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    SLOVO  ÚVODEM   
 

Vážení spoluobčané, 
 

právě otevíráte druhý kladrubský Zpravodaj roku 2012. Můžete se tedy v klidu 
začíst do informací o dění v našem městě. 
 

A já Vás mohu hned na úvod aktuálně informovat o tom, že v den, kdy tento 
příspěvek píši, ve městě řešíme, a ne poprvé, krádež železných poklopů na kanály. 
Jistě uznáte, že tahle informace nám všem ke klidu moc nepřidá. Otázku, proč to kdo 
dělá, si asi klademe mnozí, ale většinou bez odpovědi. Ti, kteří tyto věci páchají, si ji 
však nekladou a ani si neuvědomí, že nejenže jaksi ukradli něco, co jim nepatří, ale 
také si díky jejich činu mohl někdo zničit auto či zlomit nohu. Nu což, policie věc 
vyšetří a my si všichni budeme moc a moc přát, aby věc neskončila v kolonce 
odložených případů, kde je pachatel neznámý.  
 

Vím, že jsme o této problematice již několikrát hovořili i t řeba v souvislosti 
s vandalstvím a krádežemi na hřbitově, ale některé věci je třeba opakovat neustále. 
Nebuďme lhostejní v situaci, kdy o něčem takovém víme a jsme schopni podat 
informace vedoucí k dopadení pachatele. Dost často se totiž stává, že lidé si přijdou 
stěžovat, ale pak se bojí označit viníky. A bez tohoto označení se nikdy nic nevyšetří 
a pachatelé trestných činů a přestupků se nám dál budou smát. 
 

Abychom však nehovořili jen o negativních jevech, Věřím, že jste všichni 
zaznamenali novou fasádu na městském úřadě. Následovala po loňské výměně oken 
na úřadě. A té zase předcházely výměny oken  ve většině obecních bytů. Věřím, že 
většina nájemníků městských bytů si uvědomuje, že tento přístup majitele bytů, kdy 
k významnému zkvalitnění bydlení dochází bez razantního navyšování nájemného, 
není tak zcela obvyklý a běžný, jak by se mohlo zdát. 
 

Aby byl efekt zlepšení vzhledu centrální části města ještě větší, rozhodlo se 
vedení města nechat udělat nové fasády i na dalších budovách na náměstí – bytový 
dům čp. 86 a dům čp. 85 (bývalý národní výbor). Celá akce by měla být hotova do 
tradiční kladrubské pouti, která bývá dobrou příležitostí pochlubit se návštěvníkům 
Kladrub s tím, co nového se v našem městě vybudovalo. Letos se doufám budeme 
mít čím chlubit. A nejen tím, co může ovlivnit město. Je velmi potěšitelné, že také 
jiní vlastníci nemovitostí, ať jsou to jednotlivci či společenství vlastníků, se snaží 
svůj majetek velebit a zkrášlovat. 
 
 

Vaše  Svatava  Štěrbová 
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 

Zasedání rady města v období od 22.2. 2012  do 4.4 .2012  : 
  
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 
• Informaci o nákladech na topení (spotřeby plynu) v KD v Kladrubech za období od 
11.10.2011 do 3.2. 2012 – období, kdy nebyl nájemce a konaly se akce města, topení 
jen nárazově na akce, celkem 10 akcí - náklady 44.601,-Kč    
• Opakovanou žádost Kláry Rötlichové o přidělení bytu v DPS v Kladrubech 
• Zveřejnění  veřejné nabídky pozemků dle § 7 zák.č. 95/1999 Sb.,  od PF ČR  
- p.p.č. 528/1 v k.ú. Brod u Stříbra (sousedí s pozemkem u studní)  
- p.p.č. 483/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra  (pozemek podél silnice  směrem na Stříbro  
  a přes rybník p. Koukolíka) s tím, že o pozemky nemá město zájem 
• Poděkování SDH Kladruby za poskytnutí cen do tomboly na Hasičský ples v lednu  
   2012  
• Informaci k dořešení finančního vyúčtování s bývalým nájemcem restaurace  
   U Koruny 
• Zápis z jednání kontrolního výboru města Kladruby č. 1/12 ze dne 22.2.2012  
• Výpověď pozemkové nájemní smlouvy uzavřené mezi obcí Skapce  
   a Kladrubskými lesy, s.r.o. dne 6.1.2003 na lesní pozemky v k.ú. Skapce a Krtín    
   k datu 29.2.2012  
• Dopis p. Ulrichové, Kladruby 372 ohledně projevu nesouhlasu s okupací Tibetu  
   a vyvěšení tibetské vlajky na úřední budově 
• Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 : 
- Zprávu jednatele o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2011  
- Nedotování sociální fondu z výsledku roku 2011  
• Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 : 
- Zprávu jednatele KL, s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2011  
- Nedotování sociální fondu z výsledku roku 2011  
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2011 -  nebyly    
    zjištěny chyby a nedostatky 
• Odborný odhad obvyklé tržní ceny objektu stavebního dvora v Kladrubech   
    zpracovaný realitní kanceláří RE/MAX Premier Plzeň 
• Informaci firmy InTePs, s.r.o. Písek k opravě obrubníku u čp. 36 v Kladrubech 
• Nabídku PF ČR – žádost o sdělení podle ust. § 2 zákč.č 95/1999 Sb.  
    - p.p.č. 1425/3 v k.ú. Láz u Kladrub s tím, že město Kladruby nemá o tento   
    pozemek zájem 
• Pozvánku obce Vrbice u Kostelce nad Orlicí na setkání obcí VRBICE 
• Informace o zařazení hrobu - hrob Grohmannovi – na hřbitově v Kladrubech mezi  
    válečné hroby 
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• Znalecký posudek na cenu pozemku p.p.č. 102/5 a 102/9 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
• Informaci k odprodeji bytového domu čp. 62 v Brodu u Stříbra 
 
 
Rada města   projednala  a     s c h v á l i l a   : 
• Snížení nájemného p. Kateřině Pospíchalové – byt č. 7 v domě čp.356 v Zadní ulici  
    v Kladrubech s platností od 1.10.2011 zpětně do 30.4.2012  o 15%, a to z důvodu, 
    že po opravě malby v bytě opět teče voda po zdech – plíseň v místnostech, v bytě při  

        plném topení 15 stupňů 
• Snížení nájemného p. Janě Valenové  – byt č. 6 v domě čp.356 v Zadní ulici  
    v Kladrubech s platností od 1.10.2011 zpětně do 30.4.2012  o 15%, a to z důvodu  

        neustálé plísně v bytě a praskání zdí 
• Převod pozemkové nájemní smlouvy na pronájem zahrádky na části p.p.č. 1964/1  
    v k.ú. Kladruby u Stříbra (lokalita pod ZŠ), a to z p. Marie Krásné, Kladruby na 
    p. Michala Šimana, Kladruby  
• Zařazení žádosti o byt sl. Petry Krásné, Kladruby, Kostelní 94 do seznamu žadatelů  
    o byt 
• Zařazení žádosti o byt p. Mikuláše Bajusze, doručovací adresa Kostelní 94, Kladruby 
    do seznamu žadatelů o byt s tím, že budou upřednostňováni občané ve správním  

       obvodu města Kladruby 
• Zařazení žádosti o byt p. Martina Mikeše, Zhoř 58 do seznamu žadatelů o byt s tím,  
    že budou upřednostňováni občané ve správním obvodu města Kladruby 
• Zařazení žádosti o byt manž. Věry a Radka  Prušákových, Stříbrská 309, Kladruby  
    do seznamu žadatelů o byt 
• Přidělení 1 místnosti v domě čp. 6 v Husovo ulici v Kladrubech p. Zdeňku 
    Heřmanovi 
• Zařazení žádosti o přidělení bytu v DPS v Kladrubech, žadatel Anna Krejčová,  
    Bykoš 37, Králův Dvůr do seznamu žadatelů o byt v DPS 
• Zařazení žádosti  p. Petra Curzydla a Danuše Křížové,  Zhoř 63 o přidělení bytu 
   1+1  v DPS v Kladrubech do seznamu žadatelů o byt v DPS 
• Přičlenění honebního pozemku p.p.č. 1543 v k.ú. Milevo k nově vznikající honitbě  
    HS Zhoř  - přípravný výbor Václav Nedvěd a Ing. Jiří Kašpárek  
• Uzavření Podlicenční smlouvy a Memoranda o partnerství  s Plzeňským  krajem  
    ve věci bezúplatného získání geografických dat pro potřeby města – ortofotomapa  
    Plzeňského krjae 2011 a účelová katastrální mapa Plzeňského kraje  
• Dodatek č. 1/2012 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému kraji  
     na zajištění dopravní obslužnosti – na letošní rok cena  90.180,-Kč  
• Vyvolání jednání s p. Eduardem Halamou, Praha o odprodeji pozemků p.p.č. 32/1 
    a 2214 v k.ú. Kladruby u Stříbra do vlastnictví města 
• Cenovou nabídku auditora - Plzeňské služby- správa nemovitostí s.r.o.na aktualizaci 
    energetického auditu budovy MŠ za cenu 17.500,- bez DPH  
• Poskytnutí propagačního materiálu na konání akce Maglajz boulder cup konané   
     dne  10.3.2012 - 50 ks tašek, 50 ks samolepek se znakem, 50 ks mapek – trhačka 
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• Snížení nájemného v bytech v čp. 209 v Husově ulici v Kladrubech z důvodu  
    vlhkosti a plísně v bytech nájemníkům : 
               -  Marie Mikešová 
               -  Vlasta Šteinová 

    -   Alena Černá 
   s platností od 1.10.2011 do 30.4.2012 ve výši 15% nájemného 
• Poskytnutí finančních příspěvků organizacím a spolkům města Kladruby  
    na činnost v roce 2012 dle návrhu finančního výboru města  
• Úplatu za vzdělávání v MŠ Kladruby pro školní rok 2012/2013 ve výši 460,- Kč  
• Poskytnutí propagačního materiálu Gymnáziu Stříbro na pořádání Majálesu  
    ve Stříbře dne 27.4.2012 -   10 černých knih o Kladrubech a 5 map 
• Přidělení bytu 1+1 v Zadní ul. čp. 356 v Kladrubech dle stanoveného pořadí : 
               -  Tomáš a Veronika Kozákovi 
               -  Petra Krásná, Kostelní 94 
• Zařazení žádosti p. Zdeňky Liškové, Kladruby, Revoluční 406 o výměnu bytu  
   do seznamu žadatelů (z důvodu zdravotního stavu druha p. Václav Soblahovského) 
• Zařazení žádosti o byt p. Zdeňka Vacka, Stříbro do seznamu žadatelů o byt s tím, 
    že při přidělování bytu budou upřednostňování žadatelé z Kladrub 
• Zařazení žádosti o byt manž. Pechoušových, Bor, Borská 550 do seznamu žadatelů  
   o byt s tím, že při přidělování bytu budou upřednostňování žadatelé z Kladrub 
• Zařazení žádosti o výměnu bytu p. Aleny Černé a Františka Oláha, Kladruby,  
    Husova 209 do seznamu žadatelů 
• Zařazení žádosti o byt MVDr. Jany Švestkové, Plzeň do seznamu žadatelů o byt  
    s tím, že při přidělování bytu budou upřednostňování žadatelé z Kladrub 
• Nabídku VaK, a.s.  Karlovy Vary  na zpracování projektu kanalizačních přípojek  
    v Kostelní ul. v Kladrubech od čp. 216 k čp. 205 s tím, že RM souhlasí do výše  
    ceny max. 22.500,- Kč bez DPH 
• Dodatek č. 2 ke smlouvě o převzetí a odstranění odpadu mezi městem Kladruby  
    a Ekodepon, s.r.o. Černošín – dodatek řeší paušál za provozování sběrného dvora  
    ve výši 8.500,-Kč/ 1 rok + DPH – provozní a mzdové náklady za obsluhu  
    sběrného dvora – neb. Odpady 
• Zpracování aktualizace projektové dokumentace na zateplení budovy MŠ  
    Kladruby v souladu s energetickým auditem Ing. Jandoše od Ing. Miroslava  
    Havla, Třemošná za cenu 42.000,- Kč 
• Z důvodu vzrůstajících dluhů nájemníků městských bytů na nájemném, požadovat  
   doložení výše příjmu žadatele 
• Pronájem p.p.č. 70/1 v k.ú. Láz u Kladrub p. Blažkové Anně, Láz 2 za účelem  
    pokosu trávy popř. pastvy skotu za nájemné ve výši 0,30 Kč/1 m2, výměra  
    534 m2, tzn. roční nájemné 160,-Kč (musí být doložen souhlas sousedního  
    vlastníka pozemku) 

• Pronájem pozemku p.p.č. 956/3 a 956/4 v k.ú. Láz u Kladrub p. Davidu  
   Blažkovi, Láz 2 Kladrub za účelem pastvy dobytka 3 – 4 kusy skotu dle  
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   stanovených podmínek za nájemné ve výši 1 % z průměrné ceny pozemku  
   5,20 Kč /1 m2, výměra celkem 9883 m2, roční nájemné 514,-Kč. Platnost  
    smlouvy do 31.12.2014 
• Zařazení žádosti o výměnu bytu - p. Marie Mikešová, Husova 209, Kladruby  
    z důvodu velikosti bytu (nyní 2+1, postačí 1+1) do seznamu žadatelů 
• Zařazení žádosti p. Marie Sládkové, Kladruby, Milevská 235 do seznamu  
    žadatelů o přidělení bytu 
• Na základě rozhodnutí o zamítnutí ověření stanoveného měřidla tepla  
    v bytovkách čp. 403 a 404 v Kladrubech, kontaktování fi. Stafiko, provedení  
    elektrorevize a dle závěrů  před topnou sezónou instalovat nové měřiče tepla za 
     cenu 1800,-Kč/ 1 měřič firmou ENBRA, a.s.   
• Uzavření dodatku č. 1 s p. Michalem Šimanem, Stříbrská 296, Kladruby  
    o pronájmu p.p.č. 1964/1 v k.ú. Kladruby o další části pozemku u původního  
   seníku o 60 m2 za roční nájemné  30,-Kč + pronájem stavby na sklad nářadí  
    (seník) za roční nájemné 400,-Kč  
• Prodloužení smlouvy o nájmu bytu p. Jiřímu Jašovi - nájemci bytu č. 4/403  
    v Revoluční ulici v Kladrubech - prodloužení od 1.4.2012 na 3 měsíce s tím,  
    že po neustálých stížnostech spolunájemníků nebude psa chovat v domě,  
    ve kterém bydlí     
• Snížení nájmu v bytech v domě čp. 209 Husova ulice v Kladrubech nájemce -  
   Roman Liška, s platností od 1.10.2011 do 30.4.2012 ve výši 15% nájemného 
• Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 : 
    a)    Účetní závěrku Kladrubských lesů, s.r.o. za rok 2011 
    b) Rozdělení hospodářského výsledku  KL, s.r.o. za rok 2011  
         – zisk 1.485.536,45 Kč : 
        - přeúčtování ve prospěch nerozděleného zisku minulých let  1.485.536,45 Kč  
• Novou cenovou nabídku od VaK, a.s.  KV  na zpracování projektu  
    kanalizačních přípojek v Kostelní ul. v Kladrubech od čp. 216 k čp. 205 - cena  
   21.691  bez DPH  
• Změnu termínu pro prodejní stánky na náměstí v Kladrubech – 3. středa  
    v měsíci 
• Prodej uzenin z malé pojízdné prodejny – p. Průcha, Plzeň, pouze každou  
    3. středu v měsíci, jako ostatní prodejní stánky 
• Užívání veřejného prostranství u čp. 261 v Kostelní ulici v Kladrubech firmou  
    Dukral stavby, s.r.o. Plzeň pro stavbu lešení při provádění zateplení budovy 
    v období od 1.4. do 30.6.2012 s tím, že dle OZV o místních poplatcích, čl. 17  
    bude užívání bezplatné 
• Vyhlášení konkurzu na ředitele MŠ a ZŠ v Kladrubech 
• Žádost  Pavly Vargové, Brod u Stříbra o povolení k pokácení 3 ks smrků 
    na p.p.č. 3 v k.ú. Brod u Stříbra, který je v jejím vlastnictví  

• Zařazení žádosti p. Arnošta Strejce, Kladruby, Milevská 260 o přidělení bytu 
    v Kladrubech do seznamu žadatelů 
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• Nabídku pro p. Eduarda Halamu o odprodej pozemků v k.ú. Kladruby u Stříbra  
    za cenu 50,-Kč/1 m2, cena celkem 28.400,- Kč  
• Zaslání částky 20.303,- Kč za el.energie za byt v KD (bývalá nájemnice  
    p. Ivanová) na účet bývalého nájemce KD p. Nekoly 
• Přidělení bytu 1+1 v podkroví v domě čp. 36 Kladruby (dosavadní nájemce  
    p. Jiří Gütter), Návrh komise služeb a dopravy na toto pořadí  : -  Stanislav Aron    
   -  Šrámková Jana ml.   
• Uzavření pozemkové nájemní smlouvy na p.p.č. 202/15 v k.ú. Kladruby u Stříbra  
    s p. Zdeňkem Liškou, Okružní 375, Kladruby - užívá cca 230 m2 a s p. Jiřím  
    Šámalem, Zadní 402, Kladruby - užívá cca  300 m2 , za cenu 0,50 Kč/1m2/1 rok,  
    platnost smlouvy do 31.12.2014  
• Snížení nájemného manž.Kunzovým  – byt č. 5 v domě čp.356 v Zadní ulici 
    v Kladrubech s platností od 1.10.2011 zpětně do 30.4.2012  o 15%, a to z důvodu  
    neustálé plísně v bytě  
• Cenové nabídky O.Hilfa na opravu fasády domu čp. 86 a 85 v Kladrubech 
• Poskytnutí příspěvku Střeleckému klubu Kladruby na nákup elektrocentrály  
    na údržbu a opravy střelnice ve výši 9.000,- Kč s tím, že se mění výše příspěvku,  
    která byla odsouhlasena RM dne 7.3.2012 
• Zapůjčení betonových zátarasových jehlanů Střeleckému klubu na střelnici 
     v Kladrubech 
• Nabídku firmy H.B. Textilie, s.r.o. Zbůch na přistavení kontejneru k odběru textilu  
    v Kladrubech  
• Ubytování p. Vladislava Babušky v domě čp. 6 v Husově ulici v Kladrubech 
• Výsledek výběrového řízení na akci – Rekonstrukce antukových kurtů  
     v Kladrubech – vítězná firma – Tazata spol. s r.o. Stříbro 
• Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a firmou Tazata, spol. s r.o.  
   Stříbro na akci Rekonstrukce antukových kurtů v Kladrubech  
• Výsledek výběrového řízení na akci – Výstavba chodníku při ulici Husova  
     v Kladrubech – vítězná firma – Promonasta s.r.o. Plzeň  
• Výsledek výběrového řízení na akci – Výstavba chodníku při ulici Revoluční  
    v Kladrubech – vítězná firma – Promonasta s.r.o. Plzeň  
• Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a firmou Promonasta s.r.o. Plzeň  
    na akci Výstavba chodníku při ulici Husova v Kladrubech  
• Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a firmou Promonasta s.r.o. Plzeň  
 na akci Výstavba chodníku při ulici Revoluční v Kladrubech  
 
 
Rada města  s o u h l a s i l a   : 

• S umístěním a provedením stavby a se vstupem na pozemky v rámci obnovy  
a údržby energetického zařízení v části obce Milevo s tím, že pokud bude měněn 
sloup, na kterém je umístěna lampa veřejného osvětlení, bude toto uvedeno do 
původního stavu - provádějící firma SET  PROJEKT, s.r.o. Starý Plzenec 
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Rada města   n e m á     n á m i t e k   : 
• Ke stavebním úpravám hostince „U Kláštera“ Kladruby, investor Jaroslava 
   a Zdeněk Soukupovi, Husova 185,  Kladruby  
• Ke stavbě kolny na zahradní nářadí na p.p.č. 1579/11 v k.ú. Brod u Stříbra 
   – Výrov, stavebník - p. Sylva Šemorová, Sokolovská 119, Plzeň 
 
Rada města     n e s c h v á l i l a   : 
• Žádost manž. Jaromíra  a Heleny Mautvicových , Kladruby, Hřbitovní 298 
    o odprodej pozemku č. 35 a 133/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra z důvodu, že pozemky 
    má pronajaté ZIKOSTAV, s. r.o.  
• Žádost p. Václava Kožnara, Kladruby 406 o povolení prokopání hráze rybníka na 
    p.p.č. 603/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem vybudování nového betonového 
   čapu a odtokové roury na původním místě (větší průměr) s tím, že bez projektu 
    není možné zasahovat do tělesa hráze a zvětšení dimenze odtokové roury nemá 
   opodstatnění. S vybudováním nového čapu rada města souhlasí 
• Poskytnutí finančního příspěvku p. Sladkému, Antiqa Kladruby na opravu 
   funkčnosti alarmu v čp. 85 na nám. Republiky v Kladrubech s tím, že město bude 
   instalovat mříž do mezipatra tak, aby byl zamezen přístup do nechráněných prostor 

 
Rada města    p o v ě ř i l a   : 
• Starostku města k provedení potřebných úkonů na vyhlášení konkurzu na  
  ředitele MŠ a ZŠ v Kladrubech 
 
Rada města   d o p o r u č i l a   : 
• ZM schválit podání žádosti o dotaci z grantového programu Plzeňského kraje  
    v oblasti kultury pro rok 2012 na projekt Kladrubské léto 2012 a Divadelní rok  
    2012 
• Přizvat na zasedání ZM p. Martina Vaňka, Kladruby, Kostelní 91 k projednání  
    žádosti o odprodej stavebního dvora v Kladrubech 
• ZM schválit odkoupení náhradních restitučních nároků od p. Polánky, a to do  
   výše 10.000,- Kč 
• ZM schválit Dodatek č. 3  ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Kladruby  
    a firmou Strabag, a.s. na akci Bezbariérové propojení kláštera Kladruby se  
    středem města včetně revitalizace veřejného prostranství   
• ZM schválit Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3060/1/2010 uzavřené mezi  
    městem Kladruby a projektovou a inženýrskou a.s. D-Plus Plzeň na akci –  
    Územní plán SÚ Kladruby – změna č. 2 (změna času plnění zakázky) 
• ZM schválit podání žádosti na PF ČR o převod p.p.č. 1975 v k.ú. Láz u Kladrub  
   do vlastnictví města  

• ZM schválit odprodej vlastnického podílu ½ k p.p.č. 185/39 v k.ú.  Kladruby  
u Stříbra manželům Milanu a Jiřině Segíňovým, Sadová 290, Kladruby za cenu 50,-
Kč/1 m2  (celkem 111 m2) 
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• ZM schválit přijetí dotace z rozpočtu PK na víceúčelové hřiště v Kladrubech  
     ve výši 450.000,- Kč 
• ZM  schválit odprodej bytu č. 1 v domě čp. 260 za cenu 500,.000,-Kč + 5 % úrok  
    formou splátek sl. Petře Krásné a Mikuláši Bajuszovi, Kladruby s tím, že měsíční    
    splátky budou ve výši 6.000,-Kč. Město Kladruby bude mít po tuto dobu zřízené  
    zástavní právo k bytu 
• ZM schválit odprodej p.p.č. 1075/2 o výměře 151 m2 za cenu 54,- Kč/m2 a p.p.č.  
    1058/5 o výměře 373 m2 za cenu 108,- Kč/m2 v k.ú. Brod u Stříbra p. Marii  
    Urbanové, Brod. Celková cena pozemků – 48.438,- Kč 
• ZM schválit záměr města na odprodej pozemku p.p.č. 102/5 a 102/9  
    v k.ú. Kladruby u Stříbra  
• ZM schválit odprodej části pozemku p.p.č. 1506/10 v k.ú. Brod u Stříbra manželům 
Karlu a Haně Pirnerovým, Baarova 7, Plzeň  za cenu 225,-Kč/1m2, výměra pozemku 
bude upřesněna geom. plánem, náklady za GP + vklad do KN bude hradit kupující 
• ZM schválit uzavření nájemní smlouvy se zpětnou platností 3 roky na pozemek část 
p.p.č. 1579/1 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře cca 15 m2, uživatelé - Vladimír  
a Pelrata Trnavských, Plzeň, Vojanova 750 za cenu 4,-Kč/1 m2, tzn. roční nájemné 
60,-Kč a dále zaslat  výzvu  uživateli pozemku k  odkoupení dotčené části pozemku. 
K odprodeji je nutný geom. plán 

 
 

Zasedání zastupitelstva města dne 7.3. 2012  : 
 
 
Zastupitelstvo města    v z a l o    n a      v ě d o m í    : 
• Předání ocenění bezpříspěvkovým dárcům krve 
• Technickou zprávu firmy Gemos CZ Čelákovice k dopravnímu měření   
   v Kladrubech 
• Zápis č. 1/12 z jednání kontrolního výboru města Kladruby ze dne 22.2.2012  
 
 
Zastupitelstvo města    projednalo  a   s c h v á l i l o    : 
• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 14.12.2011 
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení  
• Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené mezi městem Kladruby a firmou Strabag, 
    a.s. na akci Bezbariérové propojení kláštera Kladruby se středem města včetně 
    revitalizace veřejného prostranství  - navýšení ceny o 30.951,- Kč bez DPH 
• Plán činnosti a kontrol finančního výboru města Kladruby na rok 2012  
• Odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových prostředků  
    roku 2011 do sociálního fondu roku 2012 ve výši 140.646,- Kč, a to do 31.3.2012  
• Rozpočet Sociálního fondu na rok 2012  
• Závodní stravování zaměst. města a uvolněných zastupitelů města v roce  2012  
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• Zásady pro stanovení minimálních kupních cen pozemků ve vlastnictví města  
    Kladruby určených k prodeji platné od 1.4.2012 
• Uzavření nájemní smlouvy o provozování vodovodů v obcích Brod a Tuněchody   
    mezi městem Kladruby a firmou Jaroslav Slepička, provozování vodovodů  
    a kanalizací Kostelec 81 za cenu 20.000,- Kč ročně 
• Podání žádosti na PF ČR o zpracování privatizačního projektu na převod pozemků  
    do vlastnictví města Kladruby: 
    -  p.p.č. 241/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub  
    -  p.p.č. 1444 v k.ú. Tuněchody u Stříbra (původně st.p.č. 44 – bývalá váha,  
        nyní stání pro kontejnery na tříděný odpad)  
    -  p.p.č. 2231 v k.ú. Kladruby u Stříbra (původně st.p.č. 16 – zpevněná plocha 
        u čp. 266 v Milevské ul a část MK Jílové ul.)  
    -  p.p.č. 2232 v k.ú. Kladruby u Stříbra (původně st.p.č. 399/4 – zpevněná plocha  
        u čp. 296  Stříbrská ul.)  
• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene č. IE-12-0004300/1 mezi ČEZ  
    Distribuce a.s., (zastoupena JH projekt s.r.o.) a městem Kladruby -  el. vedení    
    st.p.č. 21, 73, p.p.č. 1578/6 a 1602 v k.ú. Brod u Stříbra . Náhrada za věcné  
    břemeno – jednorázově 1000,-Kč včetně DPH   
• Seznam sponzorů Učitelského plesu konaného dne 28.1.2012  
• Podání žádosti o dotaci z dotačního programu odboru školství, mládeže a sportu  
    KÚ Plzeňského kraje na Hřiště s umělým povrchem v Husově ulici v Kladrubech 
• Podání žádosti do Programu stabilizace a obnovy venkova PK 2012 na akci     
    „Bezbariérový chodník v Husově ulici“  
• Podání žádosti o dotaci z dotačního programu odboru školství, mládeže a sportu  
    KÚ Plzeňského kraje „Bezpečné branky“ na nákup branek pro potřeby města 
• Podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu kaple  
    ve Vrbici 
• Podání žádosti o dotaci z grantového programu Plzeňského kraje v oblasti kultury  
    pro rok 2012 na projekt Kladrubské léto 2012 a Divadelní rok 2012 
• Odkoupení náhradních restitučních nároků od p. Polánky, a to do výše 10.000,- Kč 
• Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 3060/1/2010 uzavřené mezi městem Kladruby  
    a projektovou a inženýrskou a.s. D-Plus Plzeň na akci – Územní plán SÚ  
    Kladruby – změna č. 2 (změna času plnění zakázky) 
• Podání žádosti na PF ČR o převod p.p.č. 1975 v k.ú. Láz u Kladrub do vlastnictví  
   města 
• Podání žádosti na PF ČR o odprodej p.p.č. 2222 v k.ú. Kladruby o výměře 2m2 
 
Zastupitelstvo města   n e s c h v á l i l o    : 
• Směnu pozemku p.p.č. 1530 v k.ú. Kladruby u Stříbra s VUSS Plzeň z důvodu,  
   že pozemek města je lesní pozemek a pozemek VUSS je travnatý porost 
• Odprodej objektu stavebního dvora v Kladrubech žadateli p.Vaňkovi  
  za nabídnutou cenu 800.000,- Kč 
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Jednání starostky a místostarosty města :  
  1. 3.  -   jednání na KÚ PK, odbor kultury a ŽP (starostka) 
  5. 3.  -   jednání se zástupci ministerstva kultury (starostka) 
  5. 3.  -   jednání s firmou Strabag ohledně akce „Bezbariérové propojení kláštera  
               se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství“ (místostarosta) 
  5. 3.  -   jednání s firmou Promonasta – Chodník Brod (místostarosta) 
  6. 3.  -   seminář – Vodovody a kanalizace (starostka) 
  7. 3.  -   zasedání rady města 
  7. 3.  -   zasedání zastupitelstva města  
 12.3.  -   jednání se zástupce Úřadu práce v Tachově (místostarosta) 
 13.3.  -   setkání s hejtmanem PK v Nýřanech  (starostka) 
 14.3.  -   jednání se zástupcem firmy Mediatel (starostka) 
 14.3.  -   jednání s Pozemkovým úřadem ohledně pozemkových úprav (starostka) 
16.3. -   jednání s realitní kanceláří ohledně zpracování odhadů nemovitostí (starostka) 
19.3.  -   jednání s náměstkem hejtmana PK (starostka) 
20.3.  -   setkání starostů Svazu měst a obcí PK v Plzni (starostka) 
21.3.  -   zasedání investiční komise VSOZČ ve Stříbře (starostka) 
21.3.  -   jednání s firmou ohledně výstavby víceúčelového hřiště (starostka) 
21.3.  -   zasedání rady města 
26.3.  -   jednání s firmou Zahradnické služby ohledně akce „Bezbariérové propojení  
               kláštera se středem města včetně revitalizace veřejného prostranství“ (starostka) 
27.3.  -   jednání s pořadateli akce Trofeo Niké Bohemia 2012 na podporu turistického  
               ruchu v ČR – průjezd historických vozidel (starostka) 
27.3.  -   jednání s firmou Promonasta (místostarosta) 
29.3.  -   setkání se zástupci  partnerské školy v Německu (starostka) 
29.3.  -   zasedání Valné hromady Místní akční skupiny Český Západ v Čerňovicích  
               (místostarosta) 
30.3.  -   jednání se starostou města Bor (starostka) 
30.3.  -   podpis smlouvy na Pozemkovém fondu v Plzni (starostka) 
 3. 4.  -   jednání ohledně propagace města – Reklamní dílna Plzeň (starostka) 
 5. 4.  -   jednání se starostkou obce Studánka (starostka) 
 5. 4.  -   školení bezpečnosti práce  (místostarosta) 
 5. 4.  -   jednání s firmou Solarpark (místostarosta) 
10.4.  -  jednání ve věci rekonstrukce vodovodního řadu v obci Tuněchody –p.Slepička,  
              Říha (místostarosta) 
11.4.  -   jednání s ředitelkou na ZŠ v Bezdružicích (starostka) 
12.4.  -   zasedání Sdružení obcí Černošín – skládka (starostka) 
12.4.  -   seminář – Energie v Zpč.kraji a obce 2012, Srní (starostka) 
13.4.  -   seminář – Energie v Zpč.kraji a obce 2012, Srní (starostka) 
16.4.  -   účast při kolaudaci ČOV – I.etapa (starostka) 
16.4. -   jednání s firmou Tazata ohledně akce „Rekonstrukce antukových kurtů  

    v Kladrubech“ (místostarosta) 
17.4.  -   jednání ohledně infokiosku Kladruby (místostarosta) 
18.4.  -   jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka) 

 14 

18.4.  -   zasedání rady města 
19.4.  -   seminář v Plzni – Změny ve školské legislativě a jejich důsledky pro zřizovatele  
               (starostka) 
20.4.  -   zasedání  Valné hromady Euregia Egrensis v Sokolově (starostka) 
21.4. -    jednání s firmou BASF ve věci sanací v domě čp. 209 (místostarosta) 
 

Irena Lıriková 

Kladrubské lesy, s.r.o. Vás opět srdečně zvou do své prodejničky  
 
 
Ze širokého sortimentu zboží Vám vybíráme alespoň část: 
 
 
KRMENÍ PRO ZVÍ ŘÁTKA : 
Pro PEJSKY: 
konzervy Bono 31,-Kč, kuře konzerva 50,-Kč,klobásky 20,-Kč,paštika 16,-Kč 
                Bono fit granule 10 kg za 224,-Kč,pro vlčáky  20kg za 372,- Kč 
Pro KOČIČKY:konzerva Bono 22,-Kč,kapsičky 2 ks 20,-Kč,granule Bono 2kg 58,-Kč 
Pro KRÁLÍKY:granule 25kg za 277,-Kč,KACHNY: K1 za 290,- K2 za 273,-, 
SLEPICE :N1, N1 granule 25kg za 272,-Kč, možno objednat pro BROJLERY,KUŘATA. 
Krmení též pro morčata, papoušky, andulky,králíčky,rybičky akvarijní a jezírkové. 
Kapsle pro kočky a pejsky proti klíšťatům a blechám,šampony.... 
 

DROGERIE: 
Prací prášky tekuté / DREFT 3l za 175,-Kč, PERVOLL 3l za 150,-,Ariel kapsle 16 ks 
za 120,-Kč, sprchové šampony, pěny do koupele, vlasové šampony, tekuté mýdlo, mycí 
houby, WC BREF 2+1 za 84,- Kč, masti na záda, nohy, ruce, Jar 1 l za 41,- Kč, Ajax 1 l za 
48,- Kč, ubrousky, papírové talíře a tácky, odpadkové pytle 35l,60l a 120 l....... 
 
DOMÁCÍ POT ŘEBY: 
Naběračky, metly, měchačky, dózy, mísy, tácy, hrnečky, skleničky, cukřenky, pánve, 
pařáčky, silikonový vál, válečky, formy, otvíráky, škrabky, nože, nožíky, mašlovačky, 
kolíčky na prádlo, termosky, vědra, umyvadla, košťata, smetáky, sušáky, žehlící prkna, 
potahy na prkna, plácačky, kartáče, hadry na mytí, švédské utěrky, struhadla, minutovníky, 
chňapky, sítě do oken... 
 
ŽELEZÁ ŘSTVÍ: 
Hřebíky, vruty, vratové šrouby, matky, podložky, kleště, metry, kotouče řezné 
a brusné, elektrody, šroubováky, zámky, dráty, pilky, sekerky, krmítka, misky pro králíky 
a drůbež, montážní pěnu, zátky, háčky, špachtle, lopaty, krumpáče, vidle, upínadla, 
pastičky na myši, potkany, jedy na myši a potkany, bity, vrtáky, pletivo..... 
Široký sortiment zboží FISKARS. 
 



 15 

PRO ZAHRÁDKÁ ŘE : 
Hrábě, motyky, dětské zahradní nářadí, různé motyčky a hrabičky, lopatky, kolíky, struny 
do sekačky, zakrývací plachty, květináče i závěsné, truhlíky, držáky truhlíků, veškeré 
přípravky pro ochranu rostlin /postřiky na plísně, na hmyz/, hnojiva - rohovina, cererit, 
trávníkové hnojivo, ledek,Kristalon - 1 kg 94,-Kč, superfosfát, ledek, hořká sůl, prostředky 
proti slimákům a mravencům, Roundup na plevel 1litr 520,- Kč, Sanatex na natírání stromů 
po ořezu, veškeré zeminy: zahradnický substrát, zeminu pro muškáty, petunie, pokojové 
květiny, rašelinu, pokojové květiny, granulovaný kravský a koňský hnůj........... 
 
PRACOVNÍ ODĚVY: 
Modráky, modrákové blůzy, kombinézy,dětské modráčky - lacláče 275,-Kč, dětská 
kombinéza 333,-Kč, vesty, mikiny, trička, kšiltovky, pracovní pláště, pracovní obuv 
kotníková, polobotky, sandále, gumovky , gumofilcové boty, ponožky, pracovní rukavice 
i dětské,gumové zástěry, pracovní opasky, letní zelené vesty a kalhoty, zahradní 
pantofle... 
NA VAŠI NÁVŠTĚVU SE TĚŠÍ V PONDĚLÍ-PÁTEK OD 6,00 HOD.  
DO 14,30 HOD. KOLEKTIV PRACOVNÍKŮ KLADRUBSKÝCH LESŮ, S.R.O. 
DOTAZY NA  :TELEFONU Č. 374 631 955, EMAIL : info@kladrubskelesy.cz 

 

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů  
 
M a t e ř s k á     š k o l a       
 
Loučení se zimou 
       První nesmělé sluneční paprsky všechny hned vesele naladí. Nejinak tomu bylo  
i u nás v mateřské škole. Jen sluníčko několikrát pošimralo dětské tvářičky, už se všechny 
děti začaly těšit na jaro. Školní zahrada byla hned častěji využívána k dětskému skotačení. 
Na sklonku března jsme společnými silami řekly zimě: „A už dost!“  
       V každé třídě si děti za pomoci učitelek vyrobily postavu zimy – Moranu a odnesly ji 
za město. Cestou jsme Moraně zpívali, a než jsme ji po řece poslali dál, rozloučili jsme se 
s ní: „Nevracej se dřív než za rok!“ 

Zuzana Křížová 
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Otevírání zahrady v MŠ 
Po vynesení Morany a rozloučení s paní Zimou si děti ze třídy Koťat otevřely 

zahradu. Pro odemykání zahrady si každé dítě vyrobilo z papíru jarní klíč a tím pak 
probouzely stromy. Ty 
pak ozdobily kvítky 
a barevnými vejci.Okolo 
stromku děti vytvořily 
kruh a zatančily si taneček 
„Zima už je za námi“ 
a každý stromek probudily 
říkankou „Zimo ,táhni 
pryč“. Potom se pustily do 
úklidu zahrady, hrabaly 
jehličí a sbíraly šišky. 
Když byla zahrada 
probuzena, děti vyjely 
z domečku s kočárky, 
koly, koloběžkami 
a odemkly trampolínu 
a dětskou lanovku. Ted´ 
už potřebujeme jen hezké 

počasí, aby děti mohly zahradu maximálně využívat ke svým hrám. 
 

Ladislava Pauchová 
 

Povídání o jaru 
Na začátku března k nám do školky do tříd Koťátek a Broučků opět zavítala 

Petra Čechurová s přírodovědným výukovým programem s názvem „Jaro ťuká na 
dveře“. 

Na úvod si děti poslechly pohádku O sluníčku, které zaspalo jaro. Všechna 
zvířátka už jaro netrpělivě očekávala, dokonce i skřivánek se už vrátil z teplých krajů, 
ale sluníčku se nechtělo vstávat. A tak si zvířátka vypůjčila od jezevce budík, který ho 
budí ze zimního spánku, a pokusila se tímto budíkem probudit také sluníčko. Naštěstí 
se jim to podařilo, sluníčko se probudilo a dalo se do práce. Na zemi tak roztál poslední 
sníh  
a zazelenala se tráva, v trávě vykoukly hlavičky jarních kytiček a taky sluníčko vytáhlo 
z pelíšků všechny zimní spáče. Zvířátka i kytičky se radovaly, že jaro konečně přišlo. 
Děti ze školky se k tomuto veselí také přidaly a společně jsme si zatancovali jarní 
taneček.  

Potom jsme si povídali o jarních květinách, o ptáčcích, kteří se k nám vrací 
z teplých krajů, a také jsme si zahráli na fotografy jarní přírody. Touto hrou jsme si 
zopakovali, co všechno můžeme na jaře v přírodě vidět. 
    Na závěr jsme se podívali, jak to vypadá v jarním rybníku. Setkali jsme se 
s žabáčkem Kvakem, který nám pověděl, jak se z žabího vajíčka stane žába.  
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U rybníčku jsme se pak rozloučili a už teď se těšíme na další přírodovědný výukový 
program. 

                                                                             Petra Kertysová 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
„Slepičí zázraky“ 
     Dne 28. 3. 2012 za námi do MŠ přijela paní M. Jelínková – herečka divadla 
Alfa. Divadelní představení s názvem „Slepičí zázraky“ nám tato úžasná herečka 
odehrála úplně sama – a přestože ji sehrála sama, pohádka byla překrásná a nic jí 
nechybělo. Pohádka o zvířátkách, která měla typicky lidské vlastnosti, jak špatné, tak  
i dobré, byla i plná pěkných písniček. Jak už to v pohádkách bývá, i ta naše měla 
šťastný konec. V samém závěru měly děti možnost si prohlédnout kulisy a pohladit 
všechna zvířátka, která si paní Jelínková sama navrhla a zhotovila. 
     Velmi děkujeme za odehrané představení paní Jelínkové a těšíme se někdy na další 
příjemné shledání. 

Marcela Jandíková 
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    Zápis dětí do MŠ Kladruby  
        Zájem zapsat své potomky do naší mateřinky projevili rodiče dne 21.3.2012 
od 10.15 do 13.00 hodin v ředitelně MŠ. Na konečném seznamu s dvaceti dětmi jsem 
zjistila, že byly nahlášeni pouze 2 předškoláci. 
        Jinak ostatní děti mají datum narození v roce 2009 a 2010 – tedy tříleté a neplně  
tříleté. Novinkou letošního zápisu bylo (při vyplňování "Žádosti o přijetí“ ) přidělování  
registračních kódů ke jménu dítěte. Po shromáždění všech podkladů důležitých pro přijetí 
do MŠ by měl být na veřejně přístupném místě (v našem případě vývěsní skříňka) uveden 
pouze seznam registračních kódů (odůvodněno jako zjednodušení administrativy ) dětí. 
Podle nich si rodiče zjistí, zda je jejich dítě přijato k docházce 
na příští rok nebo ne. 
      Během několika dnů po zápise se přihlásily ještě další 2 děti. Takže lze předpokládat, 
že pro příští školní rok 2012/2013 přivítáme více, než 20 nových dětí. 
 

Alena Medová 
 
Střípky z MŠ : 
 
- 17.5. pojedeme s dětmi do divadla ALFA na pohádku „Žabákova dobrodružství“ 
- děti jako velikonoční překvapení od včelařů obdržely balíček s perníkovými   
    vajíčky, zajíci, slepičkami,…….        včelařům patří náš velký dík 
- 23.5. mohou rodiče svým dětem (za úplatu 150 Kč) od společnosti Prima Vizus  
    nechat vyšetřit zrak speciální kamerou 
- 25.5. pojede skupina našich dětí do Stříbra na sportovní hry změřit síly  
    se svými vrstevníky  
- 30.5. se budou předškolní děti fotografovat do pamětní knížky se všemi svými  
    spolužáky 

      Alena Medová 

  
Z á k l a d n í      š k o l a : 

 
Beseda v Centru NAROVINU 

5. března se v Praze v Centru NAROVINU konala beseda s Peterem Otieno, 
keňským koordinátorem adopcí na dálku. Peter má na starosti právě naši Muthinu, tak 
jsme si tuto příležitost nemohly nechat ujít.  
Připravily jsme si na něj spousty otázek a doufali, že si z té více než stovky dětí, které 
má na starosti, bude naši Muthinu pamatovat. 
Čas, než beseda začala, jsme využily k procházce po Praze, zašly jsme na Staroměstské 
náměstí a prošly se po Karlově mostě. 

Na místo jsme dorazily asi půl hodiny před začátkem besedy, abychom se 
s Peterem stihly vyfotit. Okamžitě jsme zjistily, že naše obavy, že si na Muthinu 
nevzpomene, byly zbytečné. Půl hodina nám nestačila... Dozvěděly jsme se například 
to, že Muthinu bydlí asi 2,5 hodiny cesty od Nairobi (takže vlastně kousek na Keňské 



 19 

poměry:-), v oblasti, kde je velkým problémem sucho. Tato oblast je známá tím, že se 
zde těží hlína na stavbu domů, proto zde také lidé mají větší a lepší domy než jinde. 
Chodí do státní školy pro asi 500 dětí, která leží přibližně 1 km od jejího domu. Do této 
školy chodí 15 dětí „adoptovaných na dálku“ a jen těchto 15 dětí má boty. Zaujalo nás 
také to, že ve státních školách bývá běžné, že ve třídě je až 100 dětí. Odpověděl nám na 
všechny naše otázky. 

Potom tam přišli další lidé a beseda oficiálně začala, viděly jsme video o tom, 
jak se v Africe žije, a povídalo se o všem možném o afrických školách, o tom, jak 
adopce na dálku fungují… 

Daniela Lukášová, Nikola Čížová, Petra Pospíchalová, Lucie Stará 
 
 
Rozhovor s Rozálií Kohoutovou 

Ve středu 29.2. jsme se vydaly do Prahy na rozhovor s dokumentární režisérkou 
Rozálií Kohoutovou, dcerou spisovatelky Ireny Obermannové, do časopisu Romano 
Voďori. Ráno jsme vyrazily ze stříbrského nádraží směr Praha. Cesta trvala dvě a půl 
hodiny. Na nádraží v Praze nás čekal redaktor Lukáš a dovedl nás ke kavárně, kde jsme 
počkali na Rozálii. Kavárna byla útulná. Rozálie dorazila chvíli po nás, přišla ve skvělé 
náladě a přivítání s ní bylo velmi uvolněné a přátelské.  

Rozhovor, který jsme dělaly, byl na téma „identita“. Ptaly jsme se jí převážně na 
její dětství, pubertu a v neposlední řadě na její rodinu… Celý rozhovor proběhl 
v příjemné atmosféře, chvílemi se zdálo, že Rozálie je víc nervózní než my. (Zřejmě se 
jí nestává často, že by dávala rozhovory.) 

Po rozhovoru jsme čas, který nám zbyl, využili na menší procházku po Praze.  
A potom už jsme vyrazily na vlak. A jaký byl pocit z daného dne? Byl to hezký  

    i poučný den. Líbilo se nám tam. 
               Lenka Jandíková, Šárka Tycarová  

 
 

 
Vyráběcí den 

Rok se s rokem sešel a byly tu opět Velikonoce. A s těmito svátky přichází i trhy  
a vyráběcí dny. Letos se velikonoční vyráběcí den konal v pondělí 2.dubna. Žáci 
druhého stupně se rozdělili do pěti skupin, které vyráběly nejrůznější věci: pomlázky, 
zapichovátka, věnce z kraslic, zajíci ze dřeva, ploty s ovečkami, ale také řehtačky, 
různé klapačky a ozdobené osení v květináčích… Tohle všechno a mnoho dalšího se 
muselo za ten jediný den stihnout. Všichni se snažili, co nejvíce toho zvládnout.  
A stihlo se toho opravdu dost. 

Vždyť jsme potom také na trzích vydělali kolem 4000 Kč (čistý zisk). Díky Vám 
se tato částka může poslat naší adoptované dívce do Keni, Muthině. Díky Vám může 
lépe žít. 

Simona Ježková 
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Prodej velikonočních dekorací 
Stejně jako každý rok, tak i letos jsme na Velikonoce prodávali naše vlastnoručně 
vyrobené dekorace. Náš stánek jste mohli najít ve čtvrtek 5. dubna dopoledne na 
kladrubském náměstí, nebo v neděli 8. dubna odpoledne na nádvoří našeho nádherného 
kláštera, kde se konaly Velikonoční trhy. 
I přes nepříznivé počasí (které trhovci museli přetrpět) přišlo dost lidí a nám 
se podařilo prodat většinu věcí a vydělat přibližně polovinu částky, kterou potřebujeme 
na školné adoptované holčičky z Afriky Muthinu Munywoki. 

 
Každý z nás, doufám, ví, jak děti v Africe žijou. Nebo spíš přežívají. Nemají se tak 
skvěle jako my. Proto naše ZŠ využije každičkou příležitost, která nastane, aby mohla 
alespoň malou drobností přičarovat úsměv na rtech holčičky, která nemá na výběr tolik 
životních šancí jako my. Tak se nad sebou zamysleme. Uvědomme si, jak si úžasně 
žijeme.          Andrea Jančová
  

 
Střípky ze ZŠ 
- 17.2. První dvě vyučovací hodiny výuka a po svačině hurá do jídelny! Děti z prvního 
stupně se tradičně bavily při Maškarním karnevalu. Masky, soutěže, diskotéka – 
prostě zábava a všechno, co k tomu patří... 
- 29.2. Se svým příspěvkem do časopisu Romano voďori  odjela děvčata s p. učitelkou 
Dusíkovou do Prahy... 
- 10.3. Šestý ročník Maglajz Boulder Cupu odstartoval i šestý ročník pětidílného 
seriálu lezeckých závodů mládeže – Rock Point Překližka Cup 2012. /viz. článek ve 
sportu/ 
- 29.3. Již podruhé se v německém Nabburgu konal mezinárodní turnaj ve hře 
„Člověče, nezlob se!“ Dvě stovky českých a německých dětí ze škol od Norimberku 
po Prahu soutěžily v této známé a oblíbené stolní hře nejen o pěkné ceny, ale i o 
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prémie, které získala první tři družstva partnerských škol. Letos se na nás usmálo štěstí 
a společné družstvo Mittelschule Altenstadt – ZŠ Kladruby /2.stupeň/ vybojovalo 
výborné 3.místo. Gratulujeme! 
- 30.3. Divadelní představení „Démonův pramen“ shlédli žáci 5. a 6. třídy v divadle 
Alfa  v Plzni ... 
- 2.4.  Výrobní den – Velikonoční dílničky. Jako v minulých letech i letos vyráběli 
žáci a učitelé velikonoční dekorace, jejichž prodej nám pomáhá financovat vzdělání 
naší „adoptované“ keňské dívky Muthiny. /viz článek/ 
- 5.4. První den Velikonočních prázdnin už několik let bývá i dnem Velikonočního 
kouloboulení, které pro školní mládež pořádá školská a kulturní komise MěÚ 
Kladruby. Letos se zúčastnilo 25 dětí, které se dostatečně vyřádily při kuželkách, 
bowlingu a squashi v areálu TJ Baník Stříbro...  

- 5. a 8.4. prodávali  žáci na Velikonočních trzích výrobky žáků /viz.článek/ 
- 19.4. se uskutečnila již čtvrtá lekce plaveckého výcviku žáků 3. a 4. tříd v krytém    
    bazénu v Tachově. Výcvik bude zakončen 31.5. vydáním „Mokrého vysvědčení“ 

- 20.4. byl naplánován projektový den k příležitosti Dne Země. Počasí nám úplně 
nepřálo, přesto se podařilo vykonat spoustu prospěšné práce. Žáci z prvního stupně 
čistili přilehlé pozemky u skládky TKO a u fotbalového hřiště, páťáci vysazovali 
stromky u rybníčku směrem k Lázu. Šestá třída navštívila v rámci exkurze skládku 
v Kladrubech, další skupina pak vodárnu v Milíkově. Vybraní siláci z osmé a deváté 
třídy v rekordním čase naložili vysloužilé elektrické spotřebiče /dva plné vozy/  
a potom ještě snášeli vyřezané náletové dřeviny v úvozu za Okružní ulicí na hromadu. 
Víc už jsme, bohužel, nestihli, protože nás vyhnal sílící déšť... 
- 23.4. vybojovalo družstvo Flash Kladruby /chlapci z 6. – 7. třídy/ výborné 2. místo 
v hokejbalovém kvalifikačním turnaji ve Stříbře a postoupilo do finálového turnaje. 
Ten se bude hrát v 10.5. v hokejbalové hale v Plzni. 

        Pavel Nový 
 

Cavalla o Velikonocích 
 Soubor staré hudby Cavalla Kladruby pořádal jako už tradičně každý rok  
o Velikonocích koncert na klášteře v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Kromě Cavally 
a pěveckého sboru Cantus vystoupil letošní host Violoncellový soubor z Českého 
Krumlova. Tóny deseti violoncell rozezněly historické prostory a stejně jako předchozí 
soubory zpříjemnily posluchačům sváteční velikonoční odpoledne. 
       Další Velikonoční koncert Cavally se uskutečnil v sobotu v 
Plané, kde na pozvání hrál v kostele Sv. Petra a Pavla. 
                   
Stanislava Šmahelová 

 
 
 
 
 

Hasiči informují    
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 Naši mladí hasiči se v únoru zúčastnili soutěže v Bělé nad Radbuzou, kde 
obsadili 8. místo. Nyní se připravují na jarní soutěž „Plamen“. Nás teď čeká dovezení 
májky, to se uskuteční 21.4.2012. V pondělí 30.4.2012 od 18.00 hodin bude tradiční 
stavění máje. Na tuto akci zveme všechny občany. Občerstvení je zajištěné.  
 V sobotu 2.6.2012 bude Den dětí v Kladrubech a po jeho skončení, v 18.00 
hodin bude kácení a dražba májky.  
 V sobotu 9.6.2012 pořádáme na kladrubském fotbalovém hřišti soutěž družstev 
hasičů a mladých hasičů s názvem „Kladrubská studna“. 
 Tímto vás všechny srdečně zveme, abyste přišli podpořit naše hasiče při soutěži. 
Občerstvení bude zajištěno. 

František Ammerling 
 

   Včelařské okénko 
 

Než se včely probudí   
 
 Dokud včely spí, musejí včelaři pomýšlet na to, aby odebrali vzorky odrolků, tzv. 
měli, odkud se dá laboratorně stanovit, jaký je zdravotní stav tohoto chovaného 
užitečného hmyzu, a to zejména pokud jde o varroázu. 

 Poslední termín, aby včelaři včas zaslali vzorky 
buď do některého ze státních veterinárních ústavů, 
nebo do výzkumného ústavu včelařského v Dole 
u Libčic, byl do poloviny února. Na začátku 
loňského roku byl výskyt varroázy docela příznivý, 
ale vlivem teplého podzimního počasí roku 2011, 
a tudíž nárůstu populace roztoče Varroa destruktor, 
docházelo v tomto období v některých oblastech ČR 
k úhynům včelstev. Také je třeba sledovat i jiné 
nákazy, jako je například mor včelího plodu. I zde 
je v posledních letech situace víceméně stále stejná. 
 V naší republice naštěstí zatím nebyl  
zaznamenán výskyt Malého úlového brouka 
Aethina tumida. Podle zpráv by mohl být tento 
parazit pro včelaře velice nebezpečný. Larvy 
zmíněného nenápadného broučka rozežírají plásty, 
žerou vosk, med, larvy i mrtvé včely, a tím škodí 
přímo i nepřímo zejména vyvíjejícímu se včelímu 

plodu. Tento brouček, původně z jižní Afriky, byl zaznamenán v USA a existují obavy 
z jeho proniknutí na Starý kontinent. 
 O všech hrozících problémech Státní veterinární správa naše včelaře informuje jak 
přímo, tak i tím, že se podílí na školních a odborných seminářích. I díky tomu jsou čeští 
včelaři na dobré úrovni a český med je důvěryhodný a je oceňován jak v naší republice, 
tak i v cizině. 
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Z odborné literatury připravil     

      František Černoch 
 
 
 

Výrovští myslivci informují  
 
Vážení čtenáři kladrubského Zpravodaje,  
 
dovolte mi přivítat Vás letos již podruhé u našeho článku. 
          Během uplynulého období jsme uspořádali 17.3. Výroční členskou schůzi, na 
které proběhlo zhodnocení loňského roku a zároveň plánování co budeme dělat v roce 
letošním. Z plánu práce máme za sebou již 2 brigády. První byl 24.3. sběr kamene na 
poli pro přítele Jirku Valentu a druhá brigáda se uskutečnila 31.3.  při níž naše sdružení 
sázelo stromky pro Kladrubské lesy. Jak můžete vidět, začali jsme rok hezky z ostra.  
          Teď ještě co nás čeká v dohledné době a tak trochu se to týká i Vás čtenářů.  
Již několik let pořádáme v Brodu za hospodou začátkem léta Dětský den. V letošním 
roce máme tuto akci připravenou opět a to na 26.5. Hlavní pořadatel a organizátor je 
léty prověřený Béďa Tausch. Co si pro dětské návštěvníky připraví tentokrát zatím 
nevím, ale co vím jistě, je fakt, že nápadů má spoustu a nic mu není zatěžko, aby 
vytvořil správnou atmosféru. Kdo máte alespoň chvilku čas, přijďte se podívat  
a i trochu pobavit mezi nás.  
          Další co nás čeká bude tradiční opékání prasete, které máme naplánované na  
9.6. Letos jsme poněkud zvažovali pořádání této akce, ale vzhledem k tomu, že v tomto 
roce uplyne 50 let od založení našeho sdružení, nemohli jsme tuto sešlost přátel 
myslivosti opomenout. 
          Za nás myslivce Vám pak přeji do právě probíhajícího jara hodně štěstí  
a pohody. 

Petr Hucl 
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Kladrubští chovatelé bilancovali loňský chovatelský rok. 
 

Začátkem roku nás bylo celkem 21, z důvodu nečinnosti jsme ukončili členství  
v našem spolku př. Radku Budínovi a Petru Tycaru. Přijali jsme mladou chovatelku 
Haničku Kozlovou a Pepu Buriana. Takže nyní náš spolek čítá 17 dospělých,  
2 mládežníky a 2 čestné členy. 

Naší nejdůležitější akcí je a byla pouťová výstava. Letos se moc o ní rozepisovat 
nebudu, neboť jsem se jí z důvodu nemoci nemohl zúčastnit. Možná že to, co se týče 
organizace, bylo dobře, protože se muselo do přípravy zapojit více členů a museli pak 
ukázat, jak se říká, co v nich je. Hlavní organizace zůstala na př. Šmahelovi a myslím 
si, jak mi jistě ostatní dáte za pravdu, že to zvládl. V organizaci a přístupu k práci 
někteří mile překvapili, jiní nemile zklamali. Vše jsme si na minulé schůzi vyříkali  
a snad se jejich přístup již nebude opakovat. Nejvíce jste zkusili při bourání klecí. Pár 
členů v dešti uklízelo veškerou výstavu. Doufám, že jsme se z toho poučili a nebude se 
to již opakovat. Dík si též zaslouží holky Kantů ze Stříbra za pomoc při sestavování 
katalogu a ostatních věcí 

Každý rok jsme se v dobrém slova smyslu chlubili chovatelskými úspěchy. 
Loňský rok nám bohužel po této stránce moc nevyšel. Já vloni moc nekrálikařil,  
př. Mandákové se také nevedlo, že ani netetovala, př. Kaňkovi chov zdecimovala 
nemoc. Králíkáře zachraňoval Fr. Kopecký. Holubáři na tom byli lépe. Jak př. Brichta, 
tak i Kaňka na výstavách se svými odchovy uspěli.  

Radost nám udělali Kozlovi, neboť si pořídili Fav. velké a zdrobnělé a po dlouhé 
době někdo z Kladrub vystavoval. Naše mladá chovatelka H. Kozlová nás jako jediná 
reprezentovala na krajské výstavě a ostudu neudělala. 

Další potěšitelná zpráva je, že po dlouhé době máme mezi sebou chovatele 
exotického ptactva, a to Pepu Buriana a doufám, že na letošní výstavě to již bude znát. 

Co nás čeká letos ?   Naše pouťová výstava, snad s lepším počasím. První sobotu 
v prosinci bude opět okresní výstava spojená se soutěží organizací a letos budeme-li 
mít  drůbež, tak bychom mohli uspět. 

Co závěrem. Děkuji MěÚ Kladruby za příspěvek na činnost, neboť bez něj 
bychom nemohli náš výstavní fundus obnovit. Doufám, že se podaří opravit stodolu  
a že tam dostaneme kousek místa na naše klece. Letos nám zbývá si pořídit cca 50 děr 
na holuby.  

Než začnu rubriku naši jubilanti, ještě jednou se moc omlouvám př. Vebrové,  
že jsem zapomněl na její  70. narozeniny a přijel až po upozornění. Nemělo by se to 
stávat, ale bohužel. Letos moc oslavenců není. Př. Šefl oslaví 25. narozeniny,  
př. Purkartovi bude 65. a letos má kulatiny i moje maličkost, oslavím již 50. 
narozeniny.Nakonec bych chtěl poděkovat Vám všem za to, co pro náš spolek děláte, 
za to že tu skoro vždy panuje dobrá nálada. Přeji vám mnoho chovatelských úspěchů  
a pevné zdravím vám i všem blízkým. 

                                                             František Janoušek 
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Noc kostelů v Kladrubech 
 

V pátek 1. června proběhne další ročník Noci kostelů, kterého se zúčastní  
i kladrubský kostel sv. Jakuba. Hlavní myšlenka Noci kostelů, otevřít kostely v noci pro 
veřejnost, se zrodila před sedmi lety ve Vídni, kde v roce 2005 proběhla první Noc 
kostelů pod názvem „Lange Nacht der Kirchen“. Česká republika se poprvé této akce 
zúčastnila prostřednictvím Plzně a Brna v roce 2009. Akce vzbudila velký ohlas, a tak se 
v roce 2010 připojila řada dalších měst, mezi nimi i Kladruby. 

V letošním roce se můžete mimo jiné těšit na přednášku pana Čechury o historii 
kostela a na varhanní koncert. Těšíme se na Vás, uvidíme se 1. června 2012. 
 

Silvie Strachotová 
 
 

 
Občanské sdružení klášter Kladruby informuje  

Vážení Kladrubáci! 

Ačkoli letošní jarní počasí je plné rozmarů, my 
pevně doufáme, že se na nás štěstí a sluníčko bude 
usmívat, až klášterní nádvoří v květnu a červnu ožije v 
souladu s několikaletou tradicí Historickým jarmarkem 
a slavnostmi Slunovratu. Stejně tak doufáme, že nám 
zůstanete věrni i vy a přijmete pozvání na akce, které 
pro Vás připravuje občanské sdružení KKOS ve 
spolupráci s Národním památkovým ústavem  
a samozřejmě městem Kladruby.  
 
           O třetím květnovém víkendu, tedy v sobotu 19. 
a v neděli 20. května, proběhne na klášterním nádvoří 
Historický jarmark - od deseti hodin stánkový prodej 
včetně dobrého jídla a pití a od 13 hodin hlavní 
program, ve kterém nebudou chybět šermířské souboje, kejklířská vystoupení, 
divadélko, břišní tanečnice a samozřejmě hudební čísla. Vstupné na jarmark bude jako 
každý rok dobrovolné.  

V sobotu 23. června si Vás pak dovolujeme pozvat na slavnost Slunovratu, 
zahajovanou v podvečer koncertem, následovaným irskou hudbou a tancem a končící 
až v nočních hodinách keltským vystoupením s ohněm. 

 
Všem Vám přejeme šťastné a rozkvetlé jaro a těšíme se na shledání s Vámi. 

 
                                                               Linda Hejlová 
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Co je po nového na faře v Kladrubech 

Za posledních několik let bylo na naší faře uděláno poměrně dost práce. 
Nejdříve bylo nutné celou budovu vyklidit. Bylo vyvezeno skoro 12 t odpadu.  
Od ztvrdlého vápna, po velké množství barev a elektroniky. Jenom kartonů a starého 
papíru bylo 5 t. Hodnotné předměty byly roztříděny a odneseny z farní budovy  
na zabezpečená místa. Nábytek byl z části odnesen na půdu a z části rozebrán a uložen. 
Bylo nutné získat prostor pro stavební činnost. V některých místech byly shozeny staré 
mokré omítky a keramické obklady. V bývalé kuchyni mateřské školky byla 
odstraněna i betonová mazanina z podlahy. Celý prostor začal pěkně vysychat.  
V průjezdu bylo vybudováno WC, které slouží pro návštěvníky kostela a pro potřeby 
farní budovy a zahrady. V nedávné době se podařilo získat dotaci z evropských fondů 
na opravu společenské místnosti a vybudování toalet v II. NP. Tento záměr se podařilo 
 i zrealizovat. Tyto prostory byly také zatepleny, bylo zde zhotoveno nové topení  
a rozvod el.instalace. Součastně s touto akcí byl po budově udělán nový rozvod topení, 
vody, odpadu a el.instalace. Byla také instalována nová plynová kotelna pro celou 
budovu. Topení je rozdělené do pěti samostatných celků. Farní zahrada byla 
zplanýrována, aby ji bylo možné sekat strojně a následně využívat. Největším 
problémem v současnosti je výskyt dřevomorky. V minulosti byla zřízena koupelna  
na dřevěné podlaze. Tam vzniklo ohnisko výskytu dřevomorky, které se rozšířilo i na 
schody do II.NP. Byl udělán průzkum výskytu dřevomorky a byl také stanoven postup 
její likvidace. Bylo nutné odstranit napadené dřevo, ale i vynosit zásypy, které byly na 
klenbách a prostor sanovat. Bude také nutné udělat nové schody do II.NP. Na tyto 
práce jsme dostali dotaci z plzeňského biskupství, ale pro naši farnost je to i tak velká  
finanční zátěž. 

Plán:V prostoru bývalé kotelny bude zřízena farní kancelář a o patro výš, bude 
farní knihovna.Také se zde plánují čtyři malometrážní byty. O způsobu využívání 
těchto bytů ještě není rozhodnuto. Měl by zde bydlet správce budovy. Další byt by 
mohl sloužit jako ubytovna v souvislosti se Svatojakubskou cestou, nebo zde připadá  
v úvahu i prostor pro komerční využití. V průjezdu se musí vyměnit vrata, opravit 
omítky a zhotovit nová podlaha. Bude také nutné opravit vychýlenou část portálu po 
pravé straně průjezdu při pohledu z náměstí. Rovněž jsou v havarijním stavu 
klempířské prvky na budově.  

V plánu je také demolice přístavku toalet, které byly v minulosti přistaveny 
k budově ze dvora. Místo něj se vrátí na původní místo okna, která prosvětlují chodby 
v obou patrech.  

Josef Jaša 
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HISTORIE 
 

Vzpomínky prvního učitele kladrubské menšinové školy 
Jaroslav Halík, učitel, později novinář, nar. 15.8.1902 vzpomíná: 
 
Po vzniku Československé republiky jsem byl delší dobu za hranicemi, ale v roce 1924 
jsem se vrátil z Vídně zpátky do Čech. Bylo mně  necelých 22 let, měl jsem středoškolské 
vzdělání a ovládal jsem dobře i němčinu. Bylo mně proto doporučeno, abych nastoupil 
jako učitel na některou školu v českém pohraničí. Hned poté jsem byl přidělen na českou 
menšinovou školu v Dolním Vlkýši, nedaleko Touškova. Tam však nebyly pro školství 
dobré  podmínky – školní budova takřka na spadnutí, nebyla v ní ani jedna lavice, 
pomůcky pro vyučování žádné. Českou školu tu navštěvovalo celkem osm dětí, ale ani 
jedno z nich neumělo česky, všechny byly zvyklé mluvit jen německy. Bydlel jsem tehdy 
v Plzni a do této vesnice jsem docházel pět měsíců denně pěšky. Bylo to kolem 10 
kilometrů a jedna cesta trvala dvě a půl hodiny. Navíc jsem zatím nedostával žádnou 
mzdu, podporovala mě jen moje matka.  
Jednou, bylo to v zimě, jsem se při ranní cestě do školy potkal před Vlkýšem s hlídkou 
českých četníků. Když zjistili, že jsem český učitel, který pravidelně dochází denně do 
Vlkýše, hned se dali se mnou do řeči a poradili mi, abych se tam ubytoval a zajistil si 
stravu v místním hostinci. Zrovna v té době nastaly veliké mrazy, a tak jsem chtěl 
poslechnout jejich rady. Jenže všechno dopadlo úplně jinak. Když jsem přišel za místním 
starostou, dával mně hned najevo svůj odpor ke všemu českému. Když jsem mu předložil 
svou žádost, tak mně s velkým pohrdáním odmítl a dodal německy, že „český učitel může 
klidně 
žrát 

s prasaty“. Doslova prohlásil: „Der tschechische Lehrer kann mit den Schweinen 
fressen!“ 
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To mě odradilo a já jsem dále nechtěl již v Dolním Vlkýši zůstat. Byl jsem pak brzy poté 
požádán poslancem za národně socialistickou stranu dr. Františkem Lukavským, 
proslulým znalcem českých menšinových poměrů v tehdejších Sudetech, abych založil a 
pomohl vybudovat novou českou školu v Kladrubech. Neváhal jsem, protože tam už bych 
měl dostávat konečně i mzdu.  
 
V Kladrubech nám místní bohatý obchodník židovského původu, Josef Kohn, pronajal 
jednu ze svých budov, která mu patřila. Jenže dům byl zcela prázdný, ničím nevybavený. 
Když jsme tam vešli, našli jsme jen holé stěny. Začala práce se sháněním školních lavic  
a pomůcek, bylo to úmorné. Sháněl jsem, prosil, psal jsem na různá úřední místa, ale na 
mé nesčíslné urgence nikdo neodpovídal. Čas utíkal, a na pomoc mi poslala školní rada 
několik týdnů poté učitele Václava Anderta z Litvínova. Spolu jsme pak přece jen 
vymohli nějaké lavice, tabuli a sami jsme učebnu vymalovali. Pamatuji se, že jsem na 
stěnu maloval nějaké kohouty a ornamenty. Kam jsme mohli, rozvěsili jsme obrázky. 
Posléze byly otevřeny dvě třídy po 20 dětech, vesměs z německých nebo smíšených 
rodin. Ze skutečně českých rodin pocházely jen dvě děti, Alma Šitinová, dcera místního 
poštmistra (na fotografii v 1. řadě, 3. zleva vedle učitele) a druhá z rodiny Víznerových, 
jejíž matka rovněž pracovala na poště. I když to byla škola česká, vyučovalo se převážně 
německy. Což o to, mně to nevadilo, já jsem německy uměl a češtinu jsem dětem 
postupně přibližoval. Vzpomínám si, jak jsem jednou napsal na tabuli povídku „Jak 
Kocourkovští krávu napásli“ a pak jsme ji celou, slovo od slova přeložili, i slovíčka jsem 
dětem vypsal. Takhle jsem si postupně překládal všechny německé předlohy do češtiny  
i naopak, a potom dětem vysvětloval. Navštívil nás i školní inspektor, který mě pochválil, 
a já tak získal pověst dobrého pedagoga. 

 
Slavným dnem bylo otevření naší školy. My jsme sice už od 5. ledna 1925 učili,  
ale slavnost se uskutečnila o několik dní později. Děti jsem naučil zpívat hymnu Kde 
domov můj, které sice moc nerozuměly, ačkoli jsem jim její obsah vysvětlil. Ale když 
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zazněla před slavnostními hosty a rodiči dětí, pak ještě několik žákyň předneslo i české 
vlastenecké básně, byl to ohromný úspěch. Přijeli i vzácní hosté, jako už zmíněný 
poslanec dr. F. Lukavský, vládní rada Oldřich Kozlanský nebo okresní inspektor 
Follprecht. Jako součást otevření 
proběhla i vánoční nadílka pro 
žáky, kterou připravili zástupci 
Národní jednoty Pošumavské ze 
Stříbra a Ústřední matice školské 
z Plzně. Právě tyto dobrovolné 
charitativní organizace udělaly 
pro naši školu moc dobrého, 
především dvě jejich členky, 
paní Baslerová a paní Valášková. 
Z místních občanů se pro školu 
angažovali rodina Šitinova, pan 
Žďánský, pan Hájek, pan Matúš, 
sládek zámeckého pivovaru a 
další. 
Já jsem ale přesto požádal na 
konci školního roku o uvolnění. 
Nechtěli mě pustit, ani inspektor, 
ani kladrubští občané, ani rodiče 
dětí české školy… Ale přece jen 
jsem se vrátil do Plzně. 
  
Je třeba jen dodat, že Jaroslav 
Halík pak pracoval v plzeňké 
redakci národně socialistického 
deníku Svobodný směr, často 
psal v něm články o Kladrubech i 
o kladrubském klášteře. Po válce 
se rád do Kladrub vracel a navštěvoval rodinu svého bývalého žáka, pana Rudolfa 
Scharnagla (na fotografii ve 2. řadě, 3. zprava), který bydlel v dolní části bývalé 
menšinové školy č. 222, kdysi české mateřské škole (dnes Elektro p. Mašát). Jaroslav 
Halík navštívil i několikrát naši školu v rozmezí let 1962 - 1976. Zemřel 15. srpna 1983 
v Plzni, letos by mu bylo 110 let. 
 
Text jeho vyprávění je převzat z práce Růženy Havlíkové, která s J. Halíkem uskutečnila 
rozhovor pro svoji ročníkovou práci jako studentka Pegagogické fakulty v Plzni v roce 
1979. Její práce je v současné době uložena u paní Erny Svobodové z Kladrub, která mně 
ji zapůjčila pro zpracování tohoto článku do Zpravodaje. 

                             Jiří Čechura  
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Kladrubští obyvatelé a domy v 1. polovině 20. století – 1. část 
 
 Setkala jsem se s několika našimi občany, kteří bydlí ve staré zástavbě, 
a ptali se mě, zda nevím, kdo před válkou bydlel v jejich domě. Ale protože tady žiju 
teprve 67 let, přistěhovali jsme se v roce 1945, nemohu si bohužel pamatovat bývalé 
občany města Kladrub, i když jsem s nimi žila do jara 1946, kdy šli na odsun. 
 Do ruky se mi dostal náhodou seznam z předválečné doby, ale bez důležitých dat. 
Přesto si myslím, že tato informace je zajímavá. Je pravda, že hodně domů dávno 
neexistuje, ulice se také jmenují jinak. Tak třeba: Schepplova ulice je dnešní Husova, 
Říšská ulice je Revoluční, Truhlářská je ulice Zadní, Klášterní je ulice Kostelní, 
Horšovskotýnská je ulice Milevská. Zvěřinec je jmenovala zástavba ke koupališti, Vilová 
čtvrť na bývalém Gottwaldově a Štanglův kopec je kopec od transformátoru ke škole. 
 

1. část. Seznam obyvatel na konci druhé světové války  
(podle knihy Antona Herziga: Die Gemeinden des Landkreises Mies  - Ihre 
Geschichte bis 1945 und das Schicksal ihrer deutsche Bevölkerung – v překladu: 
Obce okresu Stříbro, jejich historie do roku 1945 a osudy jejich obyvatelstva, 
vydáno v Dinkelsbühlu SRN 1975) 
 
Náměstí 
Besiak Anton 28, Dobner Karl 30, Dörfler Anton 50, Erhart Georg 88 a 89, Erhart Walter 
31, Frank Constanze 31, Dr. Friedl Johann 91, Hanika Marie 34, Krippner Stefanie 31, 
Lederer Marie 200, Penkert Heinrich 29, Pimper Anton 86 a 87, Rau Emilie 180, Rau 
Robert 32, Seifert Josef 33, Schwetz Franz 2, Stangl Ema 180, Stelzer Anton 85, Sterzl 
Johann 84, Turtenwald Franz 35 
 
Říšská (dnes Revoluční) ulice 
Bauer Anna 67, Beschta Josef 62 a 249, Böhm Anna 53, Böhm Josef 61, Brosch Anna 
64, Bruner Anna 66, Brunner Karl 46, Eckert Anton 71, Egert Josef 59, Erhardt Wenzel 
51,  Floßmann – Kraus Barbara 45, Goth Johann 70, Gotschy Josef 42, Halasch Josef 74, 
Harzer Anna 80, Haustein Wenzel 78, Hetz Josef 88 a 89, Hierath Johanna 123, Klier 
Franz 253, Klöckl Johann 204, Knier Alois 69, Manet Josef  49 a 213, Meyer Barbora 
187, Mikesch Marie  79, Müller Teresia 76, Pimper Anton 55, Pimper Franz 65, Pimper 
Kosef 47, Putzlocher Anna 44, Richter Karl 73, Seitz Anton 43, Seitz Anna 37, Seitz 
Maria 77, Sittauer Hans 75, Schauer Anton 63, Sterzel Johannn 56, Truka Josef 63, 
Uchatius Maria 52, Uchatius Richard 81, Wach Josef 38, Waldhütter Anton 72, Widur 
Josef 60, Dr. Worofsky Josef 48, Ziegler Wenzel 54 
 

Schepplova (dnes Husova) ulice 
Bauer Anna 190, Bäuml Georg 21, Deinl Ernst 8, Dobner Josef 221, Dörfler Alois 25, 
Dörfler Josef 23, Fischer Maria 4, Floßmann – Kraus Karl 26, Frohma Maria 192, Funiak 
Josef 179, Güntner Johann 11, Halbritter Franz 14, Heller Karl 218, Honal Josef 185, 
Kain Francizska 193, Kauer Barbara 224, Klier Anton 20, Köttig Rudolf 191, Kraus 
Franz 198, Krippner Franz 17, Kübl Maria 5, Martschin Anna 194, Menzl Wilhelm 178, 
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Müller Josef 3, Opalecky Albert 208, Pichl Marie 199, Pilwousek Mathias 7, Pimper 
Johann 18, Pittner Katharina 10, Prader Margarete 13, Risser Maria 19, Rohr Ottilie 209, 
Ruschek Anton 24, Seidling Johann 223, Stamm Otto 197, Sterzl Thomas 16, Sterzl 
Marianna 201, Wenzel Robert 178, Wolf  Anton 22, Ziglarsch Karl 12 
 

Tuhlářská (dnes Zadní) ulice 
Bauer Johann 121, Beschta Marie 149, Bier Franz 183, Bier Wenzel 160, Brandl Johann 
144, Brunner Amalie 126, Brunner Alois 184, Deinl Anna 116, Dobner Josef 134, 
Dobner Franz 215, Erhart Franz 172, Erndt Anton 169, Floßmann Anton 166, Frank 
Anton 173, Frank Josef 127, Gebrovsky Anna 142, Geher Ferdinand 171, Gitter Andreas 
129, Grau Josef 163, Güntner Josef122, Hahn Anna 138, Heller Margarete 138, Ingrisch 
Rosa 182, Manet Anton 143, Martschin Anton 139, Martschin Hans 168, Martschin 
Katharina 128, Nowak Josef 171, Penkert Heinrich 131, Philipp Josef 154, Pimper Anna 
125, Pimper Katharina 124, Plaschka Karl 126, Prokopetz Josefa 141, Punzet Josef 195, 
Richter Franz 151, Richter Josef 156, Rohr Andreas 155, Rott Katharina 120, Ruschek 
Josef 170, Seitz Anton 152, Schiller Karl 164, Schmid Josef 153, Steinbach Josef 162, 
Stelzer Franz 137, Stelzer Josef 167, Stiasny Maria 157, Tauber Wenzel 118, Thier Franz 
145, Truka Theresia 140, Truka Wenzel 119, Wach Anton 159, Wartha Johann 150, 
Zeidler Heinrich 132 a 133, Zitzmann Anna 146 
 
Klášterní (dnes Kostelní) ulice 
Bauer Johann 103, Bauer Karl 216, Baumgartl Johann 107, Besiak Anna 207, Dworschak 
Wenzel (pokrývač) 200, Frank Anna 206, Friedl Anna 196, Gabriel Selma 92, Haala 
Franz 106, Heidl Theresia 117, Hildwein Karl 115, Honal Luise 99, König Margrete  
102, Maier Wenzel 94, Martschin Josef 101, Mras Wilhelm 104, Mrasek Maria 93, 
Müller Johann 205, Pistl Ferdinand 105, Preinl Karl 96, Ratt Anna 186, Seitz Margarete 
112, Schneider Rudolf 98, Schott Josef 202, Schwab Johann 100, Steffanides Adam 113, 
Truka Josef 110, Truka Wenzel 111, Wawra Theresia 95, Wenisch Franz 97 
 

Stříbrská ulice 
Beschta Eulalia 41, Pascher Alexander 210, Pimper Ferdinand 39, Pimper Franz 37, 
Pimper Otto 239, Schrödl Johann 40, Ziglarsch Josefa 38 
 

Horšovskotýnská (dnes Milevská) ulice 
Klöckl Wenzel 147, Knobl Wenzel 233, Kraus Anna 234, Seitz Maria 188 
 

Hřbitovní ulice 
Dietz Maria 242, Haala Josef 230, Hiltner Josef 236, Mrasek Anna 251, Pechan Josef 
229, Prager Anna 228, Ruschek Franz 231, Süß Maria 237, Scharnagel Franz 15, 
Schwind Katharina 243, Steffanides Margarete 233, Wiltschka Theresia 247 
 

Zvěřinec, Obecní mlýn, Štanglův kopec 
Weis Josef zahradnictví 220 a 225, Heinzmann Alfred Obecní mlýn – výletní restaurace 
176 a 217, Klöckl Franz 240, Stangl Anna 241 
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Vilová čtvr ť 
Braun Johann 226, Eger Wenzel 250, Friedl Wenzel 238, Manet Barbara 232, Mrasek 
Katharina 245, Pietsch Theresia 244, Pimper Franziska 255, Silber Johanna 252, 
Turnwald Johann 246, Valenta Marie 248 
 

Pozorka (stav ke dni 25. června 1945) – číslo za jménem a povoláním je číslo domu  
Ludwig Aladar kníže Windisch Grätz majitel zámku a panství 21, Nostiz Rineck hrabě 
Georg revident 1, Pfeil Georg úředník a kostelní pomocník, Schart Johann hlavní kočí, 
Lindner František šofér, Tauber Johann zahradník na zámku, Pohl Richard 1, Missner 
Franz šofér 1, Schuller Margareta kancelářská síla 1, Kralitschek Franz důchodní 1, 
Brunner Anton strojník 3, Käs Johann válečný invalida a Käs Karl kolář 5, Janka Josef 
malíř 6, Blaha Margaretha 7, Scharnaglová Cecilie v domácnosti 8, Pimper Maria 8, 
Bulant Emil, zámečník MNV Kladruby 8, Brück Josef řezník 9, Görstner Wenzel 
kominík ?, Wüst Aloisia učitelka ručních prací, Michl Emil inženýr na Alfrédově 11, 
Heller Anna 11, Dierl Maria 12, Schuster Theresia 12, Wittmann Johann zemědělec 13, 
Bubak Peter důchodce 13, Bäuml Thomas 13, Hrabak Wenzel 14, Leneis Anna 14, Bauer 
Hilde 14, Nowak Martin kovář 14, Rott Anton bednář v pivovaru Stříbro, Fischmann 
Marie 17, Pimper Josef 17, Speiler Margarete 17, Dürl Josef 17, Prokopetz Josef 
cihlářský důchodce 17, Mandlik Barbara 17, Schart Greta 17, Strich Anton 18, Schart 
Elisabeth 18, Dobner Josef 18, Goblirsch Josef kočí 18, Moos Johann ovčák ovčín Žďár, 
Blaha Karl ekonomický správce 19, Prause Franz 19, Wuschek Anton cestář 20, Pfeil 
Anna 21, Myšák Václav důchodce 22, Wutschka Josef nadlesní 22, Liebisch Roman 
důchodní 22, Schubert Emil vrchní správce 22.Semorád Anna uklizečka 22, Beranek 
Katharina krmička 23, Haala Josef krmič 24, Stöhr Anna 25, Stengl Paula důchodkyně 
26, Nadler Leni 26, Vogl Mathilde 26,  Göll Marianne 26, Böhm Franz mlynář Stříškův 
mlýn 27, Kalinowski Stanislaw 27 u J. Runda, Meitner Johann 30, Wartha Josef mlynář 
Petrův mlýn 28/32, Klärner Eleonora 33, Nadler Anna 33, Truka Franz 33, Baron Josef 
polesný 34, Jünger Wenzel samostatný zemědělec 35, Diehl Marie pracovnice 
v zahradnictví 35, Käs Margareth 36, Güngl Marie zámecká kuchařka 36, Hoherer Anna 
36, Dobner Georg 36, Halasch Marie švadlena 36, Nadler Jahanna zemědělská dělnice, 
Nadler Wikl, Nadler Franz 37, Mayer Margaretha 37, Kallig Marie 37,  Krippner Josef 
kovář a Agnes švadlena 37, Günzl Elise 37, Hruschka Anna a Karl kancelářský pomocník 
37, Fischmann Anton truhlář 38, Meitner Josef zaměstnanec panství 39, Mašek Berta, 
Mašek Berta, Mašek Erna 40, Kraus Magdalena 41, Schmitzer Richard lesmistr a ředitel 
panství 42, Hampl Wenzel hajný 43, Waag Anton farář fary na zámku 44, Lindner 
Katharina farní kuchařka 44, Pfeiffer Gisela pomocnice na faře 44 
 
Brod 
Berdan Johann 15, Berdan Wenzel 32, Böhm Johann mlynář Brod 5, Dobner Wenzel 31, 
Dobner Anna 49, Ehrart Georg 3, Ester Wenzel ?, Felber Marie 24, Floßmann Johann 
mlynář Benischův mlýn  6,43,48, Gartner Josef mlýn 4 , Glöckl Anton 13, Goblirsch 
Josef 14, Hammer Franz 51, Käs Barbara ?, Kaspar Rudolf 46, Köhler Andreas 9, Kraus 
Georg 20, Krippner Anton 11, Krippner Johann 21, Krippner Wenzel 42, Krippner 
Wenzel 7, L… Johann 47, Paul Josef 41, Prey Georg 8, Prey Karl 19, Rott Anton 33, 
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Škola 51, Singer Franz 16, Singer Wenzel 57, Sittauer Vinzenz 10, Sittauer Wenzel 2, 
Stadlmann Wenzel 1/30, Voit Josef hájenka Zabloudil 45, Winer Josef 23, Zeiner Karl 17 
 
Výrov  
Baum Karl 35, Egerer Georg 37, Friedl Franz 29, Gerling Otto velkostatek Výrov, Götz 
Marie 34, Hammerl Alfred 55, Heller Bartholomäus 37, Hofmann Wenzel 38, Mayer 
Josef 46, Peller Anton 40, Schlögl Franz 47, Zügler Franz 36 
 
Tuněchody 
Bien Franz 11, Böhm Josef 9/21, Felber Josef  10, Flachs Josef 26, Flachs Karl 20, 
Obecní dům 12, Obecní kovárna 27, Girschik Wenzel 18, Gotschy Josef 17, Harlas 
Margarethe 23, Heller Wenzel 22, Klug Wilhelm 3/32, Korbl Johann 13/33, Kotschy 
Johann 2, Kroy Johann 28, Kurzeck Marie 19, Kurzweil Josef 8, Mayer Theresia 14, 
Moldan Josef 20, Möstl Karl 1/31, Ruschka Johann 30, Ruschka Johann 15, Sittauer 
Franz  24, Sittauer Marie 7, Steiner Johann 4, Turnwald Georg 9, Wanitschek Josef ? 
 

Milevo 
Berdan Barbara 26, Beranek Johann 21, Beschta Martin 11, Bier Josef 34, Bier Josef 5, 
Bier Margareta 38, Bier Wenzel 2/35, Gaudermann Anna 17, Girschik Josef 8, Gotsche 
Wenzel 25, Greif Johann 29, Greif Josef 16, Jung Josef 33, Klöckl Josef 27, Maier Josef  
7, Nadler Johann 28, Polta Andreas 20, Prey Josef 10, Reiter Margareta 29, Sandner 
Georg 13, Simon Josef 24, Sittauer Wenzl 3, Scharnagl Josef 18, Schwab Anna 8, 
Schiberl Marie 22/37, Steiner Wenzel 37, Steiner Peter 23, Thür Johann 15, Willinger 
Johann 12, Wolf Margaretha 9 
 

Láz 
Anton Martin 16, Baier Peter ?, Beranek Johann 3, Bier Johann 15, Bier Josef 33, Groß 
Johann 28, Hügl Johann 26, Hültner Anton 19, Körner Martin 18, Kuschal Anton 30, 
Manlik Josef 12, Michal Simon 9, Remiger Maria 7, Schwan Josef 27, Steiner Johann 8, 
Wagner Andreas 25, Wenisch Johann 2, Werthan Josef 22, Titzmann Johanna 31 
 

Vrbice 
Anton Alois 22, Baumgartl Johann 20, Deim Franz 10, Distler Fridrich 4, Drum Rudolf 
26, Eberl Johann 14, Erhart Johann 16/31, Forscht Richard 28, Franta Franz 3, Franta 
Theresia 5, Heimrat Wenzel 18, Hohmann Anna 2, Hohmann Josef 13, Hohmann Marie 
7, Hügel Josef 24, Knödel Andreas 21, Lang Anton 25, Manlik Anton 8, Manlik Josef 10, 
Manlik Wenzel 23, Pfeffer Josef 1, Rautschka Franz 30, Sack Johann 13, Schindler Josef 
12, Schuster Johann 6, Seer Josef 31, Stiasny Wenzel 17, Treppesch Josef 29, Weschta 
Anton 9, Weschta Wenzl  1/11, Ziegler Andreas 18 
Upozornění: Seznamy nelze považovat za závazné, mohou v nich být některé omyly, 
způsobené důsledky válečných let. Některá popisná čísla nemusejí být vůbec 
zaznamenaná. 
 

Pokračování příště: Některé údaje z období před 1. světovou válkou (1912) 
Blanka Krýslová 
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Identifikace válečných hrobů z první světové války na hřbitově  
sv. Petra v Kladrubech u Stříbra (okr. Tachov) 

 
Na hřbitovech po celé České republice se nachází mnoho opuštěných válečných 

hrobů s ostatky lidí, kteří položili své životy za rodnou zem. Často umírali daleko  
od rodin a přátel, aby dostáli slovům vojenské přísahy. Také na místním římsko-
katolickém hřbitově sv. Petra je stále zachováno několik hrobů z první světové války.  
V těsném sousedství kostela sv. Petra se nalézá první. Jedná se o hrobku rodiny 
Hornsteiner, kde mezi několika členy rodu je pochován někdejší hejtman a velitel 
praporu císařsko-královského 13. domobraneckého pěšího pluku Franz Hornsteiner 
(1878-1918). 

Franz Hornsteiner se narodil 17. října 1878 v Blatnici u Nýřan (dnes okr. Plzeň-
sever). Pocházel z učitelské rodiny. Otec byl vrchním učitelem na blatnické pětitřídní 
smíšené obecné škole a matka zde vyučovala ruční práce. Po vzoru rodičů se rozhodl stát 
kantorem a vzdělávat se na učitelském ústavu. Mohl tak zastávat povolání vychovatele  
a učitele mládeže na obecných a měšťanských školách. Po ukončení studií vstoupil do 
rakousko-uherské armády jako jednoroční dobrovolník. Během roční přípravy získal 
potřebné vojenské teoretické a praktické znalosti a stal se důstojnickým čekatelem 
rakousko-uherské branné moci. Později byl veden jako neaktivní poručík u císařsko-
královského 7. zeměbraneckého pěšího pluku. 

Před vypuknutím první světové války působil Franz Hornsteiner jako pedagog 
v soudním okrese Stod a naposledy jako učitel v severočeském Mostě. Když byla roku 
1914 vyhlášena mobilizace, podrobil se odvodu a během následujících čtyř let bojoval 
v Haliči, Polsku, Rusku a Itálii. Během své služby obdržel několik válečných 
vyznamenání a povýšení. V roce 1918 je veden jako hejtman a velitel praporu císařsko-
královského 13. domobraneckého pěšího pluku. 

Jedním z hlavních bojišť se pro Rakousko-Uhersko stala italská fronta. Urputné 
střety probíhaly v řadě lokalit Apeninského poloostrova, mimo jiné též na Planině sedmi 
obcí. Jedná se o rozsáhlý prostor jihovýchodně od Trenta (Trient), s nadmořskou výškou 
1000-1200 metrů. Od západu k východu měří asi 30 km, od severu k jihu 20-25 km. Na 
severovýchodě terén prudce spadá do údolí Brenty, na jihozápadě do údolí Astica. Sever 
a jih uzavírají horské hřbety s výškou 1500-1900 metrů. Zhruba ve středu planiny leží 
městečko Asiago, které v té době mělo 6 000 obyvatel. Oblast kolem Asiaga 
představovala pro oba soupeře klíčový nástupní prostor, odkud se dala zahájit ofenzíva 
do benátské roviny nebo naopak k otevření cesty do Tyrol a dále do Rakouska.  

V řadách rakousko-uherské 11. armády, dislokované tehdy na Planině sedmi obcí, 
sloužil i hejtman a velitel praporu domobrany Franz Hornsteiner. V pátek 11. října 1918, 
okolo čtvrté hodiny ranní, zasáhla Franze Hornsteinera střepina granátu  
do hlavy. Blatnický rodák padl v oblasti Il Buso, asi osm kilometrů východně od Asiaga. 
Ostatky byly přeneseny do údolí Brenty, kde se nacházely rakousko-uherské polní 
základny. Následně proběhl pohřeb na italském hřbitově v Grigno Val Sugana. Tragika 
osudu je nejlépe zdůrazněna skutečností, že tento voják padl na samotném konci války, 
čtyři dny před nástupem na dovolenou, kterou chtěl strávit v Čechách.  
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  Na počátku roku 1923 se 
příbuzní Franze Hornsteinera 
rozhodli vyzvednout ostatky z 
hrobu a převézt do vlasti. Oslovili 
Rakouský černý kříž  
(Österreichisches  Schwarzes 
Kreuz), organizaci, jenž má za 
úkol evidování a zřizování 
vojenských hřbitovů a památníků a 
následnou péči o ně. Tělesné 
pozůstatky padlého důstojníka 
byly vykopány a převezeny do 
Kladrub. V neděli 17. června 1923 
byl Franz Hornsteiner za četné 
účasti místního obyvatelstva 
pochován do rodinné hrobky (viz 
obr.). Nad prostou dřevěnou rakví, 
kterou zdobila ocelová přilba 
s vavřínovým věncem, pronesl 
projev městský farář páter Franz 
Hlavsa. 

 
    Druhý dochovaný vojenský hrob je umístěn při západní zdi hřbitova.  Hrob 

zdobí žulová deska s dělovým křížem. Je zde pohřben záložní kadet Gustav Grohmann 
(1892-1914), který padl v samém počátku první světové války na srbské frontě 
v řadách císařsko-královského 7. zeměbraneckého pěšího pluku. Životní příběh tohoto 
mladého muže byl publikován ve Sborníku Muzea Českého lesa v Tachově. (viz 
Petráň, K.: Malý příběh z Velké války aneb „Sladké a čestné je pro vlast zemřít“. 
Sborník Muzea Českého lesa v Tachově, č.32/2011, s. 53-60). 

 
    Smrt si nevybírala svoji daň pouze na frontách, také v zázemí umírali lidé na 

nejrůznější zranění, nemoci a podvýživu. Během první světové války pobývali 
v Alfrédově a na Pozorce srbští, ruští a italští váleční zajatci. Pracovali na statcích 
knížete z Windischgrätzu, kde byli využíváni k pomocným pracím v zemědělství 
a lesnictví.  Mezi ně patřil italský válečný zajatec Gino Facco, který se narodil roku 
1885 v Lanze, asi 10 km severovýchodně od Vicenzy. Před svým zajetím sloužil jako 
voják u 9. roty 48. italského pěšího pluku. Dne 2. února 1918 zemřel v zámeckém 
mlýně č. 3 (dnes bývalá vodní elektrárna) na Pozorce.  Příčinou náhlého úmrtí byl otok 
krku. Pohřeb se konal o dva dny později na římsko-katolickém hřbitově sv. Petra 
v Kladrubech. K nešťastné události místní farář stručně poznamenal: „…byl zde 
pochován, daleko od své slunečné vlasti“. Místo posledního odpočinku dnes již nelze 
s určitostí lokalizovat. 

 
Kamil Petráň 
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KULTURA 
 

Pozvánky:  

„HISTORICKÝ  JARMARK“  
19. května 2012   

začátek programu od 13.00 hod. 
 Český Lev - skupina historického šermu 

 Kejklíř Vojta Vrtek 
 Ventus - historická hudba 

 Loutkové divadlo 
 

20. května 2012 
Český Lev - skupina historického šermu 

   Kejklíř Vojta Vrtek 
 Cavalla - soubor staré hudby 

 Orientální tance 
  

 Po oba dny tržnice s dobovým zbožím, ukázky rozličných řemesel, dobové soutěže pro děti 
i dospělé, zvířata na drbání i pokoukání, jízda na ponících, občerstvení všeho druhu 

Vstupné dobrovolné 
 

 

„KONCERT  NA  DIDGERIDOO“  
 

Ondřej SMEYKAL 
společně s legendárním 

perkusionistou  
Alanem VITOUŠEM   

v duetu rozezní klenby.. 

25. května 2012 
ve 20.00 hodin 

v kostele Nanebevzetí Panny 
Marie v kladrubském klášteře 

 
vstupné do 15 let  100 Kč, 

ostatní 150 Kč. 
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„DEN DĚTÍ – MS VÝROV“  
     26. května  2012  od 13.00 hodin 

Myslivecké sdružení Výrov pořádá již popáté den dětí v Brodu u Stříbra.  
Připraveny jsou soutěže, hry, zvány jsou všechny děti z Kladrub a okolí. 

 
 
 
 

„107. VÍTÁNÍ OB ČÁNKŮ“  
 

  26. května 2012  
    v 16.00 hodin 

           v obřadní síni Městského úřadu   
                      v Kladrubech  

 
 
    
 
 

 
 

Rockový festival  - „KladRockfest“  
 26. května  2012  od 14.00 hodin 

kapely: Inborned Lycanthropy, Fatty Lumpkin, Tortharry, 
Coward, Interitus, Last Crackers, Elysium, 

                Securitate, 
Bit a Nail, Fata Morgana 

 
                       na fotbalovém hřišti v Kladrubech.  

                    Stany pro diváky zajištěny,  
                       v případě nepříznivého počasí konání    

                  v kulturním domě. 
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 „DEN KONÍ“  
 27. května 2012 

 ve 13.30 hodin začíná průvod městem  
od 14.30 hodin program v areálu jezdeckého oddílu 

v Kladrubech       
Hudební program a občerstvení zajištěno. 

 
 
 
 
 

„NOC KOSTEL Ů“  
  1 .června  2012  

v kostele sv. Jakuba na náměstí v Kladrubech  
20:30 - 21:00 Z historie sv. Jakuba (Jiří Čechura) 

21:00 - 21:15 Hudební vstup (barokní chrámová hudba, sbor) 
21:15 - 21:30 Liturgický rok v církevních oděvech (P. Maciej Goždzik) 

21:30 - 22:00 Hudební rozloučení )barokní chrámová hudba, sbor) 
 

-v průběhu celého dne fotografická výstava „Ze života farnosti“ 
 
 

v kostele Nanebevzetí Panny Marie v kladrubském klášteře 
18:30-19:00 - Zahájení Noci kostelů (Milan Šauša (housle), varhany,  

Kladrubský farní sbor) 
19:00-19:30 - Komentovaná prohlídka  

(Prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie, kaple Všech svatých a sakristie) 
19:30 22:30 - Volná prohlídka kostela (Volná prohlídka klášterního kostela Nanebevzetí 

Panny Marie. Kulturní program probíhá v kostele sv. Jakuba v Kladrubech na náměstí (od 
20.30 do 22.00 hodin) 

22:30-23:00 - Komentovaná prohlídka  
(Noční komentovaná prohlídka kostela Nanebevzetí Panny Marie,  

kaple Všech svatých a sakristie) 
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„DEN  DĚTÍ“  
 2. června 2012  od 14.00 hodin  

v prostoru před panelovými domy v Kostelní ulici 
….pohádkové soutěže, střelba ze vzduchovky, házení na 

panáky, nástřikové terče,  
rybářské soutěže, hry, svezení v kočáře, párek v rohlíku…. 

 
 
 
 

 

„KÁCENÍ MÁJE“  
  2. června  2012  od 18.00 hodin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
„SPANILÁ JÍZDA“  

 8. června 2012  
v 16.00 hodin  

Jízda se vším, co má kola … 
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„KLADRUBSKÁ  STUDNA“  
 9. června  2012 ve 9.00 hodin  

soutěž v požárním sportu  na fotbalovém hřišti 
v Kladrubech, 

 zahájení soutěže v 9:00 hodin. 
Občerstvení zajištěno.  

 
 

 

„KLADRUBSKÝ EXPRES“  
závody v lezení na rychlost 

   9. června  2012  od 9.00 hodin. 
Tělocvična ZŠ Kladruby. 

 
 

„PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY“  

20. června 2012 
od 15.30 hodin  

Slavnost MŠ v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech. 
Slavnosti se mohou zúčastnit rodiče a rodinní příslušníci.  

 

  
 

„LETNÍ SLAVNOST – SLUNOVRAT“  
   23. června  2012    

tradiční program v areálu kladrubského kláštera  
 
 

„ZÁV ĚREČNÝ KONCERT ZUŠ“  
     26. června  2012   od 18.00 hodin  
                     v sále KD Kladruby 
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 „SLAVNOSTNÍ  PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ  

 žákům 9. třídy“  
 29. června 2012 

v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech. 
Slavnosti se mohou zúčastnit rodiče a rodinní příslušníci.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Akce připravované v měsíci červenci a  srpnu  2012 
  6.  7.2012 Benediktinské dny                      
  7.  7.2012 Benediktinské dny                      
  8.  7.2012  Mše svatá– Svátek sv. Benedikta- klášterní bazilika  
 13. 7.2012 Benediktinské dny                      
 14. 7.2012 Benediktinské dny                      
 21. 7.2012 Turnaj v minikopané  
27.7.2012 Jízda historických vozidel za účasti K.Lopraise se závodním speciálem 

TATRA 
 28. 7.2012 Kladrubské léto – 1. koncert           
   4. 8.2012 Kladrubské léto – 2. koncert            
6.-10.8.2012 Hodnocení soutěže „ Nejkrásnější okno-balkon-terasa 2012“ 
11.8.2012 Kladrubské léto – 3. koncert     
  18.8.2012 Kladrubské léto – 4. koncert             
  18.8.2012 Pouťová zábava na kladrubském náměstí – kapela BRUTUS 
  19.8.2012 Chovatelská výstava, Fotografická výstava 
  19.8.2012 Kladrubská pouť  
  19.8.2012 Slavnost Nanebevzetí p.Marie - poutní slavnost 
 

Eva Pomyjová  
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Kladrubský kalendář na rok  2013 
 
 
Vážení přátelé,  
 

sice je teprve začátek května roku 2012, ale my Vás 
již musíme oslovit v souvislosti s přípravou kladrubského 
kalendáře na rok 2013.  
 Vybízíme tedy Vás všechny, kteří máte doma staré 
snímky, historické, jak černobílé, tak barevné z Kladrub  
i okolních obcí, přineste je na úřad dokonce května. Čím 
dříve, tím samozřejmě lépe. 
             Do kalendáře na rok 2013 bychom chtěli umístit opět 
zajímavá fota Kladrub, okolí. Kalendář se bude opět prodávat 
na Kladrubské pouti a potom kdykoliv na městském úřadě. 
Těšíme se na Vaše fota.  
       

 Redakce  
 
 
 

Dotace z EU pro drobné podnikatele 
 
 V rámci Programu rozvoje venkova je od června otevřen příjem žádostí do 
programu ZAKLÁDÁNÍ a ROZVOJ MIKROPODNIKU. 
 

Podnikatelé, splňující podmínku velikosti obce – méně než 2.000 obyvatel, mající  
do 10 zaměstnanců, mohou v rámci tohoto dotačního titulu čerpat PODPORU VE VÝŠI 
45-60% na pořízení kompletního vybavení provozovny, potažmo na stavební úpravy  
a realizaci novostaveb. 

 
 Poradenská společnost 201 s.r.o. je připravena žadatelům o dotaci ZADARMO 
provést analýzu úspěšnosti daného projektu a následně zabezpečit KOMPLETNÍ 
PORADENSKÝ SERVIS spojený s úspěšným vyřízením dotace z EU. 
 Veškeré informace získáte na www.201.cz 
 

  Pavlína Torhanová 
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MĚSTO KLADRUBY  VYHLAŠUJE  6. RO ČNÍK SOUTĚŽE : 
 

„O  nejkrásnější  květinové  okno - balkon - terasu“ 
 

situované směrem do ulice. 
Soutěž se týká nejen Kladrub, ale i přilehlých obcí.                      

 Určitě je v zájmu nás všech, aby naše okolí vzkvétalo nejen obrazně,  
ale i ve skutečnosti.   

Po úspěchu předcházejících ročníků věříme, že počet soutěžních oken,       
balkónů a teras bude daleko větší.  

 
Soutěžní komise bude hodnotit okna v týdnu  

od  6.  srpna – 10. srpna 2012. 
 

Komise bude složena ze zástupců zastupitelstva města a obyvatel všech  
věkových kategorií. Do soutěže se nemusíte přihlašovat. 

 
Oceněno bude jedno nejkrásnější okno v každé spádové obci   

a 3 nejkrásnější okna v Kladrubech.  
 

Slavnostní vyhlášení a předání cen  proběhne v neděli   
19. srpna 2012 odpoledne v rámci  Kladrubské pouti.  
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Duben  
 
 
  

Duben zaťukal na dveře 
venku je ještě zima 

než jaro náruč otevře 
nečas své žezlo třímá. 

 
 

Stromy už raší, poupata 
krčí se v tichém spánku 

až sluníčko sem přichvátá 
má zima na kahánku. 

 
 

Rozkvete bíle celý sad 
té vůně všude kolem 

v kráse se můžem pokochat 
rozkvetlým žlutým polem. 

 
 

A všude ptáci zpívají 
nebeskou píseň léta 

včely se na květ slétají 
radost se s láskou splétá. 

 
 
 
 
 

Blanka Krýslová  
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Blahopřejeme     
 

V měsíci  květnu a červnu 2012 se dožijí významného životního jubilea  tito naši občané: 

Květen :     Červen: 

 

Hlinková Miloslava  - 90. let  Kučerová Anna           

Satýnková Hana    Štěpánková Božena 

Szebenyiová Eva    Řezáč Pavel 

Kaněra Antonín    Ocelíková Libuše 

Křen Zdeněk    Šálová Pavla 

Sucharda Jaromír (Brod)   Zíka Jan (Brod)  

Palma František    Šlapáková Jarmila 

Pospíchal Jan    Budín Zdeněk 

Zabloudil Ladislav   Bělovcová Zdeňka 

     Větrovcová Helena 

     Burianová Jaroslava 

     Sigmund Jiří 

          Ammerling František 

     Lišková Antonie 

     Špringl Karel 

 

 

 

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví,  síly a tělesné  

i duševní svěžesti.           

 

Městský úřad Kladruby  

Sbor pro občanské záležitosti 
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SPORT 
 
Fotbalová sezóna 2011-2012 
Kladruby x Trpísty  4:2 (Hollý 2x, Vlach, Stahl) 
Zadní Chodov x Kladruby 2:1 (Hollý) 
Kladruby x Záchlumí 0:1 
Bezdružice x Kladruby 2:1 (Hollý) 
Kladruby x Konst. Lázně 2:2 (Kadlec, Vlach) 
Kladruby x Kokašice 4:1 (Král 3x, Průcha) 
Kladruby x Lesná  3:1 (Hollý 2x, Král) 
Planá  x Kladruby 1:0 
Kladruby x Erpužice 0:2 
Kšice  x Kladruby 3:1 (Florian) 
Kladruby  x Stráž  3:2 (Florian 2x, Havránek) 
Dlouhý Újezd x  Kladruby 4:3 (Versiere 2x, Honzík) 
Studánka x Kladruby 1:4 (Florian, 2x, Havránek 2x) 
 
Podzimní část soutěže 
5 výher   1 remíza 7 proher 
skóre 26:24 
zatím 11.místo 
 V podzimní části jsme doplatili na neproměňování šancí 
 a zbytečně jsme inkasovali ke konci zápasu. Stále máme nedostatek hráčů. Nebýt hráčů, 
kteří jsou u nás na hostování, tak nepostavíme ani 11 hráčů.  
Jsou to tito fotbalisté : P. Jamriška, R.Průcha, L.Král, J. Vlach , L.Honzík. 
Před začátkem sezóny ukončil svou fotbalovou kariéru předseda FO Tomáš Kasl.  
Jménem všech hráčů děkujeme za služby, které udělal pro kladrubský fotbal. Tréninky vede 
P. Jamriška a R.Průcha. 
 V jarní části soutěže se pokusíme o co nejlepší umístění. 
 
Jarní část soutěže 
Trpísty  x  Kladruby 3:1 (Kasl) 
Kladruby x Zad. Chodov 3:1 (Kasl, Havránek, Hollý) 
Záchlumí  x Kladruby 4:0 
Kladruby  x Bezdružice 5:1 (Havránek 3x, Florian, Kasl) 
 Zatím na jaře máme bilanci 2 výhry, 2 prohry. Z hostování odešli 2 hráči: L. Král a 
L. Honzík a na výpomoc se vrátil zkušený matador Tomáš Kasl. 
 

Josef Jamriška  
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Maglajz Boulder Cup 2012 – 6. ročník 
 
 Prvním letošním závodem seriálu Rock Point Překližka Cup 2012 jsme načali 
čtvrtou desítku závodů v lezecké všestrannosti mládeže, které od roku 2004 v našem 
regionu společně pořádají členové HK Maglajz Kladruby, HK Skoba Stříbro a DDM 
Stříbro. Je už samozřejmostí, že se těchto závodů nezúčastňují pouze kluci a děvčata 
z blízkého okolí. Pravidelně zde můžeme vídat závodníky z Plané, Tachova, Plzně, Chebu, 
Mariánských Lázní, Karlových Varů, Chomutova a letos dokonce i z Berouna. Příliv 
„nových tváří“ dodává závodům nový rozměr a dá se říci, že úroveň dosahovaných výkonů 
je rok od roku vyšší.  
 Závod se konal v sobotu 10. března v tělocvičně ZŠ Kladruby, kde se sešlo 56 
závodníků, aby po tříměsíční přestávce opět změřilo své síly v boulderingu. Stejně jako 
v loňském roce byly pro lezce připraveny dvě kvalifikační a dvě finálové cesty pro každou 
kategorii chlapců a děvčat. Kvalifikace začínala první lehčí cestou na rozlezení, druhá cesta  
pak určila  4 – 8 postupujících. Zejména finálové cesty pro nejstarší kategorie dokonale 
prověřily nejen  silové a technické schopnosti, ale i silovou vytrvalost. Nejdelší traverz dal 
zabrat i zkušeným lezcům a ten, 
kdo topoval, byl odměněn 
bouřlivým potleskem 
přihlížejících.  Dočkali jsme se i 
některých překvapivých 
výsledků a to je jenom dobře. 
Další závody slibují tuhý boj o 
celkové vítězství v seriálu. Tím 
nejbližším závodem je Májový 
Open Cup v lezení na obtížnost, 
který se bude konat 20. května 
ve Stříbře. 
 
 

Výsledky: 
Kategorie:  

     H1     1. V.Čechura /Kladruby/, V.Pechmann /Břasy/, 3. M.Matúš /Stříbro/ 
      D1     1. P.Nová /Kladruby/, 2. A.Pospíšilová /Stříbro/, M.Boučková /Cheb/ 
      H2     1. D.Founě /Stříbro/, 2. M.Honsig /Tachov/, 3. A.Pechmann /Břasy/ 
      D2     1. T. Kubátová /Plzeň/2. K.Matúšová /Stříbro/,3. K.Pavlasová/K. Vary/ 
      H3     1. Š.Pavlas /K. Vary/, 2. L.Zezula /Stříbro/, 3. J.Lorenc /Cheb/ 
      D3     1. L.Kohoutová /Plzeň/, 2. K.Boučková /Cheb/, 3. Z.Bunková /Stříbro/ 
      H4     1. F.Švarc /Kladruby/, 2. J.Šimandl, 3. A.Cibulka /oba Plzeň/ 
      D4     1. M.Matúšová /Stříbro/, 2. A.Poláčková /Plzeň/, 3. B.Rybová /Cheb/ 
Vítězové v jednotlivých kategoriích jsou současně vedoucími závodníky v průběžném 
pořadí letošního seriálu Rock Point Překližka Cup 2012. 
 

Pavel Nový 
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    MX Team Kladruby – začátek sezóny 2012 
 

Tak jen doufám, že se tímto článkem rozjede informační smršť na webových 
stránkách MX Teamu, neb je o čem informovat. 
           Především došlo k rozsáhlé výměně techniky a k přesunům mezi jednotlivými 
třídami. Dalším pozitivním bodem je vydařená zimní příprava pod vedením Milana 
Rajwy a také brzký příchod jara, který umožnil včasný výjezd do terénu. Na tomto 
místě bych chtěl vysvětlit „kaňku“ na předsezónní přípravě jezdců. Vzhledem k tomu, 
že nejbližší motokrosové tratě /Stříbro, Horšovský Týn, Tachov aj./ nebyly začátkem 
března ještě otevřené, sjelo se do Kladrub větší množství jezdců z okolí a vznikla tak 
neúnosná hluková kulisa. Tímto se omlouváme dotčeným občanům, už se to nebude 
opakovat. 
           První opravdu ostrý závod letošní sezóny Buell Cupu /sdružený přebor 
západních, středních a severních Čech/ začal tradičně v Kříších u Břas /8.4.2012/. 
Tato trať bývá vždy perfektně připravena /šéfuje Jiří Churavý – legenda 
československého motokrosu/. Je to přírodní motokrosová trať, kterou si jezdci i diváci 
opravdu užijí. Počasí se zde většinou povede a ani tentokrát nepršelo. Ale teplota 20C 
s poletujícími sněhovými vločkami byla víc než krutá. Největší problém s prokřehlými 
konečky prstů byl v ranních trénincích, závod celkem ušel. 
           Už měřený trénink výrazně naznačil šance Miloše Nedvěda /KTM 300 2T, třída 
Hobby Open - nejlepší dosažený čas na jedno kolo, tzn. první postavení na startu/ a 
Vaška Nedvěda /Kawasaki 250 4T, třída Hobby MX2 – druhý čas/. Výrazně obtížnější 
pozici má v této sezóně Jarda Nedvěd, který startuje v ostré třídě MX2 na KTM 125 
2T a jezdí společně například s Rudou Weschtou nebo Tomášem Paulem. 
           Odpolední závody byly pro Miloše a Vaška hodně podobné. Oba se během 
několika kol propracovali do vedení ve svých rozjížďkách, které si s přehledem udrželi 
a získali tak do celkového pořadí seriálu první vítězství a maximální počet bodů /50/. 
Jarda měl trochu smůlu, že se v závodě MX2 zdržel v průjezdu kolem kolize jezdců po 
startu. Probíjet se v takto silně obsazené třídě ze zadních pozic je opravdu obtížné, 
jezdecké pole je velmi vyrovnané. Nakonec z toho bylo 30. a 27. místo. P. Nový /letos 
tým Blue Smoke Plzeň /zajel v kategorii Veterán 19. a 17. místo absolutně, ve své 
kategorii Veterán 50+ to znamenalo 2x 5.místo. 
           Velkou pochvalu zaslouží Miloš s Vaškem za jízdu „hlavou“ a postupné 
propracování na první pozici v průběhu obou jízd. Své soupeře si přečetli a „v klidu“ 
převzali vedení závodu. My s Jardou zapracujeme a pokusíme se pár míst v pořadí 
ubrat, i když na „bednu“ to určitě nebude ☺ 
           Těsně před uzávěrkou Zpravodaje se podařilo doplnit výsledky z dalších 
závodů. Na výborně připravené přírodní trati v Sedlčanech /21.4./ vybojoval M. 
Nedvěd celkové  2. místo /v rozjížďkách 1. a 2./, když před ním upadl jeden ze 
závodníků a Miloš musel dojíždět zezadu. J. Nedvěd zajel dvě výborná 9. místa ve 
třídě 125 2T a celkově z toho bylo osmé místo. P. Nový obsadil v absolutním pořadí 2x 
10. místo, v kategorii Veterán 50+ pak 2x 3. místo – celkově tedy třetí. V neděli 22.4. 
se jel ještě vložený závod Hobby MX2 v Horšovském Týně, kde V. Nedvěd i přes 
pády vydřel celkové 3. místo /v rozjížďkách 2. a 4. místo/. 
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            Dalším závodem Buell Cupu bude v květnu Krásná Lípa u Chomutova /8.5./  
     a první z pěti závodů Poháru sv. Petra ve Stříbře /12.5./.  

        Pavel Nový 
 
 

 
 
 
         
 
          
 
 

Miloš Nedvěd, Buell Cup 2012 – třída  Hobby Open, Kříše, 8.4.201 
 

Informace oddílu volejbalu TJ Sokola Kladruby   
 
Vážení čtenáři, 
       
       konec měsíce března letošního roku také znamenal konec soutěžní sezóny 2011 – 
2012 v krajských soutěžích mládeže. Muže ani ženy v KP 1.tř. nemáme - ti  dohrávají  
svoje KP 2.tř. v květnu a červnu : nejprve v tělocvičně naší ZŠ a po dokončení 
rekonstrukce kurtů naší TJ v parku pod školou - dohrají své soutěže tam. Prozatím jsou 
oba celky na 2. místech, takže předpokládáme boje o postup do 1.třídy v obou 
kategoriích.  
       Ale vraťme se ke KP mládeže, kde jsme měli zastoupení v juniorských 
kategoriích. Věk hráčů a hráček je do 19 let. Hoši skončili na svém tradičním 4. místě 
za TJ Klatovy, USK Plzeň a  J. Domažlice a získali své už oblíbené bramborové 
medaile. 

Také juniorky skončily na stejném místě. Favorizované hráčky z Rapidu Plzeň 
nečekaně prohrály s VK Rokycany a právě to nás odsunulo na 4. místo. Tím ovšem 
Plzeň přišla o titul krajského přeborníka, které nečekaně získalo družstvo J. Domažlice. 
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Družstvo juniorek tvoří hráčky : Jana Kunešová - kapitánka, Šárka Pomyjová, Markéta 
Kučerová, Jana Nedvědová, Simona Křeválková, Pavla Šálová, Eva Berková, Eva 
Nedvědová, Vlaďka Naruševičová a Klára Honalová 
Junioři : Josef Berka- kapitán, Petr Mrňák, František Havránek, Václav Krýsl, Matěj 
Havránek, Jan Nový, Martin Duspiva  a Štefan Perďoch. 
 
      Nicméně volejbalová spravedlnost přece jen existuje. Ve druhém dubnovém týdnu 
se konal přebor středních škol našeho kraje v dívčí kategorii a jako z udělání právě 
v Rokycanech na tamějším Gymnáziu. Pravda – Kladruby žádnou střední školu nemají, 
ale hráčky naší TJ, které studují na Gymnáziu ve Stříbře -  tvoří páteř družstva jejich 
školy a v boji o postup do republikového finále porazily naše gymnazistky rokycanské 
2:1 a na republiku jedou koncem měsíce dubna do Jindřichova Hradce právě ony. 
Šestici družstva tvoří: Šárka Pomyjová, Eva Berková, Jana Nedvědová, Klára 
Honalová, Eva Nedvědová a Simona Křeválková.  
 
 V okresních soutěžích je situace  následující :  
 
V OP žen –  už před posledním utkáním  naše B družstvo  vede tabulku   před VK HP 
Tachov a nemůže být již předstiženo, třetí skončí družstvo SKP Planá a na 4.místě naše 
družstva C.  
V rozehrané soutěži OP trojic starších žaček máme naše družstvo na 3. a tedy 
posledním místě za družstvy A a B  VK  Tachov. Pro naše hráčky jsou to první 
soutěžní krůčky a také zkušenosti. Věřím ale, že je volejbal chytí za srdíčko tak, jako 
chytil jejich starší kolegyně. 

Petráň Pavel 
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Tomáš Jaša nezklamal 
 
         Po dlouhé době měl oddíl atletiky TJ Baník Stříbro svého zástupce na mistrovství 
Česka v atletice v kategorii dospělých, letos  konaných v Praze v hale ve Stromovce. 
V sobotu 25. 2. 2011 jím byl Tomáš Jaša, který startoval v běhu na 3000 m. I když 
závody v hale pojal letos jako doplněk tréninku a přípravy na mistrovství Česka 
v přespolním běhu, hlavně však v létě na dráze. Přesto chtěl v silné konkurenci uspět. 
Po náročném tréninkovém týdnu od 13.2., v době prázdnin, v němž trénoval vždy 2x 
denně, byl týden od 20.2. mírně vylaďovací. V pátek běžel zaměřovací běh na tep 160, 
musel jej však přerušit, vůbec mu nohy „nešly“. Proto odjížděl do Prahy s obavami, 
aby se neopakoval závod v Písku, který hodně vytrpěl a doběhl špatně. Vzhledem 
k situaci se s trenérem dohodli na změně taktiky proti taktice, kterou uplatňovali dosud. 
Volnější začátek a potom dle pocitů stupňovat tempo.  
      Balík 14 běžců vyrazil do závodu dlouhého 15 kol volněji, ale po 1. kole se tempo 
zrychlilo a v čele se vytvořila 6 členná skupina. Tomáš Jaša se držel okolo 9. místa a 
kontroloval tempo v návaznosti na pocity.  Závodníci odvíjeli jedno kolo za druhým. 
Tomáš běžel dle plánu a po 1. kilometru konstatoval, že tempo mu nedělá žádné potíže. 
Dostal se do čela pronásledovatelů a mírně zrychlil. Nikdo jej nevystřídal, šestici 
soupeřů nedotáhl. Dokázal však posledních 300  m finišovat způsobem, kterým je 
známý, a obsadil s přehledem 7. místo v novém osobním rekordu 8:36,25 min. Závod 
ukázal, že je dobře připravený, ale také na další možnosti.  Nyní jej čeká důležité 
období, v němž má spojit tréninky, závodění a maturitu, kterou završuje současnou fázi 
života. 
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Velikonoční desítka  
 
Velikonoční svátky jsme v  letošním roce slavili v ranějším termínu, a tak se ani 

nelze divit, že počasí bylo chladné. Poznali to také účastníci 27. ročníku Velikonoční 
desítky, kterou pořádal oddíl atletiky TJ Baník Stříbro a Dům dětí a mládeže Stříbro. 
V sobotu 7.4.2012 se jich sešlo na stadionu Baníku téměř 100 – 62 běžci a 33 chodců.  
I když drobně mžilo a místy poletovaly vločky sněhu, všichni byli spokojeni. Trasa je 
poměrně náročná a vede ze stadionu Baníku kolem řeky do Butova a zpět, dlouhá je 10 
km. Všechny běžecké kategorie byly početně obsazeny poměrně rovnoměrně, což také 
nebývá zvykem. 
      S obtížností tratě si nejlépe poradil Tomáš Jaša z Baníku Stříbro, který vyhrál 
v čase 37:04 min. způsobem start – cíl. Na 2. místě v kategorii mužů do 40 let doběhl 
Jan Zíka ze stejného oddílu. Jeho čas byl 40:10 min. Třetí Jan Bíba ze SV Stříbro 
doběhl s odstupem, čas 42:37 min. 

                          Vladislav Moravec 
 

Víte, že … 
• město Kladruby vydalo druhé upravené vydání knihy Jiřího Čechury:  
    Kladrubský klášter v pověstech, legendách a vyprávěních a zakoupit si ji můžete  
    za cenu 100  Kč na městském úřadě… 
• se Maškarního reje v Kladrubech  zúčastnilo  108 dětských masek… 
• si každou středu od 19.30 můžete zacvičit jógu? Cena hodiny je 70 Kč, 
    sraz je před ZŠ Kladruby. 
• si každý čtvrtek můžete přijít do tělocvičny  ZŠ zahrát rekreačně košíkovou  
    od 16.30… 
• každou sobotu ve 14.00 je sraz před ZŠ pro všechny milovníky cyklovýletů,  
    děti pouze v doprovodu rodičů a cyklistická přilba nutná… 
• Základní škola v Kladrubech díky prodeji svých výrobků vybrala na školné  
    pro adoptovanou Muthinu z Keni  necelé 4.000 Kč…. 
• je již otevřena Klášterní restaurace v kladrubském klášteře a můžete si vybrat  
    z denní  nabídky hotových jídel, minutek i pizzy… 
• v sobotu 18.8., na 4. koncertě letošního hudebního festivalu Kladrubské léto, 
    zahraje Západočeský symfonický orchestr Mariánské Lázně pod taktovkou dirigenta  
    Martina Peschíka, který byl žákem místní základní školy…. 
• kapela Corchen (celtic music) vydala své 1. CD… 
• 25.5. od 20 hodin v kladrubském klášteře proběhne koncert Ondřeje Smeykala, 
    profesionálního hráče na  didgeridoo, hudební nástroj australských domorodců, který  
    v kostele rozezní i skleněná didgerida z dílny umělce Bořka Šípka. Současně zazní  
    i nástroje Alana Vitouše, legendárního bubeníka, hráče na činely, orfické nástroje,  
    soupravu gongu, africké perkuse, kalimbu a bubny severoamerických indiánů  
    z buvolí kůže, který rozezvučí také obří šamanský buben… 

 


