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SLOVO  ÚVODEM   
 
Vážení spoluobčané, 
 otvíráte stránky třetího čísla kladrubského Zpravodaje, který vychází vždy 
těsně před prázdninami. 
 V létě je pro Vás připraveno mnoho kulturních, společenských  
i sportovních akcí. Kladrubský klášter se opět rozezní při hudebním festivalu 
Kladrubské léto, z jehož programu bych vyzdvihla třeba koncert Felixe Slováčka, 
který u nás v minulosti s velkým úspěchem několikrát koncertoval. Do Kladrub 
zavítá tentokrát se svým synem, který hudebně kráčí zdatně v jeho šlépějích.  
Na Kladrubskou pouť jsme pro Vás letos připravili jedno malé osvěžení,  
kdy namísto osvědčeného „baviče“ uvidíme představení, kde hlavní roli bude hrát 
pila a Martin Komárek, který se pyšní mnoha úspěchy a tituly v dřevorubeckých 
sportech. V loňském roce při sobotní pouťové zábavě někteří návštěvníci odjížděli, 
protože v okolí hrát Extra-band revival, tak doufám, že se to letos nebude 
opakovat, protože jsme tuto hudební skupinu pozvali k nám….. 

24. května se v Brodu konala oslava 775 let od založení obcí Brod, 
Tuněchody a Výrov, která se těšila velkému počtu návštěvníků nejen z řad 
„oslavenců“, ale i z Kladrub a okolí, a dokonce i těch, kteří přijeli opravdu 
z daleka. Celý slavnostní den začal programem pro děti -  dětským dnem, který  již 
tradičně pořádají výrovští myslivci. Mezitím byl na kurtech rozehrán  nohejbalový 
turnaj. Hlavní program k oslavám pak probíhal celé odpoledne. K vidění bylo 
mnohé – Kladrubská dudácká muzika, bublinová show, která vyvolala nadšené 
výkřiky hlavně u dětí, vystoupení Uršuly Klukové a Vlastimila Harapese. Večerní 
hudební program obstarala skupina Wyjou. K výročí byla vydána informační 
brožura, nové pohledy a návštěvníci obdrželi také pamětní plaketu. Oslavy  
se opravdu vydařily a velký podíl na tom  měli někteří nadšení obyvatelé Brodu  
a okolí,  z jejichž iniciativy se oslavy konaly a kteří se na jejich organizaci podíleli. 
Patří jim za to velký dík. 

Také v létě přes prázdniny se v Kladrubech bude pilně stavět, 
rekonstruovat a modernizovat.  Již velká část stavebních prací byla provedena 
v budově budoucího muzea, takže doufáme, že konečný termín dostavby   
na podzim bude dodržen. 

 Také Sulanův statek prochází rekonstrukcí, jejímž výsledkem by měly 
být opravené stodoly, které tvoří značnou dominantu města. V novém kabátě 
to bude určitě dominanta lepší. Na tuto akci se podařilo získat dotaci 650 tis Kč. 

Investice poplynou také do našich školských zařízení, kde v mateřské 
školce budou vyměněna okna a v základní škole budou zmodernizovány dvě 
odborné učebny, také s pomocí dotace ve výši 1 600 tis. Kč. 

Vážení čtenáři, ráda bych Vám všem popřála hezké a slunečné léto plné 
pohody a příjemných zážitků. 

 
     Vaše Svatava Štěrbová 
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 

Zasedání rady města v období od 16.4. 2014  do 4.6. 2014  : 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 
• Vyhlášení volných dnů ředitelkou ZŠ Kladruby - 2.5. a 9.5.2014. 
• Žádost p. Karla Špringla, Kladruby o zaměření příjezdové komunikace - části 
p.p.č. 1953/12 v k.ú. Kladruby a požadavek na směnu části pozemku s tím, že RM 
požaduje vypracování geometrického plánu, který bude vycházet z požadavků 
projektanta a města na vybudování účelové komunikace, podle kterého bude 
posunuto oplocení žadatele. Náklady na vypracování GP budou žadateli 
přefakturovány. 
• Žádost MS Lověna Vrbice o prodej pozemku č. 1776/3 o výměře 76 m2 nebo 
p.č. 1776/4 o výměře 80 m2 s tím, že bude nabídnut jiný pozemek. 
• Výsledek kontroly České inspekce životního prostředí, oblastního inspektorátu 
Plzeň zaměřené na dodržování platných zákonných předpisů v ochraně lesa  
a plnění funkcí lesů jako složky životního prostředí na lesních pozemcích ve 
vlastnictví města se zaměřením na plnění závazných ustanovení plánu a ochranu 
lesa a škody zvěří (kontrola nenalezla žádné závady) a schvaluje mimořádnou 
odměnu lesnímu hospodáři.  
• Oznámení SPÚ o zamýšleném převodu  - st.p.č. 122 v k.ú. Brod u Stříbra a p.p.č. 
2186/33 v k.ú. Kladruby u Stříbra. 
• Havarijní plán firmy  ZEVYP spol. s r.o. Kladruby – Areál Kladruby VKK. 
• Územní rozhodnutí o umístění stavby Vodovodní řad a vodojem Benešovice. 
• Přípravu železničního jízdního řádu pro rok 2014/2015.  
• Nabídku SD Jednota Tachov na pronájem prostor v I. patře nákupního střediska 
v Kladrubech. 
• Odvolání účastníka řízení p. Věry Prantlové proti rozhodnutí MěÚ Kladruby čj. 
MK/441/2014 – žádost o vydání deklaratorního rozhodnutí o neexistenci 
komunikace se podle § 51 odst. 3 správního řádu zamítá s tím, že v souladu 
s ustanovením správního řádu bude celá záležitost postoupena Krajskému úřadu 
Plzeňského kraje k dalšímu řízení. 
•  Žádost p. Věry Prantlové o vyrozumění a způsobu vyřízení stavebního povolení 
v průmyslové zóně v Kladrubech – stavební povolení pro ZEVYP s.r.o. – stáje pro 
chov dojnic s tím, že tato žádost bude usnesením postoupena Městskému úřadu 
Stříbro, neboť zdejší úřad není oprávněn vykonávat a vést stavební řízení. 
• Žádost Petry a Miroslava Beberových, náměstí Republiky 36, Kladruby  
o přidělení jiného bytu s tím, že žádost manž. Bebrových je již evidována 
v seznamu žadatelů o přidělení bytu. 



 5

• Žádost Státního pozemkového úřadu o zveřejnění nabídky nemovitostí 
k propachtování. Jedná se o pozemky:  
- K.ú. Láz u Kladrub – p.p.č. 2017/8, 2017/14, 2017/30, 2017/31, 2017/32 
  1107/4, 136/13, 1892/12 
- k.ú. Vrbice u Stříbra – p.p.č. 748/3, 748/6 
- k.ú. Milevo – p.č. 946/6, 720/1 
- k.ú. Pozorka u Kladrub – p.č. 188/1 
- k.ú. Kladruby u Stříbra – p.č. 2169 
- k.ú. Tuněchody u Stříbra – p.č. 947/4, 947/2, 1422, 1423 
s tím, že o žádný z uvedených pozemků město nemá zájem.  
• Žádost manž. Jamriškových o úpravy v bytě č. 2 v domě čp. 86, Náměstí 
Republiky, Kladruby – žádost o výměnu vany za sprchový kout s tím, že bude 
provedeno posouzení a akce bude případně zařazena do rozpočtu města roku 2015. 
V případě, že žadatel bude provádět úpravy na vlastní náklady, musí předložit před 
započetím akce návrh řešení. 
• Žádost p. Jany Kovářové, Plzeň o odprodej pozemku p.p.č. 1603/2 v k.ú. Brod  
u Stříbra s tím, že žádost bude projednána až po stanovení hranice pozemkové 
úpravy v obci Brod u Stříbra. 
• Žádost p. Věry Prantlové o zodpovězení dotazu – proč obec souhlasí s výstavbou 
další stavby v průmyslové zóně, když je v řešení rozhodnutí o neexistenci 
komunikace - vzhledem k tomu,  že stavebník pouze provádí úpravy areálu  
a stávajících objektů nebyl důvod nesouhlasit s řízením. 
• Prodloužení uzavírky  - Kladruby – Ostrov s tím, že nesouhlasí s postupem firmy 
Berdych plus s.r.o. Rokycany a stavebního úřadu Stříbro v souvislosti 
s prodloužením uzavírky. Prvních čtrnáct dní uzavírky práce neprobíhaly, a došlo 
tak ke špatné koordinaci řízení stavby. Vzhledem k tomu že došlo ke komplikaci 
dopravy a zvýšení nákladů spojených s objížďkou obyvatelům města Kladruby, 
pověřuje RM starostku města k jednání s firmou Berdych plus s.r.o. Rokycany  
o poskytnutí sponzorského daru, kterým by firma kompenzovala újmu způsobenou 
obyvatelům města. 
• Prohlášení ředitelky ZŠ Kladruby ke zvýšení kapacity školní družiny – zvýšením 
kapacity nedojde k porušení žádného z požadavků stanovených zákonem. 
• Žádost o pronájem pozemku č. 638/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra  Radioklubu 
OK1KUW, Zdeněk Hofbauer, Stříbro za účelem umístění radioklubu – stavební 
buňky, stožárů a anténní techniky pro příjem a vysílání na radioamatérských 
pásmech a  p o ž a d u j e   předložení souhlasu od Internethome a od Vodafonu  
s umístěním, jejich zařízení s využitím jejich el.přípojky, povolení  
od Radiokomunikačního úřadu. Po té bude o věci rozhodnuto. 
• Přešetření stavu v bytě J.Švarce, Zadní 355, Kladruby - srážení vlhkosti  
a   p o v ě ř u j e  starostku města k zaúkolování stavební komise města  
a p. Pospíchala k prověření situace a návrhu postupu. 
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Rada města   projednala  a     s c h v á l i l a   : 
• Hospodaření a činnost MŠ Kladruby.  
• Hospodaření a činnost Kladrubských lesů s.r.o.  Na základě předložené zprávy 
schvaluje ponechat těžby ve zhruba stejné výši jako v letošním roce, navyšovat 
pouze mírně. Od  července 2014 maximum těžeb provádět harvesterem. Provádět 
četnější kontroly trvanlivosti plastů a jejich opravy. 
• Změnu čerpání finančních prostředků na nákup lanové pyramidy pro MŠ 
Kladruby. 
• Uzavření dohody mezi městem Kladruby a firmou H.B.Textilie s.r.o. o instalaci 
a umístění sběrné nádoby na vyřazené textilie a obuv v Kladrubech. 
• Změnu Provozního řádu Sběrného dvora odpadů Kladruby, předloženého firmou 
Ekodepon s.r.o. Černošín. 
• Cenovou nabídku firmy Hrdlička s.r.o. Plzeň na provedení projektové 
dokumentace o veřejném osvětlení – Kladruby, Láz, cena 19.800,-Kč + DPH. 
• Ukončení pozemkové nájemní smlouvy na pozemek část p.p.č. 202/36 
v k.ú. Kladruby, nájemce p. Rudolf Goblirsch, Kladruby, náměstí Republiky 86  
a uzavření nové nájemní – pachtovní smlouvy  se Štěpánkou Špičkovou, Kostelní 
263 , Kladruby. 
• Ukončení pozemkové nájemní smlouvy na pozemek část p.p.č. 1964/1 v k.ú. 
Kladruby, nájemce p. Josef Walter, Kladruby, Zahradní 245 a uzavření nové 
nájemní – pachtovní smlouvy s Janou Nadlerovu, Stříbrská 331, Kladruby. 
• Zařazení žádosti p. Ivana Hlaváčka, Řečice 30, Dvůr Králové nad Labem do 
seznamu žadatelů o přidělení bytu v DPS v Kladrubech s tím, že při přidělování 
bytu budou upřednostňováni žadatelé s trvalým pobytem ve správním obvodu 
města Kladruby. 
• Uzavření pozemkové nájemní smlouvy uzavřené mezi městem Kladruby  
a p. Vladislavem Karlíkem, Kostelec, kdy město Kladruby je nájemcem pozemku 
části p.p.č. 194/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub – malorážková střelnice Střeleckého 
klubu Kladruby. Nájemné 2,-Kč/ 1 m2/ 1 rok, výměra 1038 m2, roční nájem 
2076,-Kč.  
• Užívání veřejného prostranství před restaurací U Koruny v Kladrubech pro 
období od  1.4.2014 do 30. 9.2014 za účelem umístění 2 ks stolů a 4 ks lavic. 
Poplatek 2,-Kč/1m2/1 den, žadatelka p. Alena Brestovanská. 
• Proplacení akcí  pořádaných městem a konaných v KD Kladruby za odbobí od 
1.1.2014 do 30.4.2014 p. A. Brestovanské, nájemkyni KD Kladruby – celkem 
9 akcí  x 1500,-Kč/1 akci, celkem 13.500,-Kč. 
• Provedení udržovacích prací – opravy svodů dešťových vod před domem čp. 16 
v Tuněchodech, vlastník Petr Tvrdý s tím, že odvodnění bude provedeno až přes 
cestu vedoucí k mlýnu a před započetím prací bude o tomto informován zástupce 
MěÚ. 
• Zařazení žádosti p. Anežky Šilhavé, Zálezly do seznamu žadatelů o přidělení 
bytu s tím, že  budou upřednostňováni žadatelé s trvalým pobytem ve správním 
území města Kladruby. 
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• Přidělení bytu 1+1 v domě čp. 405/4 v Revoluční ulici v Kladrubech dle pořadí 
p. Lukášovi Honzíkovi, Láz. 
• Vydání rozhodnutí p. Věře Prantlové, kterým se zamítá řízení o vydání 
deklaratorního rozhodnutí o neexistenci komunikace na p. č. 128/2 v k.ú. Kladruby 
u Stříbra. 
• Mandátní smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a LC group Plzeň s.r.o., 
Ing. Roman Reiser na řízení projektu „Regionální muzeum Kladrubska“  za cenu 
215.985,- Kč vč. DPH. 
• Zařazení žádosti p. Josefa Šutorky, nám. Republiky 35, Kladruby do seznamu 
žadatelů o přidělení bytu. 
• Žádost p. Aleny Černé a p. Františka Oláha, nám. Republiky 36, Kladruby  
o provedení  výměny okna v bytě s tím, že stav bude nejdříve posouzen stavebním 
technikem a veškeré náklady s tím spojené uhradí vlastník bytu tj. město. 
• Zařazení žádosti p. Hany Javůrkové, Tovární 629, Stříbro do seznamu žadatelů  
o přidělení bytu do DPS. 
• Zařazení žádosti p. Martina Kováče, Brod u Stříbra 62 do seznamu žadatelů  
o přidělení bytu. 
• Zařazení žádosti manž. Petry a Miroslava Bebrových, nám. Republiky 36, 
Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení pozemku za účelem zřízení zahrádky.  
• Výsledek výběrového řízení na akci "Dokončení technické infrastruktury pro  
24 rodinných domů v Kladrubech, v Okružní ulici"  - vítězem se stala firma 
Promonasta s.r.o., Kralovická 1418/7, Plzeň s cenou  940.843,- Kč vč. DPH. 
• Uzavření smlouvy o dílo s firmou Promonasta s.r.o., Kralovická 1418/7, Plzeň 
na akci "Dokončení technické infrastruktury pro 24 rodinných domů  
v Kladrubech, v Okružní ulici" za cenu  940.843,- Kč vč. DPH. 
• Přidělení bytu 1+1 v domě čp. 405/4 v Revoluční ulici v Kladrubech dle pořadí - 
p. Milan Hubač, Kladruby.   
• Přidělení  2 bytů  v DPS v Kladrubech dle pořadí : 
-  v přízemí  p. Zdeněk Krištof,  v 1.patře  p. Anna Krejčová. 
• Uzavření MŠ Kladruby v době hlavních prázdnin, a to od 14.7. do 8.8.2014. 
• Uzavření smlouvy č. 1/2014 mezi městem Kladruby a DSO Stříbrský region 
 o poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 100.000,- Kč na nákup pódia 
(příspěvek schválen ZM dne 11.12.2013). 
• Uspořádání 30. výročního vzpomínkového večera Spojených trampských osad 
Stříbro v k.ú. Kladruby ve dnech 30.5. – 1.6.2014. 
• Prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě čp. 209 v Kladrubech p. Marii 
Mikešové od 1.5.2014 do 30.5.2014. 
• Zařazení žádosti p. Tomáše Daniela, Milevská 266, Kladruby do seznamu 
žadatelů o pronájem pozemku za účelem zřízení zahrádky. 
•  Zařazení žádosti p. xxxxxxxxxxxxxx Nýřany do seznamu žadatelů o přidělení 
bytu v DPS. 
• Zařazení žádosti manž. Bebrových, náměstí Republiky 36, Kladruby do seznamu 
žadatelů o pronájem pozemku za účelem zřízení zahrádky. 

 8

• Přidělení bytu v přízemí DPS v Kladrubech p. Václavu Šiškovi, nyní bytem 
Rokycany. 
• Vyjádření města Kladruby ohledně zájmů města ke komplexním pozemkovým 
úpravám v k.ú.   Brod u Stříbra 
- Veškeré pozemky, které jsou v územním plánu obce určeny k zástavbě pro 
bydlení, převést do vlastnictví města  
- Požadujeme do vlastnictví pozemky v územním plánu označené P – 2.06  - SR 
(smíšené území rekreace a služeb)  
- Pozemky, které  jsou dotčeny  ochranným pásmem vodního zdroje (vodovodu)  
+ pozemky, kterými prochází vodovodní přivaděč od studní do obce  
- Kolem osady Výrov město Kladruby vlastní pozemky, požadujeme  
do vlastnictví veškeré zde procházející komunikace, které procházejí mezi 
pozemky ve vl. města  
- Další pozemky, které jsou zakresleny v přiložené mapě 
- Dále upozorňujeme  na problémy s odtokem srážkových vod z pozemku p.p.č. 
1506/1 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov), kdy při silnějších srážkách dochází k erozi 
půdy a k ohrožení přilehlých nemovitostí – chat 
- Tábořiště a pláž u Výrovského rybníka 
- Výstavba retenčního zařízení nad obcí Brod. 
• Konání předváděcí akce Toyota Dolák FUN-POINT na náměstí v Kladrubech 
dne 13.06.2014 v době od 9,00 do 13,00 hod  (zábor náměstí celkem cca 70 m2) 
s tím, že MěÚ bude vydávat povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace 
(správní poplatek 500,- Kč) a  uživatelem bude uhrazen poplatek za užívání 
veřejného prostranství, a to ve výši 10,-Kč/1 m2/1 den (700,-Kč). 
• Přidělení bytu č. 34 v DPS v Kladrubech (dosavadní nájemce p. Peteříková)  
p. Ivanu Hlaváčkovi, Řečice 30, Dvůr Králové nad Labem. 
• Zařazení žádosti p. Veroniky Kozákové, Revoluční 406, Kladruby do seznamu 
žadatelů o přidělení bytu 
• Zařazení žádosti p. Marie Buriánkové, Nepomuk 303 do seznamu žadatelů  
o přidělení bytu v DPS s tím, že při přidělování bytu budou upřednostňováni 
žadatelé ze správního obvodu města Kladruby. 
• Cenovou nabídku p. Jana Kuvíka, Třešňová 1290, Stříbro na provedení 
inženýrské činnosti TDS při realizaci stavby – „Kladruby – dokončení TI pro 24 
RD“ za cenu 9.409,- Kč + 80,- Kč cestovné za jednu návštěvu staveniště. 
• Zvýšení kapacity školní družiny ZŠ Kladruby. 
• Přidělení 1 místnosti v čp. 6 v Kladrubech p. Františku Paločkovi, Pozorka na 
dobu od 1.7. do 31.8.2014. 
• Financování změny operačního systému počítačů ZŠ Kladruby - přesunutí částky 
29.945,05,- z účtu 384 – výnosy příštích období. 
• Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. J.Jungem, Plzeň na 
autorský dozor na akci „Regionální muzeum Kladrubska za cenu 70.000,- Kč bez 
DPH. 
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• Nákup tělesa pumpy  na hřbitov v Kladrubech od firmy REX  s.r.o. v ceně 
28.720,- Kč bez DPH. 
• Rekonstrukci prasklé vodovodní přípojky v areálu MŠ Kladruby  firmou Belas 
JS s.r.o. za cenu 24.560,- Kč bez DPH.  
 
Rada města    n e m á     n á m i t e k   : 
• K předložené PD „Plynofikace sušárny silo Kladruby“ s tím, že před započetím 
prací bude  na MěÚ Kladruby podána žádost o zvláštní užívání místní komunikace 
a žádost o povolení její uzavírky (částečné nebo úplné) o hledem na užívání této 
MK navazujícími vlastníky nemovitostí (žadatel Primagra a.s. Milín). 
 
Rada města    n e s c h v á l i l a   : 
• Žádost p. Jiřiny Ženíškové, původní nájemce prodejny v DPS, o úhradu sítě proti 
hmyzu do okna prodejny DPS za cenu 500,-Kč z důvodu, že se jedná o investici, 
která nebyla dopředu projednána s majitelem nemovitosti. 
• Žádost p. Aleny Brestovanské, nájemkyně restaurace U Koruny v Kladrubech  
z důvodů : 
a) vrácení kauce - tato slouží jako záruka v případě neplacení nájemného 
b) instalaci markýzy nad okna směrem do Revoluční ulice z estetických důvodů 
c) návoz hlíny na pozemek za KD k osázení květin z důvodů vlhnutí zdi, květiny 
je možno osázet do nádob.   
• Žádost MS Lověna Vrbice o prodej pozemku p.p.č. 1776/3  nebo 1776/4  
v k.ú. Kladruby u Stříbra z důvodu připravené pozemkové úpravy v k.ú. Kladruby 
u Stříbra a doporučuje ZM schválit odprodej jiného pozemku v honitbě  např.  
p.p.č. 68/7 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 56 m2 – orná půda ;   nebo  p.p.č. 
178/4 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 88 m2 – TTP.  
• Žádost p. Karla Špringla, Milevská 321, Kladruby o uzavření smlouvy o budoucí 
změně územního plánu, ohledně řešení příjezdu k zahradám nemovitostí 
v Revoluční ulici v Kladrubech, a to do doby vyhotovení geometrického plánu dle 
původní dohody. 
• Žádost Nemocnice Stod o poskytnutí finanční podpory z důvodu, že financování 
nemocnice je záležitostí kraje a státu. 
 
Rada města   d o p o r u č i l a   : 
• ZM schválit darovací smlouvu uzavřenou mezi NET4GAS, s.r.o. Praha a MŠ 
Kladruby o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na podporu činnosti 
MŠ. 
• Podání žádosti o poskytnutí dotace na PK nositelům projektů Plzeň -
 Evropské hlavní město kultury 2015 na projekt Kladrubské léto 2014 a 2015. 
• ZM vzít na vědomí vyhodnocení výsledků projednání návrhu : Územní plán obce 
– změna č. 2 a vyhodnocení připomínek a námitek k návrhu Územního plánu obce 
– změna č. 2, ke kterému proběhlo společné jednání dne 16.1.2014.  
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• ZM schválit návrh  Pokynů pro dopracování návrhu Územní plán obce – změna 
č. 2 pro řízení o územním plánu uvedených v příloze.  
• ZM schválit pronájem  části p.p.č. 83/1 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře cca 1000 
m2, nájemné  0,30 Kč/1 m2, tzn. roční nájemné 300,-Kč  p. Aleně Horákové, Bor, 
Vysočany 41 s tím, že bude uhrazen pronájem za 3 roky zpětně, a to s platností od 
následujícího měsíce po projednání v ZM. 
• ZM schválit odprodej pozemku 152/1 v k.ú. Brod u Stříbra p. Bc. Karlu 
Lukešovi, Májová   1172, Stříbro za předpokladu, že předloží souhlas vlastníka 
nemovitosti čp. 14 v Brodu. Dále město Kladruby zajistí vytýčení předmětného 
pozemku a to na náklady žadatele. Cena pozemku  54,-Kč/ 1m2. 
• ZM schválit Smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřenou mezi městem 
Kladruby a Lesy ČR, s.p. na pozemek č. 2010, vodní plocha v k.ú. Milevo  
o výměře 1618 m2, kde bude realizována stavba „Milevo – Malá vodní nádrž na 
pozemcích p.p.č. 2006, 2009 a 2010“. 
• ZM schválit část plánu společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové 
úpravy v k.ú. Tuněchody u  Stříbra dle projednání dne 12.5.2014 za předpokladu, 
že cesta C29 bude umístěna co nejblíže  ke stávajícím ohradníkům a dále bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene k zajištění 
přístupu k lesním pozemkům. 
• ZM schválit odkoupení pozemku p.p.č. 152 v k.ú. Pozorka u Kladrub (jedná se 
o rybník před klášterem) o výměře 3568 m2 od Státního pozemkového úřadu za 
cenu stanovenou soudním znalcem ve výši 88.070,-Kč (25,67Kč/1m2). 
• ZM schválit smlouvu o dílo mezi městem Kladruby a firmou Stafiko stav s.r.o. 
Domažlice na akci „Zpřístupnění stodol muzea na Sulanově statku“ za cenu 
1.500.400,- Kč vč. DPH. 
• ZM schválit odprodej části p.p.č. 1603/2 v k.ú. Brod u Stříbra dle GP p. Janě 
Kovářové, Plzeň, za cenu 48,- Kč/m2 + náklady na GP (zaměření skutečného 
oplocení). 
 
Rada města    n e d o p o r u č i l a  : 
• Odprodej ani pronájem pozemku části č. 466/18 k.ú. Kladruby u Stříbra   
p.  Josefu Říhovi,   Kladruby, Jílová 337, a to do doby provedení realizace záměru 
výstavby v této části pozemku  (pozemek v lokalitě Kladruby-západ). 
  
Rada města    p o v ě ř i l a  : 
• Starostku města k jednání s ČSAD o možnostech a podmínkách zřízení 
pátečního autobusového spoje - Stříbro - Kladruby a zpět v 10.oo hodin. 
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Zasedání zastupitelstva města dne 11.6. 2014  : 
                   
Zastupitelstvo města    v z a l o     n a    v ě d o m í    : 
   
• Zápis z jednání kontrolního výboru č. 5/14 ze dne 25.3.2014. 
• Vyhodnocení výsledků projednání návrhu Územní plán obce – změna č. 2  
a vyhodnocení připomínek a námitek k návrhu Územního plánu obce – změna č. 2, 
ke kterému proběhlo společné jednání dne 16.1.2014.  
• Informaci místostarosty města ohledně opravy fasády a střechy na budově ZŠ 
v Kladrubech s tím, že akce bude zahrnuta do rozpočtu města na rok 2015. 
 
Zastupitelstvo města    projednalo  a   s c h v á l i l o    : 
• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 12.3.2014 
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení  
• Bez výhrad závěrečný účet města Kladruby za rok 2013  v předloženém znění 
včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Kladruby  
za rok 2013 a příloh č. 1-7. 
• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ  
a smlouvu o právu provést stavbu sml.č. IV-12-0009168, akce Kladruby, Láz č.k. 
st. 32, kNN. Jedná se o pozemky 2008/10, 83/1 a 126/2 v k.ú. Láz u Kladrub. 
Předpokládaný rozsah dotčení nemovitosti budoucím věcným břemenem činí 
336,39 m2, jednorázová výše úhrady 4200,-Kč + DPH, celkem tj. 5082,-Kč. 
•  Směnu pozemků s firmou ZEVYP s.r.o. Kladruby : 
-  P.p.č. 202/42 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 4157 m2, nyní vlastník ZEVYP 
s.r.o. Kladruby za pozemky ve vl. města.  
-  P.p.č.1533/6 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 3648 m2 a p.p.č. 1524/2 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra o výměře 1116 m2, nyní vlastník město Kladruby za pozemek 
ve vl. Zevypu s.r.o. Celková výměra těchto dvou pozemků je 4764 m2, pozemek 
ZEVYPU je 4157 m2; rozdíl ve  výměře 607 m2. 
• Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.sml. E 618-S-1177/2013 
předloženou Správou železniční dopravní cesty v rámci akce Optimalizace trati 
Stříbro – Planá u M. Lázní – služebnost k p.p.č. 1517/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra, 
jednorázová úplata 1000,-Kč. 
• Pronájem části p.p.č. 83/1 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře cca 1000 m2, nájemné 
0,30 Kč/m2, tzn. roční nájemné 300,-Kč  p. Aleně Horákové, Bor, Vysočany 41  
s tím, že bude uhrazen pronájem za 3 roky zpětně, a to s platností od následujícího 
měsíce po projednání v ZM. 
• Odprodej pozemku č. 152/1 v k.ú. Brod u Stříbra p. Bc. Karlu Lukešovi, Májová 
1172, Stříbro za předpokladu, že předloží souhlas vlastníka nemovitosti čp. 14 
v Brodu. Dále město Kladruby zajistí vytýčení předmětného pozemku, a to na 
náklady žadatele. Cena pozemku 54,-Kč/ 1m2. 

• Smlouvu o smlouvě budoucí kupní uzavřenou mezi městem Kladruby a Lesy 
ČR, s.p. na pozemek č. 2010, vodní plocha v k.ú. Milevo o výměře 1618 m2, kde 
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bude realizována stavba „Milevo – Malá vodní nádrž na pozemcích p.p.č. 2006, 
2009 a 2010“. 
• Odprodej pozemku p.p.č. 68/7 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 56 m2 – orná 
půda, za cenu stanovenou znaleckým posudkem + cenu posudku MS Lověna 
Vrbice. 
• Odkoupení pozemku p.p.č. 152 v k.ú. Pozorka u Kladrub (rybník před 
klášterem) o výměře 3568 m2 od Státního pozemkového úřadu za cenu 
stanovenou soudním znalcem ve výši 88.070,-Kč (25,67Kč/1m2). 
• Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Stafiko stav s.r.o. 
Domažlice na akci „Zpřístupnění stodol muzea na Sulanově statku“  za cenu 
1.500.400,- Kč vč. DPH. 
• Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřenou mezi 
městem Kladruby a RWE GasNet, s.r.o. na pozemky č. 2250/1, 2007/1, 580/2, 
580/5, 580/86, 580/4, 582/1, 580/8 v k.ú. Kladruby u Stříbra na stavbu 
plynárenského zařízení STL plynovod + přípojky včetně jeho součástí (lokalita 
Kladruby-západ). 
• Návrh Pokynů pro dopracování návrhu Územní plán obce – změna č. 2 pro 
řízení o územním plánu uvedených v příloze. 
• Podání žádosti o poskytnutí dotace na PK nositelům projektů Plzeň -
 Evropské hlavní město kultury 2015 na projekt Kladrubské léto 2014 a 2015. 
• Přijetí dotace od Plzeňského kraje na Kladrubské léto 2014 ve výši 40.000,- 
Kč. 
• Darovací smlouvu uzavřenou mezi NET4GAS, s.r.o. Praha a MŠ Kladruby  
o poskytnutí finančního daru ve výši 10.000,- Kč na podporu činnosti MŠ. 
• Přijetí sponzorských darů městu Kladruby na konání KladRockFestu 2014 : 
- Zikostav Heřmanova Huť – 2.000,- Kč 
- Zevyp s.r.o. Kladruby – 2.000,- Kč 
- Kovo Produkt Kladruby – 1.000,- Kč 
- Autodoprava Nedvěd Kladruby – 1.000,- Kč 
- Autodoprava Naruševič Kladruby – 1.000,- Kč. 
• Změnu zakladatelské listiny společnosti Kladrubské lesy s.r.o. 
• Smlouvu o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihozápad 
uzavřenou mezi Regionální radou regionu soudržnosti Jihozápad a městem 
Kladruby na projekt „Modernizace vybavení specializovaných učeben ZŠ 
Kladruby“ ve výši 85% z celkových výdajů, tj  1.601.840,30 Kč. 

 
Irena Lőriková 
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Jednání starostky a místostarosty města : 
29.4.  -  jednání se senátory ohledně odpadového hospodářství – SOČ Černošín   

(starostka)    
    30.4.  -  jednání s firmou ohledně nabídky zpracování cykloprůvodce (starostka) 
    30.4.  -  jednání na Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad v Plzni – dotace  

(starostka) 
      5.5.  -  jednání s firmou Strabag (starostka) 
      5.5.  -  předání staveniště firmě Stamoza – kanalizace Pozorka 
      7.5.  -  zasedání rady města 
    12.5.  -  jednání s Pozemkovým úřadem Plzeň (starostka) 
    13.5.  -  kontrola České inspekce životního prostředí na kompostárnu (starostka) 
    14.5.  -  jednání s Pozemkovým úřadem Tachov (starostka+místostarosta) 
    15.5.  -  jednání s MěÚ Stříbro, odborem ŽP ohledně stavby nepovoleného rybníku   
  ve Vrbici (starostka) 
    16.5.  -  kontrolní den stavby – Regionální muzeum Kladrubska  

(starostka+místostarosta) 
    16.5.  -  zasedání valné hromady VSOZČ v Karlových Varech (starostka) 
    19.5.  -  jednání se starostkou obce Prostiboř a Staré Sedlo ohledně kompostárny  

(starostka) 
    20.5.  -  jednání s ředitelem stodské nemocnice ohledně spolupráce (starostka) 
    20.5.  -  jednání se zástupcem Tachovského deníku (starostka) 
    21.5.  -  zasedání památkové komise na MěÚ Stříbro (starostka) 
    21.5.  -  zasedání rady města 
    23.5.  -  jednání s firmou ohledně nabídky zpracování cykloprůvodce (starostka) 
    29.5.  -  zasedání rady Sdružení obcí Černošín – skládka (starostka) 
    29.5.  -  územní řízení – kanalizace  Láz (místostarosta) 
    30.5.  -  jednání s firmou Flop – dopravní značení (starostka) 
    31.5.  -  zahájení výstavy v klášteře Kladruby – Hledání stop po společném  
  křesťansko-benediktinském  dědictví ve znovusjednocené Evropě   (starostka) 
      2.6.  -  jednání s firmou ohledně ošetření památného dubu (starostka) 
      4.6.  -  zasedání rady města 
      5.6.  -  školení řidičů (místostarosta) 
      5.6.  -  projednání územního plánu obce v Prostiboři (starostka) 
      5.6.  -  zasedání mikroregionu – porada starostů (starostka) 
      6.6.  -  jednání s firmou EKO-KOM ohledně tříděného odpadu (starostka) 
    11.6.  -  jednání s pozemkovým úřadem – pozemkové úpravy Kladruby  

(starostka+místostarosta) 
    11.6.  -  zasedání zastupitelstva města 
    13.6.  -  kontrolní den stavby – Regionální muzeum Kladrubska  

(starostka+místostarosta) 
    17.6.  -  kontrolní den stavby – Regionální muzeum, za účasti zástupce NPÚ Plzeň  

(starostka+místostarosta) 
  17.6.  -  předání stavby – náhon - Povodí Vltavy (místostarosta) 
  18.6.  -  pasování předškoláků na školáky (starostka) 
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    18.6.  -  jednání s VaK a nájemníky bytových domů v Kostelní ulici (starostka) 
    19.6.  -  zasedání rady cestovního ruchu Tachovska v Boru (starostka) 
    20.6.  -  zasedání valné hromady Euregia Egrensis v Sokolově (starostka) 

 
Irena Löriková 

 
 
Táboření na Výrově 
 

Od 1.7. bude jako každým rokem v tomto období zahájen provoz  
tábořiště na Výrově. Provoz bude opět zajišťovat obsluha, která bude přítomna 
až do 31.8.2013. 
Ceník poplatků za táboření : 
Poplatek za 1 osobu a den -   dospělá osoba …………………………  30,- Kč 
                                                  dítě od 6 do 15 let …………………….   20,- Kč 
Poplatek za automobil a den …………………………………………    50,- Kč 
Poplatek za motocykl a den ………………………………………….    30,- Kč 
V ceníku je zahrnuto :   
- poplatek za užívání pozemku 
- užitková voda 
- kontejner na odpadky 
- suché WC 
Pro tábořiště je zpracován provozní řád, který bude vyvěšen u obsluhy tábořiště. 

 
Irena Löriková 



 15

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 
 
 
M a t e ř s k á     š k o l a       

 
Oslava DNE DĚTÍ v MŠ 
 
Na svůj svátek dostaly děti ze třídy KOŤAT dopis od Evelíny. Z dopisu se 
dozvěděly, že Evelína je hodná čarodějnice ,která pro ně ukryla poklad. V obálce 
měly děti fotografii Evelíny navlečenou na šňůrce, kterou si zavěsily na krk  
a vydaly se za pokladem. 
Cestou plnily úkoly, které pro ně čarodějnice připravila. První úkol splnily na 
Indiánské stezce, kde se trefovaly šiškou do stromu. Cestou také poslouchaly zpěv 
ptáků, poznávaly stromy. U střelnice si zahrály pohybovou hru „Na ježibabu  
a Jeníka“, přeskakovaly a podbíhaly lano. Za zpěvu známých písní děti došly  
na louku ke „Krokodýlovi“, kde si zahrály hru „Štronzo“ a přetahovanou s lanem. 
Po hře přešly lávku a daly se do hledání pokladu, který byl ukrytý ve skále 
Děti se vrátily do MŠ se spoustou zážitků a sladkostí. 
 

Petra Kertysová 
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Přírodovědný výukový program :Pohádková zahrada  
 
Dne 30. 4. 2014 nás ve školce navštívila paní Petra Čechurová s novým 
přírodovědným výukový programem Pohádková zahrada.  
Společně s dívkami Apolenkou a Barunkou jsme se podívali do kouzelné zahrady 
jejich dědečka. Snědením kouzelných bobulí se holky zmenšily a mohly tak 
zahradu prozkoumat z neobvyklého pohledu. I když si vždy myslely, že jsou  
v dědečkově zahradě samy, najednou zjistily, že je to úplně jinak. V zahradě žije 
spousta drobotiny.A tak jsme se spolu s Apolenkou a Barunkou seznámili s jejími 
zvířecími obyvateli. Vrabečkům jsme pomohli se stavbou hnízda, motýl nám 
vysvětlil, jak probíhá jeho vývoj z vajíčka, dokonce jsme si na motýlí vajíčka, 
housenky, kukly i dospělé motýly zahráli. Prohlédli jsme si, co všechno pěstuje 
dědeček na záhoncích a na závěr jsme se přeměnili na včely a opylovali jsme 
květiny v zahradě. Když zmenšovací kouzlo vyprchalo, Apolenka s Barunkou se 
staly opět velkými a i když se jim opět zdálo, že v zahradě nikdo není, věděly,  
že to není pravda, že zahrada je plná života.  

Ladislava Pauchová 
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Mezinárodní den dětí u Sluníček 
Na Den dětí jsme si s našimi Sluníčky vymysleli, že pojedeme na výlet.  
A abychom nejezdili stále autobusem, rozhodli jsme se pro změnu dopravního 
prostředku. Školní zahrada se nám změnila v různé cesty a cestičky a děti se po 
nich proháněly na koni, na velbloudu, autem a nechyběla ani železniční trať se 
zastávkou v zoologické zahradě. Pokud si myslíte, že se bojíme výšek, tak vězte, 
že jsme naší lanovku změnili v letadlo a už jsme letěli za sluníčkem k moři. Děti 
procestovaly za dopoledne celý svět a domů si odnášely cestovatelské medaile. 
 
 
Návštěva v divadle 
      Ke svému svátku dostaly děti z naší MŠ výlet do plzeňského divadla Alfa na 
představení O zlém Drndovi. Dětská fantazie nezná mezí, a tak i malý Kája dětem 
předvedl, co všechno si umí vymyslet a ne vždy se jedná o příjemné věci. Tak 
například strašidelného Drndu, který honí děti a zavírá je do klece, nebo pana 
policistu, který se promění v kocoura místo, aby pomohl vysvobodit děti ze zajetí. 
Ještě že nás z toho strašidelného snu vysvobodila hodná babička, která všechno 
uvedla na pravou míru. Za tu chvilku strachu to ale stálo, že děti! 
 
A nastalo loučení … 
I letos jsme se na Městském úřadě v Kladrubech loučili s našimi předškoláky, kteří 
od září začnou navštěvovat základní školu. Paní starostka popřála našim dětem 
šťastné vykročení do nové školy, kde je jistě čeká plno zajímavých a užitečných 
poznatků. Klukům i holčičkám předala šerpy a pamětní listy. S paní ředitelkou 
naší mateřské školy jsme zavzpomínali na první někdy uplakané dny, kdy se malé 
slečny a kluci museli odloučit od maminek a zůstat ve třídě plné nových 
kamarádů. Několik let uteklo jako mávnutím kouzelného proutku a z mrňousků 
jsou školáci. Tak ať se vám daří a nezapomeňte se přijít ukázat do školky s taškou 
na zádech. 

Zuzana Křížová 
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Ukázka středověkých hudebních nástrojů 
     Hlasitým příchodem -  bubnováním na vojenský buben nám do MŠ přišel pan 
Jaromír Hudec představit některé ze středověkých hudebních nástrojů. A tak jsme 
se při praktické ukázce seznámili s dechovými nástroji jako je např. famfrnoch, 
kornamúza, signální roh z antilopy, šalmaj neboli pampeliška, středověké dudy….. 
a strunnými - např. mandola, fidula, niněra….. . 
Že Vám některé názvy nic moc neříkají? Naše děti pana Hudce velmi překvapily, 
když díky návštěvám na různých historických akcích v našem Kladrubském 
klášteře, dokázalyi některé z nástrojů poznat. Vybrané děti měly také příležitost si 
na nástroje zkusit samy zahrát a všichni jsme si s doprovodem dobových nástrojů 
hezky zazpívali. 

Marcela Jandíková 
 

 
Ekologický program – „Statek“ 
     V červnu nás v MŠ navštívila paní Petra Čechurová z „Ekocentra Tymián“  
se svým novým programem na téma „Statek“. 
Všechny naše děti, jako mávnutím kouzelného proutku, proměnila na zvířátka, 
která žijí právě na statku. Děti v rolích kachniček, husiček, koček, pejsků, 
kraviček, koziček, oveček, koníčků … předvedly, jak se které zvíře chová, jaké 
zvuky vydává. Také se naučily, čím jaké zvíře může hospodář, pokud nezaspí jako 
ten náš, nakrmit. 
     Přednáška byla zajímavá a velmi poutavá i pro ty nejmenší děti a za to paní 
Čechurové děkuji! 

Marcela Jandíková 
 
„Berušky a Broučci“ slavili MDD 
     Den dětí „Berušky a Broučci“ oslavili vycházkou do přírody, kde na ně čekaly 
netradiční sportovní hrátky. Děti rozdělené do družstev se opravdu snažily  
a všechny úkoly výborně zvládly. 
Vítězové? – vlastně všichni – každý si svůj „velký“ svátek užil a za svůj výkon 
dostal sladkou odměnu! 

Marcela Jandíková 
 

 
Uzavření MŠ Kladruby v době hlavních prázdnin  
Mateřská škola Kladruby se uzavře  od 14.července do 8.srpna 2014 . V této době 
proběhne v areálu MŠ výměna oken, dveří a poté celkový generální úklid. 
S ohledem na předběžné záznamy rodičů o docházce dětí  do MŠ v ostatních 
prázdninových termínech budou pravděpodobně otevřeny dvě třídy. 
Docházející děti budou hradit  za 7.+8./2014 částku jako za jeden měsíc. Ostatním 
se částka odpouští. 

 Alena Medová 
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Využití výzvy workshop projektu „Profesní rozvoj pedagogických pracovníků 
MŠ" 
Již v listopadu proběhla médii zpráva, že MŠMT podpoří mateřské školy ČR 
částkou půl miliardy korun zaměřenou na podporu učitelů MŠ. Dotace půjde 
 z Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ (OP VK ) . 
Výzva je rozdělena na 3 části :  
1) Příprava učitelů MŠ a ZŠ jako budoucích lektorů dalšího vzdělávání pedagogů 
2) Profesní rozvoj učitelů MŠ v oblasti polytechnického vzdělávání 
3) Tuzemské a zahraniční stáže učitelů MŠ 
Pedagogické pracovnice MŠ Kladruby se přihlásily ke skupině tachovských 
 i dalších učitelek našeho regionu a za pomoci společnosti LEGRO CONSULT  
z Českých Budějovic se podařilo získat finanční prostředky na výše uvedené. 
Dne 10.června se uskutečnila schůzka v Tachově se zástupci společnosti  LEGRO 
CONSULT . Zde nám bylo sděleno,že pro skupinu přihlášených mateřských škol 
 z Jihočeského, Plzeňského a Jihomoravského kraje bylo vyčleněno  14 417 608 
Kč. S vysokoprocentní jistotou garantovali, že námi vybrané semináře, stáže 
i materiální vybavení skutečně na svá zařízení dostaneme. 
Kladrubská mateřinka vysílá na semináře 4 učitelky  (práce s interaktivní tabulí, 
s papírem, se dřevem, ekologickými, přírodními materiály a nástroji, s keramickou 
hlínou a speciálním nářadím a pomůckami, práce pěstitelské a chovatelské....). 
Jako zahraniční stáž je v úvaze Francie, Itálie a Anglie, jako tuzemská Morava. 
Doufáme, že námi požadované 2 interaktivní tabule s příslušenstvím, keramická 
pec s hrnčířským kruhem a nástroje a náčiní vhodné pro práci s dřevěným a dalším 
materiálem skutečně co nejdříve zapíšeme do svého inventáře. 
 
 
Výlet do lvíčka 
Děti od Broučků , Koťat i Sluníček si vybíraly již více než před měsícem poslední 
společný výlet v tomto školním roce. Volba nakonec padla na  "Dětský svět 
LVÍČEK" v Plzni  - slibovala totiž prožít všem zúčastněným nezapomenutelný den 
plný aktivní zábavy, řádění a dovádění na bezpočtu nejnovějších atrakcí, 
skluzavek, tobogánů i prolézaček. 
        A protože prý Lvíček patří k nejmodernějším zábavním parkům v Evropě,  
s dychtivostí a nadšením jsme všichni dne 20.6. ráno ještě před osmou hodinou 
vyrazili autobusem prověřit pravdivost této informace.  
        Ohlášeni jsme byli až na devátou hodinu, ale Lvíček nás přijal již o čtvrt 
hodinu dříve. Ani si nedovedete představit, jak krátký čas nám stačil na to, 
abychom  i my učitelky byly vtaženy do skvělé atmosféry míčových bitev,  jízdy  
v tobogánu , hopsání na gumovém hradu , výstup na vrchol několikapatrové věže,  
skluz v nafukovacích pneumatikách či prolézání dalších a dalších zábavných  
i pohybových aktivit.  
        Prioritou a velkou devizou  areálu byla především bezpečnost dětí při pohybu 
v každé atrakci, příjemné zázemí k občerstvení i chvilkovému odpočinku před 
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dalšími aktivitami .  Všichni naši svěřenci se velice rychle zorientovali a naprosto 
samostatně se pohybovali (samozřejmě s naším vědomím) v celém prostoru. 
        Více než tři hodiny utekly jako voda a my jsme se - ač mnozí nechtěli - 
museli loučit. Na památku každý z nás dostal na ruku razítko lva a jako dárek 
nádavkem časopis Dráček. Některá příjemně unavená Sluníčka i Broučci neodmítli 
na zpáteční cestě při plynulé jízdě po dálnici autobusem krátké schrupnutí. 
        A určitě díky kladným zážitkům nebyly děti z naší mateřinky ve Lvíčku 
naposledy................ 

Alena Medová 

 
 
Víte , že   " 
- 13.5. proběhlo v tomto školním roce poslední   a pro předškoláčky i závěrečné) 
fotografování, kdy předškolním dětem byla vytvořena pamětní kniha s kamarády 
ze třídy  
-  20.6. pojedou všechny děti do Plzně navštívit ráj skluzavek, prolézaček, 
provazových i dalších jiných drah a dalších k pohybu a řádění určených atrakcí 
jménem  LVÍČEK -  o akci budeme informovat v dalším Zpravodaji 
 

             Alena Medová 
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Z á k l a d n í      š k o l a : 
 
 
Den dětí v ZŠ Kladruby 
Dne 2. června se konal v naší škole dětský den. Vše probíhalo na fotbalovém hřišti 
a v jeho okolí, jedenáct skupin pod vedením deváťáka muselo splnit jedenáct 
úkolů. Měli jsme na to celé dopoledne, takže jsme vše krásně stihli.  
Nakonec dostal každý malou sladkou odměnu, první tři družstva samozřejmě  
o trošku větší. Děti si určitě užily spoustu zábavy. Rozhodně to bylo příjemné 
zpestření týdne. 

Lucie Benešová, IX. 
 
Fyzikální soutěž 
V úterý 3.6. se v Plzni konala celokrajská fyzikální olympiáda. Účastnilo se jí 
celkem 72 žáků 8. a 9. tříd z každé školy v Plzeňském kraji, kteří soutěžili ve 32 
párech.  
První soutěž byla v zapojování obvodů. Po krátké pauze na občerstvení jsme se 
pustili do vyplňování testu na počítači, který se skládal ze 40 otázek. Na vyplnění 
jsme měli 20 minut, jako na všechny soutěže. Když všichni dokončili i poslední 
obvod, následoval oběd.  
Po obědě následovalo konečné vyhodnocení soutěžících, první místo obsadili 
Daniel Eret a Jan Hinterholzinger z naší školy, kteří za své vítězství dostali 
elektronickou stavebnici. 

Stanislava Kožnarová, Andrea Jančová, IX. 
 

Prodej na historickém jarmarku 
Ve dnech 17. a 18. května se na kladrubském klášteře konal Historický jarmark, 
kde naše základní škola měla stánek se svými výrobky. Vydělávali jsme jako vždy 
na zaplacení školného pro keňskou dívku Muthinu Munywoki. I přes nepříznivé 
nedělní počasí činil výdělek 3.628 Kč. Děkujeme všem, kteří si u nás něco koupili 
a podpořili tím dobrou věc. Jen díky Vám můžeme v podpoře adopce na dálku 
pokračovat. 

Marek Duřpek, IX. 
 
Střípky ze ZŠ 
- 25. duben byl ve škole ekologicky zaměřeným projektovým dnem k příležitosti 
Dne Země. Sázelo se a hlavně uklízelo. Pořád si někdo plete přírodu se smetištěm 
� A vlastně na některých místech ten rozdíl ani není vidět. Bohužel.... 
- 6.5. „vypočítal“ Daniel Eret z osmé třídy 1. místo v okresním kole Pythagoriády 
/matematická soutěž/. Gratulujeme! 
- 12.5. vystoupili žáci 5. třídy v DPS Kladruby s příspěvkem ke Dni matek... 
- 15.5. Žáci 8. a 9. třídy navštívili v rámci exkurze skládku TKO v Černošíně... 
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- 16.5. se D. Eret zúčastnil krajského kola Biologické olympiády, které se konalo 
v Plzni.  
- 18.5. se uskutečnil letošní druhý závod Rock Point Překližka Cupu – Májový 
Open Cup v lezení na obtížnost. Více v článku... 
- 17. – 18.5. prodávali žáci svoje výrobky na Historickém jarmarku v areálu 
kláštera 
- 21.5. žáci osmé a deváté třídy navštívili hornický skanzen ve Stříbře, další den  
si podzemí prohlédli i ti nejmladší z první a druhé třídy... 
- 21.5. proběhly na fotbalovém hřišti nominační atletické závody 1. stupně... 
- 22.5. bojovali kluci z 4. a 5. třídy na okresním turnaji Mc Donald´s Cup 
v Tachově o postup do krajského kola. To se sice v konkurenci dalších sedmi týmů 
nepodařilo, ale určitě to byla zajímavá zkušenost... 
- 27.5. se čtvrťáci a páťáci zúčastnili exkurze do Českého lesa... 
- 2.6. Den dětí byl hlavně o tom, jak si užít dne ve škole bez výuky ☺ Ale tak 
snadné to nebylo, protože na deseti stanovištích v blízkém okolí fotbalového hřiště 
museli všichni prokázat nejen pohybové dovednosti, ale také znalosti z různých 
vyučovacích předmětů... 
- 3.6. Krajského finále soutěže technických dovedností, které pořádala Regionální 
hospodářská komora Plzeňského kraje, se zúčastnila i dvě dvojčlenná družstva 
z naší školy.  Z 72 žáků 8. a 9. tříd ze sedmnácti základních škol ze všech sedmi 
okresů Plzeňského kraje zvítězila dvojice Daniel Eret – Jan Hinterholzinger 
z osmé třídy! Opravdu nečekaný úspěch a velká gratulace! 
- 5.6. Okresního přeboru v atletice žáků 1. stupně základních škol ze zúčastnila  
i výprava ZŠ Kladruby a vybojovala  tři medailová umístění – F. Andrle a T. 
Burešová z první třídy za 1. resp. 3. místo v běhu na 60m, S. Říhová z páté třídy za 
2. místo v hodu kriketovým míčkem/ 
- 6.6. shlédli sedmáci a osmáci zajímavý pořad o Mexiku v kině Slavia  
ve Stříbře... 
- 11.6. uspořádali členové mysliveckého sdružení zajímavou naučnou soutěž 
nazvanou Myslivecká stezka. Děti se opět dozvěděly spoustu zajímavostí  
o myslivosti. Děkujeme☺ 
- 13.6. navštívili šesťáci plzeňskou Techmánii... 
- 14.6. se konal další závod v lezení na umělých horolezeckých stěnách. Tentokrát 
jím byl 10. ročník Kladrubského expresu – lezení na rychlost. Viz. článek... 
- Ekocentrum Tymián pořádalo měsíci červnu několik přírodovědně zaměřených 
akcí. Jednou z nich byla i soutěž žáků 1. stupně, která se konala 17.6. v Klatovech 
a naši žáci získali i medailová umístění. V pondělí 23.6. vycestovali čtvrťáci  
a páťáci za poznáním až na Šumavu a 25.6. žáci 1. -3. třídy na Křivoklátsko..... 
- 24.6. besedovali žáci osmé třídy s MUDr. Marečkem – lékařem letecké 
záchranné služby a téhož dne navštívili naši školu Pernštejni – šermíři 
z Pardubicka s pořadem „Přemyslovci na českém trůně“ 
- 27.6. byl posledním školním dnem školního roku 2013 – 14. Celá škola se 
tradičně rozloučila na nádvoří a vycházející žáci v budově radnice...                                 
Hezké léto a prázdniny ☺                                                                       Pavel Nový 
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Z á k l a d n í     u m ě l e c k á   š k o l a  informuje: 
 

V letošním školním roce navštěvuje hudební obor ZUŠ Stříbro, pobočka 
Kladruby 31 žáků. Zájem o výuku v hudebním oboru je velký, kapacita hudebního 
oboru  je tak opět zcela naplněna. Žáci se učí hře na klavír, elektronické klávesové 
nástroje, kytaru, flétny, žestě, sólovému zpěvu.V rámci hudebního vzdělávání 
absolvují individuální výuku i komorní hru při hodinách společného muzicírování.  
Výtvarný obor navštěvuje 11 žáků.  
V Kladrubské pobočce ZUŠ vyučují tito učitelé: hudební obor:  St. Šmahelová,  
Kr. Radačovská,  p. řed. Fr. Kratochvíl, výtvarný obor  B. Albrechtová. 
Při ZUŠ pracuje i soubor staré hudby  CAVALLA. 
V letošním roce jste ho mohli slyšet např. na Velikonočním koncertě v klášteře 
Kladruby, na Historickém jarmarku, ve Stříbře v Městském muzeu. V závěru 
školního roku se zúčastnil soutěžní přehlídky Lochotínské štěbetání v Plzni, kde se 
umístil na velmi pěkném druhém místě. 
Za dobu působení v souboru se hráči na flétny, kytary  a jiné doprovodné nástroje 
už velmi zdokonalili. K větší autentičnosti provedení staré hudby používají repliky  
dobových hudebních nástrojů ( šalmaj, platerspiel, píšťaly s měchuřinou, cantele, 
apod.) Jejich souhra je na velmi dobré úrovni, na repertoáru mají i těžší skladby 
renesance i baroka. K umocnění dobové atmosféry  přispívají i renesanční 
kostýmy  hudebníků. Z odrostlých členů Cavally vznikl soubor Cavalla Canor, 
který se zaměřuje více na interpretaci písní období středověku. Vystupují na 
akcích historického zaměření v Kladrubech i okolí.  

Další soubor, který při ZUŠ pracuje, je 
Kladruby Band, kde žáci hrají na nejrůznější 
nástroje písně lidové i populární. Jejich 
vystoupení potěšilo letos např. při MDŽ  
v Kladrubech, seniory v DPS Stříbro, v Kostelci. 

V závěru letošního školního roku 
proběhla na ZUŠ školní inspekce, která 
navštívila i pobočku v Kladrubech. Velmi 
pochvalně se vyjádřila, jak k práci uč. St. 
Šmahelové,  tak k práci dětí, které hudební obor 
v Kladrubech navštěvují. 
Na závěr je třeba poděkovat starostce města 
Kladruby Mgr.Svatavě Štěrbové za velmi 
dobrou spolupráci mezi ZUŠ Stříbro a městem 
Kladruby a ředitelce Základní školy Kladruby 
Mgr. Ivetě Černé za stejně dobrou spolupráci se 
Základní školou, v které je pobočka ZUŠ 
umístěna a kde  fungují jak třídy hudebního 
oboru tak i výtvarného oboru ZUŠ. 
 

Stanislava Šmahelová 
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Hasiči informují    
 
Vážení spoluobčané, 
dne 30. dubna v podvečer jsme spolu s městským úřadem uspořádali Stavění 
májky. Touto formou bych chtěl poděkovat všem nehasičům, kteří nám 
s postavením pomohli, zejména p. Pospíchalovi, který jako každoročně řídil její 
přípravu a samotné vztyčení. Počasí se nám vydařilo a díky tomu nejsilnější 
jedinci vydrželi až do svítání v roli hlídačů májky. Spoustu chvály jsme slyšeli 
také na náš nový 
stan, což nás 
velmi potěšilo, i 
když si z první 
akce odnesl 
drobné šrámy. 
První červnovou 
neděli jsme se 
zúčastnili s naší 
překážkovou 
dráhou dětského 
dne, který plynule 
přešel ve dražení 
a kácení májky. 
Májku dražil náš 
člen Vladislav 
Babuška a jejím majitelem se stal Aleš Hollý za 650 kč. 
Díky nekompletnímu družstvu mladých hasičů se okresního kola Hry plamen 
v Halži zúčastnili pouze dorostenci, kteří si za 3.,4.,5.,6.,7. místo vybojovali účast 
na krajském kole v Plzni. Do kraje jeli posíleni o jednoho člena z Černošína a 
jednoho člena z Boru, aby měli kompletní družstvo. Na krajském kole skončili na 
pátém místě a byla to pro ně nová zkušenost s velkými závody. Namotivováni se 
také zúčastnili  krajského kola v požárním sportu ve Stříbře,kde ve stejné sestavě 
obsadili  také páté místo v kategorii muži. Několik dalších našich členů se podílelo 
na organizaci této soutěže, za což jim vyjádřen vděk organizátora za dobrou 
spolupráci. S družstvem dospělých jsme byli také na soutěži v požárním útoku 
v Černošíně a skončili na čtvrtém místě. 
Výjezdová jednotka se od minulého čísla zúčastnila tří událostí.  26.5. jsme vyjeli 
k záchraně psa, který spadl na skládce do jímky. 10.6. jsme hlídali požářiště kůlny 
na Pozorce a ve večerních hodinách téhož dne jsme vyjížděli na požár hrabanky ve 
Vranově. 
Závěrem bych Vám rád popřál příjemné strávení letních prázdnin a dovolených, 
které budeme užívat i my, a naplno začneme již koncem srpna na Ahoj prázdniny. 

 
Martin Větrovec 
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Včelařské okénko 
Se začátkem včelařského roku  (což není jaro,  kdy se včely „probouzejí“,   

ale září, kdy včelař připravuje včely na zimu) začaly i schůzky malých včelaříků  
ze ZO ČSV Kladruby. Každý pátek se scházelo 6 dětí, aby se dozvěděly něco víc  
o životě včel,  aby se naučily poznávat stromy a keře, aby se pobavily. Přes zimu 
se scházely ve škole,  kde měly k dispozici třídu i s počítačem, od jara pak pod 
dohledem vedoucího kroužku pana Černocha pracovaly i se včelstvy. 
V květnu porovnaly své znalosti s ostatními včelaříky z kraje na oblastním kole 
soutěže Zlatá včela v Chudenicích. Z mladších žáků byl velmi úspěšný Šimon 
Blažek, který byl ve své kategorii druhý, v kategorii starších žáků skončil Vašek 
Blažek čtvrtý. 
Ačkoliv včelařský rok vrcholí, včelaříci měli poslední schůzku před prázdninami. 
Při soutěžích si zopakovali, co se za celý rok naučili, opekli buřty a už se těší na 
další schůzky po prázdninách. 

Miloslava Junková 
 
 
Noc kostelů 2014 

      
 
       Koncem května proběhla 
v Kladrubech mezinárodní akce 
s názvem Noc kostelů. V rámci Noci 
kostelů 2014 bylo jen v plzeňském 
kraji zapojeno přes 130 kostelů  
a modliteben. Kladruby se do tohoto 
projektu zapojily již po páté v řadě.  
    V pátek 23. května seznámil 
kladrubský chrámový sbor 
návštěvníky s historií liturgické 
hudby a pro odvážnější jedince byl 
připraven nezapomenutelný zážitek 
v podobě výstupu na věž kostela 
sv. Jakuba. 
 
ŘKF Kladruby by velmi ráda 
poděkovala všem zúčastněným, kteří 
se na této akci podíleli. 
 

Silvie Strachotová 
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Den Koní 2014 
Největší akcí JK Kladruby je každý rok Den koní a ten máme v tuto chvíli 

již za sebou, jak všichni doufáme úspěšně.Tradičně celá akce začíná průvodem 
koní po městě, který vychází v 13:30 hodin z areálu klubu, a tak se stalo i tento 
rok. Po návratu koní do areálu následuje krátká pauza na odsedlání a přípravu koní 
na další program, který se již odehrává na pískovém kolbišti v areálu jezdeckého 
klubu. V 14:30 hodin začal program akce v areálu fanfárou složenou přímo pro náš 
jezdecký klub a následovala již zažitá modlitba koně. Po tomto krátkém úvodu byli 
předvedeni všichni čtyřnozí svěřenci, kteří se ve stájích nacházejí, a ke každému 
z nich se návštěvníci mohli dozvědět, po jakých je rodičích, kdy se narodil, jakého 
je plemene nebo k čemu je v klubu využíván, případně nějakou zajímavost, kterou 
se vyznačuje. Ihned po prezentaci koní  následovala jezdecká část programu, kde 
byly prezentováni předvádění koně v různých disciplínách jezdeckého sportu a na 
různých stupních výcviku, tak aby diváci mohli vidět rozdíl mezi začínajícími 
jezdci a jezdci, kteří se jezdectví věnují již déle a prošli výcvikem v naší jezdecké 
škole. Návštěvníci mohli vidět vystoupení několika věkových kategorií dětí 
cvičících voltiž na ponících, a to od nejmenších dětí ve věku od 4 let na různé 
hudební doprovody a v různých vtipných stylizacích, tak že bylo možno shlédnout 
Pata a Mata nebo Holky z naší školky. Pro pestrost programu bylo předvedeno 
několik jezdeckých disciplín napříč jezdeckým sportem a to od ukázky výcviku 
Islandských pony, přes ukázku westernových disciplín, drezurního ježdění, 
parkurového skákání, až po ukázku práce koně v zápřeži. 

Vrcholem programu byla čtverylka 6 koní, která byla velmi dynamická  
a i díky dramatické hudbě to byla pěkná podívaná. 
Po ukončení oficiální části programu bylo možno nechat svézt děti zdarma na 
ponících a prohlédnout si prostory stájí, či posedět v areálu u jídla či pití. 
Počasí nám na rozdíl od loňského roku také přálo, což z velké části zajistilo 
úspěšnost akce a množství diváků. 

Všem, kteří nás podpořili svou návštěvou či pomocí s přípravou akce, 
velice děkujeme a těšíme se na úspěšnou spolupráci i v roce příštím.   
Tým JK Kladruby Pony Farm     Emil Kraus 

 



 27

Konec nebo začátek  

– 1. část 

Všechna čtyři evangelia předpokládají, že doba, kdy se učedníci setkávali se 
vzkříšeným Ježíšem, byla omezená. To potvrzuje i apoštol Pavel ve svém prvním listě do 
Korintu. Dokonce si je vědom, že on se setkává s Kristem jako poslední.   I když pro mnohé 
bude vůbec fakt těchto setkání sporný a bude mít spíše „pohádkový nádech“, křesťanská 
víra je považuje za normální součást Božího zjevení, které mají dvojí smysl: 1. Shromáždit 
okruh učedníků a pokusit se kolem Krista – Mesiáše sjednotit Izrael; 2. Učedníky vyslat ke 
svědectví o živém Ježíši a toto svědectví podávat nejprve Židům, i když pověření 
Kristových svědků je univerzální (srov. Mt 28,18; Sk 1,8; Sk 22,21) 
  Ke svědectví o živém Kristu patří i zpráva, že Ježíš opět přijde, aby soudil živé 
 i mrtvé a nastolil definitivně Boží království. Jak tedy pak chápat ukončenost setkávání se 
vzkříšeným Kristem a ohlašování jeho dalšího příchodu? Jak je možné, že se křesťanská 
víra mohla udržet, když se v prvních letech a desetiletích její existence nenaplnilo 
očekávání příchodu království, příchodu Ježíše ve slávě? Je nebo není tedy všemu konec? 
Před Ježíšovými svědky se nahromadila celá řada otázek od posluchačů. Svědčili, že Ježíš 
je živý, že nezůstal v hrobu, že skrze Něj se můžeme i my stát živými. Logicky se tedy 
ptáme: Jak? Kde ho najdeme? Říkáte, že je povýšen „na Boží pravici“ (Sk 2,33), tedy je 
pryč. A přesto tvrdíte, že není zcela nepřítomen. Ptáme se tedy znovu jak to? Co a kde je 
Boží pravice? 
  Mnoho otázek, na které hledejme odpovědi v události, kterou si připomínáme na sklonku 
velikonoční doby. Všeobecně je nazývána Nanebevstoupení a máme o ní zprávy 
v Lukášově evangeliu a ve Skutcích apoštolů, tedy od stejného autora. Poslední věty 
evangelia nám svědčí o tom, že Ježíš se svými učedníky vyšel z Jeruzaléma směrem 
k Betánii, pozvedl ruce, požehnal jim, odloučil se od nich a byl nesen do nebe. A učedníci 
se vrátili plni radosti. Zdá se nám to divné? Nepochopitelné? Asi bychom čekali opak. Svět 
se nezměnil k lepšímu a Ježíš odešel – už podruhé. Navíc dostali sotva splnitelný úkol 
postavit se nejen před soukmenovce, ale i před celý svět a svědčit, že Ježíš, který v očích 
mnohých ztroskotal, je zachráncem všech, hebrejsky Mesiáš, řecky Kristus, česky 
Vykupitel. Jak se mohli vracet s radostí a ještě chválit Boha, vždyť přece každé loučení 
zanechává smutek! 
  Jediné rozumné vysvětlení by bylo, že se učedníci necítí opuštění. Že událost, kterou  
s Ježíšem zažili, neznamená jeho odchod do neproniknutelných kosmických sfér, do, pro 
nás smrtelníky, nedostupného nebe, ale že jsou si jisti novou Ježíšovou přítomností. 
Přebývání „na Boží pravici“ je tedy jakýsi druh přítomnosti, jakási trvalá blízkost, která se 
pro učedníky stává zdrojem radosti a pro nás možností tuto radost zakoušet a sdílet. 
Skutky apoštolů však ukazují učedníky ještě v jiném světle. V posledním rozhovoru 
s Ježíšem se ptají, zda je nyní čas obnovit v Izraeli království? Ptají se zcela legitimně  
v době, kdy Izrael byl pod nadvládou Říma a na slavné doby Davidova a Šalamounova 
království se jen vzpomínalo. Zároveň je nutné připomenout, že právě tyto vzpomínky se 
pro ně staly určitým vězením. Z něho vyvádí Ježíš, když místo obnovení pozemského 
království slibuje obrovský dar – dar Ducha svatého. V něm budou schopni onoho velkého 
svědectví o Boží lásce a milosrdenství. 
 
S použitím myšlenek papeže Benedikta XVI. Sestavil         P. Mgr. Petr Mecl 
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Rybářský kroužek informuje: 
      V minulých číslech kladrubského Zpravodaje jsme psali o plánovaných akcích, 
které mladé rybáře čekaly. Nyní se již můžeme pochlubit několika skvělými 
úspěchy:  
26.4. jsme se zúčastnili územního přeboru RT(rybolovná technika)  
ve Kdyni, kde jsem získali hned několik cenných kovů:  

Žáci -     1.místo  PECHMANN  VÁCLAV 
                                     2.místo  HAVRÁNEK  DAVID 
                                    3.místo  GANOBJAK   KRYŠTOF 
                                    4.místo   POSPÍŠIL ALBERT 
                            žákyně: 1.místo  KRAUSOVÁ  SIMONA 
                             st.žáci:  2. místo  HAVRÁNEK  VÁCLAV 
 
A druhé místo jsme si vybojovali v kategorii družstev z celkového počtu 9 týmů. 
     Dále nás čekalo okresní kolo Zlaté udice, kterou jsme pořádali pod záštitou MO 
ČRS STŘÍBRO. Dokázali jsme využít domácí půdy a posbírali jsme další medaile 
a zasloužený postup do krajského kola ZU konaného v Nýrsku, kam jsme již odjeli 
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na tři dny. Zde jsme se umístili takto 
Žáci: 1. ŠTĚRBA  ALEXANDR 
 2. PECHMANN  VÁCLAV 
 3. HAVRÁNEK  DAVID 
Žákyně:  1.  KRAUSOVÁ  SIMONA   
St. žáci:   2. HAVRÁNEK   VÁCLAV 
       V Nýrsku  všichni pořádně zamakali a přivezli spoustu kovů a první místo  
v kategorii družstev, které nám zajistilo postup za plzeňský kraj na národní kolo 
ZU ve Vodňanech ( 20-22.6). Pohárem a medailemi jsme se pak pochlubili  
u kacení májky, kde nás čekalo skvělé přivítání. 
       Překvapením pro nás všechny a ostaní bylo, že 4 naši svěřenci se dostali na 
národní kolo ZU, které se konalo ve Vodňanech, kam jsme odjeli v této sestavě: 
HAVRÁNEK DAVID, HAVRÁNEK VÁCLAV, ŠT ĚRBA ALEXANDR, 
KRAUSOVÁ SIMONA  a tým doplnili KAŇKA  JAROMÍR (Černošín) a ZAJÍC 
VLADIMÍR (Horšovský Týn). 
       Do Vodňan jsme v pátek odjížděli ve skvělé náladě a připraveni se porvat  
o medaile, ale přece jen konkurence byla obrovská, ale už to, že jsme se tam 
dostali, byla pro nás výhra. Byli jsme ubytováni na rybářské škole, kde jsme 
absolvovali první disciplínu v RZ (rybářské znalosti). Také jsme navštívili místní 
muzeum, sádky  a  rybářskou fakultu. 
LRU (lov ryb udicí) byl na nedaleké řece Otavě v Písku, ryby nám moc nebraly, 
takže jsme bojovali o každý centimetr a gram. Za tuhle disciplínu si naše SIMČA 
KRAUSOVÁ vybojovala krásnou stříbrnou medaili. 
Poslední nás čekala RT (rybolovná technika), která byla připravena na hřišti  
v Milenovicích poblíž Vodňan. Po třech dnech snažení a bojování jsme získali  
6. místo v kategorii družstev, z celkového počtu 8 krajů. 
Národní kolo Zlaté udice pro nás byla velká zkušenost a sbírka skvělých zážitků. 
Děkujeme Vám všem, kteří jste nám drželi palce a fandili nám. 
  
S pozdravem Petrův Zdar vedoucí kroužku    Petr Havránek a Bohumil Kraus       
 
HISTORIE  
 

 
Konečně rozluštěná záhada 
Kde stál původní hřbitovní kostel sv. Petra? 
 
Něco z historie kostela sv. Petra 

Už dlouho se vedou spory a dohady historiků, archeologů, ale i samotných 
kladrubských občanů o místě, kde stával původní hřbitovní kostel sv. Petra, který 
byl v roce 1796 pro špatný stav zbořen. Stavební materiál z něho byl v roce 1808 
použit na přestavbu městského pivovaru, zničeného při požáru Kladrub v roce 
1711. Pivovar byl sice provizorně obnoven, ale kladrubští občané sepsali v roce 
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1798 petici pro vrchnostenský úřad, aby materiál ze zbořeného kostela mohl být 
použit k dostavbě nedokončených pivovarských budov. Originál této petice je 
uložen v Okresním archivu v Tachově s vlastnoručními podpisy obyvatel Kladrub 
téměř za všechna tehdy existující popisná čísla domů celého města. 

Stáří zbořeného kostela zatím nikdo nezjistil, první písemná zmínka o něm 
pochází teprve až z roku 1344, kdy v něm byl farářem Ctibor. Tehdy došlo ke 
směně pozemků mezi farou a klášterem, když klášter si ke svým polím připojil dva 
farní pozemky ležící blízko kostela sv. Petra, a Ctiborovi za ně dal jiné, které se 
nacházely ve Vrbici. Přesto lze předpokládat, že tento kostelík mohl existovat už 
ve 12. století jako románský poblíž knížecího tržiště, jak to bývalo zvykem. Tržiště 
se táhlo téměř od míst zvaných později U Akátu, přes dnešní stříbrskou silnici (ta 
tehdy ještě neexistovala), až k onomu kostelíku u hřbitova. Pravděpodobně se 
kolem tehdejšího kostela rozkládal hřbitov a také vedla, stejně jako i v dalších 
letech, cesta z Kladrub do Stříbra. 

Stará farní kronika popisuje latinsky hned na počátku svých zápisů k roku 
1775 tehdejší gotický kostel sv. Petra jako někdejší farní a také nejstarší kostel 
v celé kladrubské farnosti, pod jehož správu patřil i kostel sv. Jakuba na náměstí. 
Protože stál mimo samotné město, byly v něm, jakožto farním, slouženy obřady 
jen k některým významným svátkům, které kronika vyjmenovává, mimo jiné také 
na svátek apoštolů Petra a Pavla. Na hřbitově, nacházejícím se tehdy u tohoto 
kostela, byli pohřbíváni obyvatelé okolních vesnic nebo ti, kteří zemřeli 
v Kladrubech, ale trvale zde nebydleli. Také kronika uvádí, že není nic známo  
o jeho založení. 

Kostel byl goticky přestavěn a ve věži zřízena hláska, v níž bydlel hlásný. 
Začátkem 17. století, těsně před začátkem třicetileté války, byl kostel a především 
jeho věž již ve velmi špatném stavu. Kladrubská vdova Anna Laziusová věnovala 
ve své závěti 1000 kop grošů míšeňských na jeho opravu a pověřila svého synovce 
Jana Šindla, aby tuto opravu zajistil. Jenže ten stavebním pracím sám nerozuměl, 
tak požádal svého starého příbuzného Jehela, aby se tohoto úkolu ujal. Než se tak 
ale mohlo stát, mladý Šindl peníze stačil sám utratit. Pak začala dlouhá válka, a 
navíc starý Jehel na jejím začátku zemřel. Šindl zmizel z Kladrub, ale ještě před 
svým odchodem ujišťoval klášterního opata dopisem, že se brzy do Kladrub vrátí  
a vše k jeho spokojenosti zařídí. Zda se tak stalo a kostel se opravil, to není už 
nikde uvedeno. Zřejmě asi k tomu nedošlo. A tak chátral dalších více než sto let, 
farním kostelem se stal mezitím sv. Jakub na náměstí a v roce 1792 byl starý 
kostel natrvalo uzavřen. 

 
Hledání, kde kostel stál   

Wilhelm Schöft ve své historii Kladrub z roku 1891 uvádí jen stručně, že tento 
kostel stával západně od tehdejší hřbitovní zdi. Já jsem ve Zpravodaji několikrát 
tvrdil, že podle některých leteckých snímků by se měl nacházet asi 60 až 70 metrů 
západně od hřbitova na vedlejším poli. Archeolog doc. Karel Nováček se naopak 
domnívá ve své knize o kladrubském klášteře, že tento kostel stál v místech dnešní 
severní (horní) zdi, která tam pochopitelně tehdy ještě nebyla, přibližně v místech 
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nynější betonové jímky na hřbitovní odpad. Hřbitov byl teprve v roce 1926 
rozšířen k severu, do té doby končil na úrovni dnešního hřbitovního kostela. Ale 
nyní se ukazuje, že ani jedna z těchto domněnek nebyla správná. K tomuto tvrzení 
mě opravňují dva shodné, německy psané zápisy, jeden v městské kladrubské 
kronice, druhý ve farní kronice k roku 1857. 

V obou je uvedeno, že v létě roku 1857 došlo k rozšíření kladrubského 
hřbitova k západní straně, i když to tehdy nebylo třeba a nebyl k tomu žádný 
přímý důvod, ani se tak nestalo na nějaký příkaz. Hřbitov sám od sebe je místo 
všeobecně posvěcené (německy Gottesacker, tedy Boží pole) a každý dům tam má 
své posvátné místečko, a tak by se toto prostředí mělo stát v budoucnu i přátelštější 
pro obyvatele města, poznamenávají oba zápisy. Proto bylo, na podnět jednoho 
kladrubského měšťana (jeho jméno kroniky neuvádí), rozhodnuto, že obecní 
pozemek, na němž stával kdysi kostel sv. Petra, bude připojen k území hřbitova  
a kolem vnějších hřbitovních zdí budou vysázeny akácie (myšleno akáty). Tak 
tedy v budoucnu budou mít unavení návštěvníci hřbitova i pocestní na cestě 
vedoucí kolem příjemný stín. Zřejmě byly akáty vysázeny i při západní zdi, ale 
místo nich jsou tam dneska lípy. 

To tedy znamená, že v roce 1857 byl hřbitov rozšířen o vedlejší obecní 
pozemek, který se nacházel na jeho západní straně, tedy někde mezi dnešní 
pumpou na čerpání vody a současnou západní zdí. Na tomto pozemku stál podle 
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těchto zápisů v kronikách původně nejstarší kladrubský kostel mimo klášterní 
areál. V tom samém roce byla opravena i cesta ke hřbitovu, která byla 
v havarijním stavu. Když sedláci po ní jeli na svá pole u hřbitova, jen s velkou 
námahou překonávali vysoký násep, a zvláště v době jarního tání či stoupající 
vody nemohli tudy projet. Město proto vybudovalo za 35 zlatých kanál, kterým 
přebytečná voda odtékala mimo cestu. 

     
Dnešní hřbitovní kostel 

Dnešní hřbitovní kostel se stejným zasvěcením jako tehdejší, tedy sv. Petra, 
byl postaven v roce 1884 jako pseudogotický. Stalo se tak na podnět manželů 
Wenzela a Barbory 
Floßmannových z č. 99, kteří 
mají svůj hrob právě u západní 
stěny tohoto kostela. Na jejich 
podnět byla vyhlášena sbírka a 
utvořen komitét pro výstavbu 
kostela, v jehož čele stanul právě 
pekař Wenzel Floßmann, členy 
byli Adolf Ebert, farář Anton 
Schwager, páter Michael 
Hornsteiner, Anton Iwan, Franz 
Auer a další. Se stavbou se 
začalo v říjnu roku 1882, 
v listopadu pak dr. Ignác Fasl ze 
Stříbra provedl změnu 
v pozemkové knize. V lednu 
následujícího roku byla 
dokončena střecha kostela, 
v červenci věž s křížem a do 
báně vložen pamětní list. Dřevo 
pro střešní konstrukci zajistila 
vrchnost, pro věž město Kladruby společně s obcemi Láz, Brod a Milevo. Zvon 
zaplatil poštmistr Franz Auer. Celkový náklad na stavbu tohoto kostela činil 3 685 
zlatých. 

Kostel byl otevřen a vysvěcen 27. července 1884 za přítomnosti kladrubského 
rodáka, preláta Hornsteinera. V 10 hodin vyšel průvod se zpěvem od kostela na 
náměstí, jehož se zúčastnili představitelé města, školní mládež, zástupci cechů 
s prapory a mnoho lidí z Kladub i okolí. Po vysvěcení se průvod vrátil do kostela 
sv. Jakuba, kde byla sloužena slavnostní mše Te Deum. 

Obraz sv. Petra na kostelním oltáři namaloval vídeňský malíř Anton Ebert, 
syn kronikáře a archiváře windischgrätzské vrchnosti na kladrubském zámku.  

Socha Piety, Panny Marie s mrtvým Kristem, byla přenesena do tohoto 
kostela z kapličky u stříbrské silnice, která byla v šedesátých letech minulého 
století zbourána.                                                                                      Jiří Čechura  
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KULTURA 
 

Poděkování  
V neděli 1.6.2014 jsme opět nachystali vše potřebné na oslavu 

Mezinárodního dne dětí.  V letošním roce se počasí opravdu vydařilo, a tak jsme 
mohli pozvat všechny děti na trávník do Kostelní ulice. Přišlo se pobavit 220 dětí 
s doprovodem. Takže na trávníku bylo hemžení jako ve včelím úle. Město 
Kladruby zaplatilo pronájem obřího skákacího hradu, kam se opravdu vešly 
všechny děti, a také AQUAZORBING, který ocenili i větší děti.  

 I když se všichni snažíme, není jednoduché připravit program na celé 
odpoledne tak, aby se pobavily děti všech věkových kategorií. Máme 
v Kladrubech velké štěstí, že je tu stále dost ochotných lidí, kteří ve svém volném 
čase s tímto programem pomohou. A to je v současné době velká vzácnost.  
Proto MOC DĚKUJEME :  

Sboru dobrovolných hasičů za překážkovou dráhu. 
Střeleckému klubu, který tradičně připravil st řelbu ze vzduchovky. 

Kladrubské divadelní společnosti za jejich čertovské soutěže, které byly jako 
vždy doprovázeny krásnými kostýmy ochotníků. 

Fotbalistům za soutěže ve střelbě na branku. 
Ivaně Dejlové za zdobení perníčků. 

Horolezeckému kroužku Maglajz za perfektní servis na horolezecké lanovce. 
Markét ě Liškové  a dalším dobrovolnicím za malování na obličej. 

Pony farmě za umožnění jízdy na ponících. 
Petře Čechurové za „hrátky s přírodou“. 

Mlékárn ě Stříbro, s.r.o. za jogurty 
a všem organizátorům a jejich rodinným příslušníkům, protože bez jejich ochoty 
a času by se akce v tak velkém rozsahu nedala zorganizovat. Děti ještě měly 
poukázky a každý si mohl domů odnést vlastnoručně vyrobený „špendlík“. 
Na závěr si děti odnesly jogurt a smlsly si na párku v rohlíku i  zmrzlině. 

Eva Pomyjová 
 
 
Pozvánky:  

 

„BENEDIKTINSKÉ DNY“ 
 11. + 12. července 2014 
18. + 19. července 2014 

klášter Kladruby- vždy od 20.00 hodin. 
Objednávky vstupenek od 1.července 2014, 

na tel. č. 374 631 773,  e-mail: kladruby@plzen.npu.cz 
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Město Kladruby  
společně 
s Národním památkovým ústavem v Plzni   
pořádají 
37. ročník hudebního festivalu 
KLADRUBSKÉ LÉTO 

 

PROGRAM : 
Sobota 26. 7. 2014                 1. koncert                      15  : 00 hodin 

 

VARHANNÍ  KONCERT  
Michal NOVENKO– varhany 

 

Sobota 2. 8. 2014                 2. koncert                      15  : 00 hodin 
 

JOSEF SUK ENSEMBLE 
 

komorní soubor 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 9. 8. 2014                 3. koncert                      15  : 00 hodin 
 

Felix SLOVÁČEK sen. + Felix SLOVÁČEK jun. 
ORCHESTR  ATLANTIS  - komorní soubor 
 

Dirigent : Vítězslav Podrazil  
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 16. 8. 2014                 4. koncert                      15  : 00 hodin 
 

GREATER GWENT YOUTH ORCHESTRA        
& YOUTH CHOIR 

  
----------------------------------------------------------------------------------- 

Vstupné na jednotlivé koncerty je 130,- Kč, permanentka  
na všechny koncerty 400,- Kč.  

Informace o předprodeji: MěÚ Kladruby,  
tel. 374 616 711, 374 616 716, 

kultura@kladruby.cz.  
Veškeré informace na www.kladruby.cz 
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h u d e b n í    f e s t i v a l 
Kladrubské  léto  2014  - XXXVII. ročník     p o d p o ř i l i : 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Mediální partneři jsou : 
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„KLADRUBSKÁ POU Ť   2014“ 
 
pátek   15. srpna 2014 Vernisáž výstavy  
  na „Staré poště“ 
 

sobota  16. srpna 2014  4. koncert Kladrubského léta  
  -15.00 klášter 

„Sulanův statek“   Chovatelská výstava  
„Sulanův statek“   Výstava zemědělské techniky  
„Stará pošta“   Výstava  
náměstí   17.00 - VOXEL 
    18.30 – LUCIE REVIVAL   
   20.30 - EXTRA BAND REVIVAL 
 

neděle 17. srpna 2014 10.00 Josef ZÍMA + STAVOVANKA 
14.00 Martin KOMÁREK  
         – STIHL TIMBER SPORTS  SHOW 

    15.00 Vyhlášení soutěže „Nej. okno“ 
    15.15  AGNES ROCK     
    15.30 Vyhlášení 1. ceny-chov. soutěž      
     
                             
 
 
 
 
 
„Sulanův statek“      chovatelská výstava,  
 výstava zemědělské techniky, výstava     
  
Kostelní ulice - pouťové atrakce,  
stánkový prodej, občerstvení … 



 37

„Nocí ke hvězdám Santiniho Aichela“ 
8.+9.8.2014 

v kladrubském klášteře 

 
 

 „AHOJ  PRÁZDNINY“ 
30.srpna 2014 od 14.00 na fotbalovém hřišti  
 

Pohádkový les, střelba ze vzduchovky, zásahové ukázky, paintballová střelnice, 
lanový traverz, soutěže pro děti… 

 
 
 
 

Akce připravované v měsíci září a říjnu 2014 
 
 6.9.2014        Memoriál Vojty Šrámka                              
13.9.2014  Kladrubská studna-soutěž v požárním sportu 
13.9.2014  Slavnosti vína a medu – hraje cimbálová muzika Verbuňk    
25.9.2014  Ondřej Smeykal- didgeridoo  + hosté-koncert v klášteře    
28.9.2014   Kladrubská 10        
3.10.2014        Zábavný den pro seniory   
4.10.2014  Hubertova jízda                        
11.10.2014  Hubertova jízda          
24.10.2014  Klubový večer   

Eva Pomyjová 
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VÍTÁNÍ  OB ČÁNKŮ 

 

V sobotu 30.5.2014  proběhlo v 16.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu 
v Kladrubech již 111. vítání občánků. 

 

Přivítáni byli: 

 
Michal KREJČÍ             Kladruby 

Natálie     KAJEROVÁ         Kladruby 

Jan            KURŠ                    Kladruby 

Jakub        RYTÍŘ                   Kladruby 

Lukáš       HAVRÁNEK          Kladruby 

Jaroslav      STARÝ                Kladruby 

Viktor       BENDA                  Kladruby 

 Filip       HRBEK                     Kladruby  
Alžběta      VAŇKOVÁ      Kladruby 

Monika   DRÄCHSLEROVÁ   Kladruby 

Elena     KERMESOVÁ          Kladruby 

Leontýna   PAŘÍZKOVÁ            Milevo 

Leontýna    HUBÁČKOVÁ          Láz 
 

 

 

 

 

Městský úřad Kladruby       

Sbor pro občanské záležitosti 
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Blahopřejeme    
  
V měsíci červenci a srpnu 2014 se dožijí významného životního jubilea   
tito naši občané: 
 
Červenec :     Srpen: 
 
Šlapák Václav     Unzeitig Jan  
Lišková Zdenka    Hilfová Anna           
Hollá Zdeňka    Nouza Václav            
Cvrk Miroslav (Brod)   Voják František (Láz) 
Čechurová Marta   Blábol Jindřich          
Zámek Miloš    Hellerová Hana 
Kopecký Jindřich   Józa Jaroslav  
Kotrlíková Božena    Borisovová Jana 
Pánek Jiří    Prantlová Vlasta 
Rudolfová Miroslava   Fáč Jan 
     Víderšperk Karel 
     Mrňáková Jana 
 
 
 
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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Nejhezčí čas  
 
 

Letní čas bývá nejkrásnější z roku 
slunečním jasem, ptačími zpěvy 

ržáním koní u obroku 
i šťastným smíchem milé děvy. 

 
V zelených stromech maličká ves 

a člověk, který láskou stůně, 
nebeská modř a rozlehlý les, 

zlatá pole a temné tůně, 
 

to všechno patří k lidské duši, 
to krásno, které dojímá 
životu tahle milost sluší 
překrásná letní hodina. 

 
Buď pozdraveno léto všemi, 

kteří tě věky milují 
pozlať nám pole pšenicemi 
odpusť těm, co na tě žalují. 

 
 

 
 

 
         Blanka Krýslová  
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SPORT 
V sobotu 14.6.2014 se dohrávaly poslední zápasy v Krajské 
soutěži II. t řídy žen.  

Této soutěže se účastnilo 11 družstev z celého plzeňského kraje. Pro 
velký počet družstev byla soutěž rozdělena na dvě skupiny, ve kterých týmy hrály 
systémem každý s každým. Po podzimní části soutěže naše ženské družstvo vedlo 
tabulku s velkým bodovým náskokem nad zbytkem týmů. Tento bodový náskok 
družstvo udrželo a vyhrálo celou skupinu o 6 bodů. 
Následovalo poměření sil mezi oběma skupinami. V sobotu 7.6.2014 se hrálo zde 
v Kladrubech na antukových kurtech semifinále, kde se naše hráčky utkaly 
s tachovskými děvčaty. Po dvou krásných a hlavně vítězných zápasech se naše 
děvčata probojovala do finále, které se konalo o týden později opět v Kladrubech.  
Na kladrubské kurty se dostavilo mnoho fanoušků, kteří napomáhali našim 
děvčatům v zápase proti druhému finálovému družstvu Domažlic B. Soupeřky  
se dostavily v plné síle, s touhou vyhrát, a postoupit tak do vyšší soutěže 

Krajského přeboru I. třídy. Toto se jim nakonec díky skvělým výkonům našich 
hráček a podpory fanoušků nepodařilo. Děvčata předvedla výbornou hru, od 
podání až po vybírání v poli, a získala tak převahu nad soupeřkami. Tímto 
výkonem naše družstvo vyhrálo a postupuje tak do vyšší soutěže KPI, která se 
bude hrát přes zimu v tělocvičně. 
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Složení družstva: Jana Kaslová, Aneta Škorvánková, Barbora Lindová, Terezie 
Lindová, Světlana Vachtová, Kateřina Bradáčová, Lenka Korbelová, Lenka 
Žižková, Radka Pavlíková, Šárka Pomyjová, Eva Berková,  Markéta Kučerová, 
Jane Nedvědová, Eva Nedvědová, Adéla Steinerová a Kateřina Osmiková 
Za celé naše družstvo bych chtěla moc poděkovat všem fanouškům, kteří nás celou 
sezonu podporovali a „dotáhli“ nás až k postupu. A doufám, že nás přijdou 
podpořit i v sezoně následující a vytvoří nám stejnou, ne-li lepší atmosféru jako při 
posledním finálovém zápase.  

Aneta Škorvánková 
   

Kladrubský expres – 10. ročník, Velká cena VIP ceny.eu 
 Možná nešťastný termín /konkurence jiných závodů – Rock and Snow 
v Plzni, Tendon Cup v Orlové/ nebo jen pěkné letní počasí způsobily, že na desátý 
ročník Kladrubského expresu v lezení na rychlost a současně i letošní třetí závod 
Rock Point Překližka Cupu dorazilo jen 33 závodníků. Ale ani nízký počet neubral 
na atraktivnosti, protože tady se leze a  fandí na plné pecky! Asi nejvíc byla slyšet 
výprava z DDM Sova Cheb. Zřejmě dobrá taktika a dobrý oddíl, protože tentokrát 
nasbírali 6 medailí /nejvíc ze všech/. 
 Kvalifikace a stejně tak i finále probíhaly podle stejného scénáře. Každý 
závodník lezl dvakrát cestu A a dvakrát cestu B v kvalifikaci i ve finále. Součet 
nejlepších časů z cest určil vítěze. Opět se ukázalo, že v této disciplíně vítězí lezci 
na atomový pohon. Ti pak mohli dočerpat energii z nádherně vypadajících dortů, 
kterými pořadatelé opět obohatili výběr cen pro medailisty. 
 Pochvalu před nastoupenou jednotkou zaslouží DOLEZci z Domažlic. 
Jejich vždy vysmátá banda pojala závody jako sportovně kulturně-společenskou 
událost: závody, prohlídka kladrubského kláštera a na závěr pozdního odpoledne 
lezení na venkovní horolezecké stěně. Vzhledem k tomu, že domažličtí také staví 
venkovní stěnu, rýsuje se možná další závod Překližky. Tak třeba za rok uslyšíme: 
„Vítejte hu nás!“ :-D 
Další závody Rock Point Překližka Cupu nás čekají až na podzim, takže krásné 
léto! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 43

Kladrubský expres 2014 - výsledky: 
Kategorie:  
H1: 1.J. Šik, Plzeň, 2. Z. Štička, DDM Stříbro, 3. Š. Kovařík, Maglajz Kladruby 
D1: 1. E. Čechurová, Maglajz Kladruby 2. T. Polcarová, Sokolov  
        3. M. Troníčková, Plzeň 
H2: 1. V. Čechura, Maglajz Kladruby 2. O. Hartl, Cheb 3. Š. Blažek,Skoba Stříbro 
D2: 1. P.Nová, Maglajz Kladruby 2. A.Artimová,Skoba Stříbro 3.    
            Z.Švecová,Maglajz Kladruby   3. I.Freybergová,Skoba Stříbro 
H3: 1. M. Honsig, Lezci – Tachov 2. J. Holý, DDM Cheb 3. A. Kopřiva,  
           Namche Praha 
D3: 1. K. Matúšová, Skoba Stříbro 2. J. Hegerová, DDM Cheb 3. B.Joselevičová,  
            Lezci-Tachov 
H4: 1. P. Pinc, DDM Cheb 2. M. Kalous, DoLez Domažlice 
D4: 1. M. Matúšová, Skoba Stříbro 2. K. Boučková  3. B. Rybová, obě DDM Cheb 
Více informací na: www.preklizkacup.cz  

Pavel Nový 
 
 
 

Víte, že … 
 
…oslavy Mezinárodního dne dětí v Kladrubech se zúčastnilo 220 dětí… 
 
…na KladRockFest do Kladrub přišlo před 400 platících návštěvníků… 
 
… Kladrubské lesy, s.r.o. budou v době od 11.8.2014 do 24.8.2014 čerpat 
řádnou dovolenou, tudíž dochází k uzavření celého provozu… 
 
… Mateřská škola v Kladrubech je zavřena od 15.7.2013 do 16.8.2013… 
 
… kladrubská knihovna bude přes léto uzavřena od 5.8.2014 do 28.8.2014… 
 
…začal předprodej permanentky na 37. ročník hudebního festivalu 
Kladrubské léto 2014. Tento hudební festival organizuje zcela Městský úřad 
v Kladrubech za spolupráce s Národním památkovým ústavem - správnou 
kláštera v Kladrubech.  
 
…Městské muzeum ve Stříbře  uspořádá opět v  galerii městského muzea 
výstavu amatérských umělců  „Babí léto“.  Vystavovat lze amatérská díla 
všech oborů (kresby, grafiku, obrazy všech technik, fotografie, trojrozm ěrná 
díla atd.). Umělecká díla dodejte do Městského muzea ve Stříbře nejpozději 
do 18.srpna 2014. 
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…do Kladrub přijede „putovní kino- KINO TADY“  v pond ělí 4.8.2014. 
podrobnosti budou před akcí na webu www.kladruby.cz... 
 
…jsme v Kladrubech odevzdali do zpětného odběru celkem 1.294 kg 
elektrozařízení- konkrétně 33 kusů televizí, 14 kusů PC monitorů- tj. 1.040 kg 
a dále 254 kg ostatních drobných elektrozařízení. Díky zpětnému odběru 1 ks 
televize (monitoru) dojde k úspoře 794 litrů pitné vody, čímž nevznikne stejné 
množství znečištěných odpadních vod. Stejné množství vody je například 
spotřebováno při 60 cyklech myčky nádobí.  
 
… Město Kladruby nabízí k pronájmu nebytový prostor za účelem zřízení 
prodejny potravin v Domě s pečovatelskou službou v Kladrubech. Měsíční 
nájemné 500 Kč + náklady na energie. Prodejna je z větší části vybavena-
prodejní pulty, mrazák, lednice, pokladna. Prohlídka je možná po dohodě na 
MěÚ Kladruby. 
 
…byl spuštěn nový web: www.tachovsko.com, kde zjistíte, co se v regionu 
děje… 
 
…můžete hlasovat  (až 10 hlasy) pro klášter Kladruby v kategorii Genius loci 
na této adrese: http://www.destinacze2014.cz/ . 
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Zpravodaj č. 3/2014 vychází 27.6.2014,  č. 4/2014 vychází  29.8.2014 

 
Město Kladruby, jakožto vydavatel Zpravodaje,  

si vyhrazuje právo odmítnout, a to bez udání důvodu,  
zaslané příspěvky. 

 
 


