poprosili ji o pomoc. A paní Zima 
skutečně potrestala zlého kocoura. Přivolala sněhovou vánici, všude napadala spousta 
sněhu a kocour se jím nemohl prodírat. Proto se raději schoval a na krmítko už dál 
nechodil.  

Divadelní představení bylo plné krásných písniček, které se děti také naučily. 
Některé z nich si mohly vyzkoušet, jaké to je být hercem. Sonička s panem Pohodou si 
pár kluků a holek vybrali a tyto děti pak představovaly různé ptáčky a zvířátka, která se 
bála mlsného kocoura. Pohádka se dětem moc líbila a už teď se těší na další návštěvu 
divadla Bedna v naší školce. 
 
 
Jak jsme slavili masopust 
 

Druhý týden v únoru patřil ve třídách Koťat, Broučků a Berušek přípravám na 
nadcházející masopust. Během týdne jsme si o tomto svátku povídali, hráli nejrůznější 
pohybové hry s tématikou masopustu, naučili jsme se masopustní písničky a básničky 
(např. Masopust držíme; Skákej, skákej, medvěde), vytvořili jsme si krásné masky. 
Program jsme dále zpestřili zhlédnutím pohádky Jak to bylo o masopustu z večerníčku 
Chaloupka na vršku. V této nádherně zpracované loutkové pohádce děti viděly, jak se na 
masopust připravovali a jak jej slavili lidé v dobách našich prababiček.  

Přípravy pak vyvrcholily oslavou masopustu přímo v naší školce. Z dětí se stali 
princezny, princové, piráti, vojáci, víly a společně jsme vyšli do masopustního průvodu. 
Za zpěvu a doprovodu na nejrůznější rytmické nástroje jsme se procházeli po třídě. 
V čele průvodu dokonce nechyběl medvěd s medvědářem.  

Masopustní veselí jsme završili tancováním a skotačením na živou hudbu. 
Zavítal totiž mezi nás pan Zdeněk Čechura, který se svou harmonikou vytvořil tu 
správnou masopustní atmosféru. Děti i paní učitelky si zazpívaly, zatancovaly, 
zasoutěžily. Tímto našemu panu harmonikáři moc děkujeme. Nakonec byli všichni 
odměněni výbornými masopustními šiškami, které pro nás připravila paní kuchařka. 
Domů pak děti odcházely unavené, ale rozzářené oči svědčily o jejich spokojenosti.   

         
        Petra Čechurová 
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Zápis do MŠ 
          Dne 17.3.2010 se koná od 10.00 do 13.00 hodin „Zápis do Mateřské školy 
Kladruby"  v ředitelně MŠ. Týká se těch dětí, které do MŠ prozatím nedocházejí a chtějí 
se zapsat na školní rok 2010/2011. 
        O přijetí a zařazení dětí do tříd rozhodne ředitelka MŠ. Včas bude rodiče s výsledky 
o přijetí/nepřijetí dětí informovat. 
   
  
 Víte,že ... 
- mají děti ve třídě Koťat od konce prosince nový nábytek z Tvaru Klatovy  
- děti ze třídy Sluníček budou mít v březnu taktéž část nového nábytku z firmy  

Benjamin  
- Broučci a Berušky dostanou nové stolky i židličky  
- Koťata a Broučci s Beruškami potěší se svým programem (v rámci MDŽ )  

i malým dárkem a přáníčkem babičky v DPS 
- děti ze všech tříd MŠ doplní dne 13.3.2010 kulturní program k MDŽ v KD  
     v Kladrubech 
  
  Poděkování 
  
   Jak jsem již výše uvedla, máme a ještě budeme mít ve třídách nový nábytek. 
   Proto náš velký dík patří městu Kladruby za finanční pomoc při pořizování praktických   
   a dětem  vyhovujících skříněk a policových sestav pro hračky, stavebnice i společenské     
   hry. 
                        Děkuje celý kolektiv  pracovnic MŠ Kladruby. 
                                                                                                      Alena Medová 
            
 
 
Z á k l a d n í      š k o l a : 
 
Střípky ze ZŠ 

• 16.12. 2009 navštívila školní minivýprava akci humanistického hnutí Narovinu 
zaměřenou na promítání a povídání o Africe... 

• 22.12. zazpívala děvčata z druhého stupně vánoční koledy v DPS Kladruby ... 
• Téhož dne se konal v tělocvičně školy Vánoční turnaj v sálové kopané, kterého 

se zúčastnila čtyři družstva z páté až deváté třídy ... 
• 28.12. byla školní tělocvična otevřená široké sportující veřejnosti. Příchozí si 

mohli vyzkoušet horolezeckou stěnu a boulder, stolní tenis, florbal, košíkovou 
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apod. Bohužel rok od roku navštěvuje tuto akci stále méně „pohybuchtivé“ 
mládeže a dospělých... 

• 31.12. se Silvestrovského slaňování zúčastnilo devět členů z horolezeckého 
kroužku Maglajz Kladruby a Skoba Stříbro. Bylo to pěkné sněhové rozloučení 
se starým rokem... 

• 14.1. – 19.1. 2010 po delší době jsme uskutečnili lyžařský kurs zase u nás 
v Kladrubech. Sněhové podmínky byly ideální a děti si lyžování užily.Více 
v článku. 

• 18.1. představení „Rozmarné léto“ v plzeňském divadle Alfa navštívili žáci 
deváté třídy... 

• 6.2. již popáté pořádali učitelé ZŠ Kladruby Učitelský ples /viz. článek/ 
• 19.1. horolezecký kroužek Maglajz Kladruby pořádal promítání z činnosti v roce 

2009. Ve vinárně hostince U Kláštera byly k vidění snímky ze závodů mládeže 
Překližka Cup a zejména ze společné akce stříbrských a kladrubských horolezců 
do italských Dolomit.... 

                                                                                                      Pavel Nový 

Učitelský ples 2010 
 Letošní Učitelský ples byl již pátým ve své novodobé historii. Pět let se sice může 
zdát jako krátká doba, na druhou stranu po uskutečněném pátém ročníku nějaké kulturní 
akce si snad můžeme dovolit trochu bilancovat. 
 Na počátku jsme měli stejně jako ostatní kladrubské bály – nejspíš ze zvědavosti – 
účast poměrně hojnou, zažili jsme i ročníky, kdy jsme nezvolili právě nejšťastnější 
termín…  
 Na ten (zatím!) poslední ples zavítalo přes 120 návštěvníků, do tomboly se nám 
tentokrát podařilo nashromáždit rovných (a rekordních) 300 cen, již potřetí nám skvěle 
zahrál Taneční orchestr Miroslava Novotného z Plzně. I program máme za ta léta stabilní: 
o zahájení plesu se, stejně jako v jiných letech, postarala „prvostupňová“ děvčata 
z kroužku Bezva těla, který na naší škole organizuje DDM Stříbro; proběhla tradiční 
„koláčková volenka“, takže dámy, které se snažily, měly snídani na následující ráno 
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pro rodinu zajištěnou:-); a stejně jako v předchozích letech všechny příchozí překvapilo 
půlnoční překvapení! V průběhu pěti let nám své umění už předvedli tanečníci 
standardních i latinskoamerických tanců, břišní tanečnice i tanečnice samby… na 
ten letošní ples přijely tanečnice z taneční školy Sabahat, které mimo jiné zatančily  
i efektní a trochu nebezpečný tanec s ohněm. 
 Za všechny uplynulé roky bychom rádi poděkovali všem sponzorům za jejich 
podporu (bez které by se ples rozhodně nemohl uskutečnit) a také všem stálým  
i „náhodným“ návštěvníkům našeho plesu za jejich přízeň (protože bez nich bychom se 
pochopitelně též neobešli). Doufáme, že z plesu odcházeli vždy s dobrou náladou (a také 
s užitečnou výhrou v jedné a koláčkem v druhé kapse) a  že nám svou přízeň zachovají 
i do budoucna.  
 Těšíme se na Vás 19. února 2011 na 6. Učitelském plese! 
 
                             Bohuslava Dusíková 
  
Lyžařský výcvik 7. a 8. třídy 

Letos nám sněhová nadílka velice přála, a proto se dobrovolníci ze 7. a 8. třídy 
zúčastnili ve dnech 14.-15. a 25.-27. ledna 2010 lyžařského výcviku na „Kladraubergu“ – 
tedy kopci za kladrubskou poštou.  

Většina z nás lyžovala poprvé. I já se do té doby věnovala pouze jednoduchým 
dětským zimním sportům, typu sáňkování, bobování apod. To mi šlo! Ale teď jsem se 
nasoukala do příšerně těžkých a nepohodlných bot, na ně se ještě „přimontovala“ taková 
strááášně dlouhá prkýnka, ve kterých jsem se pohybovala jako nemotora. Hůlky v rukou 
moc nepomáhaly, spíš naopak ještě víc překážely.  

To ale stále nebylo všechno... Oproti sjezdovkám na horách se „Kladrauberg“ zdá 
být jen „maličký kopeček“, ale když nám k naší smůle (prý!) zamrzla lanovka a my 
museli pět dní šplhat s lyžemi nahoru po svých, tak se nám zdálo, že jsme vyšlapali snad 
celé Alpy. 

Nic z toho nám ale náladu nezkazilo. Celých pět dní jsme si užili, i něco nového si 
vyzkoušeli a naučili se. Lyže přestaly být nepřítelem a hůlky přestaly překážet, a dokonce 
nás pan instruktor (p. uč. Nový) pochválil, že jsme šikovní. 

Myslím, že to byl opravdu skvělý zážitek, na který určitě dlouho nezapomeneme. 
 

Kristýna Zezulová, Eva Nedvědová (VIII.) 
 

Vánoce pro pejsky z útulku 
 Před Vánoci se devátá třída rozhodla vybrat peníze pro opuštěné psy v plzeňském 
útulku na Valše a trochu jim tak vylepšit jejich život. Během jednoho týdne se nám 
podařilo mezi žáky všech tříd i zaměstnanci školy vybrat částku 2701 Kč. Peníze pak na 
Štědrý den odvezl pan učitel Kindelmann do útulku. 
 Rádi bychom, aby se tato akce stala tradicí. 
       Lukáš Umner, Martin Kocům (IX.) 
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 KŘÍŽOVKA  ze školní družiny  
 

1. čím koukáme 
2. podle čeho se jmenujeme Kladruby 
3. ženské jméno má 2 N 
4. dříve jsme pili jen pramenitou … 
5. dokonči tuto větu – chlap jako … 
6. čím slyšíme 
7. obrovský pán z pohádky 
8. má žihadlo 
9. čím koukáme ven z domu 
10. velký noční pták 
11. televizní bavič hraný Martinem  Dejdarem 
12. člověk vznikl z … 
13. manžel kněžny Libuše „Přemysl…“ 
14. země se znakem javorového listu 
15. vlna + rohy + mléko = … 
16. Lolek a … 
17. malíř a spisovatel Josef … 
18. přípravek na mytí nádobí 
19. část vozu 
 

              

                   

                    1.díl tajenky 
                     
               
             
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.  
           
            
             

                    

                   2. díl tajenky 
                   
                 
             
11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.   
     Alice Pospíšilová, Monika Pauchová (V) 
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Základní umělecká škola informuje  
 
 V pátek 19. března pořádáme KOMORNÍ KONCERT staré hudby v obřadní síni 
Městského úřadu v Kladrubech. Tradičně se představí žáci ve hře na klavír, flétny, 
kytary.   
 V neděli 4. dubna 2010 pořádáme společně s Národním památkovým ústavem 
v Plzni-klášter Kladruby, Městským úřadem v Kladrubech tradiční VELIKONOČNÍ 
KONCERT. V programu vystoupí soubor staré hudby CAVALLA Kladruby, Chrámový 
sbor Cantus Stříbro, Trombonový kvartet Cuatro Estudiantes Plzeň. Koncert začíná 
v 15.00 hodin v katedrále kladrubského kláštera. Cena je 50 Kč.  
Na oba koncerty Vás srdečně zveme.            Stanislava Šmahelová  
 
 

 Hasiči informují    
 

Jako v loňském roce, tak  
i letos Vás budeme informovat o 
činnosti  Sboru dobrovolných hasičů 
v Kladrubech. V sobotu 9. ledna 2010 
se uskutečnila výroční schůze SDH, 
kde jsme hodnotili rok 2009. Na této 
schůzi jsme volili výbor na dalších pět 
let. Bylo také oceněno několik našich 
členů. Medaili za příkladnou práci 
získali: 
Martin Větrovec a Josef Švarc. Stužku za třicet let u sboru obdržel Josef Kučera.  
Čestné uznání SDH za dlouholetou činnost v zásahové jednotce získali: Jan Palma, 
Rudolf Svoboda st., Jan Lajčák, Josef Kučera, Milan Keller. Také jsme některé členy 
vypsali ze sboru, někteří odešli na vlastní žádost, dva členy jsme odhlásili za neplnění 
povinností vůči sboru. Ale přijali jsme i nové členy, a sice: Petra Kunze a Tomáše 
Kunze. Také jednoho mladého člena- Daniela Fišera.  
 V sobotu 23. ledna 2010 jsme pořádali Hasičský ples. Tímto velice děkuji 
sponzorům, kteří přispěli do naší tomboly. Jmenovitě: Agroservis Kladruby, MěÚ 
Kladruby, hostinec U Kláštera, Kamenolom Kladruby, Květinářství p. Šlapáková, p. 
Vachta, p. Kučera, Truhlářství Krásný a syn, Kladrubské lesy, Benzina Kladruby, 
Ponyfarm Kladruby, Truhlářství Stahl, hostinec U Šéfů, Tesařství Pospíchal, restaurace U 
Koruny, Pekařství Klimeš. 
 V sobotu 5. června 2010 se uskuteční soutěž „Kladrubská studna“  
a  24. července oslavíme společně s vámi 135. výročí od založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Kladrubech. 
 Další informace o naší činnosti se dozvíte v příštím čísle kladrubského 
Zpravodaje.       

         František Ammerling  
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Včelařské okénko 
 
Evropa se bojí o med a opylování, proto chce zabránit úhynům včelstev 
 
    EU by mohla v budoucnu začít prosazovat opatření, která by pomohla zmírnit 
úhyny včelstev na svém území. Například Slovinsko žádá, aby se dvacetisedmičlenné 
společenství států zaměřilo na účinnější ochranu a výzkum včel, které opylují evropská 
pole. 
   Vědecké výzkumy ukazují, že počty včelstev ve světě v posledních letech rapidně 
klesají. V některých zemích EU až o 50 %. K záchraně evropských včelstev 
ohrožovaných klimatickými změnami, pesticidy a novými nákazami vyzval i Evropský 
parlament. 

Podle něj jsou ¾ potravinové produkce v unii závislé na včelách a čtyři z pěti 
druhů zeleniny vypěstovaných v Evropě na opylování. 
    Ve Slovinsku klesl počet včelstev v zimním období o 30 %. Podobně špatně je na tom 
ale i Česko, kde za stejné období klesl počet včelstev o čtvrtinu. 

Za snížením počtu včelstev stojí mimo jiné výrazný pokles výskytu pylu 
a nektaru. Ten je způsoben například využíváním modifikovaných a ošetřených semen.  
Dalším problémem je extenzivní zemědělství, kdy je na velkých plochách pěstována 
pouze jedna plodina. Kvůli tomu se včelám špatně hledá dostatek nektaru, jenž 
představuje základ jejich stravy. Snížený příjem tohoto zdroje potravy pak oslabuje 
imunitní systém včel a ty se stávají zranitelnějšími vůči chorobám a virům. 

Tento článek uveřejnil časopis Včelařství č. 2/2010. Pokles výskytu pylu, 
nektaru, pesticidy, nedostatek genetické rozmanitosti a klimatické změny se dotýkají 
všech včelstev.  
 Na okrese Tachov a tedy i v naší organizaci se  díky včasnému a účinnému léčení 
podařilo v posledním roce zabránit masivnímu úhynu včelstev z důvodu nemocí 
a napadení škůdci. 

Naše základní organizace se potýká s úbytkem včel nejen díky výše uvedeným 
skutečnostem, ale bohužel i díky tomu, že základna organizace stárne, sil ubývá a s tím 
i počty včelstev. Např. v roce 2006 - 52 členů ZO ČSV Kladruby zazimovalo 1012 
včelstev, ale v roce 2009 již pouze 48 členů 766 včelstev. A proto máte-li zájem stát se 
chovatelem včel  a věnovat se tomuto krásnému koníčku, kde sepjetí s přírodou je více 
než těsné,  oslovte kohokoliv ze svých známých včelařů, kteří Vám jistě rádi poradí, jak 
začít včelařit, nebo Vám mohou zprostředkovat kontakt na další včelaře, kteří Vám do 
začátku pomohou.  
                                                                                 Miroslava Škorvánková 
 
 
Příprava na ples  
 
Tak, jak se již stalo tradicí před včelařským plesem,  sešla se parta včelařek, nevčelařek, 
přítelkyň, manželek včelařů a jednoho včelaře při pečení a následném zdobení 
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perníkových chaloupek, šperkovnic, 
miminek, srdcí a drobných perníčků. 
Vzhledem k tomu, že je to parta 
šikovných, léty sehraných a hlavně 
ochotných lidí, vše dopadlo bezvadně 
a perníková tombola byla upečena, 
nazdobena i zabalena v rekordním 
čase /cca pečení 4 hodiny, zdobení 5 
hodin, balení  1 hodina/.  Dík patří 
všem zúčastněným, neboť dobře 
víme, že bez těchto nadšenců by 
žádný perník nebyl. 

 František Černoch 
 
 
 

 
Výrovští myslivci informují  
 

         Milí čtenáři, jsem rád, že Vás mohu přivítat v novém roce 
u našeho mysliveckého okénka. 
         Venku je zima v plném proudu a zásoby sněhu v mracích 
se zdají nevyčerpatelné. Pro nás myslivce to znamená 
zintenzivnit krmení zvěře a poskytnout jí tak dostatek potravy. 
Při vyšší sněhové pokrývce to dá docela zabrat i nám mladším,  
a tak chci poděkovat hlavně našim starším členům  za jejich 
úsilí. Pokud jdete dnes do přírody, uvědomte si, že divoká zvěř 
se člověka bojí a prchá před ním do bezpečí. Proto se v přírodě 
chovejte tak, aby o Vás zvěř pokud možno nevěděla  
a nevysilovala se zbytečným útěkem. V každém případě 
nenechávejte volně pobíhat psy. Nepíši to sice poprvé, ale nyní 
je jedno z nejhorších období pro volně žijící zvěř, která už skoro 

vyčerpala svoje tukové zásoby a je po dlouhé zimě velice zesláblá. Pokud se dostane do 
styku se psem, dokáže sice většinou utéci, ale vyčerpá se úprkem ještě víc než při 
pouhém setkání se s člověkem, následkem čehož často dochází k jejímu úhynu. Pokud 
máte chuť projít se v lese, myslete na to a klidně vezměte s sebou i něco dobrého pro 
zvěř. Myslivci Vám za to určitě poděkují.  
         Koncem loňského roku nás postihla smutná událost. Bohužel nás opustil náš 
nejstarší člen pan Václav Havlan. Myslivost byla jeho celoživotní láskou a pro naše 
sdružení toho vykonal nejvíc z nás. Rozepisovat zde jeho zásluhy by zabralo několik 
stran. Všem nám bude velice chybět. 

Čest jeho památce.                                                                                             
Petr Hucl 
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Zprávy z PONY FARM Kladruby  
 
 Letošní zima nám připravila ztížené podmínky pro naší 
stěžejní činnost- výcvik jízdy na koních. Přesto pokročilí jezdci 
mají krásné zážitky z jízdy koňmo zasněženou krajinou. Ti 
nejvěrnější členové se nedají odradit ani mrazem a alespoň 1x 
týdně zavítají do našeho jezdeckého klubu. 
 Letos na jaře čekáme narození tří hříbat. Je to vždy radostná událost v naší stáji, 
kde kromě 30 koní různých plemen máme pro potěšení našich dětských členů 
i malý zoo koutek. Chováme zakrslé kozy, husy labutí šedé, okrasné hrdličky, holuby, 
zakrslé slepičky, malé králíčky a morčata. Jsme rádi, když k nám zavítají děti i dospělí se 
zájmem o živou přírodu. Otevřeno máme denně od 14.00 hodin kromě středy, kdy máme 
den klidu. Na internetu klikněte na www.ponyfarm.ic.cz nebo 
www.ponyfarm.estranky.cz.  
 V roce 2010 chystáme již tradiční akce. Velikonoční koledu 5.4. dvojspřeží 
s kočárem. Den koní v neděli 30.5.- průvod koní městem s programem v areálu 
Ponyfarm. Dětský den, kdy vozíme děti v kočáře,dětský tábor na koních ve Svojšíně, 
I. turnus od 24.7. – 31.7.2010, II. turnus od 14.8. – 21.8.2010. Na podzim plánujeme 
2 termíny Hubertovy jízdy. Jeden pro děti a jeden pro dospělé hosty. Svatomartinské 
slavnosti pro místní děti se zúčastňuje náš člen Martin a jezdecký kůň. Během léta nás 
několikrát navštíví místní děti z mateřské školy. Přinesou pamlsky pro koně a my je 
povozíme na ponících. Koncem roku chystáme jako každoročně vánoční besídku v našich 
stájích. Program připravíme se členy našeho jezdeckého klubu pro vás, Vás, naše 
příznivce i veřejnost. Všichni jsou zváni a budou pohoštěni. 
 Sponzorsky přispíváme do tomboly v plesové sezóně místním pořadatelům- 
hasičům, učitelům, včelařům a dalším. Naše činnost je obšírná a doufám, že trochu 
přispíváme k dobrému věhlasu města Kladruby.  
                 Emil Kraus 
 
 
Pozvánka na  5.   V E L I K O N O Č N Í     J A R M A R K 

  
Občanské sdružení Kláštera Kladruby, Národopisný spolek Kladruby a NPÚ Plzeň - 
Klášter Kladruby  pořádají  v neděli dne 4. dubna 2010 na nádvoří kláštera od 10.oo 
hodin  prodejní velikonoční jarmark a doprovodný program od 13.oo hodin. K vidění 
bude velikonoční výzdoba, řemesla,  a mnoho dalšího 
zajímavého.  
 
Součástí této akce je opět soutěž  
K l a d r u b s k á     k r a s l i c e 
Tímto prosíme všechna šikovná děvčata každého věku, aby 
se do této soutěže zapojila tím, že jakoukoliv technikou 
vyzdobí vajíčka (vyfouknutá, syrová nebo vařená). 
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Soutěž je ve třech věkových kategoriích – předškolní, školní a dospěláci. V každé 
kategorii první tři obdrží odměnu. 
Sběr soutěžních vzorků bude probíhat od poloviny března u paní Šrámkové, Zahradní 
ulice 255, Kladruby nebo u paní Pomyjové na MěÚ Kladruby. Poslední soutěžní vzorky 
budeme přijímat přímo před soutěží v neděli do 13.oo hodin v klášterní restauraci. 
V případě nepříznivého počasí se akce přesune do klášterní restaurace. 

Helena Šrámková 
 

 
Občanské sdružení Ekocentrum Tymián informuje 

Dne 24.4.2010 bude slavnostně otevřena rozšiřující součást kladrubské naučné 
stezky. Po celý loňský rok naše občanské sdružení pracovalo na projektu Interaktivní 
výukové prvky na naučné stezce Kladruby, jehož cílem bylo vytvořit výukové herní 
prvky pro děti na jednotlivých stanovištích stezky. Celkem jsme navrhli a vyrobili 19 
dřevěných prvků, které jsou určeny především dětem. Jedná se například o posunovací 
puzzle kladrubského kláštera, botanická zahrada s informačními cedulemi v zámeckém 
parku, zvířecí doskočiště, prvky na smyslové vnímání, model mraveniště a další. Součástí 
projektu bylo také vydání informačních letáků o naučné stezce, a to v českém  
i německém jazyce, které byly rozeslány do různých informačních center a škol. Projekt 
byl podpořen Plzeňským krajem a Ministerstvem životního prostředí.  

Tímto vás a vaše děti zveme k první slavnostní procházce. Místo srazu a čas 
bude upřesněn na plakátech. 
                                 Petra Čechurová 
 
 

 
Antická civilizace je největší jakou svět poznal. Začíná v 5. st. před n. l. a trvá téměř 
2 500 let. Starým Řekům vděčíme za mnohé. Žili mezi nimi vědci, matematici, 
spisovatelé, filozofové i sportovci a zároveň patřili k nejlepším vykladačům dějin.  

 26

Na táboře zažijete příběhy o všem, o tom, jak lidé žili: o lásce, přátelství, válce, cestování 
i o historických událostech ... A eposy, v nichž bohové žili, prožijete, pokud se zúčastníte 
tábora v Boněticích! 

Jako u všech týmových her, tak i v této hře se děti učí být členem kolektivu. Každý musí 
poznat, že je součástí něčeho většího, v našem případě antického vojska. Z toho pro něj 
plynou nejen výhody, ale i povinnosti. Povinnosti k celku, druhým … Ve všech hrách 
klademe důraz na to, aby si děti osvojovaly pocit soudržnosti a kamarádství. 

A co ještě zažijete? Mnoho zábavných – zcela nových a neznámých her, táborových 
dovedností, sportovních soutěží, jízdu na koních, vyrobíte si keramiku, zahraje vám 
kapela, diskotéky, Superstar a Miss, poznáte blízké okolí a další, další … TO VŠE 
můžete zažít na tomto zaručeně skvělém – superaktivním táboře! 

Cílem našich táborů je duševní a tělesná rekreace dětí v přírodě, učí se přírodu poznávat 
a chránit. Učí se tábornické dovednosti a při sportu si zlepšují fyzickou zdatnost. Děti 
zjistí, co je to kamarádství a samostatnost. 

Děti budou mít (dle jejich zájmu) možnost využít dalších aktivit (seznámit se základy 
tanců, zpěvu, fotbalu, volejbalu, amerického fotbalu, keramiky, drhání, malování, ...). 

MÍSTO :   LT BON ĚTICE 

1. běh: 1.7. – 14.7.2010     ( 14 dní )  
TERMÍN: 
 2. běh: 16.7. – 29.7.2010     ( 14 dní ) 

VĚKOVÉ ROZPĚTÍ: 6-16 let 

UBYTOVÁNÍ: 2,3,4,6 – lůžkové chatky 

CENA: 3990,- Kč 

 
 
Informace o táboře a přihlášky na adrese : 
 
RNDr. Lenka Strankmüllerová,  e–mail : e-mail: strankmullerova.lenka@seznam.cz 
Na Vinici 1328, 349 01 STŘÍBRO web: http://www.tabor-bonetice.cz 
č. tel. 603 271158 fax: 374622406 

Jaroslava Průchová, obchod Vůně domova (proti Kinu, Stříbro) 
 

Lenka Strankmőllerová 
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KLADRUBSKÁ STRAŠIDLA  a jiné povídky  
 
Zlý duch 
Pan Myšák býval dlouholetým komorníkem v rodině Windischgrätzů, jak už jsem se 
dříve zmínila. Bydlel v přízemním bytě, z něhož vedly schody do velkého sklepa. Tam 
ukládal různé věci, které se tam obvykle dávají, ale brzy od toho upustil. Zjistil, že tam 
panuje jakýsi zlý duch, který nic nenechal na svém místě. Všechno, co tam bylo složené, 
vždycky do rána rozházel, rozbil nebo zničil. Pan Myšák se tedy rozhodl, že bude sklep 
trvale zavírat masivními dveřmi a věci bude pokládat jen na schody ke sklepu. 
Na druhém nádvoří zámku bydlel jeden svobodný mládenec, který zastával místo 
vrátného v zámeckém pivovaře. Zapisoval a počítal koňská spřežení, která vozila pivo ze 
zámku a vracela se prázdná zpět. Sám měl pivo také rád, rád se napil a potom se z něj 
stával nebojsa. Když se dozvěděl od pana Myšáka o záhadném duchovi v jeho sklepě, 
smál se tomu. Vsadil se, že tam klidně přes noc přespí.  
Nastěhoval si do sklepa lavici, teplou houni a dal se tam zavřít. Ale v noci to všechno 
začalo! Nejprve byl odtud slyšet rámus a nářek, potom všechno ustalo. Ráno se tam 
všichni báli jít. Přece jen otevřeli dveře a zjistili, že mladík leží na zemi zmlácený do 
krve, lavice byla na kousky a houně roztrhaná. Když ho přivedli k vědomí, byl strašně 
vylekaný a on sám nechtěl vůbec mluvit, protože prý o tom, co se stalo, nesmí nic 
vyprávět. Brzy se odstěhoval a jeho známí se po čase dozvěděli, že zemřel. 
 
Trpaslík  
Na náměstí v domě č. 30 žila rodina, kde zemřela matka a zůstaly po ní malé děti. Otec 
neměl na ně moc času, protože měl v domě pekárnu. Brzy si tedy našel jinou ženu a 
přivedl ji do svého domu. Nastěhovala se k němu nedlouho po pohřbu první ženy. 
První noc v novém prostředí se jí však špatně usínalo. Nemohla usnout a ještě po půlnoci 
byla v posteli vzhůru, pořád se převracela. Tu však najednou, kde se vzal, tu se vzal – 
stojí před ní trpaslík. Takový, jak ho znala z obrázků v pohádkách. Ale pořád se na ni 
mračil a mračil. Bála se a nemohla se ani pohnout. Do rána už neusnula. Další dny už se 
nic takového nedělo. 
Že to nebyl výmysl, potvrdila jedna starší žena, která podobného trpaslíka potkala jednou 
večer nedaleko kostela u domu č. 3. Také on se na ni mračil a dupal mocně nohama o 
zem. Žena se pak bála a raději už ven po setmění nechodila. 
 
Ještě jednou o Červeném křížku 
 Do těchto míst se jednou vypravila starší paní na jahody. Zpáteční cestou se 
stavěla na kraji lesa u Červeného křížku. Posadila se a vedle postavila džbánek 
s jahodami, aby se nasvačila. Chvíli ještě odpočívala a pak se chystala odejít domů. Sahá 
po džbánku, ale ten nikde. Polekala se, že ho nejspíše porazila. Zvedla se, ale marně ho 
hledala, džbán nikde nebyl. Celá polekaná se dala do hledání kolem místa, kde seděla, ale 
nikde ho nenašla. Vrátila se domů celá popletená a do lesa u Červeného křížku už raději 
nechodila. 

 
Blanka Krýslová 
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HISTORIE 
 
Kladruby na přelomu 19. a 20. století (2. část) 
 
Kladruby t ěsně před 1. světovou válkou 

Zatímco se v celé Evropě pomalu schylovalo k válečnému střetu, nic netušící 
Kladruby si žily poklidným životem provinčního maloměsta. Zato kladrubský „majorátní 
pán“, JUDr. Alfréd III. kníže Windischgrätz, v té době předseda horní neboli panské 
komory rakousko - uherského parlamentu ve Vídni, měl už jistě podrobnější informace 
o politické situaci i válečných přípravách v okolních zemích. Tehdy ovšem také truchlil 
nad smrtí svého jediného syna Vincence, jenž měl být jeho nástupcem i v Kladrubech. 
Ten, ač v mládí nadaný student, pak diplomat na velvyslanectví ve Washingtonu a poté i 
v Římě, si právě nedaleko italského hlavního města vpálil kulku do hlavy kvůli svým 
nesplatitelným dluhům. Ale sám kníže Alfréd si vybudoval elitní „válečný sbor“ 
z dobrovolníků, jehož prapor si nechal v kladrubském kostele sv. Jakuba vysvětit za 
velké účasti lidu z Kladrub i dalekého okolí. Ani překrytí severní části střechy na 
klášterním chrámu šindelem, možná dodaným zrovna z jeho bývalé „šindelárny“ (pily) u 
Brodu na Výrovském potoce, ho ani příliš nevzrušovalo, neboť on sám přebýval většinou 
ve Vídni. 
„Náš“ kronikář, farář František Hlavsa, jehož zápisy převládaly v první části tohoto 
vyprávění (a budou převládat i v tomto), povýšený v té době na druhého sekretáře 
stříbrského vikariátu, měl v předválečném roce svých starostí až nad hlavu. Očekával 
totiž generální vizitaci pražského arcibiskupa, kardinála Leo Skrbenského. Ten skutečně 
poslední květnový den roku 1913 přijel na nádvoří kladrubského zámku, kde jednak 
zkoušel školní děti z náboženství a jednak vykonal slavnostní biřmování. Snad 
nejzajímavější na tom bylo, že přijel do Kladrub automobilem, a to byla pro naše 
městečko na tuhle dobu nějaká událost! Už předtím kladrubský Okrašlovací spolek 
vysázel na místě bývalého hřbitova u kostela na náměstí nové stromy, včetně několika 
moruší a vystavěl branku vedle kostelní zdi s železnými dvířky do tohoto malého parčíku. 
Ještě na jednu zajímavou, ale velice překvapivou zprávičku nesmím zapomenout. Asi 
nebudete věřit, ale v roce 1914, právě v prvních dnech začátku války, bylo v Kladrubech 
na náměstí (jak uvádí historik Weschta) otevřeno kino s příznačným názvem Viktoria. 
Jistě nebylo v budově, kterou dnes z tradice nazýváme kinem, tam byla tenkrát škola, ale 
zřejmě v některém hostinci. 
 
První světová válka 
A pak to znihehožnic uhodilo. Sarajevský atentát. Jeho c.k. Výsost arcivévoda František 
Ferdinand, čekatel na rakouský trůn po dosluhujícím stařičkém Františku Josefovi I.,  
a jeho manželka  vévodkyně Žofie z Hohenburgu zemřeli po atentátu v Sarajevu. Stalo se 
v neděli 28. června 1914 a také v Kladrubech byla okamžitě ustavena smuteční komise se 
všemi městskými potentáty v čele, uskutečněna tryzna za oba zemřelé, na níž držel řeč 
farář Hlavsa. A za necelý měsíc nato následovala mobilizace všech vojáků v záloze. 
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Jejich jmenovitý seznam visel na radnici a uvedení muži byli povinni se dostavit 
okamžitě ke svým vojenským útvarům. Loučení bylo smutné. Na stříbrské nádraží je 
odvážely vozy a u kapličky za městem se s nimi loučily nejen jejich rodiny a známí, ale 
také starosta a komandant zmíněného Windischgrätzova Válečného sboru spolu s farářem 
Hlavsou, od něhož dostali ještě svátost sv. přijímání. Před odjezdem provolali slavnostní 
„Hoch!“ císaři pánu s pevnou myšlenkou, že se do Vánoc určitě vrátí domů, neboť malé 
Srbsko se jistě dlouho bránit nebude. 
Ve farní kronice jsou pečlivě vyvedené seznamy všech 140 mužů, kteří v první 
mobilizační vlně nastoupili i 11 dalších, poslaných k pracovním oddílům i s místem jejich 
nástupního útvaru a také vojáků narukovaných z okolních vesnic farnosti – z Mileva 20, 
z Vrbice 31, z Brodu 19 a z Lázu 3 (Pozorka patřila pod zámeckou faru, proto není v této 
farní kronice uvedena). Uvažujeme-li i další odvedence z pozdějších let války, odešlo 
bojovat za císaře pána z Kladrub 211 odvedených. Zůstalo jen několik mužů, zařazených 
do Sboru dobrovolných hasičů, v němž potom převládaly spíše ženy. Po válce pak 
vzniklo velké tablo s fotografiemi všech kladrubských účastníků válečných bojů, včetně 
vyznačení těch, kteří se po válce nevrátili. I když existuje jeho kopie, nelze ji pro špatnou 
kvalitu, ani pro její velikost ve Zpravodaji zveřejnit. 
Sotva válka vypukla, dostaly všechny školy od ministerstva vyučování příkaz 
k povinnému sběru ostružiníkového listí, které se ve velkém sušilo na půdách obou 
kladrubských škol k vaření čaje pro frontové bojovníky. Slečna Anna Honalová ve svém 
hostinci „U Zlatého jelena“ (č. 78, býv. hostinec u Kordíků) po dva týdny rozcupovávala 
s více než dvaceti dětmi sebrané vlněné látky, určené pro šití vojenských uniforem,  
a považte – otop i světlo platila ze svého, jak uvádí kronika. Válka v polské Haliči 
vyhnala odtud množství uprchlíků, a tak i do Kladrub přivezly čtyři žebřiňáky začátkem 
listopadu 110 polských Židů, kteří byli rozmístěni do hospod,  později i do zámku  
a soukromých rodin. Radnice jim přispívala částkou 70 haléřů (tehdy to ovšem nebyla až 
tak malá částka, jak bychom si mohli myslet) na osobu a den. Nedlouho potom přišlo 38 
dalších utečenců z Bukoviny od rumunských hranic, kteří přinesli do Kladrub skvrnitý 
tyfus. Musela být pro ně zřízena izolace v domku zvaném Krimhäusel na soutoku 
Žďárského potoka s potokem od Lhoty v lese pod Žďárem, kde jich i několik zemřelo. 
 
Začaly se objevovat první problémy se zásobováním obyvatelstva a s cenami zboží. 
Kupodivu, nejdříve se to projevilo u piva, jehož cena za litr stoupla o 4 haléře (ovšem 
v Kladrubech stál prý 1 litr stále 30 haléřů!). Ceny rapidně stoupaly, např. zmínění polští 
Židé požadovali v březnu 1915 za jednu husu od 7 do 9 Korun, tedy třikrát více, než bylo 
dosud zvykem. Cena živé krávy vzrostla ze 400 na 600 K, tažného vola z 1200 na 2000 
K. Od 11. dubna 1915 byly zavedeny potravinové lístky na chléb a mouku. Pro každou 
osobu bylo možné na ně zakoupit na týden 1,4 kg mouky nebo 1,9 kg chleba. Těžce 
pracující měli dávky o něco vyšší, naopak tzv. samozásobitelé (rolníci) nižší. Bochníček 
žitného chleba o váze necelých půldruha kilogramu stál na lístky 80 h, 1 litr mléka 18 až 
22 h, 1 vejce 18 h (dříve 10 h). Od dubna 1916 byly zavedeny i lístky na cukr, přičemž na 
jednu osobu byl příděl 1,25 kg na měsíc. 
Stále se sbíralo pro armádu všechno možné od zlata, stříbra a barevných kovů, přes 
vlněné věci, listy ostružin, malin, jahod a kopřivy až po různé výpěstky z polí a zahrad, 
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maso i mléčné produkty. Zajímavá poznámka se týká sběru mosazných hmoždířů, za něž 
dostávaly hospodyňky výměnou porcelánové. Tato akce byla přísně sledována a konaly 
se i domovní prohlídky, při nichž se hledaly neodevzdané hmoždíře. Kvůli šetření 
petrolejem a elektřinou byl od 1. května 1916 zaveden letní čas. V zemědělství chyběly 
pracovní síly, a tak pro velké sedláky a velkostatkáře, např. na Žďár a Alfrédov, byli 
přidělování srbští zajatci, ubytovaní v zámeckém mlýně na Pozorce (dnes dům p. Pilíka). 
Do domku zvaném Jakobizeche pod školou u první důlní štoly byli nastěhováni další 
uprchlíci z Haliče, z nichž někteří rovněž onemocněli tyfem. V září 1916 byly zavedeny 
také přídělové lístky na kávu – tedy směs pražených obilek žita a cikorky z kořenů 
čekanky v množství 375 g na 8 týdnů. Následovaly tzv. tabačenky, ale ty byly často 
vyměňovány na černém trhu za nutnější produkty. Školy se potýkaly s nedostatkem uhlí a 
dostávaly jen uhlí hnědé. Také pro domácnosti se přidělovalo na celou zimu jen 50 kg 
většinou hnědého uhlí. Černé uhlí bylo možné získat jen výměnou za potraviny nebo 
třeba šperky. Rodiny musely hlásit své zásoby brambor a ty jim byly často „rekvírovány“ 
přepadovými raziemi, stejně jako obilí, mouka a další zásoby. 
Nejen válečnými událostmi žily v té době Kladruby. V roce 1915 oslavil Sbor 
dobrovolných hasičů 40 let svého trvání. 1. října 1916 byl oceněn kočí kladrubské pošty 
Josef Schmid za 30 let věrné služby peněžitou odměnou. Vždyť vykonal za každého 
počasí při cestách s dopisy a balíky mezi Kladruby a stříbrským nádražím vzdálenost, jež 
představovala několikanásobnou délku zemského rovníku. Mimoto byl oceněn Spolkem 
pro ochranu zvířat diplomem a prémií 20 korun za vzorné chování ke svému koňskému 
spřežení. Také od svého nadřízeného, poštmistra Gotschyho, obdržel za svoji poctivost 
a přesnost odměnu 30 K. V roce 1917 ke všemu přišla velice tuhá zima (-19o), takže bylo 
nutno zavírat školy a nechávat děti doma. Je jistě dostatečně známo, že zemřelého 
mocnáře Františka Josefa I. nahradil v roce 1916 císař Karel I. 
Dosavadní podomní sběr barevných kovů nestačil na výrobu zbraní a vojenské munice. 
Vídeňská vláda proto nařídila tzv. rekvírování (odebírání) zvonů ze všech kostelů. 12. 
října 1916 byl proto odebrán střední zvon z kostela sv. Jakuba o průměru 115 cm a dva 
dny poté větší zvon s průměrem 136 cm, přičemž oba byly shozeny na vrstvu slámy. 
Zůstal tedy jediný zvon s průměrem 92 cm. Mimo těchto byly ještě odebrány další, tzv. 
umíráček o průměru 40 cm, hřbitovní zvon s průměrem 54 cm (100 kg), na klášterním 
kostele tři zvony o hmotnosti 78, 49 a 17 kg a dále zvony z věžiček na budově špitálu 
a na Žďáru z budovy šafáře. Uvažovalo se dokonce o možnosti strhnout měděnou střechu 
z klášterního kostela, k tomu ale naštěstí nedošlo. Z kladrubského panství bylo odvezeno 
celkem 16 zvonů na mlékařském voze na nádraží do Stříbra. Obce měly za ně dostat po 
4 K za každý kilogram, ale tyto peníze nikdy neviděly. Zajímavé je, že velký zvon 
z kostela na náměstí zůstal delší dobu stát ve vagónu v Plzni na nádraží a čekal na 
roztavení ve Škodovce. Díky starostovi Stelzerovi (a prý i Windischgrätzovi) byl odtud 
vrácen do Kladrub, kde pak stál na náměstí několik měsíců, aniž by se někdo po něm 
sháněl. 
V předjaří roku 1918 už byla zásobovací situace neúnosná. Podloudnictví a černý trh 
dosahovaly takových rozměrů, že je nebylo možné zvládnout ani pomocí vojska 
a četnictva. Ceny rostly do závratných výšek, „křečkové“ z průmyslových oblastí se 
obohacovali na úkor vesnických rodin a peníze už přestaly mít jakoukoliv cenu. Také na 
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válečných frontách to vřelo. Vojáci nevěděli nic o svých rodinách a známých, pošta jim 
nedocházela, a proto houfně opouštěli své útvary a vraceli se domů. V roce 1918 se dal 
třeba pytel pšenice sehnat za 1000 K, 1 strych (0,29 ha) půdy v Kladrubech stál 3800 K. 
Rozmáhaly se krádeže, na podzim roku 1918 ještě začala řádit „španělka“ (chřipka), na 
níž i v Kladrubech zemřelo mnoho lidí. Za této situace byla vyhlášena 28. října 1918 
samostatná Československá republika. 
 
První léta samostatné ČSR 
 Německé obyvatelstvo v pohraničních oblastech, které připadly k ČSR,  
se s tímto stavem příliš smířit nechtělo a poukazovalo na Wilsonovo prohlášení  
o sebeurčení. První měsíc se nic nedělo. Vojáci se vraceli z války, setkávali se staří 
kamarádi a na radnici se objevila prozatímní deska se jmény kladrubských padlých. 
Odstupujícího starostu nahradil Josef Manet, ale už jen jako starosta v neplacené funkci. 
Náladu německého obyvatelstva vystihl v zámecké farní kronice farář Anton Waag: 
„28. října 1918 začalo nové uspořádání světa. Císařové i trůny se zhroutili. My, němečtí 
příslušníci západních Čech,  jsme byli přičleněni k ČSR. Nastaly trpké chvíle pro všechno 
německé a katolické. Češi a sociální demokraté se stali pány.“ 
 Jedním z prvních počinů československé vlády byla 
tzv. Rašínova peněžní reforma. Po válce byl značný 
nedostatek bankovek v hodnotě 1 K a 2 K, v oběhu jich byla 
jen polovina z původně vydaných. Ty byly proto orazítkovány 
a vráceny do oběhu, jenže jejich hodnota byla zmenšena 
v poměru 1:100. V Kladrubech probíhalo razítkování na 
radnici pro místní i pro obyvatele okolních 13 vesnic. Alfréda 
Windischgrätze postihl nejen zákaz používání šlechtických 
titulů, ale především pozemková reforma, nazývaná podle 
ministra zemědělství A. Švehly. Jenže Windischgrätz, díky 
známostem z předchozích státnických funkcí, měl již dopředu 
informace o chystané reformě, a tak ještě před záborem prodal 
šikovně městu Kladruby celý výrovský revír lesa o rozloze 
500 ha, včetně hájoven v Brodu a Výrově, za 1 milión Kč. 
Kladrubská radnice se z tohoto dluhu ještě dlouho potom 
nemohla vzpamatovat. Windischgrätzům byly odebrány 
pozemky ve Štěkni, v Jablonici a z kladrubského majetku 
statky v Alfrédově a v Jivjanech. Majitelem Alfrédova se stal 
posléze major českých legií v Rusku Bohumil Velík, zatímco 
Jivjany připadly německému pastvinářskému družstvu ze 
Skapců, od něhož je pak odkoupil statkář Gotschy ze Zhoře. Je zajímavé, že obyvatelé 
Kladrub se sešli na protestní akci proti této reformě a zastávali se svého zámeckého pána. 
 Obyvatele Kladrub vzrušil v roce 1918 požár stodoly na Žďáru, kterou zapálily 
malé děti a také vražda mladé kladrubské dívky jejím milencem, synem bohatého sedláka 
z Vrbice. V roce 1920 musela zdejší cihelna vyměnit nefunkční pec, ale nová, dvojitá za 
130 000 Kč se neosvědčila a musela být vyřazena. Zatímco začátkem roku 1919 
probíhaly v nedalekém Stříbře bouřlivé demonstrace proti ČSR doprovázené ozbrojenými 
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srážkami německého obyvatelstva (podle Adolfa Vešty byli i mrtví!), v Kladrubech byl 
relativní klid. Snad k tomu přispěl i příchod 200 vojáků 3. baterie tzv. horské jízdy, která 
se ubytovala v zámeckých prostorách a posléze i její 4. baterie, jejíž velitel v hodnosti 
kapitána bydlel u pekaře Gotschyho (č. 41), dva důstojníci ve farní kanceláři (ve farních 
stájích bylo 8 vojenských  koní), další u obchodníka Pimpera (č. 18) a v prodejně mléka 
A. Martschina (č. 194). Mužstvo se ubytovalo v městském pivovaru a v hostincích č. 78 
(U Zlatého jelena), 80 (Steffanides) a Na vzduchu (Zur Luft), kde byla i kuchyně. V roce 
1921 po mobilizaci, nařízené kvůli návratu bývalého císaře Karla I. do Maďarska, 
obsadili vojáci 205. jízdního pluku krátce, během prázdnin, i obě školní budovy a místní 
sály. Farní kronika uvádí, že i to bylo příčinou začínající „násilné čechizace“, jejímž 
motorem měl prý být vrchní sládek zámeckého pivovaru Bohuslav Matuš, jinak výborný 
odborník na svém místě. Německý strážmistr na četnické stanici Johann Müller byl 
penzionován a na jeho místo dosazen Čech, stejně jako na funkci poštmistra 
i doručovatele. 
 V roce 1920 oslavila místní organizace Červeného kříže 50 let svého trvání. 
Byla založena v roce  1870 slečnou Františkou Turtenwaldovou, která pak žila jako farní 
hospodářka v Tisové u Tachova, kde zemřela v roce 1882 ve věku 82 let. Původní počet 
členů této organizace byl 20, ale k roku 1885 stoupl na 110 a na přelomu století pod 
vedením slečny Františky Bauerové měl místní Červený kříž již dokonce 345 členů! 
Klášterní chrám postupně chátral, protože na jeho opravy nikdo nepřispíval. Ze sbírky 
farníků byl zakoupen alespoň jeden zvon v hodnotě 3000 Kč. V roce 1921 byl v bývalém 
klášterním mlýně, vykoupeném Windischgrätzem od soukromníka, zahájen provoz malé 
vodní elektrárničky, vybudované firmou E-Werke z Prahy, která dodávala proud do 
zámku i obce Pozorky denně od 19 do 23 hodin. 
 28. srpna 1918 uspořádaly katolické spolky z Kladrub Katolický den jakožto 
župní pouť v zámeckém parku. Za pěkného počasí a účasti biskupa Georga Glossauera 
přišlo dopoledne na mši přes 20 procesí z blízkých i vzdálenějších vesnic (mimo jiné 
z Hostouně, Bezdružic Stoda, Tachova, Horšovského Týna, Nýřan atd.). Účinkoval 
i chrámový sbor a odpolední průvod z náměstí vedla nedávno předtím založená 
kladrubská kapela. U „zahradní verandy“ neboli hudebního pavilónu byla postavena 
pivovarským sládkem Matušem tribuna, na níž se vystřídala celá řada řečníků. Zatímco 
biskup Glosauer seznámil přítomné s historií zdejšího kláštera, mnozí další se obouvali 
do československé vlády, která prý pořádá „štvanice proti katolickým kněžím“, vystupuje 
proti náboženské výchově na školách i v rodinách a vyzýval katolíky, aby se tomu 
bránili. Jiný řečník burcoval především katolické ženy, aby prokázaly v tomto směru 
silnou ruku a silné srdce. Byla schválena rezoluce, která vyzývala vládu k odstoupení 
kvůli nátlaku na lid, měšťany a střední školy kvůli vypouštění katolické mravnosti 
a náboženství ze svých osnov. Celková účast se odhadovala na 8 až 10 tisíc lidí. 
Nepřítomný Alfréd Windischgrätz zaslal tomuto setkání pozdravný telegram. Bylo 
vybráno 600 Kč na charitu a 100 Kč na pomník padlým ze světové války. 
  O tom, jak pokračoval další vývoj v Kladrubech podle zápisů faráře Hlavsy 
i jiných pramenů až do Hlavsovy smrti v roce 1934 bude popsáno v příštím Zpravodaji.      
                                                                                                         
                                 Jiří Čechura   
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KULTURA 
 

Masopust 2010 
 
„Masopuste, Masopuste, jen nás holky 
nevopuste…“  
Tak nějak jsme to zpívali letos, nebo ne…  
Nebo tak nějak podobně… 
Ale muzika hrála pěkně- do skoku, kroku i hopu.  
Ať Vám ten zpěv vydrží celyj rok, a příště se 
doufejme, sejdeme 5.3.2011- na MASOPUSTU, 
co mu bude čtvrt století, kluk jeden čiperná… 
                     Pronobus 
 
 

Letos již podruhé 
skončil masopustní 
průvod maškar v sále 
kulturního domu  
U Koruny na 
Masopustní taškařici 
pořádané Kladrubskou 
divadelní společností. 
Již podruhé jsme mohli 
být svědky toho, jak 
celodenním putováním 
unavené maškary 
najednou zčista jasna 
ožijí a křepčí do 
pozdních nočních hodin 
(a někteří i do brzkých 
ranních:-)         

Tentokráte to však nebyla ledajaká taškařice, ale pravý nefalšovaný večírek rodiny 
Addamsových! Program mohl směle konkurovat nejprestižnějším kulturním akcím, 
vždyť se začínalo tradičním slavnostním předtančením, nechyběla květinová volenka 
(detailisté by mohli namítat, že přesnější výraz by zněl „stonková volenka“) a kdo 
z pořadatelů všech možných plesů a bálů v ČR  
(o Kladrubech nemluvě) by si mohl dovolit pozvat jakožto půlnoční překvapení rovnou 
tři hvězdné zpěváky – Elvise Addamse Presleyho, Michaela Addamse Jacksona  
a Fredieho Addamse Mercuryho najednou? …  

Ale dosti bylo chvály! Přijďte zase za rok a sami uvidíte!             
            Morticia, Festr, Gomez a zbytek „famílie“ Addamsových 
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Pozvánky:  
 
 

„Oslava Mezinárodního dne žen“ 
 v sobotu 13. března 2010 

od 17.00 v sále kulturního domu v Kladrubech 
V programu vystoupí  děti z mateřské, základní i umělecké školy 

v Kladrubech. Malé občerstvení připraveno. 

 
 

 

„ Komorní koncert staré hudby “  
v pátek 19. března 2010  od 18.00 hodin  

 v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech  
Pořádá Základní umělecká škola Stříbro- pobočka Kladruby. 

V programu vystoupí žáci ve hře na klavír, flétny, kytary, 
Quartetto zobcových fléten.  

 
 
 
 

 

          „Kurz pletení z pedigu“ 
v sobotu 20. března 2010  od 14.00 hodin na Infocentru 

cena 240 Kč (včetně materiálu), přihlášky: tel. 724 514 541 
 

 
 

 

„Klubový večer“   
 

v pátek 26. března  2010  v 19.00 hodin  
S Vaškem Chaloupkou  budeme vařit i ochutnávat  

čínské nudle i  kvetoucí čaj. 
v restauraci U Koruny, vstupné dobrovolné 
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„Kv ětná neděle- mše svatá“ 
v neděli 28. března  2010  v 10.30 hodin 

v kostele sv. Jakuba na náměstí 
 
 
 
Zájezd do šantánového divadla PLUTO v Plzni :  

„Zieglerka“  
ve středu 31. března  2010  

v 18.00 hodin 
cena 50,- senioři, ostatní pouze 

cena lístku 170,-. 
Odjezd autobusu v 18.00 

z Kladrub aut. zastávky v Zadní 
ulici.  

V ceně preclík, pivo, utopenec + 
kalendář divadla PLUTO 

Operetní revue o královně českých 
subret Marii Zieglerové. 

 Představení s nejslavnějšími šlágry z operet Hervého, Lehára, Kalmána a dalších.  
Výpravná scéna i kostýmy.  

 
 
 
 

„Prodej velikonočních výrobků 
žáků ZŠ“ 

ve čtvrtek 1.4. od 8:00 - 13:00 hod. 
na kladrubském náměstí 

+ 
 v neděli 4.4. od 13:00 

v rámci Velikonočních trhů na 
kladrubském klášteře 

Přijďte si nakoupit velikonoční dekorace a podpořit 
tak naši „adoptovanou“  

Muthinu Munywoki z Keni! 
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„Velikono ční koulo-boulení“ 

 
ve čtvrtek 1. dubna 2010   

pořádá MěÚ - komise kultury a školství pro všechny kladrubské děti 
 a děti  z Brodu, Mileva, Tuněchod, Lázu a Vrbice  

Jen pro nás je zamluven areál TJ Baníku Stříbro  
od  9.00 do 12.00 hodin. 

KUŽELKY – BOWLING- SQUASH 
Cena 50Kč + peníze na občerstvení. Přihlášky u p. Nového v ZŠ. Odjezd v 7.30 

linkovým autobusem z Kladrub, návrat do 13.00 hod. 
 
 
 
 

„Velký pátek- mše svatá“ 
v pátek  2.dubna 2010  v 17.00 hodin  

v kostele sv. Jakuba na náměstí  
 
 

„Bílá sobota - mše svatá“ 
v sobotu  3.dubna 2010  v 18.30 hodin  

v kostele sv. Jakuba na náměstí  
 
 

„Pondělí velikononční- mše svatá“ 
v pondělí  4.dubna 2010  v 11.00 hodin  

v kostele sv. Jakuba na náměstí  
 
 
 
 
 

„5. Velikonoční jarmark“  
 

v neděli 4. dubna  2010  od 10.00 hodin 
na nádvoří kladrubského kláštera 
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„Velikono ční koncert“   
 

v neděli 4. dubna  2010  od 15.00 hodin 
 
V programu vystoupí 
- soubor staré hudby CAVALLA Kladruby 
- chrámový sbor Cantus Stříbro 
- Trombonový kvartet Cuatro Estudiantes Plzeň 
       Vstupné 50,- Kč. 

 
 
 
 
 

Kurz pletení z pedigu“ 
soboty 24. dubna 2010  od 14.00 hodin na Infocentru 

cena 240 Kč (včetně materiálu), přihlášky: tel. 724 514 541 

 
 

 „104. Vítání občánků“  
 
v sobotu  24. dubna 2010  v 16.00 hodin  

v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech  
 
 
 

 

„ Slavnostní stavění máje“   
pátek  30. dubna 2010   

tradi ční setkání pod májkou 
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Akce připravované v měsíci květnu a červnu 2010 
 
  1   5.2010 Májová veselice                                             
  9. 5.2010           Koncert k svátku matek                
 15. 5.2010 Historický jarmark                           
 16. 5.2010  Historický jarmark   
 23. 5.2010 Den koní      
 28. 5.2010 Noc kostelů 
 30. 5.2010 Den dětí              
 30. 5.2010 Slavnostní kácení máje  
   6. 6.2010 Mše svatá– Slavnost Těla a Krve Páně- klášterní bazilika 
 11. 6.2010 Spanilá jízda  
 12. 6.2010 Kladrubský expres – závody v lezení na rychlost 
 19. 6.2010 Letní slavnost – Slunovrat 
 22. 6.2010 Závěrečný koncert ZUŠ   

Eva Pomyjová  
 
 
 

Možnosti CZECH POINTU 
 
 

Na Městském úřadu v Kladrubech a ostatních pracovištích Czech POINTU je možné 
požadovat tyto zpoplatněné informace: 
 

- výpis z rejstříku tretů   
- výpis z katastru nemovitostí 
- výpis z bodového hodnocení řidiče 
- výpis z obchodního rejstříku 
- výpis ze živnostenského rejstříku 
- veškeré dokumenty související s provozem datových stránek  

 
 

             Hana Floriánová 
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Blahopřejeme     

V měsíci  březnu a dubnu 2010 se dožijí významného životního jubilea  tito naši občané: 

 

Březen :     Duben:  

 

Suk Jaroslav         Barfus Vladimír 

Hlaváč Václav        Kostková Hana    

Sobotková Marie    Duspiva Jaroslav  

Špička Arnošt    Hambalík Jaroslav  (Tuněchody) 

Větrovcová Hana    Pódová Charlota 

Bělov Vítězslav    Vydra Jiří 

Palmová Milena    Křen Josef 

Šimek Jaroslav (Brod)   Boubín Jaroslav  

Švarc Josef    Hájek Vojtěch (Milevo) 

Segíňová Jiřina    Uhlík Stanislav  

Hlaváčová Marcela 

Sládek Miroslav 

 

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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Únorový sen 

 
Za námi už je masopust 

i popeleční středa 
rozbřesku trvá ještě dýl, 
než nový den si předá, 

 
za okny sněhu, nevlídno, 

však zpívají si kosi, 
za měsíc jaro nastane 
a budem chodit bosi. 

 
Únor je měsíc tuhých zim, 
rampouchů, sněhu, vánic,  

naříkajících meluzin, 
že zima už je nanic. 

 
Před námi krásná představa, 

že brzy přijde jaro, 
že někde v koutku postává 

a jako by se bálo. 
 

Až zase slunce bude hřát 
a zelenat se tráva, 

budem si k tomu svátku přát 
ať jaro květy mává. 

 
     
 

Blanka Krýslová  
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SPORT 
Základní škola Kladruby a horolezecký kroužek Maglajz pořádají 
 4. ročník boulderingu mládeže pro žáky základních škol 
 

„Maglajz  Boulder  Cup“  
 
Závod se uskuteční  13. 3. 2010 na umělé horolezecké stěně 
v tělocvičně ZŠ Kladruby 
Prezentace:       8,45 – 9,15 hod. 
Zahájení:          9,30 hod. /kvalifikace/, 12,30 hod. /finále/ 
Přihlášky:         do 10.3. 2010  na  novy.zs@kladruby.cz, 
                           nebo 374631794, 733677038 
Startovné:         30,- Kč 
Kategorie:         H1, D1 - ročník 2001 a mladší 
                           H2, D2 - ročník 2000 - 1999 
                           H3, D3 - ročník 1998 - 1997 
                           H4, D4 - ročník 1996 - 1995 
                           H5, D5 - ročník 1994 - 1992 
 Z kvalifikace postoupí do finále 2 – 6 nejlepších závodníků /bude upřesněno podle počtu 
přihlášených/, poleze se podle běžných pravidel pro bouldering do max. výše 3,5m /bez 
jištění/. 
Závodníci na 1.– 3. místě v kategoriích H,D 1.-4. získají ceny, které jsou zabezpečeny ze 
sponzorských darů MěÚ Kladruby, Hannah Plzeň, Ehrmann Stříbro a Poštovní spořitelny 
a budou jim započítány body do celkového hodnocení 4. ročníku Překližka Cupu 2010. 
V kategorii H5, D5 cenu obdrží pouze vítěz. Všichni závodníci obdrží drobný dárek              
a občerstvení. 

Pavel Nový              

 

„Volejbalový turnaj smíšených 
družstev“ 

v sobotu 3. dubna 2010  

Každoročně pořádá TJ Sokol Kladruby 
– oddíl volejbalu žen turnaj smíšených 
družstev v tělocvičně místní Základní 
školy v Kladrubech. Registrace 
družstev je v 8.30 hodin, zahájení 
turnaje v 9.00 hodin. Zápisné 20,- Kč / 
osoba. I jednotlivci se mohou zapojit   
a společně vytvořit družstvo. 
                                 Helena Kunešová 
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Víte, že … 
 
…10.2.2010 k zápisu do Základní školy v Kladrubech přišlo 25 dětí. Šest dětí se přišlo 
ukázat po ročním odkladu školní docházky, většina z nich dozrála v šikovné žáky. 
Předpokládaný počet dětí, které budou mít pravděpodobně odloženou školní docházku 
o rok nebo nastoupí do jiného typu základní školy je 5, takže v září 2010 bude v 1. třídě  
26 žáků - prvňáků. 
  
…byly vydány mapy města Kladrub i okolí za finanční podpory Plzeňského kraje, na 
podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu. Mapu Kladrub velikosti A4 si zdarma 
můžete vyzvednout ve vstupní hale městského úřadu a mapa Kladrub a okolí velikost 
400x600mm stojí 20,- Kč. 
 
…ve čtvrtek 18.2.2010 obyvatelky domu s pečovatelskou službou oslavily druhé výročí 
svého ranního cvičení… 
 
…Charitní ošetřovatelská služba Městské charity Plzeň-pobočka Stříbro poskytuje: 
aplikace injekcí a inzulínu, odběry krve a biol. materiálu, monitorování krevního tlaku, 
natočení EKG, podání léčiv a infúzí, převazy a speciální výkony, rehabilitace, komplexní 
hygienickou péči, péče o umírající doma. Výkony navrhuje obvodní lékař, zajišťují 
zdravotní sestry, hradí zdravotní pojišťovny. Kvalitní péče je doplněna zapůjčováním 
pomůcek (polohovací lůžka, antidekubitní matrace, zvedák, chodítka, invalidní vozíky 
atd.). Kontakt nám. Svobody 220, 349 01 Stříbro, středa 15.00-17.00 hodin, tel: 731 433 
113, www.charita.cz, www.mchp.cz. 
 
 
… ve dnech 28. května 2010 a 29. května 2010 jsou vyhlášeny volby do Poslanecké  
sněmovny České republiky… 
 
 
… termíny svateb na rok 2010 najdete na www.kladruby.cz  pod  „město“… 
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Placená inzerce 
 

                                                  PPRROODDEEJJ  CCHHOOVVNNÉÉ  DDRRŮŮBBEEŽŽEE  
 
 /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/ 
 
trasa č.5 Tachovská 

 
•••• 13h Trpísty /u pošty/  •••• 14h Těchlovice /na návsi/  
•••• 15h Černošín /pod kostelní zdí/  •••• 16h Svojšín /před OÚ-u Smíšené zboží/     
•••• 17h Kladruby u Stříbra /na náměstí- před cukrárnou/   
 
Prodej 7.4.2010   při objednání 10ks kuřic – kbelík ZDARMA!!!  
Kuřice černé, červené    stáří: 14-18týd. cena: 
130-150,-Kč 
 
Prodej 24.5.2010 při objednání 10ks drůbeže - Nutrimix ZDARMA!  

 /vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže/ 
 

Kuřice černé, červené  stáří: 14-18týd. cena:130-150,-Kč 
 
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/         1-3týd.          60-80,-Kč 
 
Kačeny barbarie /husokačeny/       1-3týd.          90-110,-Kč 
 
Husy /bílé/          1-3týd.          130-150,-Kč 
 
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/      6-8týd.          250-290,-Kč 
 
 

Drůbež, prosím,OBJEDNÁVEJTE  na adrese: 
Gallus Extra s.r.o.,  

Pražská 8, 586 01 Jihlava 
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331,  

po-pá 8-15h ! 
 gallus.extra@gmail.com 
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P R O D E J     S L E P I Č E K  
 
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky 
snáškových plemen  
 
Hisex hnědý, 
Tetra hnědá  
a Dominant žíhaný, kropenatý, černý a modrý. 
 
Stáří slepiček –17-20 týdnů.   
Garantujeme začátek snášky maximálně do 4 týdnů od data 
prodeje. Cena 138 – 148 Kč/ks dle stáří .  
 
Je možno si telefonicky objednat i slepičky 10 týdenní  
- cena 95 Kč / ks 
 
 
Prodej se uskuteční            v  Kladrubech  
 

ve čtvrtek 18. března 2010 
 

u restaurace  U  Kláštera  - v 17.50  hodin 
 

 
 

Případné bližší informace tel : 
 

728605840,  606490805,  415740719,  728165166 
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