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SLOVO  ÚVODEM   
 
Vážení spoluobčané, 
 

právě přichází zimní slunovrat. Přiznám se, že nemám tento nejkratší den v roce 
ráda. Mám pocit, že sotva se rozední, přichází zase tma. Ale na druhou stranu někdy je 
příjemné dívat se do tmy z tepla domova. A zvláště teď v čase vánočním, kdy mnohá 
okna září výzdobou. 

Vánoce jsou nejkrásnější svátky v roce. Čas, kdy se schází celá rodina a lidé, 
kteří se mají rádi, si dávají navzájem dárky.. Nejvíc dárků dostávají samozřejmě 
ti nejmenší a hlavně kvůli jejich rozzářeným očím to všechno děláme.  

Na konci roku také všichni bilancujeme, hodnotíme a mnozí z nás si dávají 
novoroční předsevzetí. Naše město již bilancovalo a hodnotilo při komunálních volbách. 
Slibuji za celé vedení města, že se vynasnažíme, abychom splnili všechna předsevzetí, 
kterým se v politice říká volební program. Nové zastupitelstvo již má za sebou 
schvalování plánu rozvoje města a rozpočtu na příští rok. Myslím, že se po 
konstruktivním jednání podařilo nalézt a naplánovat to opravdu nejdůležitější, co naše 
město potřebuje a je schopno zafinancovat. Sami posuďte, že nás čeká opravdu mnoho 
práce, a nezbývá než si přát, aby se naskytlo co nejméně překážek. Jednou z častých 
obtíží při stavebních pracích bývá samozřejmě počasí. To nás třeba zradilo při výstavbě 
chodníků v Milevské ulici, na jejichž dokončení si budeme muset počkat až do jara. 

Sníh je v poslední době asi nejčastějším tématem hovorů lidí na ulicích. Sněhová 
nadílka je letos opravdu bohatá. Zase by se dalo sáňkovat od školy směrem do Kostelní 
ulice jako kdysi, kdyby nám to ovšem dovolila doprava, která není jako kdysi.  

Lidé ale většinou nehovoří o sněhové kráse, ale o nepříjemnostech, které jim 
sníh, mráz a zima celkově přinášejí. A dost často kritizují, že tu není zameteno, 
tu posypáno, tu prohrabáno. Je třeba podotknout, že naše možnosti jsou v tomto směru 
omezené. Kapacita, jakou disponujeme je využívána maximálně a snažíme se zajistit 
zimní údržbu co nejlépe. Buďte tedy shovívaví a i sami se snažte přizpůsobit své cesty po 
Kladrubech daným podmínkám. 

Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné a spokojené prožití svátků vánočních 
a do roku 2011 hlavně hodně zdraví, štěstí a splněná přání i předsevzetí. 

 
     Vaše Svatava Štěrbová 

 

 

Vážení spoluobčané, 

dovolte mi, abych Vám do nového roku 2011 popřál pevné zdraví, štěstí a mnoho 
osobních i pracovních úspěchů.  
                                               Ing. Václav Votava, poslanec Parlamentu České republiky  
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 

Zasedání rady města v období od 10.11. 2010  do 24.11 .2010  : 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 

• Informaci o stavu dlužníků v bytech města Kladruby 
• Informaci p. Květoslavy Černé o zaplacení dluhu nájemného z bytu 
• Informaci k přidělení bytu v domě čp. 406 v Revoluční ulici v Kladrubech, byt  

2+KK s tím, že svoje rozhodnutí  předloží radě města nejdříve komise služeb  
a dopravy  

• Žádost o snížení nájemného v bytě č.10 v domě čp. 36 v Kladrubech,  nájemci 
Rudolf Hájek, Radka Kozáková z důvodu nevytopení bytu v topném období.  
Žádost bude řešena po topné sezóně 

• Žádost Lucie Prokešové a Martina Besty o odprodej pozemku p.p.č. 158 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra -  jedná se o pozemek, který má v nájmu p. Jamriška, 
platnost nájemní smlouvy do 31.12.2010 s tím, že bude provedeno místní šetření  

• Přehled o uzavřených splátkových kalendářích na úhradu nájemného z bytů 
 
Rada města   projednala a     s c h v á l i l a   : 

• Výroční zprávu Základní školy Kladruby za rok 2009/2010   
• Výroční zprávu Mateřské školy Kladruby za rok 2009/2010   
• Příkaz ředitelky ZŠ Kladruby k provedení inventarizace majetku k 31.12.2010  
• Příkaz k provedení inventarizace majetku města k 31.12.2010  
• Seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství 

v matričním obvodu města Kladruby – Mgr. Svatava Štěrbová, Jaroslav Pospíšil, 
Helena Kunešová  

• Složení komisí rady města Kladruby :   
       Komise rozvoje města :    
          -  Jan Pospíchal (předseda), Ing. Václav Vachta, Václav Říha, Petr Ganobják 

Komise služeb a dopravy :           
  -  Jaroslava Brabcová (předsedkyně), Anna Blažková, Pavel Petráň, 

                        Ing. Václav Ocelík, Jana Stránská 
Komise pro mládež, školství a kulturu :  
  -  Blažena Šálová (předsedkyně), Štěpánka Pospíšilová, Pavel Nový,  

               Ing. Martin Čechura, Bohuslava Dusíková 
SPOZ  :   
 -  Eva Pomyjová (předsedkyně), Lenka Hrachovcová, Marta Ferčáková,  
        Karel Touš 
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• Uzavření dohody mezi městem Kladruby a p. Václavem Havránkem, Zadní 127, 
Kladruby ve věci provedení zkušební opravy hráze rybníka na p.p.č.372/1 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra (pokud rybník zůstane zavodněn nejméně po dobu 6 měsíců, 
bude následně řešena nájemní smlouva) 

• Pokácení  stromů, vlastník město Kladruby 
               -  1 ks smrku  u vchodu do čp. 263 v Kostelní ulici v Kladrubech, p.p.č. 2173,  
                  vlastník město Kladruby  

- 1 ks smrku u vchodu do čp. 261 v Kostelní ulici v Kladrubech, p.p.č. 2173,  
   vlastník město Kladruby  

               - 3 ks lípy u fotbalových kabin při vchodu na WC,  z důvodu jejich stavu 
                  a  blízkosti k občanskému zařízení, p.p.č. 197/11, vlastník město Kladruby 

        -  1 ks suchého jilmu pod rybníkem v obci Milevo 
-   1 ks třešně ptačí u volejbalového hřiště v obci Brod, překážející výstavbě  
     oplocení 

• Změnu v uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kladruby a p. Alešem 
Nekolou, nájemcem restaurace U Koruny v Kladrubech, a to v ustanovení 
týkající se kauce –  o  vrácení této kauce si může p. Aleš Nekola písemně 
požádat po 6 měsících provozu KD s tím, že se vrátí 2/3 kauce, což zn. 20.000,- 
Kč a v případě nezaplacení nájmu bude vymáhána opětovná kauce 

• Zařazení žádosti sl. Štěpánky Špičkové, Kostelní 263, Kladruby do seznamu 
žadatelů o byt 

• Prodloužení platnosti pozemkové nájemní smlouvy  manželům Pavlisovým, 
Brod u Stříbra 21,  část p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra za stejných 
podmínek, prodloužení smlouvy do 31.12.2012 

• Prodloužení nájemních smluv v bytech města dle seznamu  
• Provedení stavebních úprav v bytě č.7 v domě čp. 36 v Kladrubech, nájemce 

Petr Palma (úpravy budou provedeny na vlastní náklady žadatele) 
• Zkrácení životnosti bojlerů v bytech města Kladruby z 10 na 5 let  
• Odkoupení hliníkových panelů topení za cenu šrotu, tzn. 28,- Kč/kg od pana Ing. 

Junka a jejich výměnu za prasklé radiátory ve stavebním dvoře 
• Zápis do kroniky města Kladruby za rok 2009 
• Dle § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. hospodaření KL, s.r.o.  
• Zařazení žádosti p. Jany Pospíšilové, bytem Stříbro do seznamu žadatelů 

o přidělení bytu  s tím, že  při přidělování bytu budou upřednostňováni žadatelé 
ze správního obvodu města Kladruby   

• Zařazení žádosti p. Jindry Hermanové, bytem  do seznamu žadatelů o přidělení 
bytu  s tím, že  při přidělování bytu budou upřednostňováni žadatelé 
ze správního obvodu města Kladruby   

• Pořadník komise služeb a dopravy na přidělení bytů v Kladrubech, Revoluční 
ulici, a to za předpokladu splnění podmínek dle nařízení vlády (dotace) :  
-  2 + kk  čp. 406 v Revoluční ulici v Kladrubech  (po Janě Nadlerové)  

                  pořadí: - Milan Šlapák, Jarmila Paločková,  Jiří Liška  
               - 1 + 1 čp. 406 v Revoluční ulici v Kladrubech (po Martinu Kajerovi)  
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               pořadí: - Michaela Valová,  Slávka Mrňáková, Jiří Toman      
• Odměny členům SDH Kladruby dle předloženého návrhu       
• Poskytnutí propagačních materiálů města na maturitní ples Obchodní akademie 

Stříbro, a to  
       3 knihy o Kladrubech (černé), 3 kalendáře, 3 mapy 

 

Rada města   n e s c h v á l i l a   : 
• Zařazení žádosti p. Kláry Rötlichové do seznamu žadatelů o byt v DPS 

Kladruby 
• Prodej bytu č. 1 v čp. 260 Milevská ul., Kladruby, žadatel Jaroslav Feifer, 

Nýřany, Slunečná 948  za nabízenou cenu, požadavek 600.000,- Kč s tím, že se 
bude se žadatelem dále jednat 

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

• K provedení pokácení 1 ks vrby a 1 ks smrku na p.p.č. 178/8 v k.ú. Kladruby  
u Stříbra, pozemek ve vlastnictví žadatele p. Josefa Mašáta, Husova 222, 
Kladruby 

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

• ZM schválit odkoupení p.p.č. 32/39 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 2 m2 za 
cenu 50,-Kč/1 m2, vlastníci 1/3 ZEVYP, 1/3 p. Junek, a 1/3 p. Eberl , p.p.č. 
32/37  o výměře 1 m2 a p.p.č. 32/38 o výměře 1 m2  v k.ú. Kladruby u Stříbra  
za cenu 50,-Kč/ 1m2, vlastníci ½ ZEVYP a ½ p. Stanislav Eberl 

• ZM schválit odkoupení níže uvedených pozemků od PF ČR  
 -  p.p.č. 1966 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 175 m2 

               -  p.p.č. 202/14 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1043 m2 
               -  p.p.č. 32/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 450 m2 
               -  p.p.č. 31/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 167 m2 
               -  p.p.č. 1099/2 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 1262 m2 

• ZM schválit podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 241/1 
v k.ú. Pozorka u Kladrub 

• ZM schválit podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemku  
 -  p.p.č. 784/1 

               -  p.p.č. 786/1 
               -  p.p.č. 787/2 
               -  p.p.č. 353/3  vše v k.ú. Vrbice u Stříbra, žádost dle zák.č.569/1991  
                 Sb. o pozemkovém fondu ČR 

• ZM schválit podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemků p.p.č. 31/5, 
32/36, 2062/2, 2062/9, 2062/10 v k.ú. Kladruby u Stříbra – pozemky dotčeny 
stavbou komunikace Stříbrská ulice, žádost dle zák.č. 569/2010 Sb. 

• ZM schválit podání žádost na PF ČR o změnu pozemku p.p.č. 405/6 a 405/8 
v k.ú. Vrbice u Stříbra z TTP na ostatní plochu, ostatní komunikaci  a následné 
podání žádosti o bezúplatný převod do vlastnictví města 
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• ZM schválit podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod p.p.č. 291 v k.ú. 
Pozorka u Kladrub 

• ZM schválit podání žádosti na PF ČR o  změnu využití pozemku a následné 
podání žádosti o bezúplatný převod do vlastnictví města – p.p.č. 179/21 v k.ú. 
Tuněchody u Stříbra, dosavadní využití manipulační plocha, požadavek na 
ostatní komunikaci 

• ZM schválit návrh rozpočtu města Kladruby na rok 2011 
• ZM schválit návrh rozvoje města Kladruby na rok 2011 
• ZM schválit vstup města Kladruby do Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 
 

Rada města   u l o ž i l a   : 
• Starostce města Mgr. Štěrbové  

uzavřít splátkový kalendář s nájemci bytů p. Turkovou, p. Kadlecem 
a R. Hájkem v čp. 36 a  J. Jašou z čp. 403 a případně nájemní smlouvy 
neprodloužit, s p. J. Walterem, V. Olahovou a p. Fízikovou  pokus o smír, 
případně podání žaloby 

 
Zasedání zastupitelstva města dne 8.11. a 15.12.2010  : 
 
Zastupitelstvo města    v z a l o    n a      v ě d o m í    : 

• Informaci o výsledcích voleb do zastupitelstva města Kladruby zpracovaných 
registračním úřadem 

• Vzdání se mandátu člena zastupitelstva města – p. Hana Floriánová a p. Emil 
Janča a postupující členy ZM p. Anna Blažková a p. Monika Králová 

• Že zvolení členové zastupitelstva města složili na ustavujícím zasedání zákonem 
předepsaný slib 

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

• Program ustavujícího zasedání zastupitelstva města Kladruby 
• Volební komisi ve složení : 

               Miroslava Škorvánková, Ing. Jaroslava Tomanová, Pavel Petráň 
• Návrhovou komisi ve složení : 
        Ing. František Med, Blažena Šálová, Jaroslava Brabcová 
• Ověřovatele zápisu ze zasedání : 
        Helenu Kunešovou, Pavla Nového 
• Zapisovatelku ustavujícího zasedání : 
        Irenu Lörikovou 
• Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města 
• Finanční výbor ve složení : 

     Ing. František Med – předseda, Jiří Pánek, Ing. Ivana Strachotová 
• Kontrolní výbor ve složení :  
        Josef Větrovec (předseda), Ing.Vladimír Junek, Ing. Miroslav Kohout 
• Informaci o provedení zápisu z ustavujícího zasedání ZM ze dne 8.11.2010 
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• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení   
• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2010  
• Plán rozvoje města Kladruby na rok 2011  
• Rozpočet města Kladruby na rok 2011   
• Vstup města Kladruby do Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje 
• 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 

• 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 

• Odkoupení p.p.č. 32/39 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 2 m2 za cenu 50,-
Kč/1 m2, vlastníci 1/3 ZEVYP, 1/3 p. Junek, a 1/3 p. Eberl , p.p.č. 32/37   
o výměře 1 m2 a p.p.č. 32/38 o výměře 1 m2  v k.ú. Kladruby u Stříbra za cenu 
50,-Kč/ 1m2, vlastníci ½ ZEVYP a ½ p. Stanislav Eberl 

• Odkoupení níže uvedených pozemků od PF ČR  
  -  p.p.č. 1966 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 175 m2 

                -  p.p.č. 202/14 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1043 m2 
                -  p.p.č. 32/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 450 m2 
                -  p.p.č. 31/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 167 m2 
                -  p.p.č. 1099/2 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 1262 m2 

• Podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemku p.p.č. 241/1 v k.ú. 
Pozorka u Kladrub 

• Podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemku  
  -  p.p.č. 784/1 

                -  p.p.č. 786/1 
                -  p.p.č. 787/2 
                -  p.p.č. 353/3  vše v k.ú. Vrbice u Stříbra, žádost dle zák.č.569/1991 Sb. 
              o pozemkovém fondu ČR 

• Podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemků p.p.č. 31/5, 32/36, 
2062/2, 2062/9, 2062/10 v k.ú. Kladruby u Stříbra – pozemky dotčeny stavbou 
komunikace Stříbrská ulice, žádost dle zák.č. 569/2010 Sb. 

• Podání žádost na PF ČR o změnu pozemku p.p.č. 405/6 a 405/8 v k.ú. Vrbice  
u Stříbra z TTP na ostatní plochu, ostatní komunikaci  a následné podání žádosti 
o bezúplatný převod do vlastnictví města 

• Podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod p.p.č. 291 v k.ú. Pozorka  
u Kladrub 

• Podání žádosti na PF ČR o  změnu využití pozemku a následné podání žádosti  
o bezúplatný převod do vlastnictví města – p.p.č. 179/21 v k.ú. Tuněchody  
u Stříbra, dosavadní využití manipulační plocha, požadavek na ostatní 
komunikaci 
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• Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce 
a.s., č. IP-12-0001151/VB001 k pozemku p.p.č. 2063/1 a 2063/5 v k.ú. Kladruby 
u Stříbra – el. přípojka k p.p.č. 23, p. Lehečka, úplata za věcné břemeno 1000,-
Kč vč. DPH 

• Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce 
a.s., č. IE-12-0003507/1  k pozemkům p.p.č. 27/1, 32/4, 32/9, st.173/3, 2009/2, 
2009/4, 2063/1, 2063/3, 2063/5 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra – el. zemní kabel  
Stříbrská ul., úplata za věcné břemeno 2520,-Kč vč. 20 % DPH 

• Aktualizaci směrnice č. 13 pro tvorbu a použití sociálního fondu na rok 2011 
a rozpočtu sociálního fondu na rok 2011 

• Stravování pro rok 2011 
• Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010 o místních poplatcích  
• Odprodej bytu č. 1 v domě čp. 260 v Milevské ulici v Kladrubech za nabídnutou 

cenu 500.000,-Kč, žadatel Jaroslav Feifer, Slunečná 948, Nýřany 
• Odměňování členů zastupitelstva města dle předloženého návrhu 

 
Zastupitelstvo města    v o l i l o : 
 

• Podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích starostu, 
místostarostu a členy rady města následovně : 

               starostka                           Mgr. Svatava Štěrbová 
               místostarosta                    Jaroslav Pospíšil 
               členové rady města          Vojtěch Horák 

                     Helena Kunešová 
                     Mgr. Vladimír Šmahel 
    

Zastupitelstvo města  u s t a n o v i l o  : 
 

• Podle § 84, odst. 2, písm. m)  zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dlouhodobé 
uvolnění těchto     

              členů zastupitelstva města : 
              starostka  města                 Mgr. Svatava Štěrbová  
              místostarosta  města          Jaroslav Pospíšil 
                      
 
Jednání starostky a místostarosty města : 
27.10.    -   jednání na Okresním soudu v Tachově  (starostka) 
  4.11.    -   účast při kolaudaci RD v Tuněchodech (starostka) 
  4.11.    -   beseda v DPS Kladruby (starostka) 
  8.11.    -   ustavující zasedání zastupitelstva města 
  9.11.    -   jednání ke změně územního plánu města Kladruby (starostka) 
  9.11.    -   účast při kolaudaci 3 RD v Kladrubech (starostka) 
10.11.    -   zasedání rady města 
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18.11.    -   jednání se zástupci KÚ PK, odboru regionálního rozvoje (starostka) 
18.11.    -   jednání na PF v Plzni (starostka) 
22.11.    -   jednání ohledně větrné elektrárny (starostka) 
22.11.    -   jednání se zástupci infocentra Kladruby (starostka) 
22.11.    -   jednání s ředitelkou MŠ Kladruby ohledně rozpočtu MŠ (starostka) 
22.11.    -   účast na zasedání finančního výboru města Kladruby (starostka) 
24.11.    -   jednání s radním PK p. Bauerem v Plzni (starostka) 
24.11.    -   účast na zasedání komise cestovního ruchu v Tachově (starostka) 
24.11.    -   zasedání rady města 
25.11.    -   jednání s ředitelkou ZŠ a vedoucí ŠJ ZŠ ohledně rozpočtu (starostka) 
25.11.    -   předávání ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve v Tachově (starostka) 
26.11.    -   zasedání výběrové komise pozemkového úřadu na přípravu pozemkových 
úprav v Kladrubech  
                  (starostka) 
  2.12.    -   účast na školení povodňových orgánů města na KÚ v Plzni (starostka) 
  3.12.    -   zasedání SOČ v Černošíně – skládka (starostka) 
  6.12.    -   jednání s projektanty – klášter Kladruby (starostka) 
  8.12.    -   jednání se zástupcem pojišťovny (starostka) 
  8.12.    -   zasedání rady města 
  9.12.    -   zasedání výběrové komise pozemkového úřadu na přípravu pozemkových 
úprav v Kladrubech  
                  (starostka) 
15.12.    -   zasedání rady města 
15.12.    -   zasedání zastupitelstva města 
16.12.    -   jednání s projektanty ohledně rekonstrukce kina (starostka, místostarosta) 
22.12.    -   podpis smlouvy ohledně dotace na Státním zemědělském intervenčním fondu 
v Českých Budějovicích  
                  (starostka, místostarosta) 

Irena Lıriková 
 

Plán rozvoje m ěsta na rok 2011 
Akce Plán 

  
 Láz 

Údržba  VO              10 000,00    
Úprava a údržba komunikací              80 000,00    
Revitalizace rybníka             650 000,00    
Úprava Lázského potoka            350 000,00    
Nákup laviček              12 000,00    
Výstavba oplocení kurtu              40 000,00    
Celkem Láz         1 142 000,00    
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 Vrbice 
Údržba VO              15 000,00    
Penetrace povrchu ulice (Czinner)              40 000,00    
Oprava zídky pod kurtem              15 000,00    
Desinfekce studny a rozbor vody                5 000,00    
Oprava a údržba komunikací              80 000,00    
Nákup laviček              12 000,00    
Protipovodňové opatření             100 000,00    
Celkem Vrbice            267 000,00    

  
 Brod 

Údržba VO              15 000,00    
Provoz vodárny             120 000,00    
Chodník k pohostinství            550 000,00    
Nákup laviček              12 000,00    
Oprava a údržba komunikací              10 000,00    
Celkem Brod            707 000,00    

  
 Tuněchody 

Údržba VO              10 000,00    
Oprava a údržba komunikací                5 000,00    
Desinfekce studní a rozbor vody                5 000,00    
Rekonstrukce VO              75 000,00    
Kaplička - rekonstrukce střechy            150 000,00    
Celkem Tun ěchody            245 000,00    

 Milevo 
Údržba VO              10 000,00    
Oprava a údržba komunikací              20 000,00    
Nákup laviček              12 000,00    
Desinfekce studní a rozbor vody              10 000,00    
Celkem Milevo              52 000,00    

  
 Kladruby  

Vodní hospodá řství  
Desinfekce studní a rozbor vody              50 000,00    
Celkem vodní hospodá řství              50 000,00    
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Opravy a údržba VO  
Oprava a údržba VO               50 000,00    
Zadní ul. (pod suškou)            270 000,00    
Celkem VO            320 000,00    

  
ZŠ  
Výměna dlaždic v kuchyni ZŠ            100 000,00    
Výměna svítidel tělocvična            150 000,00    
Zateplení          7 000 000,00    
Škola celkem         7 250 000,00    

  
MŠ  
Výměna oken byt školníka                50 000,00    
Zateplení budov         3 500 000,00    
Celkem MŠ         3 550 000,00    

  
SDH  
Opravy a údržba              15 000,00    
DDHM              30 000,00    
Služby (Servis, STK)              25 000,00    
Investice              40 000,00    
Celkem SDH            110 000,00    

  
Údržba bytového hosp.  
Údržba a opravy bytového fondu            200 000,00    
Oprava fasády čp. 298 - 299            600 000,00    
Rekonstrukce povrchu za čp. 298 -299            200 000,00    
Stoupačky a vodoměry čp. 86            200 000,00    
Výměna oken čp. 36            400 000,00    
Demolice Šebesta            120 000,00    
Celkem UBH         1 720 000,00    

  
Komunikace  
Rekonstrukce chodníku klášter         1 500 000,00    
Rekonstrukce komunikace Pozorka         3 500 000,00    
Chodník Pozorka -  Husova            600 000,00    
Rek. cesty k čp.223,224            220 000,00    
Chodník  Husova proti ZŠ            500 000,00    
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Chodník Revoluční k p. Mrňákovi            400 000,00    
Dokončení chodník Milevská         1 000 000,00    
Oprava autobusové zastávky            180 000,00    
Celkem komunikace         7 900 000,00    

  
Veřejná zeleň  
Zeleň Okružní ulice             120 000,00    
Parčík Zadní ulice              90 000,00    
Památný dub Klášter údržba              30 000,00    
Ostatní zeleň a údržba               80 000,00    
Celkem VZ            320 000,00    

  
Místní hospodá řství NP  
Rekonstrukce střechy  kino          2 500 000,00    
Ostatní údržba a opravy NP             200 000,00    
Výměna oken MěÚ + fasáda            600 000,00    
Úprava akustiky sálu KD              90 000,00    
Rekonstrukce střechy kabin fotb. hřiště              55 000,00    
Rekonstrukce střechy pilnice            300 000,00    
Veřejný rozhlas - nová hnízda            100 000,00    
 Celkem  místní hosp. NP      3 845 000,00    

  
DPS  
Opravy a údržba               45 000,00    
Celkem DPS              45 000,00    
  
Pohřebnictví  
Elektrifikace vodovodního vrtu             100 000,00    
Úprava cestiček              50 000,00    
Oprava hrobů               15 000,00    
Pohřebnictví celkem            165 000,00    

  
Technické služby  
Nákup traktoru            700 000,00    
Nákup vozidla                 50 000,00    
Nákup techniky            155 000,00    
Opravy a údržba strojů              50 000,00    
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Technické služby celkem            955 000,00    
Územní plán            250 000,00    
PD lokalita západ            200 000,00    

  

Celkem        28 643 000,00    

       29 093 000,00    
                                               Jaroslav Pospíšil 
 
 
TERMÍNY svozů směsného komunálního odpadu v Kladrubech 
 a spádových obcích  Láz, Vrbice, Milevo, Brod, Tuněchody  

rok 2011-  den výsypu STŘEDA 
 

Měsíc svoz 1x týdně  
svoz 1x za 

14 dnů 
sudý týden 

 
svoz standard 
říjen - duben 1x 

týdně 
květen - září 1x za 

14dnů 
sudý týden 

 

svoz 1x 
měsíčně 
poslední 
středa v 
měsíci 

LEDEN 5.,12.,19.,26. 12.,26. 5.,12.,19.,26. 26. 

ÚNOR 2.,9.,16.,23. 9.,23. 2.,9.,16.,23. 23. 

BŘEZEN 2.,9.,16.,23.,30. 9.,23. 2.,9.,16.,23.,30. 30. 

DUBEN 6.,13.,20.,27. 6.,20. 6.,13.,20.,27. 27. 

KVĚTEN 4.,11.,18.,25. 4.,18. 4.,18. 25. 

ČERVEN 1.,8.,15.,22.,29. 1.,15.,29. 1.,15.,29. 29. 

ČERVENEC 6.,13.,20.,27. 13.,27. 13.,27. 27. 

SRPEN 3.,10.,17.,24.,31. 10.,24. 10.,24. 31. 

ZÁŘÍ 7.,14.,21.,28. 7.,21. 7.,21. 28. 

ŘÍJEN 5.,12.,19.,26. 5.,19. 5.,12.,19.,26. 26. 

LISTOPAD 2.,9.,16.,23.,30. 2.,16.,30. 2.,9.,16.,23.,30. 30. 

PROSINEC 7.,14.,21.,28. 14.,28. 7.,14.,21.,28. 28. 
EKO-SEPAR, s.r.o. 
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Kniha Práce jako na kostele vychází ve 2.rozšířeném vydání 
 
Kniha o záchraně kostelů na Tachovsku, která získala v letošním roce zlatou medaili za 
nejlepší knižní layout na evropské soutěži designu v Rotterdamu, právě vychází v druhém 
rozšířeném vydání. 

Kniha Práce jako na kostele vyšla v září minulého roku a pro velký zájem byla do konce 
roku rozebrána. Z tohoto důvodu připravila MAS Český Západ - Místní partnerství za 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR a Plzeňského kraje její druhé vydání. 

Kniha obsahuje mimo jiné dvanáct příběhů dvanácti kostelů, které měly to štěstí, že 
našly, často na poslední chvíli, svého zachránce a často i majitele. Najdete zde příběhy 
kostelů a jejich zachránců v Otíně, Křivcích, Okrouhlém Hradišti, Domaslavi či Šipíně. A 
také příběhy památek opravených z tzv. Norských fondů jako věž kostela Všech svatých 
ve Stříbře, kapli v Ostrově u Stříbra či kostel sv. Václava ve Vysokém Sedlišti.  

Druhé vydání knihy je rozšířeno o několik fotografií, které dokumentují, jak se za jeden 
rok mohou kostely změnit k lepšímu, jako se stalo v Lestkově, Otíně, Vysokém Sedlišti 
anebo v Ostrově u Stříbra. Nový text rekapituluje události uplynulého roku nejen v životě 
knihy, ale především v životě kostelů. Nakonec jsou do knihy přidána občanská sdružení, 
která se angažují v záchraně kulturního dědictví a která buď v prvním vydání chyběla 
anebo nově vznikla. 

Součástí knihy je vystřihovánka kaple sv. Máří Magdalény na vrchu Krasíkov, každý si 
tak může postavit (zachránit) svůj kostel. 

Knihu je možné si zakoupit za 250.-Kč v kanceláři MAS v Konstantinových Lázních, 
anebo je možné ji zaslat na dobírku. Případné objednávky na kvasnickova@leader-
ceskyzapad.cz.  

 
 
 

Kateřina Kvasničková 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 
 
M a t e ř s k á     š k o l a       
 
Podzimní aktivity našich dětí  

Krásný slunečný podzim Sluníčka, Koťata a Broučci z naší MŠ prožívali hrami 
na školní zahradě, pozorováním ptáků odlétajících do teplých krajin, probarvujícího se 
listí na stromech a hbitě se pohybujícího hmyzu při vyhledávání vhodného úkrytu na 
přicházející zimní období. 

Děti se chtěly také do tohoto dění zapojit, a tak tvořily draky papíráky. Šikovné 
prstíky skládaly mašle na dlouhý dračí ocásek a s pomocí učitelek je vázaly na 
vlastnoručně vymalované dračí hlavičky. Hotové draky papíráky jsme pak učili létat 
v herně i na zahradě. 

Aby nebylo líto tatínkům a maminkám naše dračí hraní, vydali jsme se všichni – 
malí i velcí – na dračí slety na pole. Drakiáda se uskutečnila 27.10. a opravdu přiletěl  
i vítr, který draky všech barev a tvarů vynesl vysoko do mraků. Všichni zúčastnění si 
odnesli sladkou odměnu. 

Na naší školní zahradě se letos urodilo hodně červeně vymalovaných jablíček. 
Pozorovali jsme s dětmi od jara jak byly stromy obalené květy, jak se z květů stávala 
jablíčka a jak se zvětšovala mezi zelenými listy, až do probarvujících se oranžově  
a červeně kulatých plodů. Na podzim jsme jablíčka očesali, děti je ukládaly do košíků  
a přitom si povídaly, co z nich všechno můžeme udělat a jak si pak na jablíčkových 
dobrůtkách pochutnat.Aby nepřišla zkrátka ani zvířátka v lese, děti jim v taštičkách 
odnesly část úrody ke krmelišti. Zvířátka, pochutnejte si. 

Zuzana Křížová 

Koťata byla v posilovně 

Děti ze třídy koťat se byly podívat v 
posilovně.Prohlédly si všechny posilovací 
stroje,předškoláci si na nich za asistence 
Daniela Kertyse vyzkoušely svoji sílu.  

Děkujeme D.Kertysovi, ale i p.Šimkovi,který 
nám umožnil prohlídku posilovny. 

     Petra Kertysová 
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Mikulášská nadílka 

      3.12.2010 přišel za dětmi z MŠ čert s Mikulášem a andělem. Celý týden se děti na 
jejich příchod připravovaly. Prostřednictvím pohádek se dozvěděly, jak vypadá peklo, jak 
se peklo stavělo, nebo jak vypadá čertovská svatba. 

Děti se naučily čertovský tanec/mazurku/ a říkanku. Vyrobily si ze sklenice svítícího 
čertíka, papírového Mikuláše, namalovaly krásné andílky. V pátek pak netrpělivě 
očekávaly příchod slavné trojice. Nechyběly ani slzičky, zvláště u dětí, které neměly 
úplně čisté svědomí. Nakonec děti dostaly za písničku nebo slib polepšení bohatou 
nadílku. 
     Děkujeme členům Kladrubské divadelní společnosti p. Koutské, sl. Zdvihalové, 
p. Koutskému a Bendovi za perfektně sehrané „vstoupení“. 

                                                    Ladislava Pauchová 
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Divadelní představení o Šípkové Růžence 

Dne 9.11.2010 zavítal do Kladrub Teátr Víti Marčíka. Jeho dopolední 
představení O Šípkové Růžence bylo určeno pro malé diváky, a proto se na něj vypravily 
také děti z naší školky. Společně se školáky jsme zhlédli krásné představení. Přestože byl 
Víťa Marčík na jevišti sám, dokázal oživit loutky všech důležitých postav z pohádky.  
I když se jednalo o známou klasickou pohádku, její ztvárnění bylo zcela výjimečné. Víťa 
Marčík zapojil do hry nejen děti, ale také paní učitelky. Velice osobitým způsobem nás 
všechny pobavil, rozesmál a nakonec děti dostaly také ponaučení. Každý z nás by měl 
umět odpouštět, ten kdo umí odpouštět, umí také milovat. K této pravdě bychom měli 
vést už naše nejmenší.           

 Petra Čechurová  
                                             
Děti v solné jeskyni  
    V úterý 7.12.2010 celá naše mateřinka 
vyrazila autobusem na  Nýřany do nedávno 
otevřené solné jeskyně. Počasí  nám moc 
nepřálo. Pan řidič se musel potýkat při jízdě 
se sněhovými bariérami na silnici i podél ní 
(jeli jsme po staré komunikaci). Navíc jsme 
se hojně potkávali s kamióny, takže časté 
zastavování u sněhové krajnice bylo 
nutností. Ale díky opatrnosti všech 
účastníků silničního provozu jsme úspěšně 
dorazili na místo. 
    Protože se do solné jeskyně vejde nejvýše 
35 dětí, muselo dojít k rozdělení dětí do 
dvou skupin. Takže Koťata a Broučci mohli 
jít obdivovat keramický betlém v nedaleké 
keramické dílně a při přesunu tam se 
podívat i na vlakové nádraží. Sluníčka si 
zatím užívala v jeskyni. V prostředí plném 
bílé soli si mohla vypůjčit bagříky, kyblíčky  
s lopatkami a  nabírat ji, přesýpat, zkoumat. 
Jen tak v ponožkách či bosky si mohla 
promasírovat svá chodidla. 

K příjemné atmosféře přispěla i světla, která v určitých časových intervalech měnila 
barvu. Taktéž velmi hezky působil malý vodopádek i prosvícení stěn. Ke hrám se dal 
využít i prolézací tunel a malá skluzavka. K relaxaci sloužila modrá polohovací lehátka  
a nakonec i pohádka o Krtečkovi v televizi zabudované v "okénku" jeskyně. 
    Po 45 minutách se naše skupiny vystřídaly. Po rozhovoru s dětmi jsme došli všichni  
k názoru, že by bylo dobré naši návštěvu zde ještě někdy zopakovat.  
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Víte,že : 
- 9.11.2010  děti z MŠ navštívily netradiční divadelní představení Víti Marčíka - 
" O Šípkové Růžence" 
- 22.12.2010 půjdou děti od Sluníček potěšit dárky ,vánočními verši a koledou obyvatele 
DPS 
- MŠ Kladruby bude od 27. až do 31.12.2010 uzavřena, provoz se obnoví 3.1.2011 
- 21.12.2010 bude vánoční nadílka s rodiči ve třídách 
- Děkujeme p. Jaroslavu Balíčkovi, který daroval dětem 5 kg medu a také děkujeme 
p. Robertu i Danielovi Kertysovým za dovoz jogurtů dětem do školky na Mikulášskou 
nadílku 
                                                                            Alena Medová  

 
 
 
Z á k l a d n í      š k o l a : 
 
Víkend na Přimdě 
 
 V termínu 20.-21. listopadu jela celá naše 
6. třída na Přimdu. V sobotu ráno v 8:30 jsme se 
sešli před hotelem Přimda, rozebrali jsme si 
pokoje, rychle vybalili a šli „dolů“ (do jídelny + 
společenské místnosti, kde jsme strávili většinu 
víkendu). Tam nás přivítali Michal s Martinou a 
řekli nám, co nás celé dva dny čeká, že jsme jako 
Robinson na pustém ostrově a abychom přežili, budeme si muset pomáhat. Všechny hry, 
které jsme o víkendu hráli, byly vlastně zaměřené na to, abychom se naučili 
spolupracovat, pomáhat si a lépe se poznali. 
 Hotel, kde jsme bydleli, byl sice starší, ale bylo to tam docela hezké. Všichni 
jsme byli ubytovaní na jednom patře, holky na jedné straně a kluci na druhé. Na každé 
straně patra měla pokoj vždy jedna paní učitelka a hlídaly nás (nebo si to myslely:-). 
 Některé hry jsme hráli i venku, ale protože byla zima, většinou jsme byli uvnitř. 
Ty dva dny byly nabité hrami a soutěžemi, takže jsme byli rádi, když jsme měli alespoň 
malou přestávku. Bylo to tam fajn a hlavně byla legrace. Když jsme měli v neděli 
odjíždět, ani se mi nechtělo. 

Lucie Benešová VI. 
 
 
„Vyráb ěcí“ den 
 Dne 29.11. se konal tzv. „vyráběcí“ den, při kterém žáci 2. stupně vyráběli 
výrobky na Mikulášské trhy. První stupeň vyráběl také, ale při hodinách Výtvarné 
výchovy a Světa práce. 
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 Žáci 6. – 9. třídy byli rozděleni do 5 skupinek, tři skupiny vyráběly „zelené 
dekorace“ – svícny, stromečky, ozdobené květníky apod. Další dělala sněhuláky – 
zapichovátka ze dřeva a sněhuláky z květináčů. Poslední skupinka se specializovala na 
andílky. 
 Práce se nám dařila, protože nás to bavilo. A ještě jsme měli dobrý pocit z toho, 
že pomůžeme Muthině. Letos dokonce padl rekord, vyrobili jsme nejvíc výrobků ze 
všech uplynulých let. (Také jsme je museli stěhovat na náměstí ve dvou autech!) 

 
Tereza Kudryová VIII. 

 
Mikulášské trhy 
 Jako každý rok i letos se 3.12. uskutečnily v Kladrubech Mikulášské trhy a naše 
škola tam už 4. rokem měla svůj stánek. 

Trhy začínaly v 8:00 a končily kolem půl jedné. A přestože byl ukrutný mráz, 
lidé chodili a nakupovali… měli jsme u stánku pořádný „frmol“. Ještě se nám nestalo, 
aby lidé přišli a my jim museli říct, že třeba stromečky už nemáme. 

Prodali jsme skoro vše, co jsme vyrobili. Zbylo jen pár drobností, a tak jsme 
v úterý 7.12. udělali stánek ve vestibulu školy pro žáky.  

Není divu, že výdělek byl rekordní, získali jsme (po odečtení nákladů) cca 5000 
Kč pro naši adoptovanou Muthinu z Keni.  

 Karolína Jamrišková VIII. 
 
Mikuláš s čerty v kladrubské ZŠ 
 V pátek 3. prosince ráno před Čertovskou diskotékou obcházeli Mikuláš 
s anděly a čerty třídy kladrubské ZŠ. V každé bylo pár zlobičů, které měli čerti ve své 
knize hříchů. Ti museli za trest zazpívat písničku, aby je čerti neodnesli do pekla. Celá 
třída potom dostala bonbony.  
 I když se to neobešlo bez dětských slz, ten, kdo měl čisté svědomí, se čertů bát 
nemusel.   

Klára Krausová IX. 
 
Čertovská diskotéka 
 Každý rok pořádá 9. třída mikulášskou diskotéku, takže letos to bylo na nás. 
Pečlivě jsme se asi měsíc dopředu připravovali – domlouvali se na soutěžích, výzdobě, 
sladkých odměnách i pozvánkách… 
 A pak přišel náš den – pátek 3.12.! Po druhé vyučovací hodině se celá škola 
přesunula do tělocvičny, většinou byli žáci převlečeni do nějaké masky.  
 Měli jsme připravené následující soutěže: tanec s bramborou, hádání 
pohádkových písniček, házení „uhlí do kotlíku“ (tedy papíru do velkého koše), praskání 
balonků… Vítězové byli vždy odměněni drobností z andělova košíku. Také jsme 
vyhlásili nejlepší masku čerta, anděla i Mikuláše, což vůbec nebylo jednoduché. 
 Myslím, že se nám akce povedla, všichni se bavili, tancovali na písničky našeho 
DJ Čerta a rádi se zapojovali do soutěží. 

Ladislava Šeflová IX.  
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Mikulášský Open Cup - Stříbro, 4.12. 2010 
           Poslední závod pětidílného seriálu Hannah Překližka Cup se tradičně konal 
v adventní době a opět přinesl řadu velmi kvalitních soubojů mezi předními závodníky. 
Účast šedesáti závodníků prokázala stálý zájem o lezení a závodění na umělých 
horolezeckých stěnách.... 
           Mikulášský Open Cup /letos již 7. ročník!/ je zasvěcen boulderingu a pořadatelé 
připravili cesty, na kterých museli závodníci předvést výkony na hranici svých možností. 
Opět se ukázalo, že nestačí jen hrubá síla, ale velmi důležitá je i technika, zkušenost 
a pevné nervy. Dopolední dvě kvalifikační cesty poslaly do finále opravdu jen ty nejlepší. 
Ani velmi těžká finálová cesta mnohdy nerozhodla o vítězi, často se soutěžící museli 
ještě „rozlézat“ na další, ještě těžší cestě. Ve hře byly nejen stupně vítězů v Mikulášském 
Open Cupu, ale i celkové výsledky Hannah Překližka Cupu. O to byl závod zajímavější 
a nenechal si ho ujít žádný z předních závodníků. O celkovou pohodu se v průběhu 
závodu starali členové pořádajícího HK Skoba, DDM Stříbro a HK Maglajz. K obědu byl 
připraven obří hrnec výborného guláše, párky a  napečené buchty, dlouhou chvíli si 
závodníci krátili sledováním filmů. 
             Pátý závod již čtvrtého ročníku Hannah Překližka Cupu se opět vydařil a příští 
ročník začneme v březnu 2011 kladrubským Maglajz Boulder Cupem. A to je spousta 
času na kvalitní trénink ;-)  
 

Výsledky – Mikulášský Open Cup: 
Kat. H1: 1. A. Pechmann /Plzeň/, 2. V. Pechmann /Kladruby/, 3. A. Rákos /Mar.Lázně/ 
        D1: 1. K. Pavlasová /K.Vary/, 2. T. Kubátová /Plzeň/, 3. T. Chudáčková /Stříbro/ 
Kat. H2: 1. Š. Pavlas /K.Vary/, 2. R. Palma /Kladruby/, 3. J. Nádaský /Planá/ 
        D2: 1. L. Kepková, 2. K. Matúšová /obě Stříbro/, 3. Š. Novotná /Planá/ 
Kat. H3: 1. J. Šimandl /Plzeň/, 2. F. Švarc /Kladruby/, 3. M. Niebauer /Planá/ 
        D3: 1. T. Nová /Plzeň/, 2. M. Matúšová /Stříbro/, 3. B. Rybová /Cheb/ 
Kat. H4: 1. K. Fafílek /Cheb/, 2. J. Junek /Stříbro/, 3. M. Budín /Kladruby/ 
        D4: 1. L. Jarolímová /Stříbro/ 
Kat. H5:  - nebyla obsazena 
        D5: 1. Lucie Davidová /Stříbro/ 
 

Vítězové  4. ročníku Hannah Překližka Cupu 2010: 
Kategorie H1 /roč. 2001 a ml./   Václav Pechmann – HK Maglajz Kladruby 
Katedorie D1                                 Karolína Pavlasová – Slovan Karlovy Vary 
Kategorie H2 /roč. 1999-2000/   Richard Palma – HK Maglajz Kladruby 
Kategorie D2                                 Lucie Kepková – HK Skoba Stříbro  
Kategorie H3 /roč. 1997-1998/   Filip Švarc – HK Maglajz Kladruby 
Kategorie D3                                 Michaela Matúšová – HK Skoba Stříbro  
Kategorie H4 /roč. 1995-1996/   Karel Fafílek – Cheb  
Kategorie D4                                 Lucie Jarolímová – HK Skoba Stříbro  
Kategorie H5 /roč. 1992-1993/   Ondřej Jaša – HK Maglajz Kladruby 
Kategorie D5                                 Lucie Davidová – HK Skoba Stříbro 
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Všem vítězům i zúčastněným blahopřejeme k výborným výkonům a těšíme se na 
shledání v příštím roce ☺ 
                                                                                      Pavel Nový, HK Maglajz Kladruby 
  
Střípky ze ZŠ 
-9.11.  shlédli žáci z 1. – 5. třídy v KD Kladruby 
představení „Šípková Růženka“ 
-Téhož dne se vycházející žáci zúčastnili Burzy 
práce v Tachově, kde se seznámili s možnostmi  
volby povolání ... 
-12.11.  děti z čtvrté a páté třídy navštívily 
hvězdárnu v Rokycanech ... 
-18.11.  reprezentovali naši školu kluci z osmé a 
deváté třídy na okresním turnaji Orion Florbal 
Cupu, který se konal ve sportovní hale v Tachově. 
Celkem se zúčastnilo 14 družstev ze základních 
škol a gymnázií našeho okresu. V pětičlenné skupině „B“ jsme se postupně utkali 
s Bezdružicemi / 1 : 0 /, se ZŠ Mánesova Stříbro / 0 : 1 /,  s Gymnáziem Stříbro / 0 : 3 /  
a utkání ve skupině jsme zakončili výhrou nad ZŠ Stráž/ 2 : 1 /. Ve skupině jsme obsadili 
třetí místo a celkově jsme skončili na 7. – 9. místě.  Kluci předvedli na turnaji velmi 
hodnotný výkon a patří jim poděkování nejen za předvedenou hru na hřišti, ale i za 
celkové vystupování během turnaje. 
Celkovým vítězem a postupujícím do krajského kola /8.12./ se stalo družstvo Gymnázia 
Stříbro, za které hráli i tři naši bývalí žáci ... 
-20.-21.11. si šesťáci užili spoustu legrace při „seznamovacím víkendu“ na Přimdě /viz. 
článek/ 
-25.11. se uskutečnil další projektový den, tentokrát nazvaný „Vánoční dílničky“. Žáci 
naší školy vyráběli společně se svými učiteli různé vánoční dekorace, které pak prodávali 
na Mikulášských trzích 4. prosince /viz. článek/ 
-1.12. výtěžek ze sběru odpadního hliníku bude věnován na podporu vzdělávání naší 
adoptované keňské holčičky Muthiny. Celkem děti nasbíraly 32,35 kg ... 
-3.12. byl posledním „vyučovacím“ dnem před Mikulášem a tedy dnem, kdy již 
pravidelně devátá třída pořádá „Čertovskou diskotéku“ pro všechny ostatní spolužáky. 
Mixážního pultu a výběru hudby se ujal DJ Čert ☺/Marek Prokop/ a společně s ostatními 
deváťáky připravili zábavný program  v tělocvičně školy. Na tanečním parketu se to 
hemžilo čerty a čerticemi, anděly a tu a tam byl k vidění i nějaký Mikuláš. Poděkování 
patří i MěÚ Kladruby za zapůjčení ozvučení/viz. článek/ 
-3.12. vyráběli manželé Čechurovi z Ekocentra Tymián svíčky ze včelího vosku s dětmi 
ve školní družině. Výrobky byly velmi povedené ☺ 
-4.12. se deset lezců z HK Maglajz Kladruby zúčastnilo posledního letošního závodu 
Hannah Překližka Cupu ve Stříbře /viz. článek/ 
-9.12. žáci osmé a deváté třídy navštívili v rámci exkurze stříbrskou firmu Kermi, s.r.o. 
 

Pavel Nový 
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Hasiči informují    
 
 Naposledy v tomto roce Vás hasiči informují o své činnosti. Naši mladí hasiči 
se přes zimní období připravují na jarní soutěž „Plamen“, která se uskuteční u nás 
v Kladrubech. Tudíž se v zimě musí naučit vše, co se soutěže týká. 
 11.12.2010 se uskutečnila výroční schůze  sboru. Na této schůzi jsme 
hodnotili celoroční činnost hasičů. Naši mladí hasiči si celoročně vedli dobře 
v soutěžích. Na výroční schůzi jsme též ocenili některé členy stužkou za věrnost  
u sboru: 

- Jan Hanzalík – 60 let 
- Vlasta Semorádová – 30 let 
- Jitka Říhová – 30 let 

Čestné uznání SDH obdrželi mladí 
hasiči: 

- Martin Leitl 
- Václav Havránek 
- Bedřich Tausch 

Všem oceněným za sbor 
blahopřeji. 
Poděkování patří také Antonínu 
Poljakovi za přípravu jídla na 
soutěži „Plamen“ a na výroční 
schůzi sboru dobrovolných hasičů. 
 Nyní krátce k přípravě 
našeho plesu, který se bude konat 
v sobotu 15. ledna 2011 v sále 
kulturního domu v Kladrubech. 
Předprodej vstupenek, jako každý 
rok, bude v hasičské klubovně, a to 
hned od 4. ledna každé úterý a 
čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin. 
 Závěrem bych chtěl za 
celý sbor hasičů popřát všem 
občanům šťastné a veselé Vánoce a 
úspěšné vykročení do nového roku 
2011. 
 
       

 František Ammerling 
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Včelařské okénko 
 
Vážení přátelé, 
 

scházíme se na začátku kalendářního roku, chtěl bych Vám popřát v letošním 
roce hodně zdraví, spokojenosti, včelařům hodně úspěchů v provozování svého koníčka, 
zdravá včelstva, malé zimní ztráty a dobrou snůšku v letošním roce. 
 Přátelům včelařům z řad veřejnosti bych chtěl popřát hodně zdraví, které jim 
podpoří produkty včel, jak propolisu, tak hlavně medu. Připojím alespoň dva recepty. 
 
Medové trubičky 
300g hl. mouky, půl lžičky jedlé sody, 2 vejce, 270 g cukru moučka, 80 g medu, 
čokoládová poleva a krém. Mouku s cukrem prosejeme, přidáme sodu, med a vejce, 
vypracujeme těsto, které necháme 3 hodiny odležet v ledničce. Poté vyválíme tenký plát, 
z něhož vykrajujeme kolečka o průměru 6 cm. Na pečícím papíře je upečeme  
(maximálně po 6 kusech - rychle tvrdnou a nejdou pak stočit). Upečená kolečka ihned 
omotáme kolem vařečky a stiskem spojíme. Po vychladnutí konce trubiček namáčíme 
v čokoládové polevě a plníme krémem podle chuti. 
 
Vánoční punč 
Ve ¾ litru teplé vody rozpustíme 300 g medu, přidáme šťávu z 1 citrónu a 1 pomeranče, 
přilijeme půl litru bílého vína a 1/8 litru rumu, směs zahřejeme, ale nevaříme, punč 
podáváme horký. 

       František Černoch 
 
 

Klášter Kladruby- ob čanské sdružení informuje  
 
Vážení Kladrubáci,  
 

čeká nás letos podle předpovědí opět tuhá zima. Ačkoli ve středověku běžel 
život i v době největších mrazů v klášterech ve stálých kolejích a pouze přibyla jedna 
vrstva oblečení pod kutny a teplejší boty na nohy. Dnes je klášter skrz naskrz promrzlý  
a panuje v něm výsostný klid. Za KKOS Vám chceme poděkovat za návštěvy na všech 
loňských akcích, které jsme pro Vás připravili a už se těšíme na jaro, až pro Vás klášter 
opět otevře své brány a my se s Vámi zase na některé z pořádaných veselic uvidíme. 
Za KKOS Vám klidnou zimu přeje 

 
Linda Hejlová 
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HISTORIE 
 
Byly Kladruby opravdu mezi prvními se statutem města v Čechách? 

 
Tuto otázku jsme si kladli ve Zpravodaji již několikrát a odpověď na ni byla 

vždycky kladná. A mohu hned předeslat, že ani v dnešním příspěvku nebude jiná. Chtěl 
bych jen reagovat na některé nedůvěřivé reakce, které občas slýchám. „Ále, to sis jistě 
vymyslel, abys udělal Kladruby slavnější.“ „To přece není možné, aby byly Kladruby 
městem dříve než Praha nebo Plzeň!“ S podobnými názory se setkávám velice často, 
a tak bych chtěl celou tuhle kauzu uvést na pravou míru a vysvětlit podrobněji. 

 
Vesnice a města v raném středověku 

V raném středověku u nás města ještě neexistovala. Přesto se občas s pojmem 
„město“ setkáme již v polovině 10. století. Když známý, arabsky mluvící židovský kupec 
a cestovatel z Cordoby na Pyrenejském poloostrově, či spíše jakýsi vyslanec dobré vůle, 
Ibrahim ibn Jákob navštívil Prahu, psal o ní, že „…město Frága je celé vystavěno z vápna 
a kamene“, tedy už mluví o Praze jako o městě. O několik desetiletí později se vracel 
tehdejší český biskup Vojtěch, později svatý, od německého císaře Oty III. do Čech přes 
„jakési město“, s největší pravděpodobností přes Plzeň (tehdy ovšem dnešní Starý 
Plzenec) a velice se podivil rušnému trhu, jenž se zde konal právě v neděli, namísto toho, 
aby zdejší obyvatelé ctili den Páně. Opět tedy město. Jenže tady nešlo o města s typickým 
městským zřízením, ale spíše o místa v podhradí, kde se uskutečňoval nikoli městský, ale 
jen knížecí či pohraniční trh. Jeho čisté výnosy patřily zcela, jakožto daň nebo mýto, 
samotnému panovníkovi. Skutečná města v té době ještě neexistovala, v našich krajinách 
byly jen vesnice – menší i větší, některé z nich se označovaly jako „újezdy“, tedy jakási 
střediska pro skupinu okolních vsí. Plzeň, tedy Starý Plzenec, přestala být koncem 11. 
století pohraničním místem a vše, co s tím souviselo, se přestěhovalo do nově 
vznikajících Kladrub dále na západ.   

 
 

Trhová ves Staré Kladruby a nové Kladruby 
Především na vysvětlenou, proč píši Staré Kladruby s velkým S a nové Kladruby 

s malým n. Název Staré Kladruby se totiž používal oficiálně jako název pro původní ves 
Kladruby i poté, když ty nové již také existovaly. Těm se ovšem říkalo většinou jen 
Kladruby, i když občas čteme o nich také jako o „novém městě“. 

Staré Kladruby, které se nacházely s románským kostelíkem sv. Petra západně 
od dnešního kladrubského hřbitova, se staly začátkem 12. století trhovou vsí s celnicí 
v pozici tzv. zemské brány. Kdesi za dnešním Lázem či Milevem, směrem na západ se 
totiž rozprostíral ještě hluboký pohraniční hvozd, na jehož okraji začaly vznikat při nově 
budovaných cestách další vesnice, jako např. Benešovice, a Lom za Lázem nebo 
Prostiboř a Darmyšl za Milevem (viz minulý Zpravodaj). Poblíž kostelíka sv. Petra se 



 27

k těmto vesnicím rozdvojovala zemská stezka přicházející od vnitrozemí a pokračující 
jednak k Chebu a jednak k Bělé nad Radbuzou. 

Trhy zde provozované byly zřejmě pro tehdejší české panovníky velice výnosné, 
neboť již brzy po založení kláštera mohl kníže Vladislav I. osvobodit veškeré zboží, 
dovážené na tento místní pohraniční trh, od všech cel a poplatků. Začátkem 13. století (po 
roce 1202) k tomu přibyla listina Přemysla Otakara I., jíž udělil právo kladrubskému 
klášteru, aby mu byly vypláceny výnosy 
ze starokladrubských krčem, tedy hospod, 
latinsky zvaných tabernae, které až 
dosud šly do královské pokladny. V roce 
1212 či 1213, když zdejší bohatí kupci 
podpořili téhož krále Přemysla při jeho 
cestě k novému císaři pro dnes známou  
a slavnou Bulu sicilskou darem 50 hřiven 
stříbra, povolil král obyvatelům Starých 
Kladrub, aby místo peněžních daní jemu, 
tedy králi, odevzdávali místnímu klášteru 
určitý počet liščích kožek, z jejichž 
prodeje financoval jeho opat stavbu velké 
románské baziliky. Obě listiny, o výnosu 
z krčem i o daru 50 hřiven, jsou pravé, 
i když nějakou dobu byla druhá z nich 
považována za falzum. To však vyvrátili 
dva významní badatelé v tomto oboru, 
historik prof. Václav Novotný a později  
i prof. Saša Dušková z brněnské 
Masarykovy univerzity.  

 
První města na našem území 

Král Přemysl Otakar I. měl ve 20. letech 13. století na sklonku svého života 
(zemřel r. 1230) zásluhu na založení přibližně prvních sedmi měst, která byla postavena 
nejčastěji poblíž starých hradišť podle určitého stavebního systému, s náměstím  
a tržištěm (tzv. forum) a také s vlastní městskou samosprávou, v jejímž čele stál rychtář. 
Mezi první tři taková města (latinsky civitas) v samotných Čechách, nebereme-li v úvahu 
ještě o něco starší čtyři města na Moravě a ve Slezsku, patřily skutečně i naše 
západočeské Kladruby. Potvrzuje to monografie o králi Přemyslu Otakaru I., v níž 
významný český historik Josef Žemlička na str. 164 uvádí: 

„K časným městským sídlištím se řadí též nevelké západočeské Kladruby. 
V sousedství benediktinského kláštera se rozrůstalo trhové místo s krčmami, obdařené 
časem jistým stupněm samosprávy a nakonec právem městské obce. Z roku 1233 
pocházejí nesporné údaje, že civitas Cladorubenses již trvala a patřila zdejšímu klášteru. 
K jeho lokaci nejspíše došlo v samém závěru Přemyslova života. Bruntál, Uničov, Opava, 
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Znojmo, Hradec Králové, Litoměřice, Kladruby – to byla zřejmě první skupina našich 
měst …“  

Co vedlo Přemysla k založení města Kladruby, nechci spekulovat. Byla to snad 
ochota kladrubského opata Silvestra, jenž králi často poskytoval různé peněžní dary? 
Nebo to byl dar od starokladrubských kupců ve výši 50 hřiven (12,5 kg) čistého stříbra, 
které potřeboval na cestu a na dary pro císaře? Byly to i jeho časté návštěvy 
kladrubského kláštera? O Velikonocích v roce 1201 tu nechal pokřtít svého prvorozeného 
syna Vratislava (který však zemřel v dětském věku) od řezenského biskupa Konráda nebo 
v roce 1219 svolal do Kladrub velké shromáždění církevních a světských představitelů, 
aby zde řešili spory mezi králem a biskupem Ondřejem. V každém případě to byl král, 
který se o vznik „nových“ Kladrub osobně zasloužil.  

 
 

Doklady o existenci městské správy v Kladrubech 
V roce 1233 při svěcení nové klášterní románské baziliky byl osobně přítomen 

král Václav I., syn již zemřelého Přemysla. Vydal zde listinu, v níž povolil městu 
Kladruby konat jedenkrát v roce čtrnáctidenní výroční trh, a to vždy ve výroční den 
posvěcení nového chrámu (25. srpna). Takové tržní privilegium o konání výročního trhu 
(jarmarku) obdržely Kladruby jako první ze všech měst v Čechách, brzy poté následoval 
také Kynžvart. 

Současně jsou na jiné listině, určené pro plaský klášter, podepsáni mimo jiných 
jako svědci také Hertinco, kladrubský měšťan (v originálu listiny burgense 
Cladorubensi) a jeho otec, rychtář téhož města (latinsky iudex čili soudce). To zcela jasně 
potvrzuje existenci městské správy v nových Kladrubech. 

Každé město mívalo pochopitelně také svůj kostel. Kladruby patřily sice hned 
po svém vzniku (dokonce několik staletí) pod farní kostel sv. Petra ve Starých 
Kladrubech, ale tehdy už existoval také (možná v nějaké menší formě, snad prozatímní?) 
kostel sv. Jakuba. Často se uvádí, že byl postaven teprve ve 14. století, protože první 
oficiální zmínka o něm pochází až z roku 1396. Ale už v roce 1233 je poprvé zmiňován 
špitál u svatého Jakuba, tedy zařízení pro staré chudé obyvatele města, založený 
řeholníkem a měšťanem Oldřichem ze Mže (Stříbra), nad nímž převzal patronát dokonce 
sám papež  Řehoř IX. a který byl o 11 let později na žádost opata Rainera přenesen právě 
do sousedního Stříbra. 

Můžeme tedy zcela odůvodněně říci, což potvrzuje i autor nové knihy 
o Kladrubech, archeolog Mgr. Karel Nováček PhD,  že od 30. let 13. století přibližně do 
poloviny 14. století existovaly vedle sebe ves Staré Kladruby a město nové Kladruby 
s kostely sv. Petra a sv. Jakuba. Dokládá to i listina krále Václava II. někdy z let kolem 
roku 1290, kde se výslovně uvádí „in Novo Kladrub“ a také listina opata Bohuslava 
z roku 1334, v níž se objevuje termín „…měšťané města Kladrub a Jakub Vítek (Jacobus 
Vitco) ze Starých Kladrub (de Antiqua Cladruna)“. 

 
       Jiří Čechura  
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Rozpis bohoslužeb 
 
 

Konaných v kladrubské klášterní bazilice Nanebevzetí panny Marie, pro rok 2011. 
25. dubna 10:30 h. Pondělí velikonoční 
5. června 10:30 h. Slavnost Těla a Krve Páně 
10. července 10:30 h. Svátek sv. Benedikta - zakladatel řádu 
14. srpna 10:30 h. Nanebevzetí Panny Marie - poutní slavnost  
26.prosince 10:30 h. Svátek sv. Štěpána – prvomučedníka  
 
 
Konaných v kostel sv. Petra pro rok 2011. 
30. října 10:30 h. Památka zesnulých 
 
Vánoční svátky 
24. prosince 23:00 h. Kostel sv. Jakuba – Vigilie Narození Páně 
26. prosince 10:30 h. Klášterní bazilika  - Svátek sv. Štěpána 
1. ledna 10:30 h. Kostel sv. Jakuba - Matky Boží, Panny Marie 
2. ledna 10:30 h. Kostel sv. Jakuba - Nejsvětějšího jména Ježíš 
 
Velikonoční svátky 
17. dubna 10:30 h. Kostel sv. Jakuba - Květná neděle 
22. dubna 17:00 h. Kostel sv. Jakuba - Velký pátek 
23. dubna 18:30 h. Kostel sv. Jakuba - Bílá sobota 
25. dubna 10:30 h. Klášterní bazilika  - Pondělí velikonoční 
 
Pravidelné mše svaté se konají vždy v neděli v kostele sv. Jakuba od 10:30 hodin. 
 
 
TERMÍNY PRO CÍRKEVNÍ ÚKONY 
 
(svatby, křtiny) konané v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie pro rok 2011  
25. června 
3. září 
22. října 
K církevním úkonům (křtiny, svatby a pohřby) konaným v našich kostelech  
a v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie si lze objednat hudební doprovod. 
Základem hudebního doprovodu jsou varhany, ale po domluvě lze hudební nástroje 
doplnit.  
 
Kontakt: ředitelka kůru Ivana Strachotová tel. 723 934 539 
 

Josef Jaša  
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KULTURA 
 

Končí přehlídka divadelních souborů "Divadelní rok 2010. 
 
           Přehlídku pořádalo město Kladruby v tomto roce již pošesté.  
 Na tuto přehlídku město Kladruby získalo Grant Plzeňského kraje pro oblast 
kultury ve výši  10.000 Kč. Snahou je přivést do Kladrub kvalitní divadelní společnosti 
a tím také dostatečný počet diváků. V letošním roce se záměr povedl.  
 První představení bylo naprosto legendární- Pražské divadlo Semafor přijelo 
s hrou "Začalo to akordem". Hra byla o vzniku samotného divadla. Jitka Molavcová, Jiří 
Suchý, Viktor Sodoma, Václav Kopta a celý orchestr divadla Semafor doslova nadchli 
diváky, kterých se sešlo přes 100. O druhé a třetí představení se postaral Teátr Víti 
Marčíka, dopoledne sehrál představení „Šípková Růženka“ pro MŠ a ZŠ Kladruby, kdy 
děti naprosto bezprostředně reagovaly na všechno a jejich radostné oči byly odměnou 
nejen pro herce. Dětí bylo přes 150. Večer  Teátr Víti Marčíka opět naprosto nevšedně 
a po svém zahrál poučnou hru „Mystéria Buffa“, i když to je hra na historické motivy, 
přesto se v ní dá odhalit leccos ze současnosti. Navíc to bylo velmi trefně zahrané. 
Diváků přišlo přes 40.  

Závěrečné představení se koná 26.12.2010. Kladrubská divadelní společnost 
připravila premiéru pohádky „Byl jednou jeden drak“. Jako každý rok předpokládáme, že 
na toto představení bude plné hlediště, protože kladrubští diváci- a nejen kladrubští,  si 
nenechají nikdy ujít žádnou pohádku. A herce odměňují dlouhotrvajícím potleskem. 

Šestý ročník přehlídky divadelních souborů opět ukázal, že divadlo má 
v Kladrubech bohatou historii a obyvatelé jsou zvyklí na představení chodit. Potěšující je, 
že se do Kladrub sjíždí diváci i ze širokého okolí. Divadelní soubory si pochvalují 
aktivitu a atmosféru představení, protože diváci skvěle reagují. Věříme, že to tak bude 

i v dalších ročnících přehlídky.  
Eva Pomyjová 
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„Slavnost Matky Boží – Mše svatá“ 
sobota 1. ledna  2011       

               kostel sv.  Jakuba  v 10.30 hodin           
    
   

„Novoroční setkání v kostele sv. Jakuba“ 
          sobota 1. ledna  2011  v 17.00 hodin  

 

 

„Novoroční ohňostroj“  
sobota 1. ledna 2011     

v 18.00 hodin na kladrubském náměstí                               

 
 
 
 

„T ři králové“  
čtvrtek  6. ledna  2011    

-obcházejí kladrubské domácnosti -                
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„Hasičský  ples “ 
v sobotu 15.ledna 2011    

od 20.00 v sále kulturního domu s bohatou 
tombolou. 

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kladruby.                  
                      Hraje Classic z Tachova.  

 
 
 
 
 
 

„Myslivecký bál “  
v sobotu 22. ledna  2011  

od 20.00 v sále kulturního domu v Kladrubech. 
Pořádá Myslivecké sdružení Výrov a opět bude připravena bohatá myslivecká tombola. 

 
 

 
 

„1. Klubový večer“- Václav KOUBEK  
pátek 4. února 2011 

od 19.00 hodin v restauraci U Koruny  
 
 
 
 
 

„V čelařský ples “ 
pátek 11. února 2011 

od 20.00 v sále kulturního domu v Kladrubech. 
Pořádá Základní org. českého svazu včelařů Kladruby, připravena bohatá tombola. 

Hraje Hudba hradní stráže. 
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 „U čitelský ples “ 

sobota 19. února 2011 
od 20.00 v sále kulturního domu v Kladrubech 
Pořádá Základní škola v Kladrubech. Je připraven kulturní 
program a tombola, opět hraje Taneční orchestr Miroslava 

Novotného. 
Tentokrát bude ples v lehce orientálním duchu. 

Ve 23.00 hodin vystoupí Ali Amiri ! 

 

 

 
 
   

„D ětský maškarní rej“  
sobota 26. února 2011 

od 15.00 v sále kulturního domu v Kladrubech 
- připraveny soutěže a hlavně správná diskotéka- 

 
 

Akce připravované v měsíci březnu a dubnu  2011 
  4. 3. 2011 Oslava MDŽ      
  5. 3. 2011 Maglajz boulder cup              
  5. 3. 2011          Masopust 
  5. 3. 2011 Masopustní taškařice                                       
 18. 3.2011 Komorní koncert staré hudby       
 25. 3.2011 Klubový večer                         

2.4.2011 Volejbalový turnaj smíšených družstev 
 17. 4.2011 Květná neděle-mše svatá 
 22. 4. 2011 Velký pátek-mše svatá 
 23. 4. 2011  Klapáči jdou vesnicí     
 23. 4. 2011 Bílá sobota –mše svatá 
 24. 4. 2011 Velikonoční  jarmark            
 24. 4. 2011  Velikonoční koncert              
 25  4. 2011 Velikonoční koleda      
 25. 4. 2011 Pondělí velikonoční-mše svatá 
 30. 4. 2011 Slavnostní stavění máje      

  Eva Pomyjová  
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VÍTÁNÍ    OB ČÁNKŮ  
 
V sobotu 20. listopadu 2010 proběhlo v 16. 00 hodin v obřadní síni Městského úřadu 
v Kladrubech již 105. vítání občánků.  
 
 
 
Pozváni byli:  

 
Gabriela KADLECOVÁ  Kladruby  
Adam   MÍKOVEC  Kladruby 
Jakub     HOŠEK   Kladruby 
Anna Marie  PETRÁŠKOVÁ  Kladruby 
David   SVOBODA  Kladruby 
Jiří   ČIHÁČEK   Kladruby 
Anna     NOVÁKOVÁ  Kladruby 
Matěj   TRÁVNÍČEK  Kladruby 
Anežka  MRŇÁKOVÁ  Kladruby 
Filip  POŠVIC     Brod 
Lucie   KOPECKÁ  Láz      
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Blahopřejeme     

V měsíci  lednu a únoru 2011 se dožijí významného životního jubilea  tito naši občané: 

Leden  :    Únor: 

 

Svoboda Zdeněk    Šebestová Marie 

Oláhová Viera   Pošvic Jan    (Brod) 

Šlapák Jiří   Nový Pavel 

Ammerling František ml.  Zdvořan Zdeněk  (Milevo) 

Kunešová Jana   Kellerová Leontina 

Kadlecová Helena  Svoboda Rudolf 

Bittermannová Jaroslava 

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví,  síly a tělesné  
i duševní svěžesti.           

Městský úřad Kladruby       

Sbor pro občanské záležitosti  

 

 

 
Poděkování   
 
 „Tak už nám Vlastina nechodí s poštou“, je slyšet na různých místech. Už nám 
dospěla do důchodových let. Vždycky jsme ji viděli usměvavou, ochotnou, rychlou. A ty 
její veršíky, které dávala do rodin každý rok před Vánoci. Letos je zase před Vánoci a 
básnička nikde. Proto si myslím, že jí patří poděkování za rozdávání dobré nálady a za 
výbornou práci, kterou odvedla. 
 Tak Vlastino, děkujeme a hodně zdraví a spokojenosti v životě vůbec.  
To Ti přejí všechna „děvčata“ z bývalé Snahy a občané Kladrub, kteří Tě znají. 
 

     Blanka Krýslová  
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Vánoce            
 
 

Krajina zimní se přikryla sněhem 
a vítr duje z plných plic 

podzim nás přešel divokým během 
a zima vtrhla do ulic. 

 
Za okny teplo, vánočka voní, 

lidé jsou plni radosti, 
zas jsou tu Vánoce, zvonky už zvoní 

odložme všechny starosti. 
 

Klid usadí se do duší 
zas budou zvony bít, 

že narodil se Kristus Pán, 
tak budou nocí znít. 

 
Večer, až okna pohasnou 

a všichni půjdou spát 
nad atmosférou úžasnou 

láska nás bude hřát. 
 

Blanka Krýslová  
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SPORT 
 

Informace oddílu TJ Sokola Kladruby 
 

Vážení čtenáři, 
 i v posledním čísle našeho Zpravodaje se ohlédneme za právě uplynulým 
volejbalovým rokem 2010. V soutěžní sezóně 2009-2010, která skončila v červnu, jsme 
dosáhli následujících umístění v okresních a krajských soutěžích: 
OP starších žaček trojice: 1.místo 
OP žen    1. místo a postup do KP 2. třídy 
OP přípravek  čtveřice: 3. místo 
KP ml. žáků  čtveřice: 3. místo 
KP kadetek   3. místo 
KP juniorek   8. místo 
KP kadetů   4. místo 
KP 2. třídy mužů   3. místo 
 V nemistrovských soutěžích: pohár O VOS ženy 1. místo, účast družstev mužů  
a žen na celostátním turnaji v Dřevěnicích a v celostátním turnaji VaZ družstev 
v Česticích : muži na 6. místě a družstvo žen tento turnaj dokonce vyhrálo. 
 Do krajského výběru st. žáků byli z naší TJ nominováni Matěj Havránek a Jan 
Nový, kteří reprezentovali náš kraj na setkání krajských výběrů ČR v lednu 2010 
v Hradci Králové. 
Soutěžní ročník 2010-2011: 
KP 2 mužů -polovina soutěže: 2. místo 
KP 2 žen -polovina soutěže: 3. místo 
KP kadetů -po třech turnajích na 4. místě za Plzní, Domažlicemi  

  a družstvem Klatov 
KP kadetek -po 2 kolech je naše družstvo na 1. místě před Rapidem Plzeň  
a Sokolem Vejprnice. I když je to jen průběžné pořadí-je to pro družstvo i celý náš oddíl 
velký úspěch a zároveň i velký motivační počin, o který se zasloužily tyto hráčky: 
Jana Kunešová, Šárka Pomyjová, Markéta Kučerová, Jana Nedvědová, Simona 
Křeválková, Pavla Šálová, Eva Berková, Vlaďka Naruševičová, Eva Nedvědová a Klára 
Honalová, která hostuje z Baníku Stříbro.  
 
Družstvo kadetů: Josef Berka, Petr Mrňák, František Havránek, Matěj Havránek, Jan 
Nový, Martin Duspiva a Štefan Perďoch. Nově se připravují : David Hilf a Jakub Dejl. 
 

V OP žen je po 2 odehraných kolech následující pořadí: 
1. Sokol Kladruby B 
2. Slavoj Tachov 
3. SKPP Planá 
4. Sokol Kladruby C (kadetky) 

Do nového roku 2011 si navzájem přejme : hodně zdraví a štěstí jak v osobním,  
tak i ve sportovním životě. 

Pavel  Petráň  

 38

Fotbalisté v popředí tabulky 

 Skončená podzimní část ročníku 2010/2011 nabízí utěšený pohled na tabulku, 
ve které naši fotbalisté zatím drží výborné čtvrté místo, pouhé tři body za vedoucím 
Černošínem. Lze jen doufat, že na dosavadní výborné výsledky naváže naše mužstvo také 
v jarní části soutěže, což mimo jiné znamená udržet si hostující hráče z Kostelce. 
Potěšující je střelecká potence našich fotbalistů a také malý počet obdržených červených 
karet. 
 
Výsledky podzimní části soutěže: 

Baník Zadní Chodov - TJ Kladruby 0:0 PK 1:2 
Čechie Halže - TJ Kladruby  1:3  
TJ Kladruby- Sokol Černošín  4:3  
Statky Lesná - TJ Kladruby  0:5  
TJ Kladruby- Jiskra Bezdružice  0:0 PK 1:2 
TJ Kladruby- Dynamo Studánka A  2:2 PK 3:2 
Jiskra Třemešné - TJ Kladruby  3:2  
TJ Kladruby- Jiskra Erpužice A  6:2  
Hraničář Částkov - TJ Kladruby  4:1  
TJ Kladruby - Sokol Kšice B  3:1   
Sokol Stráž u Tachova - TJ Kladruby 0:2  
TJ Kladruby - FK BKV Planá B  2:1  
Sparta Dlouhý Újezd B - TJ Kladruby 4:3   
 
 
Střelci:     Obdržené karty (ŽL – ČK): 

Jamriška   9 Barnáš   1-1 
Barnáš, Král   4 Duspiva   2-0 
Škorvánek   3 Hollý   6-1 
Duspiva, Kasl, Kertys  2 Jamriška  3-0 
Hollý, Kudlík, Kuchár, Klečka 1 Kertys   3-0 
+ 3 branky byly vlastní   Klečka   1-0 
     Král   1-0 
     Kudlík   2-0 

Kuchár   1-1 
Liška   2-0 
Stahl   1-0 

 
 

Daniel Petráň 
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Mikulášská dvacítka na sněhu. 
 
  Trať Mikulášské dvacítky ve Stříbře tradičně značí Jaroslav Kotek. Nejinak tomu bylo  
i při jejím 13. ročníku, který společně pořádali oddíl atletiky TJ Baník Stříbro a DDM 
Stříbro.  Jarda měl jako vždy připraveno vápno, aby označil trasu dlouhou 20 km. Počasí 
si s ním však zahrálo. Napadaný sníh jej donutil změnit značení na fialové fáborky. 
Z trati hlásil klouzavý povrch na cestě k Butovu, a tak startující běžci museli dávat pozor 
na zranění.  
    Na trasu jich vyrazilo 35 včetně dvou žen. K tomu 4 účastníci na kolech. Podle 
očekávání se ihned po startu dostal do čela Tomáš Jaša z pořádajícího oddílu. Byl to 
jeho první závod po návratu ze soustředění. Vzhledem k terénu běžel rovnoměrným 
tempem s důrazem na bezpečnost. Značný náskok měl již na otočce u železničního  
mostu u Pňovan. Ten narostl na 5 a půl minuty na druhého Přemysla Švarce ze Slavie 
Plzeň (1:19:18 hod.).  Třetí celkově a jako první veterán do 50 let doběhl Vlastimil 
Šroubek st. z Marathonu Plzeň (1:19:49 hod.). 3. v kategorii do 40 let doběhl Matěj Picko 
ze TTT  Slavie VŠ Plzeň (1:20:51 min.) . 
      Na 2. místě v kategorii veteránů do 40 let doběhl vedoucí muž  soutěže Bodit cup Jan 
Flaks ze SV Stříbro (1:23:120min.). Třetí s odstupem Zbyšek Zeman ze Slavie VŠ Plzeň 
(1:25:15 min.) Kategorii veteránů do 60 let vyhrál Jiří Vyšín z Karlových Varů. Jeho čas 
1:34:56 min. je vzhledem k podmínkám kvalitní. Druhý v pohodě doběhl Jaroslav Vlasák 
ze SV Stříbro ( 1:40:12 hod.) před Milošem Matějkou ze stejného oddílu (1:47:21 hod.). 
V tomto závodě pořadatelé vypsali také kategorii nad 60 let. Jejím vítězem se stal Václav 
Šůcha ze SV Stříbro (1:42:27 hod.). Také další závodníci byli z tohoto oddílu. 2. Jiří 
Čeček a 3. Karel Böhm. 
       Trať absolvovaly také 2 ženy. A nevedly si špatně.  Zejména čas Jany Naxerové 
1:42:31 hod. je velmi dobrý a přinesl jí vítězství. Druhá doběhla Iveta Výšinová 
z Karlových Varů.  
       Tento závod je započítán do soutěže O nejlepšího běžce Tachovska – Bodit cupu. 
Zbývá ještě Vánoční míle a Silvestrovský běh.  
 
       Vladislav Moravec 
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Víte, že … 
 
 
… Základní škola v Kladrubech na Mikulášském trhu získala prodejem výrobků žáků 
částku 5.000 Kč  pro adoptovanou africkou holčičku Muthinu Munywoki… 
 
… v roce 2010 bylo MěÚ Kladruby vydáno 135 ks občanských průkazů… 
 
…prostřednictvím systému CZECH POINT bylo vydáno: 
55 výpisů z katastru nemovitostí, 38 výpisů z rejstříku trestů, 23 výpisů z obchodního 
rejstříku, 2 výpisy z živnostenského rejstříku, 1 výpisy bodového hodnocení osoby…  
 
…firma Ekosepar, s.r.o. Nýřany nezvyšuje na rok 2011 ceny za odvoz odpadu… 
 
…na Městském  úřadu v Kladrubech a na jiném vhodném místě  (na klášteře), bylo 
v roce 2010 uzavřeno 19 sňatků … 
 
 
… Oblastní spolek Českého červeného kříže v Tachově slavnostně ocenil bezpříspěvkové 
dárce krve regionu Tachov a Stříbro, ve společenském sále kina Mže v Tachově. Zlatou 
plaketou byli oceněni :  Ingrid Brabcová, Milan Frána, stříbrnou plaketou byla oceněna : 
Miroslava Rudolfová, bronzovou plaketou byli oceněni :Lukáš Eberl, Dana Valachová, 
Petr Blahník. 

 
…Český klub nedoslýchavých HELP, Tomanova 3, Plzeň zajišťuje bezplatnou poradnu pr
nedoslýchavé občany v roce 2011 v zasedací místnosti radnice Masarykovo nám. 1, Stříbr
(přízemí) dne 6.1., 10.2., 3.3., 7.4., 5.5., 2.6. 2011 – od 8.30 do 11.00 hodin. Český klu
nedoslýchavých nabízí občanům bezplatné sociální, zdravotní a technické poradenstv
zprostředkování oprav a servisu sluchadel, prodej kompenzačních pomůcek pr
nedoslýchavé a neslyšící, dále baterií do sluchadel, zesílené telefony, signalizační zařízen
atd. Cílem klubu nedoslýchavých je umožnit kvalitnější život sluchově postiženým osobám
zmenšením, či odstraněním bariér způsobených nedoslýchavostí, nebo ztrátou sluchu. 
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Placená inzerce 
 

MASÁŽE A FYZIOTERAPIE 
Myslivecká 711 (u Lidlu), Stříbro 

 
VÁM NABÍZÍ: 

 
- Základní rehabilitační vyšetření fyzioterapeutem 
- Reflexní masáž zad 
- Reflexní masáž plosky nohy včetně vířivé koupele 
- Masáže aromaterapeutickými preparáty Atok, Hadek  včetně fyzioterapie 
- Baby masáže – výuka 
- Masáž pro těhotné 
- NOVINKA cvičení a mobilizace dle metody Mojžíšové (funkční neplodnost, 

udržení těhotenství, před  IVF, inkontinence, obstipace, po gynekologických 
operacích) 

- Medová masáž a zábal 
- Horké čokoládové ošetření - masáž a zábal 
- Mobilizace páteře, kloubů a žeber (uvolňování kloubních blokád a distenzí) 
- Měkké techniky (uvolňování ztuhlých tkání) 
- Baňkování a moxování 
- Lymfatické drenáže manuální (odstraňování otoků, při křečových žilách, 

zmírnění 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) 

- Senzomotorické cvičení na velkých míčích: kurz v DDM po 3.1.-18.4. 17,45-
18,45h.    

- Komplexní program pro těhotné (masáže, cvičení, příprava k porodu) 
- Domácí rehabilitační péče (po operacích, po iktech, vertikalizace, nácvik chůze 

atd.)  
10 let odborné praxe ve zdravotnictví! 

Pokud jste se rozhodli, volejte své objednávky na tel.: 733 56 56 70 
Nabízím i odpolední  a večerní časy uvedených procedur. 

K prodeji dárkové poukazy. 
Pro firmy na faktury. Zam ěstnancům fy KERMI hradí zam ěstnavatel. 

Na Vaši návštěvu se těší ☺  fyzioterapeutka Bc. VLASTA ANDRŠOVÁ 


