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SLOVO  ÚVODEM   
 
 

 
   Vážení spoluobčané, 
 

 za okny se stále sype sníh, což je asi v pořádku, když je konec února, ale tak 
nějak už se těším na jaro. Zimní radovánky ocení zejména děti. My dospělí si také 
třeba rádi zalyžujeme nebo vyjdeme na vycházku do zimní krajiny, ale přece jen se 
nám do myšlenek vkrádá představa, kolik nás zase bude stát vytápění. Týká se to jak 
těch, kteří si užívají komfort otočení knoflíku a vytápějí plynem, tak i těch, kteří topí 
tuhými palivy (svůj názor na ty, kteří topí něčím jiným, dnes rozebírat nebudu). 
 
 Náklady na energie mají v posledních letech stoupající tendenci. A rozpočet 
města Kladruby, tak jako rozpočty domácností, s tím musí počítat. Týká se to 
provozních nákladů na budovy ve vlastnictví města, jako jsou škola a školka  
či městský úřad, ale také třeba nákladů na elektrickou energii za veřejné osvětlení.  
 
 K zimnímu kulturnímu životu v Kladrubech patří neodmyslitelně plesy – 
hasičský, myslivecký, učitelský a včelařský. Jsme rádi, že nabídka plesů je široká, 
takže město Kladruby již žádný svůj vlastní ples pořádat nemusí, jak tomu bývá 
v jiných městech. Organizátoři plesů jistě dosvědčí, že přípravné práce bývají někdy 
dosti vyčerpávající. Odměnou však bývají spokojení hosté, tanečníci i výherci 
tomboly. 
 
 Nesmím opominout připomenout masopust, který již má v našem městě 
dlouholetou tradici. Také ten letošní průvod i taškařice se povedly. 
 
 Všem organizátorům zimních akcí tedy musím poděkovat a popřát jim mnoho 
elánu a nápadů do dalších let. 
 
 Ohledně investičních akcí v našem městě nezbývá než doufat, že nám vyjdou 
dotace. S napětím očekáváme výsledky hodnocení na muzeum v Kladrubech, 
kompostárnu a opravu části střech na Sulanově statku. Úspěšní jsme byli v žádosti na 
získání dotace na zakoupení čisticího vozu. Jarní úklid ve městě tak již bude probíhat 
s jeho pomocí.    
 
 

       Vaše Svatava Štěrbová 
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 
 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 

Zasedání rady města v období od 9.1.2013  do 6.2.2013  : 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 

• Oznámení firmy EKOSEPAR Nýřany ohledně ceny svozů odpadů od 1.1.2013 - 
základní ceny svozů se nemění, mění se jen výše DPH  
• Informaci o  zařazení autobusové zastávky  Brod - mlýn do jízdního řádu ČSAD 
s platností od 1.1.2013 
• Sdělení firmy EKOSEPAR  Nýřany  o neplatících občanech za svoz a tedy 
ukončení  jejich smluv  
• Seznam dlužníků nájemného ke dni 31.12.2012 a stav pohledávek 
• Žádost manž. Evy a Jiřího Kuršových, Kladruby, Husova 224 o odkoupení 
pozemku pro vybudování vjezdu k jejich domu 
• Předložený návrh p. Špringla na řešení změny územního plánu města Kladruby – 
p.p.č. 1953/12 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že    p o ž a d u j e   stanovisko komise 
výstavby 
• Doložení nájemních smluv od manž. Sedlákových, Plzeň na pozemek v k.ú. Brod - 
Výrov k žádosti o odprodej pozemku  a   n a v r h u j e   pozvat  jmenované na jednání 
rady města 
• Zápis č. 1/13 z jednání kontrolního výboru města Kladruby 
• Informaci o schůzce se starosty obcí Skapce, Zhoř, Prostiboř a Kostelec ohledně 
poskytnutí příspěvků obcí na úhradu neinvestičních nákladů na 1 žáka v ZŠ Kladruby 
• Rekapitulaci a odhad hospodářského výsledku Kladrubských lesů, s.r.o. v roce  
2012       
• Poděkování SDH Kladruby za poskytnutí sponzorského daru (propagačních 
materiálů) na konání Hasičského plesu konaného dne 26.1.2013 
• Odborný odhad obvyklé tržní ceny pozemků č. 102/5, 102/9 a 2002/7 v k.ú. 
Kladruby zpracovaný realitní kanceláří RE/MAX Plzeň. Tržní cena pozemků je dle 
odhadu kanceláře 650.000,- Kč/m2 

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

• Ukončení smlouvy o zprostředkování pronájmu objektu stavebního dvora  
v Kladrubech, čp. 353 s tím, že  město již netrvá na pronájmu nemovitosti, neboť objekt  
je využíván pro potřeby města  
• Prodloužení platnosti pronájmu NP v přízemí budovy čp. 90 - cukrárna, p. Haně 
Zdvihalové, Kladruby na dobu od 1.1.2013 do 31.3.2013 za dosavadních podmínek 
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• Zařazení žádosti sl. Jany Pospíšilové, Kladruby 36 do seznamu žadatelů o přidělení 
bytu (výměna za větší) 
• Zařazení žádosti p. Štefana Oračka, Masarykovo nám. 61, Stříbro do seznamu 
žadatelů o přidělení bytu s tím, že při přidělování bytů jsou upřednostňováni občané ze 
správního obvodu města Kladruby  
• Zařazení žádosti p. Pavlíny Majcherové, Stříbrská 296, Kladruby do seznamu 
žadatelů o přidělení bytu 
• Termíny svateb na rok 2013  
• Seznam pomístních  názvů pro pozemkovou úpravu v k.ú. Kladruby u Stříbra  
• Prodloužení smluv o nájmu pozemků od 1.1.2013  dle seznamu 
• Prodloužení smluv o nájmu nebytových prostor od 1.1.2013 dle seznamu   
• Poskytnutí propagačního materiálu : 
-  Rybářskému kroužku Kladruby - 20 ks tašek, propisovaček, samolepek se znakem, 
    brožury Tachovsko (modré), mapy - trhačky, skládačky (zelené) 
 -  SOŠ Stříbro (Jana Kunešová) -  10 ks propisovaček, 3ks brožury Naučná stezka, l ks  
     knihy Kladruby (zelená), 1 ks knihy Pověsti, 1 kalendář, 1 taška 
-  Volejbalové družstvo - výběr PK na soutěž v Lucembursku (Milan Škorvánek) 
     - 3 ks vlaječky města 
 -  plesy (Hasičský, Učitelský, Včelařský, Myslivecký) - 3 ks kalendáře, 10 ks 
propisovaček, 1 ks knihy Pověsti  
• Cenu vstupenky a předplatného na hudební festival  Kladrubské léto   :          
   - vstupné - 130,- Kč, předplatné - 400,-  Kč 
• Výměnu bytu – P. Kadlec - P. Palma - P.Kadlec do bytu v čp. 404, P.Palma do bytu 
    v čp. 36 v Kladrubech, a to od 1.1.2013 
• Prodloužení nájemních smluv na byty v Kladrubech : 

              -  Viera Oláhová, byt č. 2 v domě čp. 36 
              -  Radka Kozáková, byt č. 10 v domě čp. 36  
              -  Marie Mikešová, byt č. 2 v domě čp. 209 
              -  Roman Liška, byt č. 3 v domě čp. 209  
              -  Vladislava Kratochvílová, byt č. 1 v domě čp. 359. 
              -  Rudolf Svoboda, byt č. 3 v domě čp. 403 

• Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a HZS PK Plzeň na provádění 
pozáručních  oprav dýchacích přístrojů SDH 
• Uzavření III. třídy MŠ Kladruby v době jarních prázdnin - od 11. do 15.2.2013 
• Poskytnutí propagačního materiálu -  100 ks propisovaček jako ceny pro děti na    
   Maškarní rej  konaný dne 12.1.2013 v Kladrubech 
• Zařazení žádosti o byt p. Františka Paločka, Pozorka do seznamu žadatelů                      
• Spisový řád Městského úřadu Kladruby, čj. MK/77/2013 
• Bezúplatné uložení výkopku firmě VAK Karlovy Vary,  středisko Stříbro při realizaci 
akce odkanalizování lokality Pozorka, na úložiště u hřbitova v Kladrubech s tím, že 
uspořené prostředky budou prokazatelně využity na další akce realizované 
v Kladrubech.  
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• Podání žádosti do 10. výzvy MAS Český západ – Místní partnerství, v rámci realizace  
strategického plánu Leader – Sudety místo k setkávání, na projekt Zpřístupnění stodol 
muzea na Sulanově statku 
• Prohlášení objektu čp. 99 v Kladrubech (Stará pošta) a sousedních hospodářských 
budov na st. p. č. 90 (Sulanův statek)  kulturním dědictvím venkova. Jedná se o nejstarší 
hospodářský objekt zachovaný v původním stavu v intravilánu města 
• Zařazení žádosti p. Marie Duspivové, Milevská 266, Kladruby do seznamu žadatelů 
o přidělení bytu  
• Zařazení žádosti manželů Bebrových, Kladruby, nám. Republiky 36 o výměnu bytu  
do seznamu žadatelů o přidělení bytu           
• Vydání rozhodnutí ve věci kácení stromů v rozsahu dle protokolu z ústního jednání 
spojeného s místním šetřením ze dne 5.2.2013, žadatelé manž. Polákovi, Stříbro, kácení 
stromů na pozemku č. 726/9 v k.ú. Vrbice u Stříbra (2 smrky) a na pozemku č. 726/17 (1 
smrk) 
• Předložený rozpočet od firmy TUEBOR General Service, s.r.o. Plzeň na zajištění 
kamerového systému v Kladrubech - cena vč. DPH - 40.219,- Kč 
 
Rada města   n e m á     n á m i t e k   : 
• K  přípravné dokumentaci stavby GSM-R III. koridor (Beroun – Plzeň – Cheb) – 
výstavba základnové radiostanice zabezpečovacího systému dráhy v lokalitě u hájovny 
čp. 26 u Vrbice - v této lokalitě nejsou žádné sítě ve správě města, žadatel SUDOP 
PRAHA, a.s. 
• K výstavbě solárního systému na střeše objektu restaurace U Kláštera čp. 185, 
Kladruby, výkon FVE cca 16 kW, žadatel p. Jaroslava Soukupová, Husova 312, 
Kladruby 
 
Rada města    n e s c h v á l i l a   : 
• Nabídku  pro MŠ na levnější odběr plynu z důvodu nejasných podmínek dodavatele 
 
Rada města   d o p o r u č i l a   : 
• ZM neschválit žádost p. Osmika, Stříbro na odprodej části pozemku č.200/13 v k.ú. 
Kladruby na výstavbu RD z důvodu, že nejdříve budou na výstavbu RD přidělovány 
pozemky v lokalitě Kladruby-západ 
• ZM schválit smlouvu mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. o uzavření budoucí  
smlouvy o zřízení věcného břemene na p.č. 1578/12 v k.ú. Brod u Stříbra pro stavbu 
"Brod u Stříbra, č.k. 14/1.kNN" za náhradu ve výši 1.000,- Kč 
• ZM schválit smlouvu mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. o zřízení věcného  
břemene č. IV-12-0004567/001 na akci "Kladruby, p.č. 207/2, Zikostav - kab.NN" - 
pozemek č. 47/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, náhrada ve výši 1.000,- Kč 
• ZM schválit přijetí sponzorských darů na konání Učitelského plesu dne 2.2.2013 dle 
seznamu 
• ZM schválit podání žádosti na SÚS Stříbro o bezúplatný převod pozemku p.p.č.2071/5 
v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 40 m2 -  dotčeno stavbou „Stavební úpravy 
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místní komunikace ul. Kostelní v Kladrubech – úsek: křižovatka Kostelní/Husova – 
křižovatka Kostelní Zahradní   v Kladrubech“ 
• K záměru p. Milana Krčmaříka, Nepomucká 2, Plzeň na výstavbu rekreačního 
domku v Tuněchodech na p.p.č. 3/2 v k.ú. Tuněchody u Stříbra, navrhuje zřízení 
domovní čističky místo žumpy (jinak bez připomínek) 
• ZM schválit pronájem pozemků v k.ú. Brod u Stříbra k zemědělským účelům - 
p.p.č. 1450/8 o výměře 15917 m2 a p.p.č. 1450/6 o výměře 3917 m2 p. Bedřichu 
Tauschovi, bytem Kladruby, nám. Republiky 86 za cenu 1% z průměrné ceny 
pozemku daného katastru tj. 5,36 Kč a na dobu 5 let 
• ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1538/1 v k.ú. Brod  o výměře 1500 m2 
(výměra bude upřesněna GP) manž. Sedlákovým, Plzeň, a to odprodej poloviny 
pozemku, na kterém stála chata za cenu dle vyhlášky 225,- Kč/ m2, polovinu 
pozemku za cenu 311,- Kč/m2, což  je cena nejvyšší nabídky prodávaného pozemku 
na Výrově z roku 2009 a doplatek nájmu za poslední 3 roky za cenu 4,- Kč/m2/rok 
 
Rada města    n e d o p o r u č i l a   : 
• ZM schválit změnu ÚP města Kladruby  požadovanou  p. Špringlem, Kladruby na 
p.p.č. 1953/12 v k.ú. Kladruby u Stříbra z důvodu  nedořešení přístupů do zahrad 
rodinných domů v Revoluční ulici v Kladrubech 
 
Rada města    u l o ž i l a   : 
 
• Starostce města vznést dotaz u osob, kterým firma EKOSEPAR  Nýřany  ukončila 
vývoz z důvodu neplacení služeb, jakým způsobem doložitelně likvidují odpad 
• Starostce města vyvolat jednání s p. Karlem Medem, Kladruby 223 o odprodeji 
pozemku p.p.č. 297/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra do vlastnictví města,  z důvodu 
přístupu k nemovitosti čp. 224 v Kladrubech (manž. Kuršovi)  
 

Zasedání zastupitelstva města dne  13.12. 2012  : 
 
Zastupitelstvo města    projednalo  a   s c h v á l i l o    : 

• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 14.11.2012 
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení  
• Plán rozvoje města Kladruby na rok 2013  
• Rozpočet města Kladruby na rok 2013  
• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2012  
• Odprodej pozemku p.p.č. 1476/18 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) o výměře 8 m2 

manželům Drahomíru a Alexandře Bokrovým, bytem Plzeň  za cenu 225,-
Kč/m2 + náklady na vklad práva do KN  

• Pronájem pozemků k zemědělské činnosti  (louky pro sklizeň píce, případně pro 
pastvu dobytka, jedná se o pozemky u bývalé úpravny vody) 
               -  P.p.č. 211/2 o výměře 8802 m2 k.ú. Kladruby u Stříbra  
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               -  P.p.č. 211/25 o výměře 4519 m2 k.ú. Kladruby u Stříbra  
               -  P.p.č. 133/6 o výměře 10 192 m2 k.ú. Pozorka u Kladrub,   
               -  P.p.č. 133/7 o výměře 3510 m2 k.ú. Pozorka u Kladrub 
  p. Jaroslavu  Pospíšilovi, Kostelní 264, Kladruby, celkové roční nájemné 1.447,-Kč 
• Plán činnosti a kontrol finančního výboru města Kladruby na rok 2013  
• Seznam zmařených investic  

Irena Löriková 
 
Jednání starostky a místostarosty města : 
  7.1.    -  jednání se zástupci Tachovského deníku (starostka) 
  9.1.    -  jednání s pracovníkem Hasičské pojišťovny (starostka) 
  9.1.    -  jednání se zástupcem firmy Mikeš - zahradní technika (starostka) 
  9.1.    -  zasedání rady  města 
10.1.    -  jednání se zástupcem firmy DYBS Plzeň (stavební práce) - starostka 
10.1.    -  jednání ohledně  Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka) 
14.1.    -  jednání s projektantem a dozorem stavby - dopravní řešení Kladruby - západ   
              (místostarosta) 
15.1.    -  jednání na KÚ PK (starostka) 
21.1.    -  jednání se starosty okolních obcí ohledně úhrady neinvestičních nákladů v ZŠ  

Kladruby  (starostka, místostarosta) 
21.1.    -  zasedání rady CR v Plané (starostka) 
23.1.    -  jednání na KÚ PK s náměstkem hejtmana ohledně dopravní situace  
               v Kladrubech (starostka) 
23.1.    -  zasedání rady  města 
24.1.    -  jednání se zástupce firmy ohledně umístění kamerového systému ve městě  
              (starostka, místostarosta) 
28.1.    -  jednání se zástupcem firmy Ekodepon Černošín (starostka) 
  4.2.    -  jednání na Finančním úřadu ve Stříbře (starostka) 
  4.2.    -  jednání v realitní kanceláři v Plzni ohledně ocenění pozemků (starostka) 
  5.2.    -  místní šetření ke kácení stromů ve Vrbici (místostarosta) 
  6.2.    -  zasedání rady  města 
  8.2.    -  MAS - veřejná prezentace podání žádostí o dotace v Pernarci (místostarosta) 
12.2.    -  jednání ohledně  Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka) 
13.2.    -  jednání se zástupcem firmy Mediatel Praha ohledně kontroly údajů ve Zlatých  
                stránkách (starostka) 
19.2.    -  jednání s majitelem pozemku v k.ú. Kladruby ohledně odkoupení pozemku  
               (starostka) 
20.2.    -  zasedání rady  města 
21.2.    -  jednání na KÚ PK ohledně integrovaného systému odpadů (starostka) 
21.2.    -  zasedání rady CR v Plané (starostka) 
22.2.    -  jednání s firmou SOME ohledně dodání čistícího vozu (místostarosta) 

 
Irena Löriková 
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Počet obyvatel k 31.12.2012 
 
  celkem ženy muži 

Kladruby 1234 608 626 

Pozorka 54 28 26 

Tuněchody 38 17 21 

Vrbice 48 24 24 

Milevo 41 19 22 

Láz 54 29 25 

Brod u Stříbra 60 25 35 

 Celkem  1529 750 779 
 

 
 
Změny evidence obyvatel v roce 2012 
 
Celé Kladruby včetně obcí 

 celkem 
narození 25 

přistěhovaní 42 
zemřelí 14 

odhlášení 44 
 
 
 
Termíny svateb v roce 2013 
 

- 30. března 2013 
- 27. dubna 2013 
- 25. května 2013 
- 8. června 2013  
- 22. června 2013 
- 20. července 2013 
- 3. srpna 2013 
- 14. září 2013 
- 19. října 2013 
- 16. listopadu 2013 
- 14. prosince 2013 

Hana Floriánová 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 
 
M a t e ř s k á     š k o l a       
 
Zimní hry v MŠ 

Děti ze třídy Koťat využily sněhové nadílky k zimním hrám. Vytvořily   
dvě družstva a pustily se do závodění. Učitelky pro ně připravily několik disciplín:  
-sáňkovou štafetu 
-sáňkařské dostihy 
-závody eskymáckých spřežení 
-hod koulí na cíl. 
Děti se na sněhu vydováděly a každý byl po závodech odměněn medailí a diplomem. 
 

Ladislava Pauchová 
 

Na návštěvě u prvňáčků 
Před zápisem do ZŠ byly předškoláci z MŠ na návštěvě u prvňáčků. Školáci 

ukázali svým mladším kamarádům, co už se ve škole naučili a pustili je sednout do svých 
lavic. Děti si také prohlédly výzdobu chodeb, navštívily družinu, jídelnu a tělocvičnu.  

Děkujeme p.ředitelce I. Černé a p.učitelce M. Škubalové, že nám tuto návštěvu umožnily. 
                                                                                                 Petra Kertysová                                                                       

 12

Návštěva z lesa 
Ekologické centrum pod vedením paní P. Čechurové připravilo pro naši 

mateřskou školu výukový program Zima v lese. Děti poznávaly zimní úkryty volně 
žijící zvěře, podle stop rozpoznávaly různé druhy zvířátek a musely se zorientovat 
v labyrintu jejich krátkých či dlouhých cest. Nezapomnělo se ani na ptáčky. 
V prostorné herně si všechny děti zahrály na sýkorky, kosy a vrabečky, navštívily 
několik krmítek, sezobaly slunečnicová semínka a zamířily do svých domovů. 
Děti se seznámily i s jídelníčkem zvířecích kamarádů a slíbily jim bohatou nadílku 
jablíček, kaštanů, žaludů, mrkviček a suchého pečiva, které jim do krmelce donesou. 
Nezůstalo jen u slibů, hned druhý den jsme se obtěžkáni plnými baťůžky a taškami 
vydaly na návštěvu lesa a bohatě zásobily lesní krmeliště. 
Děkujeme za velmi pěkný program plný rozmanitých aktivit, při kterém se nikdo ani na 
chvíli nenudil. 

Zuzana Křížová 

 
Masopustní veselice v MŠ 

Začátek února byl takovým  „malým svátkem“ našich dětí. Přála bych všem 
vidět jejich rozzářená očka, ať už při přípravách na masopust či při samotné masopustní 
veselici. V tomto „veselém“ týdnu jsme si s dětmi povídali o tom, co to vlastně masopust 
je, o jeho tradici, prohlíželi obrázky různých masek a veselic a naučili se „masopustní“ 
básničky a písničky. 

Pro náš „velký den“ jsme si krásně vyzdobili své třídy – vyrobili barevné 
lampionky, čepičky, škrabošky……. 

Maminkám, tatínkům i babičkám či tetám patří dík za přípravu (leckdy 
originálních) masek, díky kterým jsme se proměnili na krásné víly, kouzelníky (-ce), 



 13

princezny, prince, rytíře, spider-many, ale měli jsme i překrásného kominíčka, opraváře, 
paní doktorku, včeličku……… 

Touto cestou chci také velmi poděkovat panu Zdeňku Čechurovi, který nás 
v MŠ navštívil se svou harmonikou a vykouzlil tak tu správnou masopustní atmosféru, při 
které se nám s dětmi moc hezky zpívalo a tančilo. 

Navíc nám paní kuchařky napekly výborné koláče, takže našemu „veselí“ nic 
nechybělo.Děti si domů kromě pěkného zážitku odnášely sladkou odměnu a účastnické 
listy s omalovánkou. 

                                                                                               Marcela Jandíková 
 

Sluníčka opět v DPS - tentokráte na "Tři krále"  

Uplynulo jen málo vody od okamžiku, kdy jsme se loučili s babičkami  
a dědečky v DPS před  Vánocemi. A začátkem ledna nás tu měli zase ! 

Děti s královskými korunami na hlavě (i s pověřeným Kašparem, Melicharem  
a Baltazarem -  v  čele s nosičem  betlémské  hvězdy) vyrazily směrem k DPS . 
Tam zazpívaly píseň a zarecitovaly několik básní  s „tříkrálovou" tématikou. 
Ve finále darovaly tradičně velký plakát s K+M+B.  Nesmělo chybět nakonec ani  
společné foto i příslib, že za rok se znovu za těchto okolností setkáme. 
 
Víte, že : 
-    22.2. přijede do naší MŠ Divadlo Ondřej s "Námořnickou pohádkou" plnou písniček  
a vyprávění 

      Alena Medová 
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Z á k l a d n í      š k o l a :  
 
Učitelský ples 2013 
  V sobotu 2. 2. se konal již osmý Učitelský ples. Tradičně nám k tanci 
hrál Taneční orchestr Miroslava Novotného, tradiční byla i koláčková volenka… Koho 
nelákal tanec, mohl zkusit štěstí, zda se mu nepodaří získat některou z mnoha výher, nebo 
se podívat na půlnoční překvapení. Letos se nám představil taneční pár z plzeňského 
tanečního studia Quick Dance a zatančil ukázky čtyř latinskoamerických tanců.  

Nezbývá než poděkovat všem sponzorům, díky nimž se ples mohl uskutečnit,  
a pozvat Vás všechny na příští ročník. Těšíme se na Vás 8. února 2014 na devátém 
Učitelském plese. 

Bohuslava Dusíková 

Střípky ze ZŠ 
- 7.1.  zavítali do tělocvičny „Pernštejni“ – členové stejnojmenné skupiny historického 

šermu, s pořadem „Rytířská zbroj za vlády Jana Lucemburského“... 
- 26. – 31.1. se žáci sedmé a osmé třídy zúčastnili lyžařského výcviku v Železné Rudě 

/viz. článek/... 
- 2.2. se konal Učitelský ples /viz. článek/... 
- 6.2. se uskutečnil zápis prvňáčků pro příští školní rok.  K, zápisu, přišlo, s ,rodiči 32 

budoucích žáků 1. třídy, z toho 8 rodičů zažádalo pro své dítě o odklad školní 
docházky... 

- firma Eko Depon umístila na školním dvoře dva nové kontejnery na papírový  
a plastový odpad, který odváží na třídičku odpadu do Černošína... 

- 20.2. vyjeli  žáci 3. a 4. třídy na exkurzi do Prusin u Nebílov... 
- 9.3. se bude konat v tělocvičně základní školy již 7. ročník lezeckých závodů     
   v boulderingu – Maglajz Boulder Cup. Přijďte fandit našim lezcům ☺  

        Pavel Nový 
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Lyžařský výcvikový kurz ZŠ Kladruby, 26. – 31.1.2013 
 
 Lyžařský kurz patří mezi školní akce, na které se většinou celý život 
nezapomíná. Někdo vzpomíná v dobrém, někdo ve zlém. To podle toho, jak mu ta 
„prkénka“ přirostla k srdci. I když použít výraz „prkénka“ už ani nejde, protože dřeva 
v současných lyžích moc nenajdete. Dnešní lyže svojí konstrukcí vyhovují modernějšímu 
stylu lyžování, tzv. carvingovému oblouku. Samozřejmostí jsou umělá skluznice, 
zapuštěné ocelové hrany, několik vrstev v konstrukci /dřevo, skelná vlákna, lehké kovy, 
odolné plasty/ a nezbytný pestrý vzhled. Samozřejmostí je i bezpečnostní vázání, jehož 
přesné seřízení je zvláště u začátečníků velmi důležité, protože může zabránit mnoha 
úrazům. 
 Letošního lyžařského kurzu se z naší školy zúčastnilo 29 žáků, převážně ze 
sedmé a osmé třídy /v minulém školním roce se kurz pro malý zájem nekonal/. Stejně 
jako při minulých kurzech jsme byli ubytováni v penzionu Alpský dům v Železné Rudě, 
nedaleko sjezdovky Samoty. Do Železné Rudy jsme cestovali vlakem přes Plzeň, kde se 
muselo přestupovat. I přes objemná a těžká zavazadla proběhla cesta tam i zpět bez 
problémů. 
 Samotný lyžařský výcvik jsme zahájili v sobotu odpoledne. Začalo se 
rozřazováním do družstev, abychom mohli výcvik přizpůsobit lyžařským dovednostem 
jednotlivců. Místa v prvním družstvu „obsadili“ zkušenější lyžaři, kteří už s rodiči na lyže 
jezdí. V druhém a třetím družstvu začali sbírat své první lyžařské zkušenosti ti, kteří na 
lyžích stáli jen párkrát v životě, nebo vůbec. Takže pro někoho byly první „krůčky“ na 
lyžích opravdu krušné. Je třeba ale říci, že se nenašel nikdo, kdo by se svému lyžařskému 
sebezdokonalování bránil, a tak jsme už od pondělí všichni jezdili na vleku a vesele 
sjížděli sjezdovku. K pádům docházelo jen výjimečně a naštěstí se obešly bez zranění.☺  

Na třetí den pobytu byl naplánován výlet ke sjezdovkám na Špičáku. Z Železné 
Rudy jsme jeli regionálním vláčkem, který přijíždí z Bavorska, zpět jsme šli pěšky. Při 
nasednutí do vlaku nalezl Dáňa Eret  peněženku jedné paní z německé obce Viehtach  
a prostřednictvím Policie ČR se ji dotyčné ženě podařilo odevzdat. Ta nás pak druhý den 
osobně navštívila v penzionu a jako poděkování předala dar nejen poctivému nálezci, ale 
i všem dětem. 

Šestidenní kurz utekl jako voda, které jsme si za poslední dva dny užili více, než 
by se na leden slušelo. Déšť spláchl téměř všechen přírodní sníh a na sjezdovce zbyl jen 
technický. I přesto se dalo jezdit, pouze poslední dopolední výcvik byl nahrazen pěším 
výletem na Belveder z důvodu namrzlé sjezdovky. Nechtěli jsme poslední den riskovat 
zbytečné zranění. Odpoledne jsme z železniční stanice Železná Ruda centrum nabrali 
směr Plzeň a večer v půl sedmé si na nádraží ve Stříbře své potomky přebrali rodiče  
a rozvezli domů. Po téměř týdenním pobytu s devětadvaceti teenagery působilo prosté 
„děkujeme“ od některých rodičů jako pohlazení ☺ 

         
Vedoucí kurzu                  Pavel Nový 
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Hasiči informují    
 Vážení spoluobčané,  rád bych Vás informoval o dění v našem sboru. 26. 1. jsme 
uspořádali tradiční Hasičský ples, kde zahrála kapela Union a který navštívilo 150 hostů. 
Tímto bych chtěl poděkovat za podporu sboru našim sponzorům a návštěvníkům. 16. 2. 
jsme přichystali Výroční valnou hromadu, na které jsme zhodnotili rok 2012 a zvolili 
nový výbor. Zároveň jsme se rozloučili s odstupujícím starostou p. Františkem 
Ammerlingem, kterému chci za celý kolektiv poděkovat za jeho práci ve vedení sboru. 
Družstvo mladých hasičů se v této době připravuje na zimní setkání ve Kdyni, družstvo 
dospělých se začíná připravovat na nadcházející soutěžní sezonu. V dubnu se začneme 
připravovat na zajištění dovozu májky a jejího stavění, které se uskuteční 30. 4. v 18:00 
na palouku u paneláků. Všechny Vás srdečně zveme a občerstvení zajistíme.      

       Martin Větrovec 

 
Včelařské okénko 
 Leden je nejchladnějším měsícem roku. Tak tomu je v přírodě, nikoliv však 
uprostřed včelích příbytků. Tam již začíná první plodová aktivita, kterou se včelstva 
připravují na dobu předjaří, jakkoliv ještě vzdálenou. Včely medonosné ve svém 
společenství uplatňují moudrou a jistě draze placenou zkušenost, získanou dlouhým 
fylogenetickým vývojem. Vědí, že na budoucí dobu je třeba se připravovat včas a 
investovat práci a prostředky i v těžkých vnějších podmínkách. Ani my, včelaři, 
nemůžeme podléhat dojmu zdánlivě spící přírody a zaměřujeme svou pozornost danou 
rovněž zkušeností, byť získanou za dobu podstatně kratší, na činnosti, které mají 
zásadním způsobem  ovlivnit úspěšnost našich včelařských provozů. Nyní, uprostřed 
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zimního klimatického období, je prvořadým úkolem včelařů sledování zdravotního stavu 
včelstev. Proto nesmíme podceňovat důležitost odběru zimních diagnostických vzorků 
měli na vyšetření nebezpečných nemocí včel. Problematika zdraví člověka ve společnosti 
stejně jako včelstev v našem zájmovém sdružení je z mnoha důvodů prvořadá. Měli 
bychom si brát vzor z přírody a ve prospěch dosahování důležitých nezpochybnitelných a 
často i existenčních cílů se sjednocovat. Je to potřebné pro budoucnost naší organizace a 
jejím prostřednictvím i pro budoucnost oboru včelařství v České republice.  

Z odborné literatury vybral 
František Černoch 

 
Výrovští myslivci informují  

Dobrý den vážení čtenáři kladrubského Zpravodaje, vítám Vás u našeho článku. 
Jsem rád, že jste si udělali chvilku na to, abyste se dozvěděli novinky z našeho sdružení. 

Od začátku roku máme za sebou již dvě společenské akce. Je plesová sezóna  
a tedy čas na společnou zábavu. Na letošní první sobotu jsme si naplánovali naháňku, po 
které následovalo posezení na sále brodského hostince U Sládka. Ten den se nám lovecky 
příliš nevyvedl. Svůj podíl na tom mělo bezesporu počasí, jelikož již od pátečního 
odpoledne neustále pršelo. Honci se mohli po každé leči ždímat, a nám se tak nedařilo 
zvěř pořádně vyhnat. Přes tyto okolnosti jsme ulovili 3 prasata,  která jsme potřebovali do 
tomboly na Myslivecký ples v Kladrubech. Večer na sále se projevil vliv předešlého dne 
na trochu nižší účasti ze strany lovců, kteří se raději odjeli usušit domů. Těm z nás, co 
vydrželi a bavili se dál, zpříjemnil průběh večera Béďa Tausch. Napřed hrál na 
harmoniku a poté pouštěl hudbu z počítače. Jak jsem již napsal dříve, pořádalo naše 
sdružení Myslivecký ples v Kladrubech. Ten se konal 19.1.2013 a byl dlouho dopředu 
beznadějně vyprodán. Pro všechny účastníky byla připravená bohatá, nejen zvěřinová, 
tombola. Všem sponzorům, kteří nám přispěli na ples, chci alespoň touto cestou moc 
poděkovat. Ples se vydařil a všichni se příjemně pobavili, k čemuž přispěla i kapela 
Triangl. Poslední událost, kterou vám chci přiblížit, byla návštěva dětí ze školní družiny 
20. Základní školy z Plzně. Pravidelný čtenář našich článků jistě ví, že děti této školy pro 
nás sbírají na podzim kaštany a žaludy a my pro ně pak na oplátku pořádáme dětský den 
a vyhlašujeme vítěze ve sběru těchto plodů. Jednou za čas pak děti přijedou v zimě zvěř 
také nakrmit. Vždy si celou záležitost bere na starost Béďa Tausch, který připraví pro 
malé návštěvníky trasu krmné linky, během níž nechají v lese seno, sušenou nať 
topinamburů, zrní a právě kaštany a žaludy. Jsem rád, že si udělá ve svém nahuštěném 
programu čas a přiblíží tak myslivost plzeňským dětem a možná do budoucna zlepší 
obraz myslivce v očích veřejnosti. 
Závěrem děkuji Vám čtenářům za to, že čtete tyto řádky, a přeji všem do nadcházejícího 
období hodně úspěchů. 

Petr Hucl  
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Kladrubští chovatelé bilancovali 
 

Dne 7.2.2013 se sešli členové ZO ČSCH v Kladrubech , aby na výroční členské 
schůzi zhodnotili uplynulý chovatelský rok a naplánovali činnost v roce letošním. 

Vloni nás navždy opustil přítel Šiman, dlouholetý chovatel králíků. Po dlouhé 
době jsme nikoho nepřijali a naše organizace čítá 17 dospělých a dva mládežníky. Co do 
počtu členů se řadíme k těm menším, ale co do rozsahu činnosti, množství a kvality 
vystavovaných zvířat si dovolím říci, patříme k tygrům okresu. 

Naše tradiční výstava se opět povedla. Pestrost a množství zvířat se pomalu 
zvyšuje, zaplnili jsme zvířaty veškeré volné klece. Poprvé jsme díky Pepovi Burianů měli 
i větší množství exotů. Počasí nám vcelku přálo. Sobotní návštěva byla nadprůměrná,  
v neděli již bylo lidí méně, než jsme čekali. Tombola opět táhla a přinesla nemalou částku 
do naší pokladny. Nemuseli jsme již vozit klece od školy a i bourání oproti poslední 
výstavě, kdy přišlo pár lidí a lilo jako z konve, bylo také bez problému. 

Jak jsme vystavovali ?  V odbornosti králíků vystavoval př. Janoušek Belgické 
obry, př.Kopecký Kalifornské, Vídeňské černé a Vídeňské šedé, př. Mandáková  Aljašky, 
př.Kaňka Anglické strakáče. Př. Janoušek získal čestnou cenu na Národní výstavě 
mladých králíků v Hodoníně, spolu s př. Mandákovou  reprezentovali s králíky okres na 
krajské výstavě v Nýrsku a velkou měrou se zasloužili o to, že okres Tachov v králících 
zvítězil. Jinak to byl rok př. Mandákové, která se svými Aljaškami vyhrávala všude, kde 
vystavovala, a je hlavní aspirantkou na titul Nejlepšího chovatele králíků okr. Tachov za 
rok 2012. Na okresní výstavě Kladruby reprezentovali výše uvedení chovatelé  a umístili 
se na pěkném 3. místě. Králíkáře předběhli letos holubáři, př.Kaňka s Německými 
výstavnímí a př. Brichta s Českými staváky bílými se umístili na děleném 2. místě, bod 
od místa prvního. S drůbeží jsme již dlouhou dobou na štíru. Zdálo se v roce 2011, kdy se 
rodina Kozlů pustila do chovu Faverolek, že budeme mít i drůbežáře. V roce 2012 
vystavovali jen loňskou drůbež, která jim zbyla, a bohužel to bylo vidět na ocenění. 

Co nás čeká letos? Pokračujeme dále v inovaci našeho výstavního fundusu. 
Musíme udělat nové podlážky na králíky a  na přístřešky místo prken, které se prohýbají, 
opatřit střešní latě. To bude naše nová investice. Budeme se snažit na výstavní neděli 
sehnat chovatele, který provozuje králičí hop, neboť si myslím, že by to bylo pěkné 
zpestření. Asi moc lidí neví, že i králík se dá vycvičit a skáče přes překážky, další 
disciplínou je skok vysoký a daleký. V těchto disciplínách se pořádá i mistrovství Evropy 
a naši chovatelé se umisťují na předních příčkách. 
  Sluší se též poděkovat MěÚ Kladruby za každoroční dotaci na činnost, bez níž 
bychom neměli tak pěkný výstavní fundus. 

Na konci schůze se konaly volby, členská schůze rozhodla, že když vše klape, 
tak nemá cenu nic měnit. Vedení pracuje v tomto složení:  předseda – F.Janoušek, 
jednatel – B.Kozlová, pokladník – Vl.Šmahel, předseda rev. komise V.Mandáková, 
vedoucí odboru králíků – F.Kopecký, vedoucí odboru drůbeže – B.Kozlová, vedoucí  
odboru holubů – J. Kaňka, vedoucí odboru exotů – J. Burian.  
  Co říci závěrem, přeji si, aby naše parta dále držela pospolu, aby se nás drželo 
stále štěstí, neb bez něj není zdraví ani chovatelské úspěchy.  
               S pozdravem         František Janoušek 
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Novoroční setkání 2013 
 

V předvečer prvního dne nového roku 2013 
proběhlo již druhé Novoročního setkání v kostele sv. 
Jakuba. Letošní ročník se nesl především ve vánočním 
duchu, což se projevilo ve výběru a tematice jednotlivých 
skladeb. Farní sbor za doprovodu houslí (p. Touš) a varhan 
zazpíval pásmo známých českých koled (Nesem vám 
noviny, Tichá noc, Chtíc, aby spal, ad.), které bylo 
prokládáno instrumentálními skladbami v úpravě pro housle 
a varhany. Celé setkání bylo zakončeno společným zpěvem 
nejznámější české koledy Narodil se Kristus Pán.  

Velký dík patří všem členům farního sboru  
a jednotlivým hudebníkům za instrumentální doprovod.  

Děkujeme všem poslouchačům za přízeň a těšíme 
se na další setkání, které se koná ku příležitosti Noci kostelů 
24. 5. 2013.  
 

Silvie Strachotová 
 
 
Pozvánka na  8.   V E L I K O N O Č N Í     J A R M A R K 

 
Klášter  Kladruby – občanské sdružení, Národopisný spolek Kladruby, Dudácká muzika 

Kladruby a NPÚ Plzeň - Klášter Kladruby  pořádají 
 

8.   V E L I K O N O Č N Í     J A R M A R K 
 

V neděli dne 31.března 2013 na 
nádvoří kláštera od 10.00 hodin 
se koná prodejní velikonoční 
jarmark. Zakoupit si můžete 
velikonoční výzdobu, kraslice, 
keramiku, dřevěné hračky  
a další lákavé zboží. Nebude 
chybět ani občerstvení. 
Odpoledne od 13.00 hodin pak 
Národopisný spolek předvede 
velikonoční zvyky a k poslechu 
zahraje kladrubská Dudácká 
muzika. 
 

Helena Šrámková 
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HISTORIE 
 

Praha stověžatá – Kladruby „sedmivěžaté“? 
Kladrubské kostely 
 

O Praze se říká, že je stověžatá. Zda je v Praze zrovna „akorát“ sto věží, nebo jich 
je více, či méně, asi nikdo nezkoumá, ani zda se do tohoto počtu zahrnují jen věže 
kostelů, nebo i jiných budov. Kostelních věží je v Praze opravdu nepočítaně, v tom je 
onen přívlastek naší metropole oprávněný. Také třeba město Starý Plzenec, předchůdce 
dnešní Plzně, se může chlubit, že tam bylo ve středověku osm kostelů, i když z nich dnes 
stojí už jen tři. Ale že bylo v Kladrubech kostelů sedm, asi věřit nikdo nebude. Je tomu 
skutečně tak, najdeme tu sedm míst, na nichž buď ještě dnes stojí některý ze tří 
současných kladrubských kostelů a kromě toho další čtyři pozemky, na nichž stávaly 
kostely dříve, ale byly zbourány. A kdyby šlo o věže, tak ty bývaly i na nejstarší 
kladrubské radnici na náměstí před kostelem, která shořela v roce 1843 a také na budově 
špitálu čp. 6, z něhož byla věžička odstraněna koncem 50. let minulého století, když se do 
této budovy přestěhovaly dvě třídy kladrubské školy. Jak to ale bylo s těmi kostely? 
Povězme si stručně o nich, nejprve něco o tom nejstarším. 

 
Starší než klášter sám 

Tak o tomhle kostelíku neměl ještě před šestnácti lety nikd+o ani tušení. Když se 
tehdy připravovala celková oprava velkého klášterního chrámu, plánovalo se také snížení 
terénu v zapadlém a nevzhledném koutě, který se nachází mezi starou prelaturou (to je 
budova, jíž se vchází na prohlídku kláštera) a kostelním chórem, tedy přední stranou 
kostela obrácenou do nádvoří. Měly tam být vybudovány větrací šachty a odvodnění pro 
dešťovou vodu. Předtím však se přistoupilo k povinnému archeologickému průzkumu, 
jehož vedením Západočeské muzeum pověřilo plzeňského archeologa z katedry 
archeologie ZČU, doc. Mgr. Karla Nováčka, PhD. Tento průzkum objevil nečekané věci. 
Náš Zpravodaj o nich sice informoval již v roce 1997 v rozhovoru právě s Karlem 
Nováčkem, ale tehdy si zřejmě málokdo ještě dokázal uvědomit, o jak důležitý objev tu 
šlo. Bohužel, ještě ani dnes není jeho význam mezi historiky zcela doceněn, a to je veliká 
škoda.  

Při jižní stěně bočního kostelního chóru byly objeveny negativy středověkých 
kamenných základů malého románského kostelíka o délce něco málo přes 9 metrů a šířce 
přes 4,5 metru s polokruhovitou apsidou. Byl založen zhruba ve směru západ – východ, 
přičemž druhá podélná polovina jeho dochovaných základů se nachází už pod stavbou 
velkého kostela, takže nemohla být zkoumána. Kostelík byl postaven určitě již před 
založením kláštera, pravděpodobně v první polovině 11. století a zasvěcen Panně Marii. 
Kolem něho bylo nalezeno mnoho hrobů, včetně dětských, v některých případech  
i v několika patrech nad sebou. Zbourán byl až při gotické přístavbě chrámu, někdy 
kolem roku 1300, poněvadž překážel prodloužení jeho chóru, jak vlastně dokazuje ta 
skutečnost, že polovina jeho základů je jím překryta. Je možné, že tento kostelík měl už 
koncem 10. století předchůdce ve stejně velkém, či spíše stejně malém dřevěném 
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kostelíku, který mohl být dokonce dějištěm důležité události v českých dějinách. To však 
je zatím neprokázaná hypotéza, ale pokud se potvrdí, že ji lze považovat za možnou, 
bude určitě ve Zpravodaji také popsána.   

 
První kostel po založení kláštera, zasvěcený Panně Marii  

Kronikář Kosmas byl současníkem založení kladrubského kláštera Vladislavem 
I. a také to poznamenal ve své kronice. Zmiňuje k roku 1125, že „ …Vladislav za 
velikého pláče svých odešel ke Kristu …a byl pohřben v kostele svaté Panny Marie, jejž 
sám vystavěl Kristu a jeho matce, hojně nadal všemi kostelními potřebami a založil tam 
dosti znamenité opatství.  Jméno místa je Kladruby.“ 

Tento kostel, který ke svému zasvěcení Panně Marii přijal dodatečně i zasvěcení sv. 
Wolfgangovi a sv. Benediktovi, zřejmě stál asi 16 metrů jižně od předešlého, v místech 
dnešní staré prelatury ještě v době, kdy nejstarší kostelík existoval. Ten byl asi nejspíše 
přejmenován na kapli Všech svatých. Při výše popsaných výzkumech byl K. Nováčkem 
objeven před druhými vstupními dveřmi v pravé části staré prelatury zbytek jeho velké 
zaoblené apsidy a pravděpodobně i několik zbytků zdí. Podle Nováčkových názorů byl 
zbourán někdy před rokem 1233, když se dokončila velká klášterní bazilika. 
 

Klášterní bazilika Nanebevzetí Panny Marie, dnes Santiniho barokn ě gotická perla 
 Dnešní klášterní kostel, nazývaný někdy nesprávně katedrála, byl založen jako 
trojlodní románská bazilika, snad s nízkými stanovými věžemi (viz obrázek) s příčnou 
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(křížovou) lodí uprostřed. Dostavěn byl k roku 1233. Chór (přední, východní část 
kostela) byla asi bez postranních polokruhových apsid, jen prostřední loď měla apsidu. 
Vnější stěna levého bočního chóru uhýbala z neznámých důvodů od přímého směru o 7o 

dovnitř kostela. Celková délka baziliky byla přibližně 55 m a dosahovala téměř až 
k nejstaršímu kostelíku z 11. století, před nímž se stavba jakoby zastavila. Přibližně v té 
době byla postavena také asi 25 m dlouhá budova připojená chodbou rovněž k onomu 
malému kostelíku, v níž byla úzká chodba a širší, příčně dělená obytná část. Nováček se 
domnívá, že šlo nejspíše o infirmarium (nemocnici pro mnichy), ale připouští i tzv. 
domus hospitus („hostinský dům“) určený jednak pro přespání poutníků a ve 
své honosnější části k ubytování významných necírkevních návštěv kláštera, třeba i krále 
s jeho družinou. Já se přikláním, vzhledem k velikosti budovy, ke druhé verzi. Tato 
bazilika byla vysvěcena 25. srpna 1233 za přítomnosti krále Václava I., obou tehdejších 
biskupů a dalších významných osobností. Král toho dne udělil městu Kladruby důležitá 
privilegia a vydal zde další listiny pro jiné kláštery. K tomu došlo v kapli Všech svatých u 
Kladrub (myšleno u kláštera Kladruby), jíž mohl být původní malý, nejstarší kostelík, ale 
už s přejmenovaným zasvěcením, stále uctívaný a vážený u kladrubských mnichů. 
 Kolem roku 1300 došlo k rozsáhlé přestavbě této baziliky na dlouhý (89 m, snad 
tehdy nejdelší v Čechách) gotický chrám s malou věžičkou a mnoha štíhlými ozdobami  
a opěráky. I toto je názor K. Nováčka, opět zatím nikým nepodpořený, a při tom velice 
významný, neboť dosud nikdo tuto důležitou etapu ve vývoji chrámu nezmínil. Místo 
zbořeného kostelíku z 11. století byla jen pár metrů od něho postavena nová 
monumentální gotická kaple se stejným zasvěcením, jako byl odstraněný kostelík (či 
kaple), tedy Všech svatých.  
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 Po husitských válkách a později i po třicetileté válce byl sice už značně 
poškozený kostel prozatímně opravován, ale teprve Santiniho barokně gotickou 
přestavbou a zkrácením délky na 82 m do dnešní podoby v letech 1712 – 1726, se z něho 
stala ona architektonická perla západních Čech, jak ji známe z dnešní doby. 

     
Původní kostel sv. Petra 
 Možná, že i ten býval původně dřevěný. Podle kladrubského historika Schöfta, 
který napsal na konci 19. století v němčině dějiny města, stával tento kostelík západně od 
zdi dnešního hřbitova. Nováček se ale domnívá, že stál za nynější severní stěnou 
hřbitova. Je ale známo, že samotný hřbitov byl v 19. století menší, jeho horní okraj 
dosahoval přibližně na úroveň dnešního hřbitovního kostela, prodlužoval se k severu až 
v roce 1926. Tento kostel byl později gotický s obydlím pro hlásného ve věži. Dlouho, až 
do druhé poloviny 18. století, byl pro Kladruby kostelem farním, zatímco kostel sv. 
Jakuba na náměstí mu byl podřízen jako kaplanský. Přesto se pro duchovního u sv. 
Jakuba používal také název farář, ne kaplan. 
 Víme o něm jen, že v průběhu třicetileté války byl v dosti špatném stavu  
a kladrubská vdova Laziusová na jeho opravu věnovala ve své závěti velký obnos peněz, 
ale vlivem probíhající války a neschopností a marnotratností jejího synovce, který měl 
opravu zajistit, se tak nestalo. Kostel byl ve špatném stavu zbourán v roce 1796 a z jeho 
zdiva postaven v roce 1808 nový kladrubský pivovar. Zachovala se dosud podpisová 
listina s desítkami podpisů, v níž se žádá, aby bylo tak učiněno. 
 
Protestantský kostel 
 V roce 1617, před vypuknutím třicetileté války, byly Kladruby převážně 
protestantské, včetně vedení magistrátu. Místní protestanti požadovali výstavbu svého 
vlastního svatostánku poblíž kostela sv. Petra. Opat kláštera Viktorin ihned sdělil 
dopisem pražskému arcibiskupovi, co jeho poddaní chystají. Arcibiskup požadoval, aby 
tento kostel byl dostatečně vzdálen od kostela katolického. Předpokládá se, že se začal 
stavět při cestě ke Stříbru (dnes stará cesta z betonových dílců „k vojákům“), asi na 
nejvyšším místě terénu. Nebyl však dostavěn a v letech 1676 – 1670 se uvádí jako 
zbořený. 
 
Kostel sv. Jakuba na náměstí 
 Ještě nedávno se tvrdilo, že první písemná zmínka o něm je známa až z roku 
1396. Dnes však je jisté, že už od roku 1234 existoval v Kladrubech „špitál při sv. 
Jakubu“ pod patronací papeže Řehoře IX., který se stal deset let poté pro klášterního 
opata „nepohodlný“, a z toho důvodu byl přenesen do Stříbra. V době vlády Václava II., 
někdy kolem roku 1290, obdržel klášter právo prezentovat (jmenovat) světské kněze ke 
kostelu „in Novo Kladrub“, tedy ke sv. Jakubu. V roce 1396 je připomínán jako 
kaplanský ke kostelu sv. Petra, kaplani k němu určení pak získali od kláštera pro své 
bydlení „domuok pod rathúzem“, tedy domek pod radnicí, která stála tehdy asi 7 metrů 
před kostelem na náměstí. 

 Kostel byl přestavován, v 17. století měl věž ve tvaru helmice. V roce 1711 při 
velkém požáru města zcela vyhořel, nově ulité zvony byly zavěšeny na dřevěné stolici 
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vedle kostelní ruiny. Využíval se více kostel sv. Petra, kolem shořelého sv. Jakuba na 
náměstí zůstal hřbitov. Kostel byl jen provizorně opraven, někdy i využíván, ale v roce 
1772 spadl (v noci) strop. Nový kostel byl dostavěn těsně před zrušením kláštera v roce 
1779, věž byla pro nedostatek prostředků jen nízká, stanová. Dnešní věž byla 
vybudována v letech 1908 – 1911 z peněz sbírky, kterou organizovali manželé Václav 
(pekař) a Barbora Floßmannovi z č. 99. 
 
Hřbitovní kostel sv. Petra 
 Obyvatelům chyběl starý, zbořený kostel sv. Petra, a tak byl v roce 1884 
postaven u tehdejší severní zdi hřbitova dnešní kostel stejného zasvěcení. I na jeho 
postavení měli zásluhu již zmínění manželé Floßmannovi. Jeho malířskou výzdobu 
provedl Antonín Ebert z Vídně, kladrubský rodák, syn Windischgrätzova archiváře  
a kronikáře ze zámku. Po druhé světové válce, po zboření kapličky u stříbrské silnice, 
byla odtud do tohoto kostela přenesena krásná socha Piety, kterou v roce 1930 zakoupil 
do tehdejší kapličky hostinský Steffanides z čp. 31. Po rozšíření hřbitova v roce 1926 se 
tento kostel dostal od okrajové zdi do jeho středu. 

        Jiří Čechura 
 
 

                                            

KULTURA 
 

 
Masopust 2013 
  

Zhusta chlapci, zhusta, konec 
Masopusta… 

 
I tak se to dá povědít. Nu – užili jsme si dost. 
Pozpívali, poskákali, popili a pojedli. Sousedy 
pobavili. A dobrou vůli měli. A tak milé 
maškary, uložte své dušičky k spánku na dobré 
místečko, abyste je zas do roka našli a mohli je 
s radostí provětrati v sobotu 1.3.2014.  
Vlahý nástup jara a hezkyj další čas vám vinšuje         
 

 Pronobus +++ 
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Masopustní taškařice 2013 
 V sobotu 9. února jsme opět zakončili 
masopustní průvod v sále kulturního domu, 
konala se zde již pátá Masopustní taškařice. Snad 
proto, že bylo krátce před Valentýnem, rozhodli 
jsme se hlásat lásku (volnou, ale bezpečnou), mír 
a svobodu…  

Ano, uhodli jste, tématem letošní 
taškařice byli hippies. V úvodní scénce jsme si 
stopli Volkswagen Camper a všichni se přesunuli 
do legendárního San Francisca. Pak celá akce 
mohla začít. Proběhla soutěž masek a jako 
obvykle bylo z čeho vybírat, masky byly úžasné, 
do detailů propracované a originální. Konala se 
volná volenka, při které si mohl zatančit kdokoli 
s kýmkoli, kdo chtěl. A ve 23:00 přišlo na řadu 
„půlnoční překvapení“. Proč ve 23:00? Kdysi 
dávno při plánování celé této akce jsme si naivně 
mysleli, že po celodenním trmácení budou 
maškary unavené a do půlnoci nevydrží… Jako 
obvykle unavené nebyly, takže jsme na parketu 
vydrželi asi do půl čtvrté. Neúnavně nám k tomu 
hrála naše hippie kapela a všichni jsme se 
výborně bavili. 

Pokud jste si letos tuto akci nechali ujít, můžete to příští rok napravit...  
Těšíme se na Vás 1. března 2014. 

Vaše květinové děti 

 
Pozvánky:  

 

„Oslava Mezinárodního dne žen“ 
 8. března 2013 

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

Malé občerstvení připraveno. 
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   „Velikono ční koulo-boulení“ 
 28. března 2013 

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

Jen pro nás je zamluven areál TJ Baníku Stříbro  
od  8.30 do 12.00 hodin. 

KUŽELKY – BOWLING- SQUASH 
Startovné  50Kč + peníze na občerstvení. Přihlášky u p. Nového v ZŠ.  
Odjezd v 7.30 linkovým autobusem z Kladrub, návrat do 13.00 hod. 

     
 
 
          „2. klubový večer  
o Annapurně s Honzou Trávníčkem“  
         29 . března  2013  v 19.00 hodin 

         v sále kulturního domu v Kladrubech. 
 
                Expedice Annapurna 2012 - 8091 m 
                        6.5.2012 stanuli dva Češi  

(Radek Jaroš a Honza Trávníček) na vrcholu této nejnepřístupnější a nejobávanější 
osmitisícovky- po téměř čtvrt století od prvního a zároveň posledního CZ výstupu. 

Přijďte si poslechnout vyprávění o jejich dramatické cestě vedoucí až na vrchol  
(o putování Nepálem, trek pod Everest, aklimatizace na další "osmitisícovce" Lhotse, 

Kathmandu, Pokhara a Annapurna,...) 
 

Přednáší: 
Honza Tráva Trávníček (3x na vrcholu osmitisícovky), který vám také povypráví, 

 jaké je to lézt a cestovat s naším nejúspěšnějším alpinistou  Radkem Jarošem. 
 
 

 „Prodej velikonočních výrobků žáků ZŠ“ 
               28. března 2013 

                        8:00 - 13:00 hod. 
                 na kladrubském náměstí 
                                  + 
                           31. března 2013 
                               od 13:00 
        v rámci Velikonočních trhů v kladrubském klášteře 

Přijďte si nakoupit velikonoční dekorace a podpořit tak naši „adoptovanou“  
Muthinu Munywoki z Keni! 
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BOHOSLUŽBY VE SVATÉM TÝDNU A O VELIKONOCÍCH  
 

FARNÍ KOSTEL SV. JAKUBA V KLADRUBECH 
 

24.03.  KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE mše sv. v 11:00 h. 
 
25.03.  PONDĚLÍ 17:00 h. - SVÁTOST SMÍŘENÍ 

  mše sv. v 18:00 h. 
 

26.03.  ÚTERÝ    17:00 h. - SVÁTOST SMÍŘENÍ 
     mše sv. v 18:00 h. 
 
27.03.  STŘEDA  17:00 h. - SVÁTOST SMÍŘENÍ 

 mše sv. v 18:00 h. 
 

28.03.   ZELENÝ ČTVRTEK     
9:00 h. - MŠE SVATÁ S OBŘADEM SVĚCENÍ OLEJŮ - PLZEŇ-KATEDRÁLA   
17:00 h. - SVÁTOST SMÍŘENÍ 
18:00 h. MŠE SVATÁ NA PAMÁTKU VEČEŘE PÁNĚ 
 

29.03.   VELKÝ PÁTEK   
16:00 h.- SVÁTOST SMÍŘENÍ 
17:30 h. - KŘÍŽOVÁ CESTA 
18:00 h. – VELKOPÁTEČNÍ OBŘADY 
 

30.03.   BÍLÁ SOBOTA 
10:00 h. -  ADORACE U BOŽÍHO HROBU  
11:00 h. - SVÁTOST SMÍŘENÍ 
19:00 h. - VIGILIE SLAVNOSTI VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ 
 
31.03.   SLAVNOST VZKŘÍŠENÍ PÁNĚ 
11:00 h. - SLAVNÁ MŠE SVATÁ 
 
01.04.   PONDĚLÍ VELIKONO ČNÍ 
11:00 h. - MŠE SVATÁ - Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie 

P. Maciej Goždzik 
 
 

„8. Velikonoční jarmark“ 
 

31. března 2013 
 od 10.00 stánkový prodej 

od 13.00 program na nádvoří kláštera  
…Dudácká muzika z Kladrub… 
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„Velikono ční koncert“  
 

31. března 2013 od 15.00 hodin 
V programu vystoupí 

- soubor staré hudby CAVALLA Kladruby 
- pěvecký sbor Cantus Stříbro 
- komorní sbor Ko.Mar Plzeň 

- Jan Jánský – hráč na koncertní pilu & Anna Malinová 
 

 
 

 
„Slavnostní stavění máje“  

30. dubna 2013 
od 18.00 v Kostelní ulici  
tradi ční setkání pod májkou 

 
 
 
  

Akce připravované v měsíci květnu a červnu  2013 
 
  8. 5.2013 Diecezní pouť v Kladrubech  
18. 5.2013 Historický jarmark                           
19. 5.2013  Historický jarmark     
24. 5.2013 Noc kostelů 
26. 5.2013 Den koní      
  1. 6.2013 Den dětí             
  1. 6. 2013 Slavnostní kácení máje 
  8. 6. 2013 Kladrubský expres – závody v lezení na rychlost 
  8. 6. 2013 Kladrubská studna –soutěž v požárním sportu 
  8. 6. 2013 KladRockFest –hrají: The April, Coward, Elysium, Search and Destroy, 

Promises, V3SKA, Chlejf, zakázanÝovoce, Securitate, Fata Morgana 
 22. 6.2013 Letní slavnost- Slunovrat 
 25. 6.2013 Závěrečný koncert ZUŠ   
 28. 6.2013 Slavnostní předání vysvědčení žákům 9. třídy ZŠ Kladruby 
 
 

Eva Pomyjová  
 



 29

Blahopřejeme     
 

V měsíci  březnu a dubnu 2013 se dožijí významného životního jubilea  tito naši občané: 

 

Březen :     Duben:  

 

Slámová Božena    Suková Jana 

Mašát Josef      Kadeš Ludvík 

Schafferová Hana   Junek Vladimír 

Junkerová Slavomíra   Blažková Květa 

Kasal Jiří    Lišková Jitka 

Duspivová Marie   Heřmánková Jiřina 

Horáková Bohumila   Kohout Miroslav 

Šustrová Alena (Vrbice)   Čechura Jiří 

     Růžičková Anna (Pozorka) 

     Nadlerová Alenka 

     Král Milan  

     Balíček Jaroslav 

     Brabcová Jaroslava 

     Smržová Anna 

 

 

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

 

Městský úřad Kladruby       

Sbor pro občanské záležitosti  
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Maminka   

 
Jaro už ťuká na dveře, 

hádej, kdo nám hned otevře 
vzpomínka krásná, ospalá 
jež na maminku zůstala. 

 
Na tu, kterou má každý rád 
jež uměla nám srdce hřát, 

utírat slzičky potají 
když jako hráchy padají. 

 
A štěstí plné nebe jest 

to padalo nám z jasných hvězd, 
když maminka nás chválila,  

bolístky naše hladila. 
 

Už vyrostla jsem a mě snad 
zůstala láska napořád 

a dětem svým co maminka 
já hladím obě kolínka.  

 
Už odešly mi do světa, 

kde štěstí v lásce rozkvétá, 
a zpovzdálí se těším z nich 

i když mou hlavu kryje sníh. 
 

Jednou pak půjdu v světa kraj,  
který je pro nás lidi taj 

a tam se spojím vzpomínkou 
 s mou milovanou maminkou.  

  
 

Blanka Krýslová  
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SPORT  
 
„Volejbalový turnaj smíšených družstev“ 

           SRANDA MAČ 

      v sobotu  6. dubna 2013 

    Každoročně pořádá TJ Sokol Kladruby 
   oddíl volejbalu žen turnaj smíšených družstev 

v tělocvičně místní Základní školy v Kladrubech. 
Registrace družstev je v 8.30 hodin, zahájení turnaje 
v 9.00 hodin. Zápisné 20,- Kč / osoba. I jednotlivci 

se mohou zapojit  a společně vytvořit družstvo. 
 

                             Helena Kunešová 

 

Informace oddílu volejbalu  

Rok 2013 – konec měsíce února. Dvouměsíční bilancování volejbalových  
družstev našeho Sokola. Vedle tréninkového procesu mládeže, mužů a žen jsou 

hrány v tomto období krajské přebory juniorek a mužů 1.třídy,  okresní přebory žen  
a trojic žaček. To vše v soutěžním ročníku 2012  -  2013. 

V OP žen  je v průběžném pořadí na 1. místě opět družstvo Sokola Kladruby B,  
před družstvy VK HP Tachov a SKP  Planá. Naše juniorky jsou na 4. místě. 

V okresním přeboru trojic starších žaček je po ukončení poloviny soutěže na  
1. místě A družstvo DDM Stříbro o bod před A družstvem Sokola. Na třetím místě je 
naše B družstvo a na místě 4. je DDM Stříbro B. 

V KP juniorek se v tomto období odehrál 3.turnaj a to v Plzni na Rapidu, který 
této soutěži letos opět vévodí. To se ukázalo i v prvním utkání tohoto turnaje,  
ve kterém naše dívky nastoupily právě proti Rapidu. Po dvou prohraných setech se 
naše družstvo ale zvedlo, třetí set vyzněl jednoznačně pro nás a ve čtvrtém soupeř 
vyhrál jen s notnou dávkou štěstí. To sice zamrzelo, nicméně zvednuté sebevědomí  
a chuť konečně zvítězit -  se odrazila ve druhém utkání proti Jiskře Domažlice, ve 
kterém se nám jednoznačně dařilo, a tak se na konci mohlo slavit vítězství 3:0.  Tento 
turnaj  odehrály naše dívky v tomto složení : Šárka Pomyjová, Jana Nedvědová, 
Markéta Kučerová, Klára Honalová, Katka Syrová a Adéla Steinerová.  Před čtvrtým 
a tudíž i závěrečným turnajem, který se odehraje 10. března  u nás v Kladrubech – 
máme tak ještě teoretickou šanci bojovat o celkové  2. místo v tomto krajském 
přeboru. 
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      KP 1  -  mužům se zadařilo pouze ve dvojutkání proti Unionu Plzeň.  
V domácím prostředí jsme přehráli soupeře jednoznačně 3:0 a 3:1 - a na krátké 

období jsme se odpoutali od posledního 8. místa. Ale opravdu jen na krátký čas. 
V dalších dvojutkáních jsme prohráli nejen s USK Plzeň, ale i doma se Sokolem 
Skvrňany.  Krize družstva pak vyvrcholila tím, že jsme k utkání s VK Klatovy vůbec 
neodjeli a touto kontumační prohrou už nemáme šanci opustit 8. a tudíž poslední 
místo v soutěži.  Nyní půjde jen o to – dohrát tuto soutěž co nejdůstojněji.  

 
Tolik o soutěžích.   
Mimo ně ještě 2 informace: Milan Škorvánek, který hostuje v Jiskře Domažlice, jenž 
hraje II. ligu – reprezentoval výběr našeho kraje na mezinárodním turnaji hráčů do 23 
let v Lucembursku  -  a jako smečař i blokař si tam vedl velice dobře. Takže Milane – 
děkujeme. 
2. informací je to, že na okresní konferenci volejbalového svazu byla do funkce 
předsedkyně svazu zvolena ing. Jana Kaslová, která se tak stává i členkou výboru 
KVS v Plzni.  Blahopřejeme a já jí osobně moc a moc děkuji. 

 
 

Pavel Petráň 
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18. ročník Běžce Tachovska skončil 
 
Silvestrovským během ve Stříbře skončil 18. ročník soutěže O nejlepšího běžce 
Tachovska. Soutěž má 19. závodů, z nichž se pro jednotlivé závodníky počítá 13 
nejlepších závodů dle bodových zisků. Bodové zisky se stanovují v porovnání  
s nejlepšími světovými výkony v kategorii. Aby mohl být závodník v soutěži 
vyhodnocen, musí absolvovat alespoň 6 závodů. 
     V soutěži v roce 2012 se zúčastnilo 107 závodníků, 45 jich bylo hodnoceno do 
soutěže.  Po řadě let, v nichž se vítězi stávali pravidelně běžci z kategorií veteránských, 
se tentokrát prosadil zástupce kategorie mužů do 40 let. 14 závodů absolvoval Tomáš 
Jaša, 13 nejlepších přineslo nejvyšší bodový zisk- 10 503,5 bodu a stal vítězem soutěže. 
Vyhrál i bodově každý závod, ve kterém startoval. Velmi dobrý bodový zisk získal také 
vítěz předchozích ročníků Jan Flaks. Získal 9840,3 bodu. Na třetím místě se zejména 
díky bodovým ziskům v delších bězích umístil Josef Zíka (9399,8 bodu). 4. byl Václav  
Šůcha, závodník nejstarší věkové kategorie. Jeho bodový zisk 9259,8 bodu je úctyhodný. 
Na velmi dobrém 5. místě skončil Milan Málek (8642,3 bodu).   
       Šestá byla první žena, Pavla Deredimosová. bodovala v 13. závodech a díky 

vyrovnaným výkonům získala 8 580, 
4 bodu. Nestor tohoto závodu Karel 
Ganaj  i přes zdravotní potíže obsadil  
7. místo (8490,7 bodu). Jen o 25 bodů 
zpět zůstal osmý Zdeněk Škarda, pro 
kterého to bylo nejlepší umístění 
v historii. Tradiční účastník soutěže 
Jaroslav Vlasák svým ziskem 8 387 
bodů dosáhl na 9. místo a mohl být 
spokojen. Elitní desítku uzavřel Jiří 
Trávníček. Jeho bodový zisk 8232,4 
bodu byl také dobrý. 
       Bodového zisku nad 8000 bodů 
dosáhli ještě další 2 závodníci. 
Vyhodnocení se tentokrát konalo 
v hospodě v Těchlovicích a bylo velmi 
zdařilé. Ceny předával starosta Stříbra 
Dr. Bohuslav Červený. Město Stříbro je 
také hlavním sponzorem soutěže. 
Vyhodnocena byla také soutěž O 
nejlepšího běžce Tachovska 
v mládežnických kategoriích, ale o tom  
již v jiné zprávě. 

    
  Vladislav Moravec 
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Sdružený krajský přebor 
 
     Po žactvu se do nafukovací haly v Praze na Strahově na sdružený krajský přebor 
vydali atleti z kategorií dorostu, juniorských a dospělí. V sobotu 2.února se sešli, aby 
bojovali o medaile ve svých disciplínách.  Nechyběli ani zástupci oddílu atletiky TJ 
Baník Stříbro. I když početně nebyli velkou skupinou, byli v závodech dobře vidět. 
     Na zkušenou jel Martin Kubeš. Ve skoku do dálky si vytvořil nový osobní rekord, 
poslední stopu mu naměřili ve vzdálenosti 559 cm od odrazového prkna. Ve výsledkové 
listině byl 5. Nejvíce medailí nasbírala Veronika Matulková. Jednu bronzovou za dálku, 
s výkonem však příliš spokojena nebyla. Přesto skok dlouhý 486 cm na bronz stačil. 
Překvapivě bronzová byla i ve vrhu koulí. V její juniorské kategorii má váhu 4 kg a 
Veronika ji vrhla na značku 8,41 m. Nejvíce spokojena však byla s výkonem v trojskoku. 
I když vysněnou hranici 11 m se ještě nepodařilo překonat, kvalitní bylo i 10,86 m. Za 
tento výkon jí pořadatelé na krk pověsili zlatou medaili. 
      Zlatou medaili získala i svěřenkyně trenéra Jana Krabce Denisa Vávrová v běhu  na 
60 m překážek. Věkem starší žákyně startovala na překážkách pro dorostenky a běžela je 
velmi dobře. Zaběhla velmi kvalitní čas 9,35 sec. A s ním tuto kategorii vyhrála. V běhu 
na 60 m po vítězství v rozběhu (8,34 sec.) doběhla ve finále na 4. místě(8,35 sec.). 
     V kategorii juniorek poprvé v hale startovala Lucie Davidová. Překvapil ji klopený 
ovál, ale při závodu na 3000 m to již nebylo poznat. Po volnějším začátku strojově 
zvyšovala tempo a v cíli před ní byla již jen jedna žena- Monika Preibischová. Lucka 
dosáhla času 11:21,70 min. a přivezla zlatou medaili. Zároveň splnila limit pro 
mistrovství ČR juniorek na 3000 m. 
     Na první místa Tomáše Jaši v krajských přeborech jsme si již zvykli. Také tentokrát 
vyhrál, i když čas byl průměrný. Je 
to pochopitelné, protože to bylo 
krátce po návratu ze soustředění 
v Tatrách. Na 3000 m zaběhl čas 
8:40,26 min. a získal  zlatou 
medaili. Dobře mu sekundoval 
Přemysl Švarc, který v atletice 
startuje za Baník. Obsadil 2. místo 
v čase 8:44,63 min.   
     Těsně za medailí zůstal Martin 
Nedbal. Byl 4. ve vrhu koulí mužů 
výkonem 10,62 m. Vynahradil mu 
to jeho svěřenec dorostenec Václav 
Dedek. Startoval ve stejné 
disciplíně, ale s lehčí koulí. Jeho 
vrh dlouhý 11,18 m mu přinesl 2. 
místo  a stříbrnou medaili. 
   

Vladislav Moravec 
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Víte, že … 
 
… na vstupném dobrovolném se na Vánočním koncertě v prospěch kláštera vybralo 
8.825 Kč… 
…od ledna byla spuštěna nová verze webových stránek města Kladruby-
www.kladruby.cz 
…v prostoru před areálem Technických služeb v Kladrubech, je po dohodě, možné 
ukládat občany města Kladruby větve z jarního prořezávání stromů… 
…Cukrárna v Kladrubech změní sídlo své provozovny, od začátku března bude 
cukrárna otevřena v Kladrubech čp. 30 na horní straně náměstí… 
…obyvatelky domu s pečovatelskou službou oslavily letos v únoru již páté výročí 
svého ranního cvičení… 
… termíny svateb na rok 2013 najdete v tomto čísle Zpravodaje nebo na 
www.kladruby.cz  pod  „město“… 
…nebezpečný a objemný odpad bude svezen 20. dubna 2013 takto: 
-Vrbice 8.00-8.30 hodin, Láz 8.45-9.15, Brod 9.45-10.15, Tuněchody 10.30.-11.00, 
Milevo 11.30.-12.00, vždy v prostoru u kontejnerů. Obyvatelé Kladrub mohou tento 
odpad vozit přímo na skládku komunálního odpadu v Kladrubech v pracovní době, tel.: 
374 631 720. 
…na základě stížností občanů našeho města upozorňujeme majitele a průvodce psů, že 
jsou povinni při venčení psa jeho exkrementy okamžitě odstranit. Toto je jedno 
z ustanovení  Obecně závazné vyhlášky města Kladruby … 
…dle obecně závazné vyhlášky města Kladruby 1/2010 o místních poplatcích -
upozorňujeme občany na termín zaplacení poplatků za psy, pozemky. Termín zaplacení 
je 31. května 2013. K tomuto datu můžete poplatky platit na Městském úřadě  
v  Kladrubech v hotovosti. U poplatků za psy poplatková povinnost vzniká 
v kalendářním měsíci, ve kterém pes dovršil tří měsíců. Poplatek se platí za každý  
i započatý kalendářní měsíc.  
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Placená inzerce: 
 

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE 
 /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost/ 
 trasa č.3 Tachovská 
•••• 15h Svojšín /u Smíšeného zboží/  
•••• 16h Kladruby u Stříbra/náměstí-před cukrárnou/ 
•••• 16,30 Heřmanova Huť /před nákup.střediskem/ 
   
Prodej 4.3.2013 
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč 
Chovní kohoutci  12-18týd.         120-180,-Kč  
Slepice ve snášce 100,-Kč 
   
Prodej 8.4.2013 
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč 
Chovní kohoutci  12-18týd.  120-180,-Kč  
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/     1-3týd.     70-90,-Kč 
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/     1-3týd.              70-90,-Kč  
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/     1-3týd.          110-130,-Kč 
Husy bílé     1-3týd.  140-160,-Kč 
Husy landenské     1-3týd.  140-160,-Kč 
  
 Prodej 13.5.2013 
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/ stáří:12-18týd. cena:120-180,-Kč 
Chovní kohoutci  12-18týd.  120-180,-Kč  
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/      1-3týd.            70-90,-Kč 
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/        1-3týd.            70-90,-Kč  
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/ 1-3týd.   110-130,-Kč 
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!                           1-3týd.        110-130,-Kč 
Husy bílé      1-3týd.        140-160,-Kč 
Husy landenské      1-3týd.        140-160,-Kč 
Perličky      1-6týd.          90-140,-Kč 
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/      6-8týd.         260-300,-Kč  
Kalimera /selské brojlerové kuře/      2-3týd.           90-100,-Kč 
  

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky! 
   

Drůbež prosím OBJEDNÁVEJTE  na adrese:  
Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 

tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz 
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