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Víte, že
Placená inzerce

Vážení spoluobčané,
dobře si vzpomínám, jak jsem před čtyřmi lety psala svůj první úvodník
do kladrubského Zpravodaje. Mám totiž pocit, jako by to bylo včera. Tehdy jsem
psala, že výsledky voleb se vždycky někomu líbí a někomu ne. A na tom se
samozřejmě nic nezměnilo. Tehdejší výsledky byly pro někoho nečekané.
A překvapivé byly pro některé i výsledky letošní. Podle výsledků voleb se však
jednalo pro většinu z Vás o překvapení milé a pozitivní. Jasně jste dokázali, že
souhlasíte s většinou kroků současného vedení města a přejete si, abychom se
o naše město starali i nadále.
Všem voličům patří velký dík. V první řadě za to, že přišli k volbám a ukázali
tak, že jim osud našeho města není lhostejný. Letošní volební účast 68 % byla
nadprůměrná nejen z hlediska celorepublikového, ale i z hlediska volební účasti
v Kladrubech v minulosti. Další dík samozřejmě patří za odevzdané hlasy, které
utvořily volební výsledek, určily tak jednotlivé zastupitele a tím i vedení města.
Dík patří i těm, kteří se o post zastupitele ucházeli, avšak zvoleni nebyli, a to ať
byli z kterékoliv kandidátky. Myslím, že i oni mohou být platnými pomocníky
při práci pro naše město.
Volební výsledek však především zavazuje všechny zvolené zastupitele a z nich
utvořené vedení města k další práci. Předvolební sliby totiž všichni dobře znáte,
a právě Vy, kladrubští občané, umíte být dobrými soudci a budete plnění
předvolebních slibů kontrolovat. Naše slova o vstřícnosti a naslouchání Vašich
názorů nejsou jen planá slova. Mnozí v Vás se jistě přesvědčili o tom, že názory
Vás, občanů, nám nejsou lhostejné a dokážeme o Vašich návrzích diskutovat.
Rádi bychom, aby Vašich návrhů bylo víc. Můžete nám je sdělit osobně, ale
i třeba e-mailem, anebo přímo na jednání zastupitelstva. Občan, který se zúčastní
jednání zastupitelstva, vždy dostane prostor pro své názory či podněty.
Doufám, že spolupráce s Vámi bude i nadále prospěšná a přínosná pro celé
Kladruby.

Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané.
S padající listím se nám odkrývají pohledy na různá zákoutí, kde najednou
zjišťujeme, že někdo vyvezl materiál patřící na skládku komunálního odpadu
a doufal, že zůstane ukrytý zrakům kolemjdoucích. Je jedno, zda se jedná
o dlaždice z rekonstrukce koupelny nebo třeba pneumatiky. Jedna z lokalit, kde si
někdo dělá skládkoviště, je i u hráze vypuštěného rybníka před dálničním
mostem směrem na Milevo. I když je to již mnohokrát zmiňovaná skutečnost,
opět zdůrazňujeme, že pneumatiky, autobaterie, elektrospotřebiče a další
nebezpečný odpad je pro občany Kladrub a okolních vesnic bezplatně odebírán
ve sběrném dvoře skládky firmy Ekodepon. Vyhozením takového odpadu nebo
třeba i stavební suti do přírody dotyčný nejen znečišťuje okolí nás všech, ale
vystavuje se i sankci, která v současné době může být i řádech desetitisíců korun.
Pěkný zbytek podzimu!
Jaroslav Pospíšil

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 25.8. 2010 do 6.10 .2010 :
Rada města v z a l a n a v ě d o m í :
-Informaci starostky města o průběhu šetření dopravní nehody pracovníka
p. Stránského s tím, že pověřuje starostku města dořešit záležitost o náhradě škody dle
platného zákoníku práce
-Protokol KÚ PK, odboru školství o výsledku průběžné kontroly v Mateřské škole
Kladruby na ověření věrohodnosti podkladů rozhodných pro stanovení rozpisu rozpočtu
přímých výdajů na rok 2010
-Zrušení žádosti p. Marcely Fišerové, Revoluční 406, Kladruby o přidělení bytu v čp. 36
po p. Šrámkovi
-Žádost p. Vladimíra Mušky, Bělojarská 1464, Tachov o pronájem části pozemku p.p.č.
726/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra (jedná se o plochu při příjezdové komunikaci a před chatou
žadatele) s tím, že požaduje bližší popis zábran proti parkování a dále nemá námitek
k užívání předmětného pozemku za účelem hřiště s tím, že předmětný pozemek budou
moci k tomuto účelu užívat i ostatní občané chatové oblasti
-Informaci místostarosty města p. Pospíšila o jednání ohledně stavu pozemku pod domem
manž. Pilvouskových a p. Punčocháře
-Informaci k pronájmu restaurace U Koruny v Kladrubech
-Souhlas se záměrem v území k vydání územního souhlasu na stavbu – přístřešek na
palivové dřevo na p.č. 1957/11 v k.ú. Kladruby, vlastník Pavel Ganobják, Kladruby
-Oznámení MAS Český Západ o výběru nejvýhodnější nabídky ke zhotovení zakázky –
PAM 35 Socha sv. Jana Křtitele nad klášterem v Kladrubech, a to akademickou
sochařkou a restaurátorkou Martinou Niubo, Oleško za cenu 6.800,- Kč
Rada města projednala a s c h v á l i l a :
-Dohodu mezi městem Kladruby a Tomášem Bikerem, Tatrovice 45, Chodov
o odstranění a okleštění stromoví a ostatních porostů ohrožující vedení Distribuční
soustavy VN na pozemku č. 433/1 v k.ú. Milevo
-Uzavření smlouvy o spolupráci při zajištění likvidace odpadů ze školní kuchyně ZŠ
Kladruby s firmou Loveland, s.r.o. Nýřany
-Výsledky výběrového řízení na akci „Revitalizace návesního rybníka Láz u Kladrub“ vítězem se stala firma Stavpro-služby, s.r.o. Kladruby
-Výsledek výběrového řízení na akci „Výstavba chodníku Milevská ul. v Kladrubech“ –
vítězem se stala firma Promonasta, s.r.o. Plzeň s cenou 1.319.483,20 Kč
-Cenu vstupného na divadelní představení divadla Semafor „Začalo to akordem“ dne
17.10.2010 v KD Kladruby – 200,- Kč
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-Prodej kalendáře města Kladruby na rok 2011 za cenu 60,- Kč
-Zařazení žádosti p. Martina Leitla, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení bytu
-Zařazení žádosti p. Hermíny Olahové, Zhoř 58 do seznamu žadatelů o přidělení bytu
v DPS
-Zařazení žádosti p. Václava Kožnara, Stříbrská 296, Kladruby do seznamu žadatelů
o přidělení bytu
-Zařazení žádosti p. Stanislava Arona, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení bytu
-Zařazení žádosti p. Kateřiny Poljakové, Kladruby do seznamu žadatelů
o přidělení bytu
-Pořadník na přidělení bytu v čp. 36 na náměstí v Kladrubech (byt po
p. Šrámkovi) - Tomáš Palma, Lenka Bogdanská
-Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1057C10/31 uzavřenou mezi městem Kladruby a PF ČR a RWE Gas Net, s.r.o. –
plynová přípojka čp. 30 Pozorka, město uhradí vlastníku pozemku PF ČR jednorázovou
částku za věcné břemeno 564,-Kč
-Výměnu podlahové krytiny v bytě školníka v budově ZŠ Kladruby od firmy Matějka
Stříbro, za cenu 200,- Kč za m2 s tím, že pokud bude použita dražší krytina rozdíl v ceně
zaplatí nájemce
-Text a vydání mimořádného čísla Zpravodaje – Zhodnocení volebního období 2006 –
2010
-Uzavření dohody mezi městem Kladruby a p. J.Šimkem, pohostinství Brod o úhradě
nákladů vynaložených na čerpání vody ze sklepa 73 kWh za cenu 4,94 Kč/ 1 kWh,
celkem tedy 360,-Kč
-Zařazení žádosti o byt p. Slávky Mrňákové, Kladruby, Sadová 289 do seznamu
žadatelů o byt
-Zařazení žádosti o byt v DPS manž. Naděždy a Miloslava Gundackerových, Zhoř E7 do
seznamu žadatelů o byt v DPS
-Nákup 2 ks nových mrazáků do KD a 1 ks chladící lednice do prodejny DPS od firmy
Marccrab gastro Plzeň (mrazák 240 l - 12.000,- Kč bez DPH, mrazák 120 l – 5.500,- Kč
bez DPH, chladící lednice s prosklenými dveřmi 240 l – 10.000,- Kč bez DPH)
-Vyřazení inventáře ZŠ Kladruby – kabinet TV a matematiky v hodnotě 4.567,20 Kč
-Přidělení bytu č. 8 v domě čp. 36 na náměstí v Kladrubech (byt po p. Šrámkovi) p.
Marcele Fišerové, Kladruby
-Přidělení bytu č. 8 v domě čp.406 v Revoluční ulici v Kladrubech (byt po p.Marcele
Fišerové) p. Václavu Kožnarovi
-Poskytnutí propagačního materiálu na Vánoční ples třídy G7 Gymnázia Stříbro, a to 5
černých knih o Kladrubech, 2 kalendáře, 3 mapy
-Poskytnutí propagačního materiálu SDH Kladruby na hru Plamen – 11 tašek – černé
knihy o Kladrubech, odznaky, mapy, samolepky
-Smlouvu uzavřenou mezi obcí Kostelec a městem Kladruby o poskytnutí finančního
daru na zabezpečení dopravy z turistického pochodu Kladrubská desítka dne 28.9.2010
ve výši 1.000,- Kč
-Použití zůstatku finančních prostředků z projektu Image prospekt ve výši 5.973,06 Kč
pro účely dalšího rozvoje cestovního ruchu na okrese Tachov
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-Poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč p. Josefu Jamriškovi, Kladruby na zakoupení
potřeb a krmení pro nalezeného psa, kterého si ponechá
-Prodloužení platnosti pozemkové nájemní smlouvy – R. Chvátalová, Plzeň s tím, že
smlouva bude prodloužena až po současném ukončení tj. po 31.12.2010, a to na dobu 2
let za stejných podmínek
-Prodloužení platnosti pozemkové nájemní smlouvy – Robert Kaiser, Kladruby s tím, že
smlouva bude prodloužena až po současném ukončení tj. po 31.12.2010, a to na dobu 2
let za stejných podmínek
-Provedení odvodnění hřbitova v Kladrubech firmou Belas JS, s.r.o. Stříbro za cenu
26.000,- Kč
-Nákup herních prvků z dotace Stříbrského regionu v hodnotě 50.000,-Kč s dotací
regionu 30.000,- Kč s tím, že zbylou částku doplatí město (hřiště Láz, Brod popř.
Kladruby)
Rada města n e s c h v á l i l a :
-Pronájem p.p.č. 1579/8 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) p. Heitzerovi, Na Štěpánce
455/22, Plzeň, neboť na předmětný pozemek je již uzavřena nájemní smlouva s jiným
nájemcem
-Přidělení bytu v čp. 36 (byt po p. Šrámkovi) p. Martině Šubrtové, Jakoubkova 97,
Stříbro, byt přidělen žadateli ze správního obvodu města Kladruby
-Pronájem pozemku ani jiný právní vztah k části p.p.č. 726/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra
-Umístění reklamní tabule firmy Susanne Leuchter, s.r.o. Milevo, na pozemek p.p.č. 27/1
v k.ú. Kladruby u Stříbra (ke křižovatce Stříbrská x náměstí) z důvodu, že na plochu bude
zpracována architektonická studie ozelenění
Rada města n e m á n á m i t e k :
-K předloženému provoznímu řádu Sběrného dvora Kladruby
-K předložené PD na vrtanou studnu na p.p.č. 1540/7 v k.ú. Brod u Stříbra – Výrov ,
vlastník pozemku Miroslav a Pavla Nozarovi, Stříbro
-K výstavbě garáže u novostavby rodinného domu na pozemku st.p.č. 50 v k.ú.
Tuněchody pozemek ve vlastnictví žadatele Jana Říhy, bytem Tuněchody 11
Rada města p o v ě ř i l a :
-Mgr. Svatavu Štěrbovou k jednání se SFŽP ve věci programu Zelená úsporám na akci
„Stavební úpravy ZŠ Kladruby“
Rada města d o p o r u č i l a :
-ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín na pozemek p.p.č. 123 v k.ú. Kladruby u Stříbra za finanční
náhradu 500,- Kč (27.3.2008 schválena smlouva o budoucí smlouvě)
-ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a firmou MBF
Czech, s.r.o. na p.p.č. 79/4 v k.ú. Pozorka u Kladrub
-ZM schválit zpracování změny č. 2 ÚPN SÚ Kladruby
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-ZM schválit zpracování změny č. 2 ÚPN SÚ Kladruby projektantem ing. Pavlem
Doležalem, Plzeň za cenu 208.000,- Kč bez DPH
-ZM schválit uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a Plzeňským krajem
o poskytnutí účelové dotace na projekt „Divadelní rok 2010“ ve výši 10.000,- Kč
-ZM schválit uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a Plzeňským krajem
o poskytnutí účelové dotace na projekt „Kladrubské léto 2010“ ve výši 15.000,- Kč
-ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi městem
Kladruby a MBF Czech, s.r.o. Praha 8 , věcné břemeno k p.p.č. 79/4 v k.ú. Pozorka
u Kladrub z důvodu uložení přípojky pro fotovoltaickou elektrárnu
-ZM schválit uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-120005755/VB 2 k pozemkům p.p.č. 1953/13 a 2063/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra
z důvodu uložení zemního kabelu NN k pozemku p. Špringla k p.p.č. 1953/12 v k.ú.
Kladruby u Stříbra , jednorázová úhrada 1000,-Kč
-ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003631/001 –
elektrifikace Výrova , jednorázová platba 9500,-Kč
-ZM schválit odprodej p.p.č. 2002/17 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 63 m2 firmě
PLAVIZ spol. s r.o. Planá, která vlastní přilehlý bytový dům čp. 360 za cenu 50,-Kč/
1 m2
-ZM schválit odkoupení p.p.č. 2226 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 5 m2 od firmy
PLAVIZ, spol. s r.o. za cenu 50,-Kč/1m2 - na pozemku je stavba chodníku
-ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti
při realizaci plynárenského zařízení uzavřené mezi městem Kladruby a RWE Gas Net,
s.r.o. Ústí nad Labem - plynová přípojka Pozorka k RD čp. 30 (p.Růžička), město je
prodávajícím, cena za plynové zařízení 27.000,-Kč
-ZM schválit pronájem části p.p.č. 1579/8 v k.ú. Brod u Stříbra p. Bohdaně
Tarantíkové, bytem Vejprnice, výměra 15 m2, cena 4,-Kč/m2/rok
-ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcných břemen k p.p.č. 2008/3, 2202/2
a 2202/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra a k budovám čp. 403,404,405,406 v Revoluční ul.
v Kladrubech k zřízení, provozování, údržby a oprav vnitřního komunikačního
zařízení. Jednorázová úhrada 711,-Kč + DPH dle budoucí smlouvy
-ZM schválit směnu pozemků a to: - pozemky ve vlastnictví města Kladruby, které
chce ARBOLES servis, s.r.o. do vlastnictví:
-p.p.č. 2103 Milevo o výměře 1077 m2
-p.p.č. 2102 Milevo, výměra 5167 m2
-p.p.č. 2106 Milevo , výměra 1866 m2
-p.p.č. 2107 Milevo, výměra 1387 m2
-p.p.č. 2109 Milevo, výměra 261 m2
celková výměra 9758 m2
- směna za pozemek ve vlastnictví ARBOLES servis, s.r.o., který bude převeden do
vlastnictví města Kladruby
- část p.p.č. 2005 Milevo, oddělený pozemek GP nově vzniklá p.p.č. 2005/2 v k.ú.
Milevo o výměře 9758 m2.Neboť se jedná o stejné výměry, neřeší se žádné doplatky.
Arboles servis uhradí náklady za GP ve výši 9744,-Kč
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-ZM schválit pronájem části p.p.č. 2008/10 v k.ú. Láz u Kladrub (před čp. 8) za účelem
zřízení předzahrádky s tím, že žadatelka p. Hana Honzíková, Láz 8, předloží souhlas
vlastníka domu čp. 8 v Lázu a dále upřesní, zda pronájem bude i v části vjezdu do
nemovitosti. Cena nájmu 0,50 Kč/1m2/1 rok
-ZM schválit odprodej p.p.č. 70/2 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 2077 m2 za účelem
výstavby RD žadateli p. Jaroslavu Mašátovi, Láz 17 s tím, že v kupní smlouvě bude
uvedena podmínka do 5 let od uzavření kupní smlouvy ukončení výstavby RD –
kolaudace. Cena 35,-Kč/1 m2. Nutno dohodnout se stávajícím nájemcem ukončení
platnosti smlouvy
-ZM schválit uzavření smlouvy s firmou Promonasta, s.r.o. Plzeň na akci „Výstavba
chodníku Milevská ul. v Kladrubech“ za cenu 1.319.483,20 vč. DPH
-ZM schválit poskytnutí daru na výstavbu toalet v budově fary ve výši 20.000,- Kč
-ZM schválit instalaci směrových světel na osvětlení ploch tabulí v budově ZŠ Kladruby
do částky 37.000,- Kč firmou Česko-bavorská, s.r.o. Kladruby
-Odkoupení domu čp.68 v Kladrubech v Revoluční ulici, majitel p.Vladimír Šebesta, za
cenu 400.000,- Kč
-ZM schválit plnění rozpočtu města Kladruby k 30.9.2010
-ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2010
-ZM schválit pronájem pozemku p.p.č. 179/20 a části p.p.č. 179/10 v k.ú. Tuněchody
u Stříbra o celkové výměře 100m2 p. Miroslavu Matouškovi, Tuněchody 30, výše nájmu
1 Kč/1 m2/1 rok, celkem tedy 100,-Kč ročně
-ZM schválit odprodej spoluvlastnického podílu ve výši ½ k p.p.č. 185/39 a k p.p.č.
178/39 v k.ú. Kladruby u Stříbra Františku Dlhému, Sadová 290, Kladruby za cenu 50,Kč / 1 m2, výměra celkem (222 m2 + 3 m2) : 2 (podíl) = 112,5 m2 x cena 50,-Kč =
5.625,-Kč + náklady na vklad práva smlouvy
-ZM schválit provedení hydroizolace u sklepů u ŠJ ZŠ v Kladrubech – firma Belas JS
Stříbro, s.r.o. – navýšení ceny o 50.000,- Kč, celková cena 130.000,- Kč (nutné provedení
výkopů okolo sklepů)
Zasedání zastupitelstva města dne 7.10. 2010 :
Zastupitelstvo města v z a l o n a
vědomí :
-Informaci starostky města o pronájmu restaurace U Koruny v Kladrubech
-Informaci starostky města o provedeném auditu – zpráva KÚ PK o výsledku
přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby – nebyly zjištěny chyby a nedostatky
Zastupitelstvo města projednalo a s c h v á l i l o :
-Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění
-Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.9.2010
-Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2010
-Smlouvu č. 4604/2010 uzavřenou 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
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-Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové
dotace na projekt „Divadelní rok 2010“ ve výši 10.000,- Kč
-Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové
dotace na projekt „Kladrubské léto 2010“ ve výši 15.000,- Kč
-Přijetí finančních příspěvků 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
-Přijetí dotace od MAS Český západ ve výši 599.400,- na rekonstrukci kabin na
fotbalovém hřišti v Kladrubech
-Odkoupení p.p.č. 2225 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 131 m2 od PF ČR za cenu
dle znaleckého posudku
-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
-Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s.
Děčín na pozemek p.p.č. 123 v k.ú. Kladruby u Stříbra za finanční náhradu 500,- Kč
(27.3.2008 schválena smlouva o budoucí smlouvě)
-Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené mezi městem Kladruby
a MBF Czech, s.r.o. Praha 8 , věcné břemeno k p.p.č. 79/4 v k.ú. Pozorka u Kladrub
z důvodu uložení přípojky pro fotovoltaickou elektrárnu
-Uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0005755/VB 2 mezi
městem Kladruby a ČEZ Distribuce Děčín k pozemkům p.p.č. 1953/13 a 2063/1 v k.ú.
Kladruby u Stříbra z důvodu uložení zemního kabelu NN k pozemku p. Špringla
k p.p.č. 1953/12 v k.ú. Kladruby u Stříbra , jednorázová úhrada 1000,-Kč
-Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003631/001 mezi městem
Kladruby a ČEZ Distribuce Děčín na elektrifikaci Výrova , jednorázová platba 9.500,Kč
-Odprodej p.p.č. 2002/17 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 63 m2 firmě PLAVIZ,
spol. s r.o. Planá, která vlastní přilehlý bytový dům čp. 360 za cenu 50,-Kč/1 m2
-Odkoupení p.p.č. 2226 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 5 m2 od firmy PLAVIZ,
spol. s r.o. za cenu 50,-Kč/1m2 - na pozemku je stavba chodníku
-Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o spolupráci a součinnosti při realizaci
plynárenského zařízení uzavřené mezi městem Kladruby a RWE Gas Net, s.r.o. Ústí
nad Labem - plynová přípojka Pozorka k RD čp. 30 (p.Růžička), město je
prodávajícím, cena za plynové zařízení 27.000,-Kč
-Pronájem části p.p.č. 1579/8 v k.ú. Brod u Stříbra p. Bohdaně Tarantíkové, bytem
Vejprnice, výměra 15 m2, cena 4,-Kč/m2/rok
-Uzavření smlouvy s Telefonicou O2 o zřízení věcných břemen k p.p.č. 2008/3, 2202/2
a 2202/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra a k budovám čp. 403,404,405,406 v Revoluční ul.
v Kladrubech k zřízení, provozování, údržby a oprav vnitřního komunikačního
zařízení. Jednorázová úhrada 711,-Kč + DPH dle budoucí smlouvy
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-Směnu pozemků, a to: - pozemky ve vlastnictví města Kladruby, které chce
ARBOLES servis, s.r.o. do vlastnictví:
p.p.č. 2103 Milevo o výměře 1077 m2
p.p.č. 2102 Milevo, výměra 5167 m2
p.p.č. 2106 Milevo , výměra 1866 m2
p.p.č. 2107 Milevo, výměra 1387 m2
p.p.č. 2109 Milevo, výměra 261 m2
celková výměra 9758 m2
- směna za pozemek ve vlastnictví ARBOLES servis, s.r.o., který bude převeden do
vlastnictví města Kladruby
-část p.p.č. 2005 Milevo, oddělený pozemek GP nově vzniklá p.p.č. 2005/2 v k.ú.
Milevo o výměře 9758 m2. Neboť se jedná o stejné výměry, neřeší se žádné doplatky.
Arboles servis uhradí náklady za GP ve výši 9744,-Kč
-Pronájem části p.p.č. 2008/10 v k.ú. Láz u Kladrub (před čp. 8) za účelem zřízení
předzahrádky u čp. 8 v Lázu, žadatelka Hana Honzíková, Láz 8, cena nájmu 0,50
Kč/m2/rok
-Odprodej p.p.č. 70/2 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 2077 m2 za účelem výstavby RD
žadateli p. Jaroslavu Mašátovi, Láz 17 s tím, že v kupní smlouvě bude uvedena
podmínka do 5 let od uzavření kupní smlouvy ukončení výstavby RD – kolaudace. Cena
35,-Kč/1 m2
-Uzavření smlouvy s firmou Promonasta, s.r.o. Plzeň na akci „Výstavba chodníku
Milevská ul. v Kladrubech“ za cenu 1.319.483,20 vč. DPH
-Poskytnutí daru Římskokatolické farnosti Kladruby na výstavbu toalet v budově fary ve
výši 20.000,- Kč
-Instalaci směrových světel na osvětlení ploch tabulí v budově ZŠ Kladruby do částky
37.000,- Kč firmou Česko-bavorská, s.r.o. Kladruby
-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 Ředitelství silnic a dálnic Praha za cenu 100,Kč/m2
-Pronájem pozemku p.p.č. 179/20 a části p.p.č. 179/10 v k.ú. Tuněchody u Stříbra
o celkové výměře 100m2 p. Miroslavu Matouškovi, Tuněchody 30, výše nájmu 1,- Kč/1
m2/1 rok, celkem tedy 100,-Kč ročně
-Zpracování změny č. 2 ÚPN SÚ Kladruby (projednáno v ZM 29.4. a 24.9.2010)
projektantem ing. Pavlem Doležalem, Plzeň za cenu 208.000,- Kč bez DPH
-Odkoupení domu čp.68 v Kladrubech v Revoluční ulici se st.p.č. 148/1 a p.p.č. 96/1
v k.ú. Kladruby, majitel p.Vladimír Šebesta, za cenu 400.000,- Kč
-Změnu kupujícího u pozemku p.p.č. 29/1 a st.p.č. 1/3 v k.ú. Brod u Stříbra z manž.
Jiřího a Vlasty Bohuslavových na Lenku Bohuslavovou, bytem Stříbro, Na Vinici 1102
(prodej odsouhlasen ZM dne 17.6.2010)
-Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IV-12-0003357/23 mezi městem Kladruby
a ČEZ Distribuce, a.s. Děčín na pozemky p.p.č. 95,606,580/9,583/1 v k.ú. Kladruby
u Stříbra za finanční náhradu 1.200,- Kč – el. přípojka k novým domům (pozemky
od transformátoru)
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-Upřesnění výměry při prodeji pozemku v k.ú. Brod u Stříbra p. Karlu Koppovi, Plzeň
– p.p.č. 1506/40 o výměře 183 m2 a p.p.č. 1476/16 o výměře 9m2. Prodej schválen ZM
dne 15.4.2010
-Směnu pozemků v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) :
- p. V.Konáš, Stříbro smění – p.p.č. 1476/14 o vým. 159 m2 a p.p.č. 1476/18 o vým.8 m2
město Kladruby smění – p.p.č. 1476/6 o výměře 177 m2
Rozdíl 10 m2 městu uhradí p. Konáš za cenu 200,- Kč/m2
-Provedení hydroizolace u sklepů u ŠJ ZŠ v Kladrubech firmou Belas JS Stříbro, s.r.o.
– navýšení ceny o 50.000,- Kč, celková cena 130.000,- Kč (nutné provedení výkopů
okolo sklepů)
Irena Lıriková

Výsledky voleb do zastupitelstev obcí konaných ve dnech
15.10. a 16.10.2010
Město Kladruby CELKEM
Počet
Voliči
volených
v
seznamu
členů
zastupitelstva
15

Vydané
obálky

Volební
účast v %

Odevzdané
obálky

Platné
hlasy

827

68,23

827

11 741

1 212

Jednání starostky a místostarosty města :
27.8.
30.8.
30.8.

- vytyčování pozemků v k.ú. Brod – Výrov (místostarosta)
- Krajský úřad Plzeň – podpis smlouvy (starostka)
- jednání ohledně domu čp. 68 v Kladrubech s majitelem
(starostka, místostarosta)
31.8. - jednání Euregia Egrensis (starostka)
2.9. - místní šetření – chodník Milevská ulice (starostka, místostarosta)
8.9. - zasedání rady města
9.9. - beseda se seniory v DPS (starostka)
10.9. - jednání s projektantem na kompostárnu (starostka, místostarosta)
13.9. - jednání – Infocentrum Kladruby (starostka)
14.9. - Krajský úřad Plzeň – jednání na odboru ŽP (starostka)
16.9. - účast na kolaudaci skladu v Kladrubech (starostka)
20.9. - jednání na Pozemkovém fondu v Tachově (starostka)
21.9. - účast při stavebním řízení – změna užívání domu v Kladrubech (starostka)
21.9. - účast při stavebním řízení – Stránský mlýn (starostka)
24.9. - zasedání valné hromady VSOZČ v Karlových Varech (starostka)
30.9. - kolaudace – Revoluční ulice (starostka, místostarosta)
30.9. - kolaudace kabin na fotbalovém hřišti (starostka, místostarosta)
30.9. - kolaudace přístavby domu v Kladrubech (starostka, místostarosta)
1.10. - kolaudace kanalizace – Revoluční ul. (starostka, místostarosta)
6.10. - zasedání rady města
7.10. - zasedání zastupitelstva města
14.10. - kolaudace fotovoltaické el. (starostka)
14.10. - zasedání SOČ Černošín – skládka (starostka)
21.10. - stavební řízení – chodník Milevská ulice (starostka, místostarosta)

Irena Lıriková
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Kandidátní listina
číslo

Hlasy

název

abs.

v%

Počet
mandátů

974

8,30

1

1

Občanská demokratická strana

2

Sdružení KSČM, NK

3 556

30,29

5

3

SNK „Sdružení nezávislých kand.“

1 273

10,84

1

4

Strana zelených

5 685

48,42

8

5

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

253

2,15

0

Občanská demokratická strana :
Kandidát
poř.č.

příjmení, jméno, tituly

Počet hlasů
abs.

v%

1

Pánek Jiří

89

9,13

2

Szebenyi Jan

47

4,82

3

Horák Vojtěch

95

9,75

4

Brabec Jan

76

7,80

5

Soukupová Jaroslava

66

6,77

6

Barfus Vladimír Ing.

78

8,00

7

Kohout Miroslav Ing.

82

8,41

8

Šámal Jiří

51

5,23

9

Stahl Jaroslav

70

7,18

10

Hinterholzinger Petr

50

5,13

14

11

Zabloudil Ladislav Ing.

56

5,74

5

Železný Václav

76

5,97

12

Schaffer Rudolf Ing.

55

5,64

6

Věk Jaromír Ing.

74

5,81

13

Vachta Václav Ing.

77

7,90

7

Petráň Pavel

128

10,05

14

Černoch František

42

4,31

8

Strachotová Ivana Ing.

103

8,09

15

Šmídová Martina

40

4,10

9

Eberl Lukáš

62

4,87

10

Jašová Jaroslava Mgr.

68

5,34

11

Pomyje Jindřich

78

6,12

12

Ocelík Václav Ing.

92

7,22

13

Fáčová Stanislava

44

3,45

14

Tausch Bedřich

53

4,16

15

Burešová Veronika

44

3,45

Sdružení KSČM, NK
Kandidát
poř.č.

příjmení, jméno, tituly

Počet hlasů
abs.

v%

1

Janča Emil

287

8,07

2

Kasl Tomáš Ing.

297

8,35

3

Větrovec Josef

261

7,33

4

Králová Monika

224

6,29

5

Kurš Jiří

237

6,66

6

Kertys Robert

239

6,72

7

Šálová Blažena

287

8,07

8

Kvasnička Eduard

206

5,79

9

Stránský Milan

204

5,73

10

Tycar Petr

201

5,65

11

Rypová Romana

220

6,18

12

Čechura Martin Ing.

272

7,64

13

Zíka Václav

212

5,96

14

Trávníček Martin

204

5,73

15

Burian Josef

205

5,76

SNK „Sdružení nezávislých kandidátů“
Kandidát
Počet hlasů
poř.č.

příjmení, jméno, tituly

abs.

v%

1

Med František Ing.

152

11,94

2

Junek Vladimír Ing.

102

8,01

3

Dusíková Bohuslava Mgr.

128

10,05

4

Říha Václav

69

5,42

15

Strana zelených
Kandidát
poř.č.

příjmení, jméno, tituly

Počet hlasů
abs.

v%

1

Štěrbová Svatava Mgr.

447

7,86

2

Pospíšil Jaroslav

465

8,17

3

Šmahel Vladimír Mgr.

360

6,33

4

Kunešová Helena

384

6,75

5

Floriánová Hana

442

7,77

6

Pospíchal Jan

367

6,45

7

Brabcová Jaroslava

346

6,08

8

Nový Pavel Mgr.

424

7,45

9

Blažková Anna

353

6,20

10

Kasal Jiří Mgr.

402

7,07

11

Tůma Martin

381

6,70

12

Semorád Vlastimil

341

5,99

13

Kotrlík Petr

337

5,92

14

Naruševič Petr

323

5,68

15

Stahl Václav

313

5,50

16

Občanská demokratická strana

Křesťanská demokratická unie-Čs.strana lidová
Kandidát
Počet hlasů
poř.č.

příjmení, jméno, tituly

Kandidát

abs.

v%

poř.č.

příjmení, jméno, tituly

Počet hlasů
abs.

v%

1

Šmíd Bedřich

17

6,71

1

Pánek Jiří

85

9,27

2

Walter Josef

18

7,11

2

Szebenyi Jan

44

4,80

3

Keller Milan

12

4,74

3

Horák Vojtěch

88

9,60

4

Michalčík Josef

28

11,06

4

Brabec Jan

73

7,96

5

Pelánek Jiří

10

3,95

5

Soukupová Jaroslava

63

6,87

6

Jaša Josef

53

20,94

6

Barfus Vladimír Ing.

74

8,07

7

Bogdanská Lenka

11

4,34

7

Kohout Miroslav Ing.

78

8,51

8

Malátová Marie

9

3,55

8

Šámal Jiří

48

5,24

9

Svoboda Zdeněk

11

4,34

9

Stahl Jaroslav

66

7,20

10

Černá Květoslava

8

3,16

10

Hinterholzinger Petr

46

5,02

11

Walter Milan

21

8,30

11

Zabloudil Ladislav Ing.

51

5,56

12

Kasalová Helena

33

13,04

12

Schaffer Rudolf Ing.

52

5,67

13

Štěpán Michal

7

2,76

13

Vachta Václav Ing.

72

7,86

14

Palma Petr

9

3,55

14

Černoch František

39

4,25

15

Švarc Jakub

6

2,37

15

Šmídová Martina

37

4,03

Výsledky podle jednotlivých VOLEBNÍCH OKRSKŮ:

Sdružení KSČM, NK
Kandidát

Okrsek č. 1 – Kladruby, Pozorka a Milevo
Voliči
v seznamu
1 043

Vydané
obálky
707

Volební
účast v %
67,79

Kandidátní listina
číslo

Odevzdané
obálky
707
Hlasy

název

Platné
hlasy
10 029

poř.č.

příjmení, jméno, tituly

Počet hlasů
abs.

v%

1

Janča Emil

241

8,03

2

Kasl Tomáš Ing.

261

8,70

3

Větrovec Josef

225

7,50

4

Králová Monika

188

6,26

abs.

v%

5

Kurš Jiří

203

6,76

916

9,13

1

Občanská demokratická strana

6

Kertys Robert

206

6,86

2

Sdružení KSČM, NK

2 999

29,90

7

Šálová Blažena

248

8,26

3

SNK „Sdružení nezávislých kand.“

1 132

11,29

8

Kvasnička Eduard

172

5,73

4

Strana zelených

4 752

47,38

9

Stránský Milan

167

5,56

5

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

230

2,29

10

Tycar Petr

169

5,63

17

18

11

Rypová Romana

177

5,90

5

Floriánová Hana

370

7,78

12

Čechura Martin Ing.

230

7,66

6

Pospíchal Jan

308

6,48

13

Zíka Václav

170

5,66

7

Brabcová Jaroslava

288

6,06

14

Trávníček Martin

171

5,70

8

Nový Pavel Mgr.

360

7,57

15

Burian Josef

171

5,70

9

Blažková Anna

287

6,03

10

Kasal Jiří Mgr.

333

7,00

11

Tůma Martin

316

6,64

12

Semorád Vlastimil

281

5,91

13

Kotrlík Petr

282

5,93

14

Naruševič Petr

267

5,61

15

Stahl Václav

261

5,49

SNK „Sdružení nezávislých kandidátů“
Kandidát
poř.č.

příjmení, jméno, tituly

Počet hlasů
abs.

v%

1

Med František Ing.

139

12,27

2

Junek Vladimír Ing.

89

7,86

3

Dusíková Bohuslava Mgr.

115

10,15

4

Říha Václav

50

4,41

5

Železný Václav

66

5,83

6

Věk Jaromír Ing.

70

6,18

7

Petráň Pavel

115

10,15

1

8

Strachotová Ivana Ing.

94

8,30

9

Eberl Lukáš

57

10

Jašová Jaroslava Mgr.

11

Křesťanská demokratická unie-Čs.strana lidová
Kandidát
Počet hlasů
abs.

v%

Šmíd Bedřich

16

6,95

2

Walter Josef

16

6,95

5,03

3

Keller Milan

11

4,78

63

5,56

4

Michalčík Josef

25

10,86

Pomyje Jindřich

73

6,44

5

Pelánek Jiří

9

3,91

12

Ocelík Václav Ing.

80

7,06

6

Jaša Josef

52

22,60

13

Fáčová Stanislava

40

3,53

7

Bogdanská Lenka

10

4,34

14

Tausch Bedřich

43

3,79

8

Malátová Marie

7

3,04

15

Burešová Veronika

38

3,35

9

Svoboda Zdeněk

10

4,34

10

Černá Květoslava

7

3,04

11

Walter Milan

20

8,69

Počet hlasů

12

Kasalová Helena

30

13,04

abs.

13

Štěpán Michal

6

2,60

Strana zelených
Kandidát
poř.č.

příjmení, jméno, tituly

v%

poř.č.

příjmení, jméno, tituly

1

Štěrbová Svatava Mgr.

381

8,01

14

Palma Petr

6

2,60

2

Pospíšil Jaroslav

394

8,29

15

Švarc Jakub

5

2,17

3

Šmahel Vladimír Mgr.

300

6,31

4

Kunešová Helena

324

6,81

19

20

Sdružení KSČM, NK
Kandidát

Okrsek č. 2 – Brod a Tuněchody
Voliči
v seznamu
76

Vydané
obálky
55

Volební
účast v %
72,37

Odevzdané
obálky
55

Kandidátní listina
číslo

Hlasy

název

Platné
hlasy
780

poř.č.

příjmení, jméno, tituly

Počet hlasů
abs.

v%

1

Janča Emil

11

7,91

2

Kasl Tomáš Ing.

10

7,19

3

Větrovec Josef

9

6,47

abs.

v%

4

Králová Monika

10

7,19

1

Občanská demokratická strana

53

6,79

5

Kurš Jiří

7

5,03

2

Sdružení KSČM, NK

139

17,82

6

Kertys Robert

7

5,03

3

SNK „Sdružení nezávislých kand.“

100

12,82

7

Šálová Blažena

9

6,47

4

Strana zelených

481

61,67

8

Kvasnička Eduard

9

6,47

5

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

7

0

9

Stránský Milan

10

7,19

10

Tycar Petr

7

5,03

11

Rypová Romana

7

5,03

12

Čechura Martin Ing.

12

8,63

13

Zíka Václav

16

11,51

14

Trávníček Martin

8

5,75

15

Burian Josef

7

5,03

Občanská demokratická strana
Kandidát
poř.č.

příjmení, jméno, tituly

Počet hlasů
abs.

v%

1

Pánek Jiří

4

7,54

2

Szebenyi Jan

3

5,66

3

Horák Vojtěch

7

13,20

4

Brabec Jan

3

5,66

5

Soukupová Jaroslava

3

5,66

6

Barfus Vladimír Ing.

3

5,66

7

Kohout Miroslav Ing.

4

7,54

1

8

Šámal Jiří

3

5,66

9

Stahl Jaroslav

3

10

Hinterholzinger Petr

11

SNK „Sdružení nezávislých kandidátů“
Kandidát

abs.

v%

Med František Ing.

12

12,00

2

Junek Vladimír Ing.

7

7,00

5,66

3

Dusíková Bohuslava Mgr.

7

7,00

3

5,66

4

Říha Václav

12

12,00

Zabloudil Ladislav Ing.

5

9,43

5

Železný Václav

6

6,00

12

Schaffer Rudolf Ing.

3

5,66

6

Věk Jaromír Ing.

3

3,00

13

Vachta Václav Ing.

4

7,54

7

Petráň Pavel

11

11,00

14

Černoch František

3

5,66

8

Strachotová Ivana Ing.

3

3,00

15

Šmídová Martina

2

3,77

9

Eberl Lukáš

4

4,00

21

poř.č.

příjmení, jméno, tituly

Počet hlasů

22

10

Jašová Jaroslava Mgr.

4

4,00

4

Michalčík Josef

2

28,57

11

Pomyje Jindřich

4

4,00

5

Pelánek Jiří

0

0,00

12

Ocelík Václav Ing.

10

10,00

6

Jaša Josef

0

0,00

13

Fáčová Stanislava

3

3,00

7

Bogdanská Lenka

0

0,00

14

Tausch Bedřich

9

9,00

8

Malátová Marie

1

14,28

15

Burešová Veronika

5

5,00

9

Svoboda Zdeněk

0

0,00

10

Černá Květoslava

0

0,00

11

Walter Milan

0

0,00

Počet hlasů

12

Kasalová Helena

2

28,57

abs.

v%

13

Štěpán Michal

0

0,00

Strana zelených
Kandidát
poř.č.

příjmení, jméno, tituly

1

Štěrbová Svatava Mgr.

38

7,90

14

Palma Petr

1

14,28

2

Pospíšil Jaroslav

37

7,69

15

Švarc Jakub

0

0,00

3

Šmahel Vladimír Mgr.

32

6,65

4

Kunešová Helena

32

6,65

5

Floriánová Hana

37

7,69

6

Pospíchal Jan

30

6,23

7

Brabcová Jaroslava

30

6,23

8

Nový Pavel Mgr.

31

6,44

9

Blažková Anna

31

6,44

10

Kasal Jiří Mgr.

36

7,48

1

Občanská demokratická strana

11

Tůma Martin

33

6,86

2

12

Semorád Vlastimil

32

6,65

13

Kotrlík Petr

28

5,82

14

Naruševič Petr

28

5,82

15

Stahl Václav

26

5,40

Křesťanská demokratická unie-Čs.strana lidová
Kandidát
Počet hlasů
poř.č.

příjmení, jméno, tituly

abs.

v%

Okrsek č. 3 – Vrbice a Láz
Voliči
v seznamu
93

Vydané
obálky
65

Volební
účast v %
69,89

Odevzdané
obálky
65

Kandidátní listina
číslo

Hlasy

název

abs.

v%

5

0,54

Sdružení KSČM, NK

418

44,85

3

SNK „Sdružení nezávislých kand.“

41

4,40

4

Strana zelených

452

48,50

5

Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.

16

1,72

Občanská demokratická strana
Kandidát
poř.č.

příjmení, jméno, tituly

Počet hlasů
abs.

v%

1

Pánek Jiří

0

0,00

1

Šmíd Bedřich

0

0,00

2

Szebenyi Jan

0

0,00

2

Walter Josef

1

14,28

3

Horák Vojtěch

0

0,00

3

Keller Milan

0

0,00

23

24

Platné
hlasy
932

SNK „Sdružení nezávislých kandidátů“

4

Brabec Jan

0

0,00

5

Soukupová Jaroslava

0

0,00

6

Barfus Vladimír Ing.

1

20,00

7

Kohout Miroslav Ing.

0

0,00

1

8

Šámal Jiří

0

0,00

9

Stahl Jaroslav

1

10

Hinterholzinger Petr

11

Kandidát

abs.

v%

Med František Ing.

1

2,43

2

Junek Vladimír Ing.

6

14,63

20,00

3

Dusíková Bohuslava Mgr.

6

14,63

1

20,00

4

Říha Václav

7

17,07

Zabloudil Ladislav Ing.

0

0,00

5

Železný Václav

4

9,75

12

Schaffer Rudolf Ing.

0

0,00

6

Věk Jaromír Ing.

1

2,43

13

Vachta Václav Ing.

1

20,00

7

Petráň Pavel

2

4,87

14

Černoch František

0

0,00

8

Strachotová Ivana Ing.

6

14,63

15

Šmídová Martina

1

20,00

9

Eberl Lukáš

1

2,43

10

Jašová Jaroslava Mgr.

1

2,43

Sdružení KSČM, NK
Kandidát
poř.č.

příjmení, jméno, tituly

poř.č.

příjmení, jméno, tituly

Počet hlasů

11

Pomyje Jindřich

1

2,43

Počet hlasů

12

Ocelík Václav Ing.

2

4,87

abs.

v%

13

Fáčová Stanislava

1

2,43

1

Janča Emil

35

8,37

14

Tausch Bedřich

1

2,43

2

Kasl Tomáš Ing.

26

6,22

15

Burešová Veronika

1

2,43

3

Větrovec Josef

27

6,45

4

Králová Monika

26

6,22

5

Kurš Jiří

27

6,45

6

Kertys Robert

26

6,22

7

Šálová Blažena

30

7,17

1

8

Kvasnička Eduard

25

5,98

9

Stránský Milan

27

10

Tycar Petr

11

Strana zelených
Kandidát

abs.

v%

Štěrbová Svatava Mgr.

28

6,19

2

Pospíšil Jaroslav

34

7,52

6,45

3

Šmahel Vladimír Mgr.

28

6,19

25

5,98

4

Kunešová Helena

28

6,19

Rypová Romana

36

8,61

5

Floriánová Hana

35

7,74

12

Čechura Martin Ing.

30

7,17

6

Pospíchal Jan

29

6,41

13

Zíka Václav

26

6,22

7

Brabcová Jaroslava

28

6,19

14

Trávníček Martin

25

5,98

8

Nový Pavel Mgr.

33

7,30

15

Burian Josef

27

6,45

9

Blažková Anna

35

7,74

10

Kasal Jiří Mgr.

33

7,30

25

poř.č.

příjmení, jméno, tituly

Počet hlasů

26

11

Tůma Martin

32

7,07

2

Sdružení KSČM, NK

Čechura Martin Ing.

12

Semorád Vlastimil

28

6,19

2

Sdružení KSČM, NK

Větrovec Josef

13

Kotrlík Petr

27

5,97

3

SNK"Sdružení nezávislých kand.

Med František Ing.

14

Naruševič Petr

28

6,19

4

Strana zelených

Pospíšil Jaroslav

15

Stahl Václav

26

5,75

4

Strana zelených

Štěrbová Svatava Mgr.

4

Strana zelených

Floriánová Hana

4

Strana zelených

Nový Pavel Mgr.

4

Strana zelených

Šmahel Vladimír Mgr.

Křesťanská demokratická unie-Čs.strana lidová
Kandidát
Počet hlasů
poř.č.

příjmení, jméno, tituly

abs.

v%

4

Strana zelených

Kunešová Helena

1

Šmíd Bedřich

1

6,25

4

Strana zelených

Pospíchal Jan

2

Walter Josef

1

6,25

4

Strana zelených

Brabcová Jaroslava

3

Keller Milan

1

6,25

4

Michalčík Josef

1

6,25

5

Pelánek Jiří

1

6,25

6

Jaša Josef

1

6,25

7

Bogdanská Lenka

1

6,25

8

Malátová Marie

1

6,25

9

Svoboda Zdeněk

1

6,25

10

Černá Květoslava

1

6,25

11

Walter Milan

1

6,25

12

Kasalová Helena

1

6,25

13

Štěpán Michal

1

6,25

14

Palma Petr

2

12,50

15

Švarc Jakub

1

6,25

Zvolení členové Zastupitelstva města Kladruby
číslo

název

příjmení, jméno, tituly

1

Občanská demokratická strana

Horák Vojtěch

2

Sdružení KSČM, NK

Kasl Tomáš Ing.

2

Sdružení KSČM, NK

Janča Emil

2

Sdružení KSČM, NK

Šálová Blažena
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Ustavující zastupitelstvo města Kladruby se koná 8.11.2010 v 19.00 hodin v sále
kulturního domu v Kladrubech.
Hana Floriánová

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola

Den seniorů
V pátek 1.10.2010 děti z MŠ
stoupily v KD se svým programem na
zábavném odpoledni pro seniory.
K dobré náladě přispěly písničkou,
básničkou a cvičením při hudbě. Domů
si děti za své vystoupení odnesly
sladkou odměnu a PEXESO.
Den zvířat
Koťata z MŠ oslavovala DEN
ZVÍŘAT. Při příchodu do třídy se děti
přeměnily na zvířátka, vybraly si
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zvířecí čepičky, které nosily celé dopoledne a dokonce si je vzaly na vycházku místo
čepice. Mladší děti si vybarvily vybrané zvířátko, starší pak procvičovaly grafomotoriku
tím, že kreslily zvířátko jedním tahem. Děti poznávaly z CD hlasy zvířat, zazpívaly si
písničky o zvířatech. Učitelky zahrály maňáskovou scénku “Jak slavila zvířátka svátek“.
Potom se děti vypravily popřát svým čtyřnohým kamarádům na Pony Farmu. Přinesly
jim pamlsky-tvrdé pečivo, mrkev, jablka.
Petra Kertysová, Ladislava Pauchová

Předškolní děti
V letošním školním roce 2010/2011 máme ve třídě Sluníček 12 a ve třídě Koťat také
12 předškolních dětí. Odklad školní docházky byl dán na letošní školní rok pouze
jednomu dítěti.
Alena Medová
Jak jsme se skřítkem Podzimníčkem navštívili jeho království
„Slunce už si mhouří víčka
a podzim ťuká za vrátky,
ježek si přišel pro jablíčka,
rezaví všechny zahrádky.“

Divadélko z bedny
V září děti z naší MŠ shlédly představení
karlovarského divadélka
Z bedny.
Tentokrát jsme se s panem Pohodou
a Zdeničkou vydali do známé pohádky O
Otesánkovi. Děti měly možnost se zapojit
do hry a pomohly zastrašit panu Červotoči
Otesánka, aby „neohrožoval“ své okolí.
Rozloučili jsme se veselou písničkou a už
se těšíme na další pohádkové příběhy.
Zuzana Křížová

Internetové stránky
Upozorňuji kladrubskou veřejnost,
že od září 2010 má Mateřská škola
Kladruby své vlastní internetové stránky na adrese :
www.mskladruby.estranky.cz.
Tvůrcem je pan Josef Seehák, který nám je bude pravidelně aktualizovat .
Kromě současných důležitých informací o našem předškolním zařízení se zde
nachází i různé programy pro děti s omalovánkami, pohádkami, hrami, grafomotorikou
a dalšími zábavnými aktivitami pro mladší školní věk. Nedílnou součástí stránek je
i fotoalbum z minulých dvou let. Ale o tom všem se konečně můžete přesvědčit sami ......

Fotografování dětí
14. října přijel do naší MŠ fotograf z firmy Photodienst Brno
a vyfotografoval děti v rámci již vánoční atmosféry. Výhodou spolupráce s touto firmou
je nezávaznost odběru fotografií nebo kombinace výběru ze dvou variant. Rodiče se tak
mohou při prohlédnutí snímků svých dětí rozhodnout, zda si je koupí či ne.
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Tak touto básničkou si Koťátka, Broučci a Sluníčka přivolali jednoho podzimního dne
skřítka Podzimníčka. Skřítek se ukrýval na zahradě školky a pozval děti do svého
podzimního království.
Na společné procházce si s dětmi povídal o podzimu, a to především o podzimních
proměnách přírody. Děti pozorovaly padající listí, a dokonce si samy na listí poletující
vzduchem zahrály. Taky si se skřítkem povídaly, jak některá zvířátka tráví tento
podzimní čas. Děti si tak zopakovaly, kteří ptáci odlétají na zimu do teplých krajů a kteří
u nás zůstávají, která zvířátka v zimě spí a která jsou naopak vzhůru. Nakonec skřítek
děti seznámil se svou nejlepší kamarádkou veverkou. Společně jsme si pak jako veverky
ukryli kaštánky a zahráli veverčí honěnou.
Na poslední zastávce jsme se rozdělili do tří skupin a každá dostala od skřítka jiný úkol.
Jedna navlékala housenku z listí, druhá tvořila obrázek z kaštánků a třetí pozorovala
lupami přírodniny. Každý si také ozdobil malířskou paletku podzimními barvami
v podobě barevných listů. A protože po celou návštěvu ve skřítkově království byly děti
hodné a pozorné, dostaly za odměnu opravdovou veverčí pochoutku – lískový oříšek.
Potom už nezbývalo, než se rozloučit s Podzimníčkem a vydat se na zpáteční cestu do
školky. A s Podzimníčkem jsme si slíbili, že se za rok zase setkáme.

Podzimní povídání s pracovníky Záchranné stanice živočichů z Plzně
Ve středu 20. října zavítali do naší školky pracovníci Záchranné stanice živočichů z Plzně
s podzimním povídáním o zvířatech.
Na začátku programu vedoucí stanice, pan Makoň, seznámil děti s našimi základními
volně žijícími živočichy a povyprávěl nám, jak se tato zvířata připravují na zimu.
Povídání bylo zpestřeno písničkou o labutích, ke které se děti naučily jednoduchý
pohybový doprovod. Dále dětem ukázal, jak má správně vypadat krmítko pro ptáčky a co
všechno do něj můžeme v zimě dávat. V další části pak dětem vysvětlil, jak mají
postupovat, když v přírodě najdou poraněné zvíře, především na koho se mohou obrátit.
Tím nás také seznámil s činností záchranné stanice živočichů.
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Vyvrcholením celého programu pak byla ukázka živých zvířat, která si pánové přivezli
s sebou. Spousta dětí sbírala odvahu a snažila se vytáhnout z krabičky pichlavou kuličku,
což byl krásný ježeček. Nechali jsme ho lézt po koberci, důkladně jsme si ho prohlédli
a některé děti dokonce pohladily. Další překvapení na nás čekalo ve veliké bedně, na
které pan Makoň po celou dobu seděl. Dlouho jsme hádali, co by tam mohlo být, až
nakonec pan Makoň otevřel dvířka a na děti se dívaly dvě obrovské oči velkého výra.
Z tohoto překvapení byly děti zcela unešeny a nemohly se na sovího krasavce vynadívat.
Jeden silný odvážlivec si ho dokonce podržel na ruce. Touto přehlídkou svěřenců
záchranné stanice byl program ukončen. Na závěr pak ještě děti dostaly obrázek
s kontaktem na záchrannou stanici pro případ, že by někdy potřebovaly pomoc zvířecích
záchranářů. Celá beseda byla velice zajímavá, dozvěděli jsme se spoustu informací, které
se nám budou určitě hodit.
Petra Čechurová

Základní

škola:

Den cyklistky
Ve středu 6.října probíhal v ZŠ Kladruby Den cyklistiky. První stupeň jezdil
dopoledne na dopravním hřišti a druhý stupeň si mohl místo „odpoledky“ vybrat buď
výlet na kolech, nebo program ve škole.
Já jsem jel na výlet. Naše skupina vyrazila směr Benešovice, začátek cesty byl do
kopečka, a tak někteří už nestíhali. Asi po kilometru jsme odbočili na Brod, cesta byla
většinou z kopce, takže jsme nemuseli moc šlapat. Pod prudkým kopcem před Brodem
jsme zastavili a počkali na ostatní. Najednou jsme ucítili zápach spálené gumy, jeden žák
měl plášť skoro hladký, přestože ve škole měl kolo v pořádku. Pak jsme odbočili na lesní
cestu a po ní dojeli až do Benešovic. V Benešovicích jsme vyjeli u dálničního mostu,
přejeli přes něj a asi po sto metrech zabočili na polní cestu, která nás dovedla až na silnici
z Benešovic do Kladrub.
Asi ve 14:40 jsme dorazili do školy, kdy byl rozchod (tedy spíš „rozjezd“), a tak nám
skončil náš cyklistický den. Jen si říkám, že by mohl být víckrát za rok.
Ondřej Naruševič VIII.

jméno! Tak jsme dali hlavy dohromady a vymýšleli, holky chtěly Bambího, kluci s tím
nesouhlasili… a pak zaznělo jméno Jack. A tak se náš aligátor Jack zrodil!
Lucie Benešová VI.
Orientační závod
pátek 3. září se konal orientační běh pro 2. stupeň. Ráno jsme se rozlosovali do
jedenácti skupin a vyrazili na start – na parkoviště u kláštera. V 8:40 vyběhla na trasu
první skupina, po 10 minutách další a tak to šlo až do jedenácté skupinky. Na trase jsme
museli splnit 10 úkolů, některé byly vědomostní, ale luštili jsme také vzkaz v morseovce,
nebo skládali tangram. Cíl byl na dvoře školy. Když všechna družstva dorazila, sečetly se
výsledky a vyhlásil vítěz. Bylo to velmi náročné, ale doufám, že se akce bude konat
i další rok.
Štefan Perďoch VIII.

Den zvířat aneb Zrození aligátora Jacka
Bylo pondělí 4.10. a my jsme měli den zvířat. Tři vyučovací hodiny jsme se sice
učili – ale o zvířatech. Pak přišla čtvrtá a pátá hodina a ty byly ze všech nejlepší. Každá
třída vyráběla nějaké zvíře, někdo dělal žirafu z krabic, jiný pštrosa ze spadaného listí,
lva z květináče, pavouky ze sena nebo třeba zcela unikátní zvíře krabicouna.
Naše paní učitelka nám donesla plata od vajíček a vysvětlila nám, co máme dělat.
Nejprve jsme plata natřeli nazeleno, potom je slepili k sobě, přidělali nožičky, oči
i zuby… A bylo hotovo, probudili jsme ho k životu jako Golema. Počkat, vždyť on nemá

Podzimní lezení na obtížnost
V neděli 19. září proběhl další z úspěšných a závodníky velmi oblíbených závodů
v lezení mládeže na obtížnost – Podzimní lezení, velká cena TAZATA. Byl to již 4.
letošní díl horolezeckého seriálu „HANNAH Překližka Cup 2010“.
Počasí přálo a na venkovní horolezecké stěně DDM se sešlo kolem 130 fanoušků
lezení nejen ze západu Čech. Do závodu nastoupilo 60 mladých lezců. Těžké lezecké
cesty, velká účast a několik závodnic lezoucích na republikové úrovni slibovalo hezkou
a napínavou podívanou. Super výkony a bezvadná divácká kulisa dala letošnímu
podzimnímu lezení ten správný náboj.
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Vítězové jednotlivých kategorií získali krásné a hodnotné ceny díky silné podpoře
sponzorů a cenné body do průběžného hodnocení pětidílného seriálu
HANNAH
Překližka Cup 2010.
Výsledky:
Kategorie:
H1 1. A. Pechmann /Plzeň/, 2. V. Pechmann /Maglajz Kladruby/, 3. V. Pechmann /Plzeň/
D1 1. K. Týfová / Újezd nad Lesy /, 2. P. Nová / Maglajz Kladruby /, K. Pavlasová /HO
Slovan K. Vary/
H2 1. R. Palma /Maglajz Kladruby/, 2. Š. Pavlas / HO Slovan K. Vary /, 3. L. Zezula /
Skoba Stříbro/
D2 1. L. Kepková /Skoba Stříbro/, 2. K. Boučková / DDM Cheb/, 3. D. Šormová /Plzeň/
H3 1. F. Švarc, 2. V. Blažek /oba Maglajz Kladruby/, 3. V. Novotný /DDM Planá/
D3 1. M. Matúšová / Skoba Stříbro/, 2. T. Nová / Přeštice/, 3. V. Hálová /Plzeň/
H4 1. K. Fafílek /DDM Cheb/, 2. J.Junek / Skoba Stříbro/
D4 1. B. Karlová /DDM Mar. Lázně/ , 2. L. Jarolímová / Skoba Stříbro/,
H5 1. O.Jaša , 2. Karel Brabec / oba Maglajz Kladruby/
D5 1. L.Davidová , 2. L.Křížová , 3. B. Pitrová / všechny Skoba Stříbro /

Stupně vítězů v kategorii H3: V. Blažek, F. Švarc, V. Novotný
Poslední závod – Mikulášský Open Cup se uskuteční ve Stříbře v prosinci a rozhodne
o vítězích celého seriálu.
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Střípky ze ZŠ
-1.9. 2010 byl zahájen nový školní rok-tradičně venku pod kaštanem. Přivítali jsme 27
nových žáčků a celkem letos navštěvuje naši školu 172 žáků
-3.9. pořádali učitelé orientační běh pro žáky 2. stupně /viz článek/ a současně žáci
prvního stupně navštívili včelařskou výstavu ve Stříbře.
-8.9. jsme navštívili Ponyfarmu v Kladrubech, kde nás prováděl a vše vysvětloval
p. Kraus.
-15.9. naši školu navštívil folkový muzikant Dan Kubica s hudebním pořadem „Pořád se
něco hraje...“ Ve svém pořadu předvedl ukázky z lidové a folkové hudby z Čech
a Moravy, často zapojoval do zpěvu i děti...
-19.9. DDM Stříbro a HK Skoba Stříbro pořádaly letošní čtvrtý závod seriálu Hannah
Překližka Cup – Podzimní lezení na obtížnost /viz článek/...
-23.9. Orientačního běhu se tentokrát zúčastnily děti z prvního stupně a určitě si ho
pořádně užily ☺
-29.9. deváťáci navštívili besedu o možnostech dalšího studia v plzeňské Techmanii...
-1.10. páťáci pod vedením p. učitele Kasala pobavili svým vystoupením babičky
a dědečky v kladrubském DPS...
Téhož dne soutěžily dva týmy z naší školy na Mini Globe Games ve Stříbře. Žáci museli
prokázat zejména přírodovědné, fyzikální, zeměpisné a jazykové znalosti. Mladší
družstvo ve složení R. Lokvenc, E. Samko, L. Jandíková, Š. Tycarová a S. Ježková
vybojovalo výborné 3. místo. Blahopřejeme!
-4.10. k příležitosti Dne zvířat byly tento den veškeré vyučovací hodiny věnovány právě
zvířátkům. Kromě toho každá třída vyrobila velký model, a tak byla na chodbě k vidění
například žirafa, opička, krokodýl z kartónů od vajíček, pštros z listí, pavouci ze sena
a další /mnohdy neidentifikovatelní/ tvorové /další informace v článku/
-6.10. Den cyklistiky strávily děti z prvního stupně dopoledním výcvikem na dopravním
hřišti, kde se jim trpělivě věnovali jejich starší spolužáci z deváté třídy. Starší děti si
odpoledne vyjely ve třech skupinách na cyklovýlet, zbytek se na školním dvoře věnoval
zdravovědě, jízdě zručnosti a jízdě na dopravním hřišti.
-12.10. s naučným pořadem „Ptáci kolem nás“ přijela mezi páťáky paní Dvořáková z ZO
ČSOP Mariánské Lázně, aby dětem z představila nejznámější zástupce z ptačí říše
v okolní přírodě.
-15.10. pak druhákům a třeťákům při vycházce „Co žije v lese“ představila známé
zástupce živočišné lesní říše.
-14.10. žáci z druhého stupně měli možnost vyslechnout a shlédnout motivační výchovné
představení o drogách
-15.10. členové Mysliveckého sdružení Jirná připravili pro děti z prvního stupně
přírodovědnou soutěž „Zlatá trofej“, která se velmi vydařila. Děkujeme ☺
-22.10. představení „Teď 55 31 13 já“ v plzeňském divadle Alfa shlédli žáci sedmé
a osmé třídy,
-26.10. pak páťáci a šesťáci viděli hru „James Blond“
Pavel Nový
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Poděkování z DPS
Děkujeme pracovníkům městského úřadu za to, že nás odvezli ke kladrubskému
klášteru a tím umožnili jeho prohlídku. Cestu pěšky od domu s pečovatelskou službou až
ke klášteru a zpět by si většina zájemců rozmyslela. Prohlídka se všem velice líbila
a těšíme se na jaro, na další prohlídkový okruh.

Při této příležitosti bych chtěl poděkovat městskému úřadu za sponzorský dar pr
mladé hasiče. Rovněž dík patří dvěma zaměstnancům technických služeb za pomoc př
přípravě na soutěž, a to p. Stanislavu Aronovi a p. Zdeňku Szabovi.
V sobotu 30.10.2010 proběhlo školení výjezdové jednotky a také příprava aut n
zimní období a ošetření techniky.
František Ammerlin

Chovatelské okénko
Vážení přátelé,
protože toto číslo kladrubského Zpravodaje vychází na měsíce listopad
a prosinec, přeji vám všem již nyní klidné prožití vánočních svátků, klid, pohodu
a hlavně zdraví v celém roce 2011. Chovatelům jen samé dobré chovatelské úspěchy.
František Janoušek

Včelařské okénko

Za obyvatele domu s peč. službou

Hana Balíčková

Hasiči informují
V sobotu 18.9.2010 se ve Stříbře uskutečnila soutěž, kde naši mladí hasiči obsadili
5. místo. Další sobotu 25.9.2010 jsme
uspořádali sběr starého železa jak
v Kladrubech, tak i v dalších obcích. Za
hasiče
děkuji
panu
Milanu
Naruševičovi, který nám umožnil
zvážení železného šrotu.
V sobotu 16.10.2010 proběhla
okresní soutěž mladých hasičů s názvem
„Plamen“. Této soutěže se zúčastnilo 17
družstev. I za nepříznivého počasí
soutěž proběhla úspěšně.
Naši mladí hasiči v této soutěži obsadili pěkné 3. místo.
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Vážení přátelé,
kalendářní rok pomalu končí a já se s Vámi v tomto
roce setkávám naposledy. Včelařský rok začal již
v srpnu, v proudu jsou přípravy na příští včelařskou
sezónu. V současné době probíhá léčení včelstev proti
roztoči Varoa destruktor. Pokud nebude ve včelstvech
tento roztoč zlikvidován , hrozí včelám zánik. Nebojte
se tohoto zákroku. Ve včelstvech není žádný med a
léčivo se nedostane do styku s medem. Cukerné zásoby budou včelstvy spotřebovány do
zahájení snůšky.
Pro spokojené vánoční svátky přikládám recept na pečení z medu pro Vaše
nejbližší.
Medové oválky
28 dkg hrubého krystalu, 28 dkg hladké mouky, 2 celá vejce, 2 lžíce tekutého medu,
půl lžičky sody bikarbony, trocha anýzu, hřebíčku, citrónové kůry.
Všechny přísady promícháme v míse a necháme chvíli odležet. Na vále uděláme z těsta
váleček, odkrajujeme malé kousky, které vytvarujeme na oválek. Na něj klademe kousek
ořechu a potřeme rozšlehaným vejcem. Pečeme ve vyhřáté troubě (200°).
Přeji Vám, Vašim rodinám a známým, příjemné prožití vánočních svátků,
hlavně hodně zdraví a pohody po celý rok 2011.
František Černoch
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Výrovští myslivci informují

Svatomartinské víno 2010

Vážení čtenáři, přeji Vám příjemné posezení nad stránkami kladrubského
Zpravodaje.
Začal nám podzim a s ním je neodmyslitelně spojena plesová sezóna. Pro všechny
z Vás, kteří mají rádi tanec a zábavu, nebo třeba jen posezení v dobré společnosti, mám
tu nejlepší zprávu. Dne 13.11. pořádá Myslivecké sdružení Výrov v Brodu v místním
hostinci U Sládka Hubertskou zábavu. Letošní zábava bude jubilejní desátá, a proto si
myslím, že si zaslouží poněkud hojnější účast než v posledních letech. Díky městu
Kladruby jsou na sále v Brodské hospodě přebroušené a nalakované parkety, a tak
i prostředí bude oproti předchozím rokům důstojnější. Nebude chybět, jako ostatně nikdy
v minulosti, bohatá tombola, vkusná výzdoba ani kvalitní muzika. Tu obstará, stejně jako
vloni, hudební skupina Triangl. Hlavními pořadateli této kulturní akce jsou naši členové
Bedřich Tausch a Radek Zdvihal. Pokud se budete chtít dozvědět něco bližšího, obraťte
se s dotazem na jednoho z nich. Tímto Vás všechny srdečně zvu a těším se na setkání
v Brodském hostinci.
Jestliže jsem na úvod zmínil kalendářní období podzim a jeho spojitost s plesy, pro
myslivce znamená ještě zvýšenou loveckou aktivitu. Naše myslivecké sdružení plánuje
celkem tři společné naháňky, na kterých budeme lovit divoká prasata, zvěř siku a lišky.
Při podobných akcích je zapotřebí dbát v první řadě na bezpečnost. A to nejen bezpečnost
všech účastníků, ale i náhodných kolemjdoucích. Právě ty z Vás, kteří se rádi procházíte
po lese, bych chtěl poprosit o trochu shovívavosti k našim potřebám. Termíny našich
naháněk jsou 6.11.2010, 4.12.2010 a 8.01.2011. Každý střelec sice zodpovídá za
vystřelenou ránu, ale odražená střela dokáže někdy měnit dráhu letu naprosto nečekaně.
Proto pokud možno naplánujte si své návštěvy v naší honitbě na nějaký jiný termín.
Předem všem moc děkuji a přeji příjemný ničím nerušený zbytek roku.
Petr Hucl

Historie Svatomartinského
Svátek svatého Martina bývá s napětím
očekáván nejen kvůli pranostice s bílým
koněm. 11. listopadu se totiž otevírají první
láhve vína pocházejícího z podzimní
sklizně. A pokud se mladé svatomartinské
víno vyvede, znamená to, že bude kvalitní
celý ročník.
Oslavy
provázející
uvedení
Svatomartinského na trh nejsou žádnou
novinkou posledních let. Již z dob císaře Josefa II. pochází tradice začínat na svatého
Martina s výčepem nového vína. Tehdy totiž končila vinařům pracujícím u větších
sedláků služba. Její pokračování na další rok se poté dojednávalo při skleničce v té době
již jiskrného vína, se kterým se mohlo také poprvé přiťuknout.
Svatomartinské hody byly časem hodování a bujného veselí. Vždyť je to období, kdy
sklizeň již byla v bezpečí pod střechou a za dveřmi už čekal klidný Advent
s předvánočním půstem. A tento příjemný zvyk dobrého jídla a pití přetrval do dnešní
doby, kdy lidé rádi v době vrcholícího podzimu využijí příchodu mladého vína jako
příležitosti pro pobavení a setkání se s přáteli.

Klášter Kladruby - občanské sdružení zve na akce
Vážení
a
milí
z
"podklášteří",
s koncem října se zavírají pro letošní rok pro
veřejnost
i brány kláštera. Tímto bychom Vám chtěli
poděkovat za Vaši hojnou účast na všech akcích,
které pro Vás Klášter Kladruby - občanské sdružení
spolu s Národním památkovým ústavem
a samozřejmě zástupci města připravili. A jako
každoročně Vás zveme na krásný vánoční
OŽIVENÝ BETLÉM, který můžete shlédnout na
klášterním nádvoří na Štěpána, 26. prosince od
11.30 hodin.
Krásný barevný podzim a zimu plnou sněhových radovánek Vám za KKOS přeje
Linda Hejlová
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Helena Šrámková

HISTORIE
Co kladrubský klášter při svém založení nedostal?
Divná otázka, řeknete si zřejmě po přečtení nadpisu. Proč psát o tom, co klášter
nedostal, když víme, že mu kníže Vladislav I. a po něm celá řada dalších dárců věnovali
velice štědrý majetek. Ale právě z toho, co klášteru bylo odepřeno hned při jeho vzniku,
se do jeho vlastnictví dostalo z velké části o několik desítek let později. Proč až potom?
Začněme tedy citací z tzv. zakládací listiny:
„Dávám také celý les, který je mezi dvěma vodami, Mží a Mžicí, až do země teutonské (to
je německé) s výjimkou dvanácti vesnic, které jsou zde od starodávna, totiž Lom,
Benessevic, Lobzi, Plezomi, Malcouici (Málkovice), Maleulaz (Malovice), Chekouici
(Čečkovice), Skuirino, Bonatici, Nastaremzedle, Dalemisle (Darmyšl), Prosteborici.
Dávám také 25 vesnic celých: Claderubi, Werbicane, Ponebuzlaz (Láz), Glupenowo
(Hlupenov u Holostřev), Zumlaz (zřejmě Souměř), Oboychnice (Boječnice), Borowane,
Milewo, Bucovo (Buková) …..atd. atd.“
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Tak tedy znova otázka – proč klášter nedostal oněch 12 vesnic? Z listiny se zdá,
jakoby to byly velmi staré vesnice, které snad patřily někomu jinému, takže panovník na
ně neměl právo, ačkoli byly v darovaném území mezi oběma zmíněnými řekami. Tak se
to alespoň mnohde uvádí s odkazem na tvrzení, že „jsou zde od starodávna“ a že patřily
už tehdy jakýmsi „soukromníkům“, tedy šlechtickým majitelům.
Ale není tomu tak. Tyto vesnice jsou přibližně o dobrých dvacet až třicet let
mladší, než Kladruby (tzv. Staré Kladruby) nebo Láz, Milevo, či dnes už zaniklý Kočov
nebo Senadice. Navíc třeba Vrbice nebo Milíkov jsou ještě starší, možná o celých sto let.
Zatímco vesnice v okruhu samotných Starých Kladrub se budovaly někdy přibližně
kolem let 1080 – 1090 (pochopitelně první písemná zmínka o nich je až v zakládací
listině z roku 1115, takže to je směrodatné pro uvádění jejich stáří).
Všechny vesnice v této krajině vznikaly tak, že panovník vysílal určeného
lokátora, který vymezil místo, kde vesnice bude založena. To se většinou nacházelo při
nějaké nově budované cestě, v našem případě ve směru od Starých Kladrub jednak k
budoucímu Tachovu a jednak k Přimdě, protože se měla vybudovat cesta, která by
přetnula či prorazila Český les v jeho centru, zatímco dříve se toto pohoří muselo
obcházet po jeho okrajích v prostoru Domažlic a Chebu.

Nacházely se při významných dálkových trasách (zemských stezkách) nebo jejich
vzájemných propojeních. Tak třeba ze Starých Kladrub a Lázu vedla cesta přes vyjmuté
vesnice Benešovice, Lom, Lobzy a Plezom nejprve k Chebu, později už k Tachovu. Jiná
větev tzv. Norimberské cesty směřovala od Starých Kladrub a Mileva zprvu přes

Jak se zakládaly vesnice v pohraničním hvozdu
Panovník měl u svého dvora celou řadu vysloužilých dvořanů, bojovníků i kněží
ještě v produktivním věku, kterým za jejich služby dával půdu na různých místech země.
Když už nebyly takové možnosti kolem sídelního místa ve vnitrozemí, posílal je s jejich
rodinami nebo i celými rody do pohraničního hvozdu, kde jim lokátoři vymezili místo, na
němž měli právo vymýtit kus lesa, založit svá obydlí, a obdělat políčka pro svoji obživu.
Jejich povinností však bylo také vznikající cestu udržovat, opatřovat značením
a v případě potřeby provázet vzácné pocestné až k další vesnici, ba dokonce bránit
pomocí záseků proti případnému nepříteli.
Za to měli jejich obyvatelé právo tzv. lhůty, to je po určenou dobu (byla různá,
obvykle v rozmezí 10 až 20 let) neplatili panovníkovi žádné povinné platby ze svých
vesnic. Proto se také některé vesnice nazývají Lhoty nebo Lhůty. Vesnice se rozrůstaly,
z rodin a rodů se vytvářely tzv. rozrody. V jejich čele stál onen dávný stařešina, kdysi
panovníkův oblíbený dvořan, bojovník nebo kněz. Ten si získával nejen autoritu
u ostatních, ale shromažďoval pro sebe i více majetku, a tak po nějaké době si postavil
lepší obydlí, třeba i ohrazený dvorec či tvrz a získal právo psát se s dodatkem „z“ oné
vesnice, jako měli pozdější šlechtici. Jenže takové výjimky uděloval panovník
jednotlivcům jen po dobu jejich života, snad možná ještě pro jednu či dvě další generace,
na další potomky se už nevztahovaly.
Vyjmuté neboli exemptní vesnice
Právě oněch 12 vyjmenovaných vesnic (viz přiložená mapka) bylo osazeno
(kolonizováno) těsně před založením kladrubského kláštera, přibližně na rozhraní 11.
a 12. století. V době vydání tzv. zakládací listiny byly tedy ještě v oné „lhůtě“, kdy je
panovník nesměl nikomu darovat do poddanství, proto byly z obdarování jmenovitě
vyjmuty.
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Prostiboř, Darmyšl a Sedmihoří k Bělé nad Radbuzou, ale brzy se začala budovat nová
cesta, která minula Sedmihoří kvůli zaváděným koňským potahům. Ta už směřovala ze
Starých Kladrub k Brodu a odtud na exemptní vesnice Staré Sedlo a Bonětice k Přimdě,
pak dále za hranice. Mezi oběma dálkovými cestami vznikala spojka, na níž se také
nacházely exemptní vesnice, a sice od Plezomu přes Málkovice, Malovice, Skviřín
a Čečkovice (posledně jmenovaná ves ale zůstala trochu stranou). Jenže tato spojka asi
dokončena nebyla, protože budoucí Borsko ovládli Švamberkové, kteří si vybudovali
svoji spojnici o něco západněji.
Když „stařešinové“ v těchto exemptních vesnicích postupně umírali, mohli snad ještě
jejich přímí potomci nějakou dobu užívat výhod i šlechtického predikátu „z“ oné vesnice,
zřejmě až do vypršení dané lhůty. Pak museli buď svůj majetek s celou vesnicí klášteru
darovat nebo v nich dále hospodařit jako jeho poddaní.
A tak se postupně do majetku kláštera dostala většina z těchto 12 vesnic také. Brzy tak
klášter získal Malovice, Čečkovice a Bonětice, poté 1186 Lobzy, Plezom
a Málkovice, také Staré Sedlo získal výměnou v r. 1250, od krále Václava I. dostal v roce
1235 Benešovice a nejpozději Prostiboř, až ve 14. století. Jen ve Skviříně se Ratmír ze
Skviřína stal zakladatelem mocného šlechtického rodu Švamberků a též Konrád
z Darmyšlu zde založil svůj šlechtický rod. Také Lom u Stříbra se nestal součástí
kláštera.
Prvotní (raná) a rodová šlechta
I v těchto 12 vesnicích postupně vypršela bezplatná lhůta, když budovaná cesta
postoupila dále do hlubokého hraničního hvozdu. Tam vznikaly nové vesnice, jako třeba
Racov, Olešná, Boječnice, Kosov, Borovany, Souměř a další. Ty také dostávaly svoji
lhůtu, také měly své stařešiny – zakladatele a někdy to nebyli jen tak obyčejní
panovníkovi dvořané. Tak třeba jakýsi Uto z Regensburgu, který byl uveden i jako
svědek na jedné listině, vydané pro klášter, byl už možná na svoji dobu velmi zámožným,
snad by se dalo říci, uznávaným šlechticem. Zřejmě býval u panovníka významným
úředníkem. Klášteru daroval dvě vesnice, Čečkovice a Malovice. Mezi dárci byl i kněz
Chval, který daroval vesnici Hlinné u Tachova. Jiný, jménem Přestan, věnoval klášteru
Bezemín, Mydlovary a Čeliv, ale snad i několik dalších vesnic, což však nemusí být
pravda, neboť u nich není uvedeno jméno, takže mohou být od jiných, neznámých dárců.
Ale protože jsou zařazeny hned za Přestanovým obdarováním, všeobecně se uvádí, že i ty
jsou jeho darem. V malé vsi Kohcber (Kočov u Kladrub) byl oním „obecním stařešinou“
asi jen obyčejný svobodný sedlák Dobrehc. Po jeho úmrtí měl jeho syn dvě možnosti:
buď zůstat na svém dvoře a sloužit opatovi, nebo celý svůj majetek opustit a zajistit si
někde jinde jiný. Ve Skapcích dal celý svůj dvůr klášteru jakýsi Lutorád, v Jivjanech
celou svoji „zemi“ (půdu) Beneda a zapsána je ještě celá řada dalších dárců.
Všichni tito vyjmenovaní byli sice kmeti (comites), panovníkovi starší úředníci
nebo kněží, či bojovníci, snad s titulem „vladyka“, ale v žádném případě to ještě nebyli
příslušníci té vyšší rodové šlechty, jakou známe až od 13. století.
Jiří Čechura
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KULTURA
Zveme Vás:

DIVADELNÍ ROK 2010 - 2. představení :
Po třech letech opět do Kladrub přijede osobnost divadla jednoho herce

Víťa Marčík
s pohádkou pro děti : „ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA“ od 10.00 hodin

s hrou pro dospělé : „MYSTÉRIA BUFFA“
úterý 9. listopadu 2010
Inscenace vznikla na motivy knihy Mystéro buffo italského
spisovatele a dramatika Dario Fo, který v ní navázal na
tradici lidových středověkých frašek a morálií. Využil v ní
všechny avantgardní divadelní formy včetně divadla
jednoho herce.
Povídky:
„Zrození potulného pěvce“,
„Vraždění neviňátek“,
„Moralita o slepci a kulhavém“,
„Svatba v kádi“ a „Blázen a smrt“
v sobě nesou poselství a výzvu k zamyšlení. To vše lidovou,
humornou formou. Marčík v sobě nezapře dar pobavit druhé
lidi. Mystéria jsou pro něj příležitostí spojit důležité
myšlenky s humorem jemu vlastním.
Každá z povídek je pojata jiným způsobem, aby plně
vynikly možnosti divadla jednoho herce. V. Marčík hraje
divadlo loutkové, na žebři, činohru, komunikativní
divadlo,…
- vstupné dobrovolné-
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od 19.00 hodin

Pozvání na

„PRVNÍ KOŠT SVATOMARTINSKÉHO VÍNA“
čtvrtek 11. listopadu 2010
Již třetím rokem dáváme našim zákazníkům možnost ochutnat
mladá moravská vína tedy Svatomartinská vína a to 11. 11. vždy
v 11.oo hodin.

„MYSLIVECKÁ ZÁBAVA“
sobota 13. listopadu 2010 od 20.00 hodin
v hostinci U Sládka v Brodu
hraje kapela Triangl
-myslivecká tombola -

Zveme Vás tedy dne 11. 11. 2010 v 11.oo hodin na náměstí v Kladrubech, kde bude
stánek s mladými víny roku 2010 od několika moravských pěstitelů. K tomu bude možno
ochutnat „Svatomartinskou husu“ a další speciality, vztahující se k tomuto svátku.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Přijďte všichni s námi ochutnat mladá moravská vína letošního roku.

„4. KLUBOVÝ VEČER – IRSKÝ“
pátek 19. listopadu 2010

„MARTINSKÁ SLAVNOST“
sobota 13. listopadu 2010
17.00 na fotbalovém hřišti
Martinská slavnost proběhne v Kladrubech již popáté.
Jedná se o akci určenou především dětem. Jako každý
rok také letos se děti vydají po stopách svatého
Martina, přičemž na konci cesty je čeká setkání
s Martinem na bílém koni. Pro děti bude připravena
cesta se světýlky zámeckým parkem, v prostorách
kláštera pak budou plnit nejrůznější úkoly související
se životem svatého Martina (např. výroba mečů, jízda
na koni, atd.). Děti z divadelního souboru Divadélko
Amatýlko představí návštěvníkům postavu svatého
Martina prostřednictvím divadelní scénky. Závěr večera pak bude patřit příjezdu Martina
a jeho doprovodu. Pro každého dětského účastníka je připraveno malé překvapení. Akce
proběhne v sobotu 13.11. Sraz účastníků, kteří se chtějí s lucerničkami projít zámeckým
parkem, je od 17 do 17:30 hodin na fotbalovém hřišti v Kladrubech, pro ostatní pak v 18
hodin v areálu kláštera v Kladrubech. Akci pořádá občanské sdružení Ekocentrum
Tymián ve spolupráci s městem Kladruby, národním památkovým ústavem v Plzni
a PonyFarmou Kladruby.
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v 19.30 hodin
Večer s irskou hudbou a tancem.
Večerem provází kapela Corchen. Zatančí skupiny The Silver Irish Set Dancers, Cailín
Grian a Inis. Jednoduché ceilí tance si mohou zatančit všichni diváci.
Zahraje skotský dudák.
Promítání a vyprávění o Irsku, chybět nebude ani ochutnávka tradiční irské whiskey.

„105. VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ“
sobota 20. listopadu 2010
v 16.00 hodin
v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech

„SECURITATE, COWARD, NO-QUEST“
sobota 20. listopadu 2010
ve 20.00 hodin
v sále kulturního domu v Kladrubech
- vstupné 70 Kč -
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„MIKULÁŠSKÝ TRH“

„VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ “

sobota 4. prosince 2010

v úterý 14. prosince 2010

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

od 18.00hodin

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

„LAMPIONOVÝ PRŮVOD“
se zpíváním koled
Pravidelnou každoroční akci pořádá
městský úřad společně se ZUŠ Kladruby a DDM Stříbro

neděle 5. prosince 2010

Město Kladruby zve na

„VÁNOČNÍ KONCERT“
pátek 17. prosince 2010
v kostele Nanebevzetí Panny Marie v klášteře

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

„VÁNOČNÍ KONCERT CAVALLA“
„CHODĚJÍ, LUCIE, CHODĚJÍ…“

neděle 19. prosince 2010

v sobotu 12. prosince 2010

od 16.00 v kostele sv. Jakuba v Kladrubech – náměstí

„VÁNOČNÍ BESÍDKA NA PONY FARM“
středa 22. prosince 2010
od 17.00 v areálu Ponyfarm Kladruby
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„Betlémáři a pastejři zvěstují novinu“

„Hejbni kostrou“

kladrubským domácnostem v podvečerních hodinách

v pondělí 27. prosince 2010

čtvrtek 23. prosince 2010

od 15.00 v tělocvičně Základní školy v Kladrubech
MěÚ Kladruby- komise kulturní a školská pořádá tradiční sportovní odpoledne pro
všechny věkové kategorie.
Je možné využít horolezeckou stěnu, ping-pongové stoly… Nutné je sportovní oblečení
a obuv, vstup zdarma!

„Slavnostní narození Páně- mše svatá“
pátek 24. prosince 2010 ve 23.00 hodin
kostel sv. Jakuba na kladrubském náměstí

„Svátek sv. Štěpána - mše svatá“
neděle 26. prosince 2010 ve 10.30 hodin
kostel Nanebevzetí Panny Marie v klášteře

„Oživený Betlém“
neděle 26. prosince 2010
od 11.30 na nádvoří kláštera v Kladrubech

Akce připravované v měsíci lednu a únoru 2011
1. 1.2011
1. 1.2011
1. 1.2011
6. 1.2011
7. 1.2011
15.1.2011
22.1.2011
4.2.2011
11.2.2011
19.2.2011
26.2.2011

Slavnost Matky Boží – mše svatá
Novoroční setkání v kostele sv. Jakuba
Novoroční ohňostroj
Tři králové
Nejsvětějšího jména Ježíš – mše svatá
Hasičský ples
Myslivecký ples
Klubový večer
Včelařský ples
Učitelský ples
Maškarní rej pro děti
Eva Pomyjová
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Blahopřejeme
V měsíci listopadu a prosinci 2010 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:

Zamyšlení

Listopad:

Prosinec:

Nadešla jeseň, čas barví listí,

Baxa Jaroslav

Paur Josef

stromy se halí v barevnou krásu,

Havránková Květa

Řežábek Jiří

Mikešová Filoména

Dvořáková Jaroslava

Machalová Hana

Stahlová Vlasta

Šiman Jan

Šmahel Vladimír

koruny vítr když stromům čistí
opadá listí za chorálu hlasů.

Odlétli ptáci, zesmutněl den,
po obloze se mraky honí,

Vogelová Eleonóra

přírodu kolébá předlouhý sen,
Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví, síly a tělesné

ve kterém létem to všude voní.

i duševní svěžesti.
A sníh se sype, jako mlžný závoj,
přikrývá řeku, zahradu i les,
Městský úřad Kladruby

však někde uvnitř tepe zlatý náboj

Sbor pro občanské záležitosti

pro nové jaro, pro rozkvetlý vřes.

Až bude všechno skryto v bílém sněhu,
vrátí se láska a mír do duší,
zlo odplaví se v rozbahněném břehu,
nám zbyde radost, jež nám přísluší.

Blanka Krýslová
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SPORT

MX Team Kladruby

Fotbalisté bojují o přední příčky tabulky

Asi pouze zasvěcení z řad příznivců motokrosu vědí, že v Kladrubech existuje
toto sdružení jezdců. MX Team má svoje internetové stránky a také od počátku i dresy,
v kterých reprezentuje naše město i mimo území našeho kraje.
Letošní rok přinesl řadu úspěchů a ten příští bude o to těžší je obhajovat. I když
motokrosová sezóna právě končí, příprava na novou už pomalu začíná. Je třeba řádně
připravit motocykly a přes zimu udržet fyzickou kondici.

Podzimní část nového ročníku III. třídy okresní soutěže zatím našim fotbalistům
náramně vychází. Po devíti odehraných kolech jim v tabulce patří třetí místo, na první
celek Černošín ztrácejí jen 4 body. Toto umístění je z velké části dílem hráčů, kteří přišli
z Kostelce, jmenovitě M. Barnáše, J. Jamrišky a O. Kuchára. Do branky našeho celku se
vrátil J. Józa, a tak až na výjimky nemá trenér R. Kertys problémy se sestavou.
Radost z dobrého fotbalu je v případě hráčů ještě umocněna novým zázemím,
zejména díky úsilí městského úřadu byly výrazně přestavěny a upraveny kabiny. Lze jen
doufat, že co nejdříve
dojde také k výměně
travnatého
povrchu,
který mimo jiné trpí
nešetrným přístupem ze
strany některých našich
občanů.
Pokud
by
k tomu došlo, bylo by
vhodné
zvážit
vybudování
oplocení
kolem areálu hřiště, aby
případná investice do
nového
trávníku
nepřišla vniveč.

Celkové výsledky Poháru sv. Petra 2010 / 6 závodů/:
Kategorie „A“ /dvoutakty do 125 ccm a čtyřtakty do 250 ccm/ :
1. místo - Jaroslav Nedvěd ml., 2. Václav Nedvěd ml., 3. Miloš Nedvěd ml.

Kategorie „Veterán“ / bez rozdílu kubatur/ :
2. místo - Pavel Nový

Celkové výsledky sdruž. přeboru SMS Nepomuk, Chomutov, Benátky n. Jizerou
/9 závodů/:
1. místo v kat. veterán nad 40 let v přeboru SMS Nepomuk - Pavel Nový, 7. místo
v absolutním pořadí všech středisek /Veterán 40+ a 50+/

Výsledky:
Baník Zadní Chodov - TJ Kladruby
Čechie Halže - TJ Kladruby
TJ Kladruby- Sokol Černošín
Statky Lesná - TJ Kladruby
TJ Kladruby- Jiskra Bezdružice
TJ Kladruby- Dynamo Studánka A
Jiskra Třemešné - TJ Kladruby
TJ Kladruby- Jiskra Erpužice A

0:0
1:3
4:3
0:5
0:0
2:2
3:2
6:2

Hraničář Částkov - TJ Kladruby

4:1

PK 1:2
(Barnáš, Duspiva, Král)
(Jamriška 3, Klečka)
(Jamriška 3, vlastní 2)
PK 1:2
(Barnáš, Hollý)
PK 3:2
(Jamriška, Kuchár)
(Jamriška 2, Barnáš, Král,
Kertys, vlastní)
(Barnáš)
Daniel Petráň
Pavel Nový
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Volejbalistům se na podzim dařilo
Volejbalisté TJ Sokola Kladruby vcelku úspěšně vstoupili do nového ročníku
krajského přeboru II. třídy, po čtyřech odehraných kolech zatím přezimují na druhém
místě. Vzhledem k občasným problémům se sestavou, zapříčiněným zraněním některých
hráčů, je to nadějné umístění před jarními zápasy.
Výsledky:
TJ Sokol Kladruby - TJ Sokol Mirošov
TJ Sokol Kladruby - TJ Sokol Kdyně
TJ Slavoj Stod - TJ Sokol Kladruby
TJ Sokol Kladruby - SK Poběžovice

0:3, 1:3
3:0, 3:0
3:1, 1:3
3:0, 3:0

nepříjemný i protivítr. Tomáš věděl, že jej čeká ještě táhlý kopec, který je záludný tím,
že následuje po rychlejším rovinatém běhu. Pověstný „Hrdlořezák" však zaběhl poměrně
dobře. Držel se pokynů trenéra, že pocitově musí cítit reservu sil pro finiš. Po zdolání
kopce následuje dlouhá rovinka (cca 500 m), ve které závodníci finišují. Také Tomáš
Jaša finišoval na 11. místě dobře, ale předběhl jej závodník z kategorie dospělých, takže
Tomáš skončil celkově 12. v čase 33:18 min.
Co ale bylo podstatné, byla skutečnost, že byl nejrychlejší v kategorii juniorů a stal
se tak mistrem republiky v této kategorii. Na druhém místě doběhl David Kučera z ABK
Liberec a bronzovou medaili si odvezl Petr Lukeš z TJ Slezan Frýdek Místek. Byl to již
3. mistrovský titul a 3. modré tričko určené pro mistra republiky po titulech v krosu a na
5 km na dráze. Zlatou medaili mu předával hlavní trenér atletického svazu a olympijský
vítěz v desetiboji Tomáš Dvořák. Tím skončilo závodní období 2010 a nyní již čeká
přípravné období na rok příští, který pro Tomáše bude 2. rokem v kategorii juniorů.
Vladislav Moravec

Tabulka po podzimní části soutěže
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TJ Sokol Kdyně
TJ Sokol Kladruby
TJ Slavoj Stod
TJ Sokol Mirošov
(má odehráno o 2 utkání méně)
TJ Sokol Plzeň – Valcha
(má odehráno o 2 utkání méně)
SK Poběžovice

18:8
17:10
12:20
12:7

14 b.
13 b.
11 b.
10 b.

13:9

10 b.

6:24

6 b.
Daniel Petráň

3. titul mistra republiky pro Tomáše Jašu
Neděle 26. 9. 2010, počasí, že by psa nevyhnal. Mnoho pořadatelů a policistů
uzavřelo silnici z Běchovic do Prahy a přilehlé ulice. To byl kolorit pro milovníky
běžeckého sportu, kteří přijížděli do Běchovic, aby se zúčastnili již 114. ročníku
populárních „Běchovic", nejstaršího silničního závodu v Evropě. V rámci tohoto závodu
se konalo i mistrovství Česka v silničním běhu na 10 km.
Proudy deště a citelná zima signalizovaly, že nebudou dosaženy rekordní časy.
Mimo veteránů startovaly všechny kategorie dospělých společně, tedy i juniorské.
Poprvé v životě dostal od trenéra povolení startovat závodník Baníku Stříbro Tomáš
Jaša.
Neznal trať, a proto bylo také obtížné stanovit taktiku běhu. Velké pole
závodníků velelo neztratit na startu, což se také podařilo. První 3 km se držel běžců
v čele závodu, ale včas poznal, že toto tempo je pro něj příliš rychlé a zpomalil na svoje
tempo, které jej drželo mezi 10. a 15. místem. V rovinatém úseku byl mimo deště
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Placená inzerce:

Víte, že …
… si můžete na Městském úřadě v Kladrubech koupit kladrubský kalendář na rok 2011
za cenu 60 Kč.

MASÁŽE A FYZIOTERAPIE
Myslivecká 711, Stříbro

…obyvatelé Domu s pečovatelskou službou v Kladrubech si udělali společný výlet do
kladrubského kláštera s jeho prohlídkou…

VÁM NABÍZÍ:

…ustavující zastupitelstvo města Kladruby se koná 8.11.2010…
…fotostudio Kráčmar společně s Tachovským deníkem vyhlásilo letní amatérskou
fotosoutěž 2010, které se zúčastnili také členové kladrubského Fotoklubu a Michal
Štěrba získal 1.místo v kategorii Volné téma a Jindřich Pomyje získal 1. místo v kategorii
Tachovský deník…
…si každý čtvrtek od 16.30 hodin můžete v tělocvičně ZŠ Kladruby zahrát rekreačně
košíkovou…
…v Tachově je otevřeno k-centrum KOTEC, tel: 608 656 539 , 733 127 759, 373 034
023, www.kotec.cz, kc_tachov@kotec.cz, tachov@kotec.cz, otevřeno po, st, čt, pá 10.0017.00, út 13.00-17.00, které nabízí služby pro uživatele drog- pomoc v krizi, poradenství,
výměnný program, testy, pro rodinu-pomoc v krizi, poradenství, zprostředkování další
péče, i pro veřejnost-sběr a bezpečená likvidace injekčního materiálu, informace,
konzultace, besedy….

-

…skládka komunálního odpadu v Kladrubech je otevřena pondělí až pátek od 7.00 do
15.30 hodin a poslední sobotu v měsíci od 8.00 do 11.00 hodin. Ukládání odpadu mimo
těleso skládky (před vrata apod.) je zakázáno. Na skládce je instalován kamerový systém.
-

Základní rehabilitační vyšetření fyzioterapeutem
Reflexní masáž zad
Reflexní masáž plosky nohy včetně vířivé koupele
Rehabilitační léčebné masáže aromaterapeutickými preparáty Atok,
Hadek včetně fyzioterapieBaby masáže – výuka
Masáž pro těhotné
NOVINKA mobilizace žeber metodou Mojžíšová
Medová masáž a zábal
Čokoládová masáž a zábal
Měkké a mobilizační techniky
Baňkování
Lymfatické drenáže manuální (odstraňování otoků, při křečových žilách,
pocitu napětí a bolesti dolních končetin, zmírnění celulitidy)
Thermozábal (formování postavy, snižování nadváhy, zlepšení kloubní
pohyblivosti, zmírnění bolestivosti, uvolnění svalové ztuhlosti)
Lymfazábal (na oteklé a unavené nohy, po poranění kloubů , svalů, šlach)
Míčkování (uvolňování měkkých tkání např. při dechových potížích)
Rehabilitační cvičení individuální zaměřené na Váš konkrétní zdravotní
problém (např. při bolestech hlavy a páteře, při vadném držení těla,
v šestinedělí, při bolestech kloubů, při ochrnutí a omezení pohyblivosti končetin,
při dechových a oběhových obtížích, při gynekologických obtížích)
Senzomotorické cvičení na velkých míčích
Komplexní program pro těhotné (masáže, cvičení, příprava k porodu)
Domácí rehabilitační péče (po operacích, po iktech atd.)
10 let odborné praxe ve zdravotnictví !
Pokud jste se rozhodli, volejte své objednávky na tel.: 733 56 56 70
Nabízím i odpolední, večerní a víkendové časy uvedených procedur.
K prodeji dárkové poukazy.
Pro firmy na faktury.
Na Vaši návštěvu se těší ☺ fyzioterapeutka Bc. VLASTA ANDRŠOVÁ
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