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SLOVO  ÚVODEM   
 
Vážení spoluobčané, 

nejen prázdniny se nachýlily ke svému konci, ale také létu již moc času 
nezbývá. Život v Kladrubech se v létě odvíjel nejen v kulturní, společenské  
a sportovní oblasti, ale také na stavbách. 
 

Letní akce v Kladrubech 
Hudební festival Kladrubské léto, jehož 37. ročník proběhl, si udržel i letos 

dobrou úroveň a vysokou návštěvnost. Největší návštěvnost si podle očekávání 
zasloužil koncert, který svými výkony ozdobili otec a syn Felix Slováček ml. a st. 
Poslední koncert, na kterém vystoupil zahraniční hudební soubor – Gwent Youth 
orchestr z Walesu (mládežnický orchestr hrabství z Velké Británie), byl zase za 
dlouhá léta rekordmanem v počtu účinkujících – těch se před oltářem sešlo 85  
a podávali opravdu skvělé výkony. 

Kladrubská pouť letos počasí vybrala jen tak tak. Chvilkový občasný déšť šlo 
ještě vydržet, ale chladné počasí mohlo mnohé od návštěvy odradit. 

Program Kladrubské pouti se podle ohlasů, které jsem zaznamenala, povedl  
a nápad pozvat namísto „baviče“ mistra světa v dřevorubeckých disciplínách mnozí 
ocenili. 
 

Investiční akce 
U příležitosti Kladrubské pouti byly návštěvníkům představeny nově 

zrekonstruované budovy Sulanova statku. 
Práce na Regionálním muzeu Kladrubska probíhají podle plánu, takže termín 

dokončení stavebních prací v říjnu letošního roku bude dodržen. 
Okružní ulice se dočkala finálního asfaltového povrchu, takže tuto lokalitu  

je možno považovat celkově za dokončenou. 
V budově mateřské školy došlo přes prázdniny ke kompletní výměně oken  

a dveří, takže doufám, že se to pozitivně odrazí nejen ve vzhledu a údržbě,  
ale především v úsporách energií. 

V základní škole v současné době probíhá realizace akce „Modernizace učeben 
v Základní škole Kladruby“, na kterou se nám podařilo získat prostředky u Evropské 
unie, které nám umožní získat opravdu špičkové vybavení odborných učeben 
(chemie, fyzika, biologie), což by jinak představovalo velký zásah do rozpočtu 
města.  
 

Výborná zpráva z oblasti Evropských dotací 
 V rámci 31. výzvy Regionálního operačního programu – rozvoj místních 
komunikací, se nám opět dařilo. Podali jsme dvě žádosti o dotaci. Jednak na 
komunikaci na Pozorce a dále na komunikaci, která vznikne v nové lokalitě 
Kladruby-západ, a obě byly úspěšné, tedy schválené k financování. V případě 
Dopravního napojení obytné zóny Pozorka obdržíme částku 3,2 mil Kč a v případě 
Dopravní infrastruktury v lokalitě Kladruby-západ částku 7,1 mil Kč.    
                             Vaše Svatava Štěrbová 
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Zpráva ze Sulanova statku 
 
      Město v letních měsících realizovalo akci pod názvem „Zpřístupnění stodol 
muzea na Sulanově statku“. V rámci této akce byla provedena rekonstrukce 
stodol statku tak, aby celý prostor nebyl použit pouze jako sklad staré techniky, 
ale zpřístupnily se všechny prostory stodol. Tím zde mohla vzniknout stálá 
expozice staré zemědělské techniky, přístupná nejen při příležitostných akcích, 
ale celoročně.  

Celkové náklady akce činily 1.500.400,- Kč. Na akci byla získána 
prostřednictvím Mas Český západ – Místní přátelství dotace z programu Leader 
ve výši 650.000,- Kč. Město Kladruby se tímto způsobem zapojilo do sítě 
regionálních muzeí, expozic a galerií na Tachovsku.  
      Za zmínku jistě stojí, že se počet exponátů stále rozrůstá a k vidění jsou  
i vzácné stroje, které se do dnešních dnů dochovaly pouze v několika kusech  
v republice.  

V den otevření u příležitosti Kladrubské pouti navštívilo Sulanův statek spolu 
s chovatelskou výstavou více než tisíc návštěvníků a ohlasy byly více než 
příznivé.  

Je tedy dobře, že v Kladrubech můžeme dalším generacím ukázat,  
jak hospodařili naši předci.    

       Jaroslav Pospíšil 
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Kompostárna města Kladruby 
 

Od posledního  víkendu  měsíce dubna je  oficiálně otevřena kompostárna 
Kladruby. Tento objekt a technologie byly  financovány z dotačního programu 
Ministerstva životního prostředí. Kompostárna bude sloužit prioritně pro potřeby 
občanů města Kladruby a okolí.    Slouží ke kompostování ukládaného odpadu. 
Pravidla, za jakých je možné kompostárnu využívat: 
 
Co lze na kompostárně přijmout: 
1/ Dřevní odpad bez kovových součástí : větve, prkna a  latě bez hřebů, odřezky, 
štěpku kůru, piliny apod. 
2/ Zahradní odpad : trávu, rostlinné natě, listí, ovoce, zeleninu apod. 
3/Zeminu – ornici po předchozí dohodě s osobou odpovědnou  
      za provoz kompostárny 
4/ Hnůj pouze od drobných chovatelů např. králičí 
Nelze přijímat  zbytky jídel, odpady z porážky zvířat, odpady z masa apod. 
Pokud si nejste jisti,  zda je Váš odpad vhodný ke kompostování , raději předem 
zavolejte na Městský úřad Kladruby. 
 
Provozní doba kompostárny: 
 

Pondělí – pátek 
07.00 hod. – 15.30 hod. 

Jinak po dohodě na MěÚ Kladruby. 
 

Příjem materiálu v tuto dobu se provádí přes vážnici skládky komunálního 
odpadu, kde bude odpad zkontrolován a kde dodavatel odpadu dostane 
instrukce, kam odpad v areálu kompostárny složit. 
 
! Ukládání odpadu pro občany z Kladrub a okolí je bezplatné ! 

 
Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi toho, že v sezoně bude největší množství 
odpadu vznikat při sekání zahrad o víkendech, budou v Kladrubech umístěny 
kontejnery, do kterých bude možné ukládat posečenou trávu. Kontejnery budou 
umístěny v ulici Zahradní u odbočky k zahradám za p. Mikšíkem (hnědý 
kontejner) a v ulici Okružní za DPS (modrý kontejner).  Kontejnery budou 
odváženy vždy po víkendu.  
 

Tyto kontejnery jsou určeny pouze pro posekanou trávu,  
nelze do nich vkládat žádný jiný odpad! 

 
                                                                                                     Jaroslav Pospíšil  
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 

Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 

Zasedání rady města v období od 25.6. 2014  do 16.7. 2014  : 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 
• Žádost p. Davida Kresla o prodloužení nájemní smlouvy  o pronájmu pozemku 
p.p.č. 1579/8 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 400 m2 s tím, že platnost předmětné 
smlouvy končí k 31.12.2014. Další bude řešeno až v posledním čtvrtletí letošního 
roku. 
• Žádost p. Františka Vylety, Hodonínská 41, Plzeň o odprodej části p.p.č. 
179/14 v k.ú. Tuněchody u Stříbra s tím, že je nutné na místě zjistit skutečné 
umístění vodovodu a hydrantu a provést místní šetření za účasti žadatele. 
• Informaci o chodu víceúčelového hřiště a  schvaluje  provoz hřiště  
za stávajících podmínek. 
• Informaci starostky města ohledně vybírání tzv. rezervačního poplatku v MŠ. 
• Nabídku p. Havránka, Klatovy na instalaci přepěťové ochrany na ZŠ a  žádá 
dodání konkurenční nabídky. 
• Sdělení  EKOSEPAR s.r.o. Nýřany o pozastavení svozu odpadu u uvedených 
občanů, kteří neuhradili služby. 
• Zpětvzetí žádosti p. Josefa Buriana, Kostelní 263, Kladruby o odkoupení 
stavební parcely  v k.ú. Brod u Stříbra za účelem výstavby RD. 
      
Rada města   projednala  a     s c h v á l i l a   : 
• Výsledek výběrového řízení na akci – Výměna oken pavilonů MŠ 
v Kladrubech – vítězem se stala firma PPPokna Kladruby s cenou 893.223,- Kč 
vč. DPH. 
• Ošetření památného dubu na Pozorce firmou Ing. Jan Spěváček, Týnec, Malý 
Bor za cenu 25.456,- Kč vč. DPH. 
• Provedení ochranného nátěru dřevěného šindelového střešního pláště na 
objektu kaple v Tuněchodech firmou Ing. Jan Spěváček, Týnec, Malý Bor za 
cenu 20.603,80 Kč vč. DPH. 
• Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů uzavřenou 
mezi městem Kladruby a firmou EKO-KOM a.s. Praha. 
• Nabídku  fi. ZIKOSTAV s.r.o. Kladruby na provedení „prosvětlení místnosti  
bytu č. 2 v přízemí domu čp. 3 - výměna okna“, nájemce p. Oláh a p. Černá za 
cenu 19.620,-Kč bez DPH. 
• Obsazení bytu v DPS v Kladrubech  (původní zájemce p. Hlaváček byt 
odmítl) dle pořadí : -  1. p. Josef  Dolejš,  2. p. Jindřich Blábol.  
• Zařazení žádosti p. Vasila Pitka, Kladruby, Revoluční 364 do seznamu 
žadatelů o přidělení pozemku za účelem zřízení zahrádky.  
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• Zařazení žádosti p. Markéty Pejzlové, Zhoř 58 do seznamu žadatelů  
o přidělení bytu s tím, že při přidělování bytu budou upřednostňováni žadatelé ze 
správního obvodu města Kladruby. 
• Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3000,- Kč na ceny na konání 
15. ročníku Výrovského triatlonu konaného dne 28.6.2014. 
• Cenovou nabídku Ing. Ivana Černého, Plzeň na výkon funkce TDI na akci – 
Stavební úpravy stodoly na pozemku č. 90 v k.ú. Kladruby za dohodnutou cenu 
35.000,- Kč. 
• Cenovou nabídku Ing. Ivana Černého, Plzeň na výkon funkce koordinátora 
BOZP na akci stavební úpravy stodoly na pozemku č. 90 v k.ú. Kladruby za 
dohodnutou cenu 15.000,- Kč. 
• Nákup počítačů pro ZŠ Kladruby s tím, že financování bude řešeno 
rozpočtovým opatřením města. 
• Poskytnutí odměny ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové za I. pololetí. 
• Dohodu o způsobu a výši úhrady za přenechání výkonu práva myslivosti na 
pozemcích člena honebního společenstva Holostřevy -  nabízená cena 11,-Kč 
včetně DPH, město má v honitbě 54,5114 ha; roční nájemné 600,-Kč vč. DPH. 
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 018/2014 uzavřený mezi městem Kladruby 
a firmou Promonasta s.r.o. Plzeň na akci „Kladruby – dokončení TI pro 24 RD“ – 
navýšení ceny o 21.918,- Kč bez DPH z důvodu prací, které nebyly obsaženy  
ve výkazu výměr. 
• Příkazní smlouvu č. 35-VZMR-14 uzavřenou mezi městem Kladruby  
a firmou Mazeppa s.r.o. Plzeň na výkon práv a povinností souvisejících  
se zadávacím řízením při zadání veřejné zakázky na dodávky v rámci projektu 
„Modernizace vybavení specializovaných učeben ZŠ Kladruby“ za cenu 15.000,- 
Kč bez DPH. 
• Prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 209 v Kladrubech p.Marii 
Mikešové od 1.7.2014 do 31.7.2014. 
•  Prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 36 v Kladrubech p. Jarmile 
Paločkové od 1.7.2014 do 31.12.2014. 
•  Prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 36 v Kladrubech p. Vieře Oláhové  
od 1.7.2014 do 31.12.2014. 
•  Prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 36 v Kladrubech p. Radce 
Kozákové  od 1.7.2014 do 31.12.2014. 
• Zařazení žádosti sl. Jany Kunešové, Zadní 156, Kladruby do seznamu 
žadatelů o přidělení bytu v Kladrubech. 
• Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu pozemku p.p.č. 
1655 v k.ú. Milevo, nájemník  p. Kateřina Veselá, Milevo 33  dohodou  k datu 
30.06.2014 s tím, že nájemce uhradí příslušnou část nájmu. 
• Zařazení žádosti sl. Denisy Budínové, Sadová 279, Kladruby o přidělení 
zahrádky – pozemku za účelem zřízení výběhu pro psy a další činnost,  
do seznamu žadatelů. 
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• Výdej propagačního materiálu starostkou města za období březen – červen 
2014 dle přílohy. 
• Změnu zakladatelské listiny společnosti Kladrubské lesy s.r.o. 
 
Rada města    n e m á     n á m i t e k   : 
• K předložené PD pro stavbu : Vodovodní řad a vodojem Benešovice, 
předložené firmou ARCADIS CZ a.s. divize Bohemiaplan, Plzeň. 
• K žádosti p. Martiny Homolové, V Lomech 2, Plzeň o stanovisko k opravě  
a stavbě oplocení okolo pozemku st.p.č. 12 v k.ú. Tuněchody u Stříbra, RD čp. 7 
s tím, že před samotným započetím prací je nutné zajistit vytýčení předmětného 
oplocovaného pozemku a stavbu oplocení umístit na vlastním pozemku. 
• K provedení udržovacích prací u RD čp. 15 ve Hřbitovní ulici v Kladrubech, 
vlastník manž. Zbyněk a Monika Slabyhoudkovi, k demolici částečně zděné  
a dřevěné verandy na západní straně domu a výstavby nové o rozměrech 
2,00x5,5m. 
• K žádosti firmy Stamoza s.r.o. Cheb o souhlas s částečnou uzavírkou silnice 
II/193 v souvislosti s realizací stavby „Kladruby, Pozorka – kanalizace a ČOV, 
vodovod, přeložka sdělovacích kabelů“ v období od 21.7.2014 do 30.9.2014. 
 

Rada města    n e s c h v á l i l a   : 
• Nabídku J.Maška, Plzeň na instalaci webové on-line kamery na server 
Seznam.cz s tím, že bude řešeno v době, až bude možné dodat technicky kvalitní 
záběry. 
 
Rada města   d o p o r u č i l a   : 
• ZM schválit  rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2014. 
 

Rada města    n e d o p o r u č i l a  : 
• ZM schválit odprodej pozemku části p.p.č. 179/14 v k.ú. Tuněchody u Stříbra,  
žadatel František Vyleta, Hodonínská 41, Plzeň z důvodu umístěného 
vodovodního  hydrantu  a stožáru el. vedení.   

Zasedání zastupitelstva města dne 16.7. 2014  : 
                   
Zastupitelstvo města    projednalo  a   s c h v á l i l o    : 
• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 11.6.2014. 
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení. 
•  Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2014. 
•  Plán společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy  
v k.ú. Tuněchody u Stříbra. 
• Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou PPPokna Kladruby  

na akci – Výměna oken a dveří pavilonů MŠ Kladruby za cenu 969.073,- Kč  
vč. DPH. 
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Příspěvek města na vybudování kanalizačních přípojek na Pozorce s tím,  
že jednotliví vlastníci nemovitostí určených k bydlení zaplatí paušální částku 
12.000,- Kč bez DPH a za předpokladu okamžitého napojení na kanalizaci. 

Irena Lőriková 
 

Jednání starostky a místostarosty města : 
24.6.  -  zasedání členské schůze Stříbrského regionu (místostarosta) 
25.6.  -  kontrolní den stavby – ČOV Kladruby (starostka) 
25.6.  -  jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka) 
25.6.  -  jednání se zástupcem Rádia FM plus (starostka) 
25.6.  -  zasedání rady města 
26.6.  -  zasedání Sdružení obcí Černošín – skládka (starostka) 
26.6.  -  jednání na Regionální radě regionu soudržnosti Jihozápad v Plzni –   
             podpis smlouvy (starostka) 
27.6.  -  kontrolní den stavby – Regionální muzeum Kladrubska (starostka +    
              místostarosta) 
27.6.  -  jednání se zástupcem  sdružení Pětatřicátníci Plzeň ohledně  
             připravovaného pamětního pietního pochodu Mobilisace 1938 (starostka) 
1.7.    -  jednání s učiteli ZŠ ohledně požadované dotace na učebny ZŠ (starostka) 
2.7.    -  jednání s firmou Ekodepon Černošín ohledně recyklace odpadů    
             (starostka) 
3.7.    -  jednání s notářkou v Plzni – zápisy nových listin (starostka) 
7.7.    -  převzetí stavby v Okružní ulici od firmy Promonasta – „Kladruby –  
            dokončení TI pro 24 RD“    (místostarosta) 
9.7.  -  kontrolní den stavby – ČOV Kladruby (starostka) 
11.7.  -  kontrolní den stavby – Regionální muzeum Kladrubska (starostka +  
             místostarosta) 
15.7.  -  jednání v muzeu v Tachově – spolupráce při zařizování Regionálního  
             muzea v Kladrubech (starostka) 
16.7.  -  jednání na SPÚ v Plzni – podpis smlouvy (starostka) 
16.7.  -  zasedání rady měst 
16.7.  -  zasedání zastupitelstva města 
17.7.  -  valná hromada MAS v Bezdružicích (místostarosta) 
24.7.  -  kontrolní den stavby – Regionální muzeum Kladrubska (starostka +  
              místostarosta) 
30.7.  -  kontrolní den stavby – ČOV Kladruby (starostka) 
6.8.    -  KD – kanalizace Pozorka (místostarosta) 
8.8.    -  kontrolní den stavby – Regionální muzeum Kladrubska (starostka +  
             místostarosta) 
14.8.  -  jednání  s nájemcem bunkru u kláštera (starostka)    
15.8.  -  kontrolní den stavby – Regionální muzeum Kladrubska (starostka +  
             místostarosta) 

Irena Lőriková 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 
 

 
M a t e ř s k á     š k o l a       

           
Poslední výlet 
Předškoláci ze třída Koťat se s MŠ rozloučili posledním 
výletem. Odjeli vlakem s batůžky se svačinou a dobrou 
náladou do Mariánských Lázní. 
Nejprve se vypravili do lanového centra, kde  si vyzkoušeli 
odvahu a mrštnost. Cestou zpátky se zastavili u zpívající 
fontány, pozorovali a krmili v jezírku kachny a v cukrárně si 
pochutnali na lázeňské oplatce. 
Zpátky domů jeli všichni poprvé Pendolinem. Na svůj poslední školkový výlet 
budou děti ještě dlouho vzpomínat. 
 

                            L.Pauchová,P.Kertysová 
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Sluníčka ve hvězdárně 
 
Červen je čas školních výletů. Sluníčka z naší mateřské školy se vydala také na 
cesty. Letos zamířila hodně vysoko, až ke hvězdám! 
Do plzeňské hvězdárny jsme přijeli vláčkem, pro některé děti to byla 
cestovatelská premiéra. Dozvědět se něco nového o hvězdách, raketoplánech  
a vesmírných stanicích bylo plánem naší výpravy. Poutavé vyprávění lektora 
hvězdárny uspokojilo všechny naše zvídavé kluky a holky. “Sluníčka“ se mohla 
hvězdářským dalekohledem podívat i na Slunce. Každý výlet bohužel musí mít  
i svůj konec. Tak snad někdy příště zase u hvězd – AHOJ ! 

Zuzana Křížová 
 
 
 
 
 
 
 

 12

Z á k l a d n í      š k o l a : 
 
V ZŠ nastoupíme 1.9.2014 v sestavě:   
1.třída - J. Jašová 
2.třída - I. Vávrová 
3.třída - M.Škubalová 
4.třída - O. Menclová ,  P.Vargová od listopadu 
5.třída - J.Kasal 
6.třída - P. Kindelmann 
7.třída - B. Dusíková 
8.třída - V. Havránková 
9.třída - R. Nová 
ŠD - Š. Pospíšilová 
beztřídní -  M. Junková 
ŘŠ   - I. Černá 
ZŘŠ - P. Nový 
Očekáváme v první třídě tentokrát převahu děvčat  (15) nad chlapci (7). Aktuální 
počet ve všech ročnících bude jasný 1.9.2014 v 7,45 hod. při slavnostním 
zahájení školního roku 2014/15 „pod kaštanem“.  
       

Iveta Černá 
    ZUŠ informuje... 

 
Od září zahajuje opět výuku Základní umělecká 
škola pob. v Kladrubech, hudební a výtvarný 
obor. Žáci se mohou učit ve hře na tyto hudební 
nástroje: klavír, flétna zobcová soprán, alt, tenor, 
kytara, elektronické klávesové nástroje, žesťové 
nástroje (trubka), sólový zpěv.  
Třída hudebního oboru, stejně jako výtvarného 
oboru, je umístěna v budově I. stupně ZŠ 
Kladruby v 1. patře. 
Do ZUŠ se žáci mohou hlásit v týdnu od 2. 9. 
každé odpoledne 13.00 – 16.00 u p. uč. St. 
Šmahelové, tel. 732941436. 

 
 
 
 

Stanislava Šmahelová 
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 Hasiči informují  
 
Vážení spoluobčané, 

o prázdninách jsme se věnovali přípravám na nadcházející události. První  
je akce – Ahoj prázdniny - konaná 30. srpna, které se každoročně spoluúčastníme 
formou vytvoření akčních her pro děti.  Od září bude možné ( každé pondělí mezi  
16 až 18 hodinou) přihlásit Vaše děti mezi mladé hasiče. Přijímáme děti od druhé 
třídy a výše.    

Také Vás srdečně zveme na hasičskou soutěž ,,Kladrubská studna‘‘,  která se 
bude konat  13.září od 9 hodin  na fotbalovém hřišti. 27. září od 9hod na žádost 
aktivních vojenských záloh pomáháme s organizací pochodu k výročí  
,, MOBILISACE 1938 ‘‘.  Jedná se o pochod 20km, 30km a menší trasa pro rodiny 

s dětmi 12km.  
 

V říjnu bude železná 
sobota, termín bude včas 
vyhlášen. 
 
                
 
 
 

Martin Šebesta 
 
 

 
 
 
Včelaři informují-výsledky kontrol med ů v obchodní síti 
 
       Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) uskutečnila mimořádnou 
kontrolu medů v maloobchodní síti se zaměřením na hodnocení jakostních 
parametrů, které indikují zejména falšování. Z celkem 30 vzorků medu nevyhovělo 
požadavkům právních předpisů 18 vzorků. U všech nevyhovujících medů 
laboratorní analýza prokázala hodnoty, které jsou považovány za důkaz falšování, 
nebo neodborného zacházení, které snižuje jakost potraviny. Kontrola  
u nevyhovujících vzorků prokázala především následující pochybení:  
-přidání barviva karamel E150d (nedovolená složka slouží k dobarvení světlých  
a ředěných medů)-9 nevyhovujících vzorků 
-přidání oligosacharidů ( nepovolená složka slouží k ředění medu)-1 nevyhovující 
vzorek -nižší než požadovaná aktivita enzymu diastáta (indikuje sníženou jakost 
medu ředěním, nebo neodborným zacházením)-11  nevyhovujících vzorků 
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-vyšší než povolená přítomnost hydroxymetylfurfuralu (indikuje sníženou jakost 
medu neodborným zacházením) – 10 nevyhovujících vzorků. 
        Požadavkům právních předpisů nevyhověly některé produkty těchto výrobků či 
prodejních řetězců: Včelapro s.r.o., JSG med a.s., Penny Market s.r.o., 
MEDOKOMERC s.r.o., NORMA k.s., Kaufland Česká republika v.o.s. a Kubík a.s. 
        Z výsledků analýzy vyplývá, že 4 vzorky nevyhověly ve 3 sledovaných 
parametrech najednou, 5 vzorků  nevyhovělo ve 2 sledovaných parametrech. Med je 
dle příslušné legislativy jednosložkovou potravinou, do které je zakázáno 
přimíchávat jiné složky s výjimkou jiných druhů medu. Inspekce vzorky odebrala 
na základě stanovení rizika při zohlednění výsledků kontrol v minulosti a podnětů 
spotřebitelů. S prodejci SZPI zahájí správní řízení o uložení pokuty a zároveň 
výsledky kontrol předala Státní veterinární správě k využití při kontrolách výrobců 
a dovozců. 
 
Z časopisu Včelařství vybral                          František Černoch 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chovatelé vystavovali 
 

U příležitosti kladrubské pouti proběhla tradiční výstava drobného zvířectva. 
Po delší době nám nepřálo počasí. V pátek po posouzení zvířat přišla bouřka  
a areál byl pod vodou. Spokojené byly kachny, které mohly plavat.  
V sobotu také často pršelo a neděle byla už dle našich představ. Bohužel nejlepší 
obuv na výstavě byly letos gumovky.  

Bylo vystaveno 107 králíků 14 plemen. 30 voliér drůbeže 16 plemen.  Letos 
bylo možné uvidět mnoho drůbeže vodní. Ve voliérách bylo vystaveno 74 holubů 
15 plemen. Pepa Burian předvedl své exotické ptactvo a mnoho jich pak putovalo 
k jinému majiteli. Tradiční byla již jízda na koni. Obzvláště bohatá byla letos 
tombola. Vzhledem k zdravotnímu stavu byl jen po ránu nápomocen př. Purkart. 
Nově se tomboly ujaly mladé chovatelky Benešovi a pod dohledem své mamky 
se úlohy zhostily na výbornou, což jste mohli vidět i vy, kteří jste výstavu 
navštívili a u tomboly se zastavili.  
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Na každý druh zvířat bylo uděleno 7 čestných cen. Na holuba moravského 
pštrosa červeného obdržel př. Veřtat 97 bodů. Takové ocenění se často na 
výstavách nevidí. U drůbeže patřila skoro polovina exponátů rodině Benešů. 
Shodou náhod každý obdržel čestnou cenu. Na králíky letos věnovala starostka 
obce pohár, jehož majitelem se stal na králíka durinského přítel Stehlík ze 
Stříbra. 

I přes nepřízeň počasí výstavu zhlédlo 1002 platících návštěvníků a stejný 
počet dětí, je to o skoro 100 méně než vloni, ale vzhledem k počasí je to úspěch. 
Mnoho králíků i drůbeže změnilo své majitele a každý, kdo přišel s úmyslem 
zakoupit zvíře, odešel myslím si spokojen. Jedna perlička. 3 zakrslí kohouti 
skončili jako potrava pro hady v cirkuse. 

Závěrem bych Vám všem, kteří jste výstavu navštívili, chtěl poděkovat za váš 
zájem a doufám, že se Vám výstava líbila. Dík patří též MěÚ Kladruby za 
poskytnutí prostor a přízeň, která se již druhé období projevila na výši dotací na 
naši činnost. Bez těchto prostředků bychom nemohli mít tak pěkný nový výstavní 
fundus. A nesmím též zapomenout na naše členy. Mnozí z nich si na výstavu 
berou dovolenou. Stavění a bourání klecí zabere dosti času. Každý na výstavě 
pomáhá a tomu jsem velmi rád. Jsme stále skvělá parta a přeji si, aby nám to 
vydrželo. Je to pak radost takovou skupinu lidí vést. 
Děkujeme chovatelům za zapůjčení svých zvířat,  návštěvníkům za pozornost  
a na shledanou příští rok. 

              František Janoušek 
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Konec nebo začátek – 2. část 

Zatím jsme nezodpověděli otázku, kam vlastně Ježíš jde? Necháme-li děti 
nakreslit tuto biblickou událost, asi najdeme podobný motiv letícího Krista ke hvězdám. 
Lukášovy Skutky popisují, že oblak jim vzal Ježíše z očí. Oblak je už v době starozákonní 
znamením přítomnosti Boží, jak se dočítáme v knize Exodus, oblak zahaluje Ježíše i na 
Hoře proměnění. Zmínka o oblaku nám dává jasnou odpověď, že se Ježíš nezúčastňuje 
žádného kosmického letu, ale že vstupuje do Božího tajemství, do zcela jiného, nám nyní 
nedostupného, řádu bytí. Jestliže se pak místo, kam Ježíš odchází, popisuje jako sezení 
(stání) po Boží pravici, nelze to myslet v pozemských kategoriích prostoru. Bůh 
nepotřebuje prostor, ale je stvořitelem prostoru. Boží trůn není křeslo, sesle nebo něco 
podobného, i když je takto zobrazován např. na ikonách. Boží trůn je nejvyšší moc lásky, 
kterou člověk smí zakoušet, nejvyšší moc víry a naděje právě v tuto lásku. Sedět po Boží 
pravici tedy neznamená sdílet s Bohem místo na trůnu, ale být účasten na této lásce. Proto 
Ježíš odmítá pozemské království, které nemůže naplnit naši věčnou touhu po Bohu.  
On neusedá na Davidův trůn, ale vchází do společenství moci a života s Otcem. 
     Jako člověk byl Ježíš vždy na jednom místě a mnohokrát za ním přicházeli lidé, aby ho 
slyšeli, aby uzdravil, požehnal… Nyní však v moci, která překračuje naše zavedené 
kategorie prostoru a času, je přítomen na všech místech, pro všechny  
a napříč dějinami. Každý člověk může být s ním, může se ho dovolat. 
Kristus, který odešel k Otci, není od nás daleko, to jen možná my se necítíme být tak 
blízko. Zdá se tedy, že hlavním důsledkem konce Ježíšova pozemského působení,  
je otevřená cesta mezi Bohem a člověkem. Otevřená na obou stranách. Bůh nás nezve  
ke kosmickému letu, ale k cestě srdce – z dimenze uzavřenosti, z dimenze já do dimenze 
Boží lásky, do dimenze Ty a my společně.  
    Tak tady by to všechno mohlo pohodlně skončit. Dosáhli jsme jakéhosi happyendu,  
co víc chtít… Ale příběh pokračuje dál. Podobně jako u prázdného Ježíšova hrobu (Lk 
24,4), objevují se i zde dva Boží poslové. Připomínají učedníkům i nám základní pravdu  
o křesťanství. Nejste tu proto, abyste neustále vypadali jako zbožný obrázek nebo jen 
zbožně hleděli na nebe. Vaším úkolem je nyní nést svědectví o Kristu do všech končin 
země, protože ani Ježíš se tak nechová. Dál zůstává člověkem s tělem, ale neopájí se svým 
úspěchem s pocitem, že má vyděláno. Naopak, volá celý svět do Boží náruče, k naději,  
že nic není beze smyslu a posledním slovem v dějinách světa bude vítězství lásky. 
  Co tedy dělat v tomto mezidobí, ve kterém všichni žijeme od doby Ježíšova 
nanebevstoupení. Naší odpovědí má být bdělost, jak to ukazuje např. podobenství o deseti 
pannách (Mt 25, 1-13). Nejde o to nespat, nemít dovolenou, nejde ani o to, abychom stále 
hleděli na nebe, kdy už se objeví Ježíš ve slávě, nejde ani o to, nedělat nic, protože 
nevíme, kdy to bude, a až to bude, pak přece bude dost času, abychom to nějak zařídili. 
Možná, že nebude. 
  Bdělost, jak jí předkládá Ježíš, spočívá v našem úsilí udržovat si volný výhled na Boha 
tak, aby nám opravdu v něm nic nepřekáželo. Motoristé by řekli, mít čisté sklo, pravidla 
silničního provozu by dodala, netelefonovat za jízdy a policista by doplnil, že častou 
příčinou nehody je nedostatečné věnování se řízení vozidla. 
Být bdělý vůči Bohu znamená moci od něj přijímat míru i schopnost správného konání.  
Je to otevřenost dobru a pravdě (i Pravdě) uprostřed mého života, uprostřed tohoto často 
nevyzpytatelného světa, uprostřed moci zla. Je to život ne podle mých měřítek, ale podle 
cesty, kterou ukazuje Boží láska. 
  Zkusme ještě poodhalit roušku Ježíšova příchodu či přicházení. Je na místě otázka, zda 
jsme tak trochu nepozapomněli na prosby v modlitbě Otče náš, kde prosíme: Přijď, 
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království tvé, buď vůle tvá jako v nebi tak i na zemi. Nakolik nám přirostl k srdci tento 
svět, nakolik nám zastiňuje pohled na Boha, nakolik máme strach z toho všeho, co nám 
předkládá poslední kniha Bible? Chceme vůbec, aby Ježíš přišel? 
   Apokalypsa není knihou plnou katastrof, jak se to mnohdy vidí, ale je to kniha  
o vítězství, kniha útěšná, která končí příslibem Pánova příchodu: Ano, přijdu brzy  
a prosbou o něj: Amen. Přijď, Pane Ježíši (Zj 22,20). Stejnou prosbu vkládá apoštol Pavel 
i do závěru svého prvního listu Korintským. Zde se ale objeví v aramejské verzi: 
Maranatha. Toto zvolání můžeme vyložit dvojím vzájemně si neodporujícím způsobem: 
Marana tha – Pane, přijď nebo Maran atha – Pán přišel. V tomto výrazu je tedy spojeno 
volání (Přijď) s vděčným díkem za jistotu (Přišel). Víme s jistotou, že toto zvolání patřilo 
k liturgickým modlitbám prvokřesťanských obcí už kolem roku 100 po Kr. a mělo právě 
tento dvojí význam. V křesťanské prosbě o příchod, která je zaměřena do budoucnosti  
je obsažena i zkušenost přítomnosti. To platilo pro prvotní církev, kde žili lidé, kteří 
osobně Ježíše znali, dotýkali se ho, jedli s ním, zažili jeho uzdravení, stejně jako pro 
církev v celé historii až do dneška, kdy se Ježíše dotýkáme skrze svátosti, ve kterých je 
přítomen, skrze modlitbu, která vyjadřuje vztah mezi mnou a Bohem skrze Písmo, kde se 
společně setkáváme tváří v tvář. Ze svátostí prožívají křesťané velmi intenzivně Ježíšovu 
přítomnost ve svátosti eucharistie při mši svaté nebo při adoraci. Takto můžeme mluvit 
podobně jako sv. Bernard z Clairvaux o třetím příchodu Krista – uprostřed mezi první 
příchodem v těle a slabostí a posledním ve slávě a majestátu. Tento třetí příchod  
sv. Bernard nazývá příchodem v Duchu a síle. Jeho znaky jsou nejen svátosti, modlitba, 
Písmo, ale i svatí, skrze které Kristus nově vstupuje do dějin, nově uplatňuje své slovo  
a lásku. Vzpomeňme na všechny mučedníky, vyznavače, na naprostou novost v osobě 
svatých Františka a Dominika, na velké postavy světců a světic z 16. století, kteří opět 
přinášejí Pána do zmatených a od Boha se odklánějících dějin. To je závažná výzva i pro 
nás, abychom i dnes prosili o nové svědky. Poslední svatořečení papežové (Jan Pavel II. 
a Jan XXIII.) jsou důkazem toho, že Bůh takové svědky posílá. 
  Na závěr si ještě všimněme krátké věty z Lukášova evangelia: Ježíš pozvedl ruce  
a požehnal jim. Odchází s žehnáním, s přáním dobra, s modlitbou o dobro. A v tomto 
žehnání zůstává i nadále, jeho ruce zůstávají rozpřaženy nad tímto světem, nad každým 
z nás. Jeho ruce jsou jako střecha, která nás chrání, je to gesto, které zve do Boží náruče, 
do přítomného i věčného společenství s Bohem., gesto, které vyjadřuje Ježíšův trvalý 
vztah k učedníkům, k nám, ke mně, ke světu. Gesto, které je zdrojem trvalé radosti. Kéž 
bychom i my byli schopni takového gesta vůči ostatním. 
  Chtěli-li bychom najít konec křesťanství, namáháme se nadarmo, protože jak chceme 
najít konec něčeho, co je věčné, někoho, který je nekonečný. A Boží království,  
do kterého zve Ježíš, je věčné; Boží láska, kterou přišel zvěstovat lidem a poslal šířit 
všechny své učedníky, tato láska je nekonečná. Spíše bychom mohli říci, že jsme neustále 
na počátku. Jako apoštolové, kteří přicházejí do Jeruzaléma naplněni radostí, v očekávání 
velkého daru, který je uschopní ke splnění poslání hlásat radostnou zvěst. Každý křesťan  
i každý, kdo s vírou v srdci dokáže vyznat, že Ježíš je Spasitel, se dostává každou vteřinou 
svého života na nový začátek.  
  A až jednou přijde Ježíš ve své nebeské slávě, bude to zase jen začátek. Maranatha, 
prosíme, přijď, Pane Ježíši a děkujeme, že jsi mezi námi. 
 

 
S použitím myšlenek papeže Benedikta XVI. Sestavil                   P. Mgr. Petr Mecl 

 18

HISTORIE 
 

Kladruby oslaví v příštím roce 900 let – a kdo ještě s nimi? 
 

Tak se nám pomalu přibližuje velké jubileum kladrubského kláštera a s ním 
i Kladrub samotných. V příštím roce 2015 uplyne 900 let od první písemné 
zmínky učiněné v zakládací listině kláštera, v níž se uvádí rok jejího vydání 
1115. Tato listina se zachovala ve třech verzích – A, B1, B2 a ještě z pozdější 
doby verze C. Ani jednu z těchto verzí nelze podle odborníků považovat  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

za skutečný originál, ale přesto se všeobecně uznává, že jejich obsah plně 
odpovídá skutečnosti té doby, k níž se hlásí, že je pravdivý, a že taková původní 



 19

listina zakladatele kláštera Vladislava I. skutečně musela existovat. Někteří 
historikové se dokonce domnívají, že verze A je opravdovým originálem z roku 
1115, ale spíše je jen doslovným opisem originální listiny. V listinách verze A  
i verze B1 (obě zbývající jsou takřka stejné s B1) se vyskytuje asi kolem 120 jmen 
dalších vesnic, z nichž některé jsou dnes již městy, které si rovněž činí nárok na 
stejnou dobu svého trvání, pokud nebyly ještě starší (Starý Plzenec, Domažlice, 
Žatec a některé další existovaly již před rokem 1115). Jejich přání je oprávněné, 
neboť tím, že jsou uvedeny v listinách hlásících se k roku 1115, platí všeobecně 
zásada uznávat platnost první písemné zmínky. Takže i ony budou v roce 2015 
jistě slavit své 900leté jubileum. Existuje však jedno „ale“ , které je třeba 
vysvětlit, i když na této věci nic nemění. 

Dary klášteru z listiny A jsou doložitelně starší, než z obou listin B. Jak se to 
dá zjistit? Tak třeba: 
- V listině A se uvádí, že klášter dostal ve vsi Zemětice (u Merklína)  
od panovníka potvrzeného jednoho poddaného sedláka jménem Radostan, který 
byl se svými syny povinen odevzdávat klášteru 7 hrnců medu. V listině B je na 
stejném místě k tomu připsáno: Uhrin, nyní vnuk Radostův je povinen 
odevzdávat 7 hrnců medu a navíc jsou nově uvedeni ještě další 4 brtníci (včelaři) 
ze Zemětic, kteří měli stejnou povinnost. To by znamenalo, že zápis v listině B 
 je mladší nejméně o jedno, možná dvě tehdejší lidská pokolení. (Radostan – jeho 
vnuk Uhrin). 
- V listině B se uvádí obdarování kláštera v době panování knížete Soběslava I., 
mladšího bratra zakladatele kláštera. Jak je to možné, když ten nastoupil až po 
Vladislavově smrti? Navíc se tam vyskytuje jako dárce majetku v Boněticích 
dokonce i Vladislavův vnuk, vévoda Svatopluk. Ti přece nemohli být uváděni 
v době, kdy byl originál Vladislavovy listiny skutečně sepsán, tedy 1115. 
- Nejpodstatnějším důkazem toho, že text listiny B byl do listiny předešlé dopsán 
mnohem později, je její část nazvaná: Zde jsou pak ti, kteří za mého života 
obdarovali klášter pro spásu své duše. Takhle to určitě Vladislav I. o sobě napsat 
nemohl, to dokonce vypadá, jakoby to psal až po své smrti nebo na své smrtelné 
posteli!  

Právě v této, jak se též říká dopisované části obou verzí B, se vyskytuje celá 
řada (asi 35) jmen vesnic, které by správně měly mít svoji první písemnou 
zmínku pozdější o nějakých 40 i více let, ale jak už bylo na začátku článku 
řečeno, i ony si mohou uvádět svoji první zmínku již k roku 1115. Co je o těchto 
sídlech známo? Víme, že panovníci koncem 11. a začátkem 12. století neměli 
v okolí sídelního města ve vnitrozemí pro své vysloužilé dvořany, milce, 
vojevůdce, bojovníky nebo kněze už žádné volné dvorce, ani půdu k jejich 
obdarování za jejich dlouholeté služby u knížecího dvora. Posílali je tedy  
i s jejich rodinami či dokonce celými rody do pohraničního hvozdu, kde bylo 
místa dostatek, aby tam jako stařešinové (kmeti, či předáci, v dnešním pohledu 
starostové) zakládali při budovaných komunikacích do sousedních států nové 
vesnice na místech určených jim tzv. lokátory, aby stavěli cesty, starali se o jejich 
údržbu a značení i případný doprovod význačných osobností při cestování 
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v jejich pověřeném úseku. Tento způsob osidlování pohraničního lesa se nazývá 
vnitřní neboli česká kolonizace na rozdíl od pozdější kolonizace německé  
ve druhé polovině 13. století. Stařešinové dostali od panovníka doživotní titul 
šlechtice „z“ této své vesnice s podmínkou, že svůj majetek musí ve své závěti 
vrátit blízkému klášteru nebo jiné církevní instituci. 

To se pochopitelně praktikovalo i před rokem 1115 a týkalo se to především 
12 tzv. exemptních vesnic z listiny A, které klášter při svém založení ještě 
nedostal, i když 1115 už existovaly, ale stále byly ještě v tzv. ochranné lhůtě, kdy 
neplatily panovníkovi daně, protože jejich obyvatelé konali různé služby, 
většinou při stavbách cest. Taková bezplatná lhůta (neboli lehota, Lhota) bývala 
až dvacetiletá. Základy těchto i jiných vesnic byly položeny už nejméně 10 až 20 
let před rokem 1115. To se týká samozřejmě i Kladrub, Mileva, Lázu, které už 
ale měly tuto „lhůtu“ v době vydání originálu listiny za sebou, dokonce Vrbice 
nebo Milíkov byly ještě starší. Předáci, či stařešinové exemptních vesnic, tedy 
šlechtici „z těchto vesnic“ pak odevzdávali svůj majetek klášteru, jen výjimečně 
si jej někteří z nich – ti u panovníka zvláště oblíbení, mohli, včetně svého titulu 
ponechat (rod Švamberků ve Skviříně, později v Boru a Krasíkově, nebo páni 
z Prostiboře, rovněž z Darmyšlu). A tak je až v listině B uváděn třeba kmet 
(stařešina) Uto, pravděpodobně panovníkův dvořan pocházející z Regensburgu, 
který po uplynutí lhůty daroval klášteru původně exemptní (v r. 1115 ještě 
nedarované) a jím vybudované vesnice Čečkovice a Malovice, kněz Hual (Chval) 
daroval vesnici Hlinné (místo, kudy se „prorážela“ cesta k Tachovu, ale kvůli 
zamokřenému území byla vedena pak jinudy), Přestan předal klášteru vesnice 
Bezemín, Čeliv a Mydlovary. Témuž Přestanovi se připisují ve verzi B zakládací 
listiny i darované vesnice Nahošice, Nastrezeve (asi Na střežení, tedy Stráž)  
a Tachov, ale ty jakožto významná strážní místa dostal klášter přímo od 
panovníka (asi Soběslava), což není v listině přímo vyznačeno. Beneda dal 
klášteru celý statek v Ignas (Jivjanech), Lutorád přenechal Skapce, Braniš 
věnoval Líšťany, Líně a Tlučnou. Klášter sám koupil jeden statek v Ostrově  
a listina B uvádí i několik svědků této kupní transakce. Svobodný sedlák Dobrehc 
ze vsi Kohcber (Kočov u Kladrub) přikázal svému synovi, aby se po smrti otcově 
rozhodl, zda bude sloužit opatovi, pak ať tedy na tomto statku nadále zůstane, 
pokud ale nebude chtít, potom aby opustil statek i celý původní otcův majetek. 
Stejně tak jednal i svobodný sedlák Crazen z Leštiny u Brodu. A je tu podobně 
jmenována celá řada dalších drobných šlechticů a v menších vesničkách  
i svobodných sedláků. To vše se ale dělo později ve srovnání s dobou, kdy byl 
vydán skutečný originálu verze listiny A, tedy rok 1115. 

Ve verzi listiny A je především uvedeno 12 exemptních vesnic, které klášter 
hned při sepsání listiny nedostal (viz mapka). Ty byly většinou stejně darovány 
do jeho majetku později. Dále je tam 25 vesnic, včetně Kladrub, Mileva, Vrbice, 
Ponebuzlazu (Lázu), Borovan, Vlkýše (část Heřmanovy Hutě), zaniklé vsi Jirné, 
Bukové, Boječnice, Cebivi, Mladotic, Vladislavic u Mnichova Hradiště (původně 
údělné sídlo Vladislava I.) a dalších, spolu s dodatečně přidaným Milíkovem 
a třemi jinými vesnicemi. Potom jsou tu uvedeny vesnice, které klášter dostal jen 
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„necelé“, kde ještě zmíněný stařešina dožíval a podržel si pro sebe nějakou půdu, 
jako Hněvnice, Honezovice, Klenovice, Chotěšov (Chotesewic), Dnešice, Racov 
(psán jako Wracovicih, později také W racowicih), Řestoky u Chrudimi, zaniklý 
Rozvadov (v okrese Plzeň – sever) a jiné. Dále pak byla mimo západní Čechy  
ve verzi A uvedena celá obec Zbraslav (dnes část Prahy) s osmi vesnicemi (např. 
Lahovice, Dušníky – dnešní Rudná, Černošice), také část Prahy na dnešním 
Novém Městě zvaná Opatovice, klášter dostal i vinici v Praze na Proseku. Kromě 
toho pak mu panovník „daroval“ hned na začátku listiny A 12 strážců kostela ze 
Všekar, zřejmě střežících malý, ale významný kostelík, který už existoval před 
založením kláštera na místě dnešního. Knížecí písař vypsal už do verze A listiny 
celou řadu obyčejných poddaných i řemeslníků a odborníků v různých místech, 
jako ve Staré Plzni kožešníka, v Žatci tři ševce škorní, v Touškově dva 
komorníky, dále pak různé rybáře, pstružníky, sokolníky, brtníky (včelaře), 
soustružníky dřeva, výrobce číší, železníky, kováře, koláře, na Litoměřicku 
pěstitele ovoce a vína, ve Rpetech u Hořovic pastevce koní, jinde zase čističe 
šatů, vytápěče místností, pekaře, kuchaře, nosiče soli, sluhy a dokonce 11 tkadlen 
pro klášterní geneceum (tkalcovskou dílnu). 

Zpravodaj se bude ještě k těmto listinám i během následujících měsíců znova 
vracet, stejně tak jako ke konfirmační, to je potvrzovací listině papeže Řehoře IX. 
z roku 1239 a bude kladrubské jubileum čtenářům připomínat a přibližovat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jiří Čechura       
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Pomník obětem první světové války v Kladrubech u Stříbra 
 

V letošním roce uplyne 100 let od vypuknutí první světové války. 
Konflikt odstartoval sarajevský atentát na rakouského následníka trůnu Františka 
Ferdinanda d´Este a jeho manželku Žofii, vévodkyni z Hohenbergu (rozenou 
hraběnku Chotkovou). Během návštěvy bosenské metropole je dne 28. června 
1914 zastřelili srbští nacionalisté.  
Hlavní atentátník, student Gavrilo Princip, byl zatčen, ale pro svůj mladistvý věk 
nebyl odsouzen k trestu smrti. (Zemřel až 1. května 1918 na tuberkulózu 
v terezínské pevnosti). Sarajevské vraždy překvapily celý svět a okamžitě se staly 
hlavním zdrojem nejrůznějších spekulací. Po celém území habsburské monarchie 
se sloužily zádušní mše za následníka trůnu a jeho manželku.  
V červenci 1914 předala rakousko-uherská vláda Srbsku ultimátum. Dokument 
požadoval oficiální omluvu, zákaz protirakouské propagandy, rozpuštění 
iredentistických organizací, potrestání spoluviníků atentátu atd. Některé 
požadavky však byly neslučitelné se srbskou suverenitou a srbská odpověď 
nebyla ve Vídni shledána za uspokojivou.  
Už 25. července podepsal císař František Josef I. rozkaz o částečné mobilizaci. 
Protože tento den připadal na sobotu, začala být mobilizace fakticky prováděna 
až od pondělí 27. července. O den později vyhlásilo Rakousko-Uhersko válku 
Srbsku. Události nabraly rychlý spád a celý svět se ocitl na pokraji nového 
konfliktu.   
 
Odraz válečných událostí v životě obyvatel Kladrub 
Sarajevský atentát, manifest císaře, plakáty o mobilizaci a vyhlášení války 
vyvolaly mezi kladrubskými obyvateli vzrušenou náladu a daly podnět  
k dlouhým rozhovorům. Na náměstí a v místních hostincích se shromaždovali 
lidé a rokovali o jednotlivých událostech. Kladrubský farář Franz Hlavsa vedl 
modlitby a sloužil bohoslužby za zachování císařského domu.  
V časných ranních hodinách 27. července 1914 se dostavila skupina odvedenců  
a záložníků do kostela svatého Jakuba, aby přijala svátosti oltářní. Po vyslechnutí 
prvních vlasteneckých projevů odešla na stříbrské vlakové nádraží. Právě tamní 
železniční stanice sehrála v době mobilizace zásadní význam. Další povolaní 
vojáci se v dopoledních hodinách shromáždili před kladrubskou radnicí, odkud 
zazněly projevy starosty Franze Stelzera, faráře Franze Hlavsy a velitele místního 
válečnického sboru Aloise Gotschyho. Provolávání slávy císaři, zpěv hymny  
a tóny místní hudební kapely doprovázely vojáky až k mariánské kapličce, stojící 
u silnice vedoucí do Stříbra. Rodiny se rozloučily se svými blízkými, kteří 
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s požehnáním odcházeli na železniční nádraží. Protikladem k plačícím ženám  
a dětem byli muži plní válečného nadšení a boje. Svoji roli u nich sehrála 
naprostá absence zkušenosti z války, vždyť naposledy rukovalo obyvatelstvo  
do opravdového boje v roce 1866. Kromě toho se mnozí snažili zahnat v davu 
přirozený strach ze smrti.   
Všichni věřili, že válka proti malému Srbsku bude krátká a vítězná, ale vstupem 
dalších států se rozhořel čtyřletý krvavý konflikt, který tak osudově zasáhl  
do života celé společnosti. Od samého počátku války přicházely do Kladrub 
smutné zprávy o zraněných, nezvěstných a mrtvých vojácích. V květnu 1915 se 
starosta města Franz Stelzer rozhodl, že nechá na vlastní náklady na vhodném 
místě postavit pomník padlým vojákům. Avšak z neznámých důvodů nebyl tento 
záměr uskutečněn. Na přechodnou dobu se do kostela sv. Jakuba na náměstí 
umístila provizorní pamětní deska se jmény mrtvých vojáků. Současně se zde 
konaly zádušní mše za kladrubské občany, kteří padli na frontách světové války. 
Doprovázely je sloky známé smuteční písně „Ich hatte einen Kameraden“. 
V tónech melodie zněla slova o kamarádství, boji, smrti či věčném životě. 
Válčení pokračovalo a skončilo až po dlouhých čtyřech letech v roce 1918. 
Důsledky byly žalostné. Z Kladrub odešlo na frontu 211 mužů, z nichž 26 padlo 
a čtyři byli vedeni jako pohřešovaní. Pozorka, jež byla v té době samostatnou 
obcí, vykazovala 85 narukovaných, 14 padlých a tři nezvěstné. Jejich jména 
uváděla deska, umístěná v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
Po skončení války nechal čestný starosta města Franz Stelzer, nainstalovat na 
schodišti kladrubské radnice novou pamětní desku se jmény padlých  
a nezvěstných. Jak je patrné z dalšího vývoje, jednalo se pouze o dočasné řešení, 
protože přeživší vojáci pozvali všechny kladrubské spolky a korporace na 
setkání, které se konalo v neděli 28. listopadu 1920. Během odpolední schůzky 
v zasedací místnosti radnice byl projednán záměr na zbudování důstojného 
pomníku obětem světové války. Od plánů k samotné realizaci díla však uplynuly 
dlouhé roky. Průtahy zapříčinil výběr vhodného místa a také nedostatek 
finančních prostředků. 
 
Příprava realizace pomníku 
Výbor pro zřízení důstojného pomníku obětem první světové války obnovil svoji 
činnost v červenci 1928. Komitét vyzval všechny přátele a příznivce města 
Kladrub, aby přispěli malým obnosem. Výzva směřovala také k lidem, kteří 
v Kladrubech trvale nepobývali, ale měli k městu vztah, stejně tak jako  
k návštěvníkům, kteří sem jezdili na oblíbené letní pobyty. Úmyslem bylo uctít 
padlé vojáky a jejich jména uchovat pro budoucí pokolení. Příspěvky vybíral 
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předseda komitétu Josef Manet a ukládal je do zvláštního fondu. Jména dárců 
pravidelně uveřejňovaly regionální noviny. Apel měl velkou odezvu u široké 
veřejnosti. Připisované částky se pohybovaly minimálně od dvou korun do 
maximálně jednoho tisíce. Město Kladruby přispělo největší částkou, rovných 
1000 korun československých. Další stokorunové částky poskytla řada organizací 
a spolků například Svaz Němců v Čechách, Měšťanský pivovar Kladruby, 
Spořitelna Kladruby, Německý tělocvičný spolek „Frohsinn“, Sbor dobrovolných 
hasičů v Kladrubech, katolická náboženská sdružení apod.  
Nejvíce dárců pocházelo z okolních měst a vsí. A tak v dlouhém výčtu 
nalezneme nejen Kladruby, Pozorku, Milevo či Brod, ale i Stříbro, Chotěšov, 
Trpísty, Svojšín, Bezdružice, Bor u Tachova, Horšovský Týn či Plzeň. Příspěvky 
přicházely také ze 
vzdálenějších lokalit z Chebu, 
Karlových Varů, Varnsdorfu, 
Teplic-Šanova, České Lípy, 
Bělé nad Radbuzou, Aše, 
Českého Krumlova, Děčína, 
Litoměřic, Prahy a Českých 
Budějovic. Peníze byly 
zaslány dokonce z 
amerického New Yorku, 
německého Stuttgartu, 
rakouské Vídně a slovenské 
Bratislavy. 
V dubnu 1929 uspořádal 
místní tělocvičný spolek 
„Frohsinn“ slavnost za 
účelem zisku dalších 
potřebných peněz na 
výstavbu pomníku. Slavnost 
se skládala z hudební 
produkce, reje, oživlých obrazů a divadelních kusů. Z obdobných akcí  
a příspěvků dárců bylo nashromážděno dostatečné množství prostředků. Den 
slavnostního odhalení pomníku byl stanoven na 7. červenec 1929. Místní spolky 
a korporace byly požádány, aby v tento den nepořádaly samostatné kulturní akce 
a naopak se v hojném počtu zúčastnily slavnosti.  
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Slavnostní odhalení pomníku dne 7. července 1929 
Vysvěcení pomníku padlým z první světové války se konalo za slunečného 
počasí. Ve městě vyzdobeném vlajkoslávou zazněl v 5 hodin ráno budíček,  
po kterém mezi 8. a 9. hodinou následovalo přijetí spolků a slavnostních hostů  
na náměstí. V 10 hodin se vydal průvod k pomníku v městském parku. 
V zástupu šli představitelé města, obyvatelé Kladrub a okolních obcí, školní 
mládež a mnohé spolky s rozvinutými prapory, např. tělocvičný spolek Frohsinn, 
dobrovolní hasiči z Pozorky, Brodu, Lázu či Lšelína. Některé dívky se oblékly do 
šatů černé a bílé barvy, symbolizující slavnostní lesk a zároveň smuteční ráz 
akce. Příbuzní padlých měli vyhrazena čestná místa u pomníku. Kladrubský farář 
Franz Hlavsa na místě odsloužil polní mši. 

Po skončení bohoslužby 
pozdravil starosta města 
Ferdinand Pimper přítomné 
a předal slovo faráři  
z Pozorky Antonu 
Waagovi, který měl 
slavnostní projev 
zakončený odhalením 
pomníku a výstřely 
z moždíře. Celou akci 
doprovázela hudba městské 
kapely a zpěvy kostelního 
chóru. Zazněla Schubertova 
„Německá mše“, hudební 
díla od Beethovena  

a skladba „Modlitba před bitvou“.  
Akt vysvěcení provedl farář Franz Hlavsa. Stříbrský rabín Bernhard Glaser 
promluvil o chvíli později a připomněl padlého vojáka židovské národnosti. 
Předseda výboru pro postavení pomníku Josef Manet vyslovil dík všem dárcům 
i spolupracovníkům a předal tento památník do opatrování města. Starosta 
poděkoval Josefu Manetovi za jeho práci a jako první položil věnec k pomníku. 
Poté kladli věnce příbuzní padlých vojáků a představitelé spolků. Lidová slavnost 
pokračovala od 14. hodiny odpolední koncertem v městském parku s večerním 
posezením v hostinci „Zur Luft“ (dnes hostinec U kláštera). 
Pomník obětem první světové války byl postaven v těsné blízkosti měšťanské 
školy, v klidném prostředí parku, obklopen stromy, lemován květinami, obzvláště 
růžemi. Skládal se z mramoru a žuly, získané z lomu u Mileva a bylo zde 
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připomenuto 43 jmen padlých vojáků. Práci provedla místní kamenická firma 
Ernsta Deinla, která měla se stavbou pomníků a náhrobních kamenů bohaté 
zkušenosti (viz reklama). Sám Deinl, bývalý hejtman rakousko-uherské armády  
a účastník první světové války, přispěl na stavbu pomníku částkou 50 korun.  
Celkové náklady činily 13 657 korun, přičemž největší část peněz pocházela  
od dárců, konkrétně 9 235 korun. Zbývající peníze, zhruba 2000 korun, byly 
ponechány na kontě, ze kterého se hradila údržba pomníku v následujících letech. 
 
Další osudy pomníku 
Pomník obětem první světové války existoval do roku 1945. Po druhé světové 
válce byl pomník rozbořen a jeho trosky se dlouhý čas povalovaly na trávníku 
v městském parku.  
Na zničení pomníku lze pohlížet dvěma způsoby. Pro přicházející Čechy 
symbolizoval německý nacionalismus a změnu politických poměrů. Krátce po 
osvobození docházelo k odstraňování všech německých nápisů z veřejného 
života. Názvy měnily jednotlivé obchody, vývěsní štíty, ulice, náměstí, parky 
apod. K podobnému purismu docházelo po celé Evropě a to ve všech zemích, 
které byly během let 1938-1945 okupovány nenáviděným nacistickým 
Německem. Pro místní Němce se jednalo o prokazatelnou neúctu obětem války  
a nedostatek soucitu. Obzvláště bolestně toto vnímaly rodiny, jejichž synové  
a muži se z první světové války nevrátili a jejichž jména zde byla uvedena.  
Jak na osud pomníku obětem první světové války pohlížejí odsunutí Němci dnes? 
Odpovědí nám může být krátký úryvek z roku 1989, přičemž poslední věta si 
zaslouží naši zvláštní pozornost: „Nejkrásnější místo pro tento nádherný pomník 
vyhledali naši otcové, městský park u měšťanské školy. Dvě černé tabule byly 
ještě volné a snad by stačily, aby po poslední válce zaznamenaly všechny padlé a 
uchovaly jim čestnou, nehynoucí památku.“ 
Pokud by došlo k naplnění posledních slov, nastala by paradoxní situace. Pomník 
měl totiž význam i pro zdejší židovskou komunitu. Sami Židé věnovali na jeho 
stavbu peníze, namátkou jmenujme bratry Naschauer, majitele známého 
dřevařského a sklářského podniku ze Stříbra. Symbolicky tak uctili padlého 
vojáka židovské národnosti, jehož jméno bylo vyryto na jedné z desek. Vedle 
jeho jména by byla později uvedena jména vojáků bojujících během druhé 
světové války mimo jiné i za nesmyslnou rasistickou ideologii. 
 

Kamil Petráň 
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KULTURA 
 

Vyhodnocení 8. ročníku soutěže „O nejkrásnější okno 2014“ 
 

Dne 17.8.2014 byla na Kladrubské pouti vyhodnocena soutěž  
„O nejkrásnější okno, balkon, terasu“. Není jednoduché vybrat z takového počtu 
rozkvetlých domů vítěze, rok od roku je to těžší, komise nakonec určila tyto 
vítěze: 

 

Kladruby –  
Miloslava a Jaroslav DUSPIVOVI,  Revoluční 65, Kladruby 
Anna Čtvrtníčková, Milevská 266, Kladruby 
Karel Sladký, Náměstí Republiky 85, Kladruby  
 
Pozorka –Milena a František PILÍKOVI, Pozorka 3, Kladruby 
 
Milevo –  Jaroslava ŠTĚPÁNOVÁ,  Milevo 27 
 
Brod –     Jaroslava a Juraj POLIVKOVI, Brod  23 
 
Láz –     Marika ŠPRINGLOVÁ, Láz  3 
 
Vrbice –  Iva a Václav SCHEJBALOVI, Vrbice 2    
  
Tuněchody –  Viera VARGOVÁ a Jan ŘÍHA,  Tuněchody 31 
 
Ještě jednou děkujeme všem občanům, kteří  zdobí své domy,  balkony,  terasy,  
okna či předzahrádky a zlepšují tím nejen životní prostředí sobě i ostatním.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
Redakce     
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37. ročník Kladrubského léta skončil  
 

Kladrubské léto je hudební festival, který byl založen v roce 1977 a nyní 
právě skončil jeho 37. ročník. 

Jedná se o festival vážné hudby, složený ze čtyř koncertů, který se 
odehrává v nádherném prostředí kladrubského kláštera, v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Díky tomuto prostoru má i festival neopakovatelnou atmosféru                   
a k nezapomenutelnému zážitku přispívá i skvělá akustika.  

V současné době se již jedná o prestižní festival, kdy umělci mají sami 
zájem  o účast na tomto festivalu. Město Kladruby spolupracuje s Národním 
památkovým ústavem ohledně propůjčení objektu, vše ostatní je výhradní věcí 
města - veškeré finanční zajištění, zajištění programu jednotlivých koncertů, 
tisk plakátů, propagace v tisku, médiích. Zajištění mediálních partnerů, kterými 
jsou dlouhodobě Plzeňský rozhlas a Tachovský deník. V posledních letech se 
ustálili i sponzoři, kteří městu Kladruby na tento festival přispívají finančními 
částkami: Kermi, VAK, Anton Clemens, Kooperativa, Kolowratovy lesy, Unid, 
Zikostav, Komerční banka, Ge Money Bank. V letošním roce se městu Kladruby 
podařilo získat dotaci Plzeňského kraje ve výši 40.000 Kč na tento projekt. 

 Jako každý rok, i letos byl první koncert varhanní a svou hru nám 
předvedl skvělý varhaník pan Michal Novenko. Koncert si přišlo poslechnout  
241 posluchačů. Druhého koncertu, na kterém zahrál komorní soubor Josef Suk 
Ensemble, se zúčastnilo 146 posluchačů. Na koncertě jsme slyšeli díla A. 
Vivaldiho, W. A. Mozarta i Josefa Suka. Určitě by si koncert zasloužil větší 
návštěvnost, protože byl překrásný. Třetí koncert splnil očekávání, co se týká jak 
diváckého zájmu, tak kvality. Otec a syn Felixové Slováčkové společně 
s orchestrem Atlantis odehráli výborný koncert, vystřídali v jednotlivých 
skladbách klarinety i saxofony. Po koncertě ještě musela následovat chvíle pro 
focení i autogramiádu. Posluchačů přišlo 333. Závěrečný čtvrtý koncert byl 
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v režii velkého mládežnického orchestru z Walesu- Gwent Youth orchestr. Před 
hlavní oltář se muselo vejít 84 hudebníků s dirigentem a není tedy třeba 
popisovat, jakou energii a sílu měl přednes Smetanovy Vltavy, Šostakovičovy 
suity. Energie při koncertě byla neuvěřitelná, což posluchači v závěru ocenili 
dlouhým potleskem ve stoje, sešlo se jich na 170. 

Hudební festival překonal jakékoli možnosti a předpoklady.  
V současné době už je z větší části  připraven program  na hudební festival v roce 
2015. 

Eva Pomyjová 
 
Zveme Vás:  
 

„MEMORIÁL VOJTY ŠRÁMKA- 8.ro čník“ 
                        6. září 2014 

Pořádá Střelecký klub Kladruby  
Prezentace : 9.00 hodin, zahájení 10:00 hodin. 
Kategorie : mladší děti, starší děti, ženy, muži. 

Startovné: děti zdarma, dospělí 50,- Kč  
Občerstvení zajištěno!! 

 
 

„KLADRUBSKÁ STUDNA 2014“  
soutěž v požárním sportu 

13. září 2014 

na fotbalovém hřišti v Kladrubech 
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kladruby. 

Prezentace : 8.30 - 9.00 hodin, zahájení 9:15 hodin. 
Občerstvení zajištěno po celou dobu soutěže. 
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Město Kladruby, ZO Českého svazu včelařů Kladruby a NPÚ Plzeň Klášter 

Kladruby Vás zvou na 
 

„ 14. SLAVNOSTI VÍNA a MEDU“ 
 13. září 2014  

od 13.00 na nádvoří kláštera 
v Kladrubech  

…prodej vín, medoviny, medu, 
výrobků z medu, perníků, včelařská 

výstava… 
Celé odpoledne hraje cimbálová 

muzika VERBUŇK   
(z Prušánek u Hodonína) 

 a PLZEŇSKÝ MLS 
(malý lidový soubor). 

 
DEGUSTACE: od  14.30 Velkobílovická vína 
     16.00 Víno z Kobylí 

 

 
 

„DIDGERIDOO v klášte ře“ 
25. září 2014 od 19.00 

 v kladrubském klášteře  
 

Ondřej SMEYKAL – didgeridoo 
Andrew Begay (USA)- Navaho flétny 

Bear LOVE (UK) - gongy 
Vstupné pro 250 Kč. 
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„MOBILISACE 1938“   
  27. září 2014 

 

 

                                        „KLADRUBSKÁ 10“   
  28. září 2014 

tradiční turistický pochod do okolí 
Kladrub se setkáním s turisty z 

 Hněvnic, Kostelce  
a  Stříbra. Letos dojdeme do Kostelce. 
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„ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY  
 

3. října 2014 
od 16.00 v sále kulturního domu  

v Kladrubech 
…i s občerstvením… 

Žádáme seniory z Mileva, Brodu, Tuněchod, Vrbice, Lázu  
a Pozorky, aby nahlásili požadavek na zajištění dopravy na tuto 

akci, a to do 3.10. 2014 do 12.00 hodin. 
 
 
 
 
 

„HUBERTOVA JÍZDA“ 
(pro děti) 

4. října 2014 od 13.00 
areál Pony farm Kladruby 

 
 
 

„HUBERTOVA JÍZDA“ 
11. října 2014 od 13.00 

areál Pony farm Kladruby 
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„3. KLUBOVÝ VE ČER  
– s Honzou „Trávou“ Trávníčkem 

který stanul 26.7. v 16:24 jako 5. ČECH NA VRCHOLU K2 
–  

.…vyprávění, promítání o této expedici… 
24 října 2014  

Kulturní dům Kladruby  
 
 

 
 
 
 
 
 

Akce připravované v měsíci listopadu a prosinci   2014 
         8.11.2014   Myslivecká zábava Brod  
 28.11.2014   Klubový večer s Miroslavou Kuntzmannovou 
         6.12.2014   Mikulášský trh                    

  7.12.2014   Lampionový průvod se zpěvem koled u vánočního stromku            
        12.12.2014   Chodějí Lucie, chodějí…      

 16.12.2014  Vánoční koncert ZUŠ    
 19.12.2014  Vánoční koncert                        
 20.12.2014   Vánoční besídka na Pony farm 
 24.12.2014   Mše svatá 
 26.12.2014   Mše svatá 
 26.12.2014   Oživený betlém 

       Eva Pomyjová 
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Blahopřejeme     
 

V měsíci září a říjnu 2014 se dožijí významného životního jubilea tito naši 
občané: 

 

Září :     Říjen: 

Petráňová Marie    Kaslová Marie 

Diky Andrej    Touš Karel 

Honzík Miloš  (Láz)   Říhová Terezie (Tuněchody) 

Mašková Hana    Kučera Vladimír 

Toman Miroslav    Zemanová Vlasta (Vrbice) 

Mundlová Věra    Kappertová Dana 

Urbanová Marie (Brod)   Lajčák Jan 

     Hejplíková 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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Letní píseň 
 

 
 

Pouť zmizela zas někam na rok v dáli 
utichlo veselí a mládí jas 

i letos jsme se vtipům rádi smáli 
a loučili se s přáním-příště zas. 

 
Byť slunce ještě krásně hřeje 
na poli hnědne obtěžkaný klas 

nebeské ptactvo svoje písně pěje 
však pomalu se podzim hlásí zas.  

 
 

A je tu září, krásný měsíc léta 
dozrává ovoce a víno v zahradě 

sluneční paprsek se ráno s mlhou splétá 
a pokropí tě rosou na bradě. 

 
Ve škole zvonek ráno cinká 
malí i velcí pospíchají k ní 

i když se ještě jistě krásně spinká 
o prázdninách a láskách tajně sní. 

 
Buď pozdravený krásný čase 

laskavé léto, podzime 
v srdci ať dlouho ozývá se 

co o tobě si povíme… 
 
 

Blanka Krýslová 
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SPORT 
48. ročník Čestice 

Pouťový víkend strávili hráči volejbalového oddílu TJ Sokol Kladruby na 
celorepublikovém finále vesnických a zemědělských družstev v Česticích. Byl to 
již 48. ročník tohoto turnaje a účastnilo se ho celkem 12 družstev (5 ženských  
a 7 mužských) z mnoha krajů. 

Západní Čechy jsme jeli reprezentovat po páté a s nemalými úspěchy. 
Utvořili jsme dvě ženská družstva a jedno mužské. První ženský A-tým byl 
složen ze zkušených hráček za účelem souhry na nadcházející sezonu KP1. 
Druhý B-tým naopak tvořily mladé hráčky, které tímto turnajem získaly cenné 
zkušenosti a zajisté je pak využijí v mládežnických kategoriích. Muži bohužel 
neměli tolik štěstí v 3. setech jako soupeři, a tak se po vyrovnaných bojích 
umístili na 6. místě. Ženy z A-týmu díky dvěma prohraným tie-breakům   
o pouhých pár bodů obsadily medailovou třetí příčku a ženský B-tým se umístil 
na 5. pozici. Celý víkend nás provázela podmračená obloha a několikrát nás 
z antukových kurtů vyhnal déšť. Počasí nám však nezabránilo v podání dobrých 
volejbalových výkonů. Sobotní večer nám navíc zpestřil DJ Čenda, který nás 
nenechal odpočinout ani na parketu. 

Celkově jsme odjížděli velice spokojení a do Čestic se chystáme opět příští 
rok! Ženy: Jana Kaslová, Aneta Škorvánková, Barbora Lindová, Terezie 
Lindová, Magdaléna Novotná, Lenka Korbelová, Šárka Pomyjová, Lenka 
Žižková, Jitka Švecová, Světlana Vachtová, Kateřina Osmiková, Adéla 
Steinerová. Muži: Tomáš Kasl, Milan Škorvánek, Luboš Kurš, Jiří Kurš, Vojtěch 
Ocelík, Hanuš Petráň a Matěj Havránek. 

Aneta Škorvánková 
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Jak skončila fotbalová sezóna 2013-2014 
 
4. zápas - Kladruby x Halže B  5:2 
Velmi dobrý výkon domácího celku. 
Branky: Z. Palma 2x, J. Hřebík, R. Kaiser, J. Havránek -1x 
 
5. zápas - Damnov x Kladruby  2:1 
Opět jsme doplatili na špatnou koncovku. 
Branka T. Kasl 
 
6. zápas - Studánka x Kladruby  4:1 
Prohra po hrubých chybách obrany a brankáře, utrpěli jsme debakl. 
Branka:   J. Joza 
 
7. zápas - Bor B x Kladruby  3:2 
Vedli jsme 2:0 a nezvládli jsme závěr. 
Branky: T. Kasl, J. Šimek 
 
8. zápas - Chodský Újezd x Kladruby 12:1  
Bez komentáře!. 
Branka: Z. Palma  
 
9. zápas - Kladruby x Stráž  B  3:5 
Ve střeleckých dostizích jsme nestačili na mladé hráče Stráže. 
Branky: H. Šimek 2x, Z. Palma 1x 
 
10. zápas- Halže B  x Kladruby  4:2 
Od 20.min. 1 poločasu jsme hráli bez vyloučeného brankáře Kuvíka. 
Branky: Z. Palma, P. Ganobják 
 
11. zápas- Kladruby x  Damnov B  5:0 
Střelecky vynikl J. Hřebík a nová posila ze Slovenska M. Liška, který dal 2 góly. 
Branky: J. Hřebík 3x 
 
12. zápas- Kladruby x Studánka B  3:2 
Poslední zápas se nám povedl. 
Branky:  J. Hřebík 2x, T. Kasl 1x 
Nakonec jsme se umístili na 6. místě, což nám nakonec stačilo na postup do III. 
třídy, protože mužstva před námi postoupit nechtěla.  
 
Chtěl bych poděkovat všem našim fanouškům, p. Rytířové za vzornou obsluhu 
bufetu, p. Kostkovi za obětavou práci jako asistentovi trenéra a třem našim 
nejlepším hráčům, a to jsou T. Kasl, J. Havránek a R. Kaiser. 
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Hodnocení hráčů jako ve škole 1-5 : 
R. Kuvík 3  J. Hřebík 2- 
J. Havránek 1  J. Joza  3 
J. Šimek  3  O. Turek 4 
P. Ganobják 3  D. Hilf  4 
H. Šimek 3  J. Rytíř  4 
T. Kasl   1  M. Klečka 4 
R. Kaiser 1  M. Kreyza 4 
P. Kadlec 3  R. Budín 4 
J. Šrámek 3  J. Markes 3- 
M. Havránek  3  R. Duspiva 3 
Z. Palma 2-  Šetek  3 
M. Brestovanský 2- 
 
Jako nováček ve IV. třídě jsme splnili úkol, tak na 50%. Mužstvo táhli zkušení 
hráči, Kasl, Havránek, Kaiser, Kadlec, Šrámek, Duspiva a další. Noví hráči musí 
nejdříve nabrat zkušenosti, a  to nějaký rok potrvá. Na město Kladruby je III. 
třída málo. Na naši velkou základnu by nám slušel víc okresní přebor, který se 
tady většinou hrál, ale to by se musel zlepšit přístup některých hráčů. Hrát fotbal 
na vítězství a ne si jenom zakopat. Hlavně dobře reprezentovat naše Kladruby.  
 Teď byla letní přestávka , kdy jsme sehráli několik přátelských zápasů, 
abychom byli co nejlépe připraveni na zahájení nového ročníku fotbalové 
soutěže.  

Josef Jamriška 
 
 
Jak se bude hrát v Kladrubech 
 
Kladruby – Částkov B NE 31.8.2014 17:00 
Kladruby – Trpísty  NE 7.9.2014 17:00 
Kladruby – St. Sedliště NE 21.9.2014 16:30 
Kladruby – Halže A  NE 5.10.2014 16:00 
Kladruby – Z. Chodov NE 19.10.2014 15:30 
Kladruby  - Stříbro  NE 2.11.2014 14:00 
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Informace TJ Kopaná Kladruby 
 

Dne 9.8.2014 se uskutečnil  fotbalový zápas mezi mužstvy Kladruby 
2004 – Kladruby 2014. Výsledek zápasu 4:3 (2:2) pro mužstvo Kladrub 2014. 
Hrálo se za pěkného počasí. Kladruby 2004 nastoupily k zápasu  bez svých opor- 
T. Kasl, R.Kaiser, R. Kertys, M. Kudlík z důvodu dovolené a zranění. 
 První branku vstřelil A.Hollý a mužstvo 2004 si vzalo vedení, pár minut 
poté vyrovnal L. Kotlár, nová posila ze Slovenska. Druhou branku vstřelil  
R. Duspiva a mužstvo 2004 vedlo 2:1. Při kopu z rohu jsme si dali vlastní gól  
a bylo srovnáno na 2:2.  Tak skončil první poločas.  

Hned na začátku druhé půle jsme šli opět do vedení brankou R. Duspivy 
(3:2), poté jsme vstřelili čtvrtý gól, který nebyl uznán pro domnělý ofsajd. Gól 
dával A. Hollý. Hra se přelévala z jedné strany na druhou. Mužstvo 2004 
spoléhalo na technický fotbal. Mužstvo 2014 na svou rychlost a lepší fyzickou 
kondici. 10 minut před koncem se zranil O. Hilf, který musel odstoupit,  
tak muselo mužstvo 2004 dohrávat o jednoho hráče méně. Mužstvo 2014 toho 
dokázalo maximálně využít, když dvěma brankami J. Hřebík rozhodl zápas. 

První poločas odpískal St. Kostka, druhý L. Žižka. O výsledku rozhodla 
lepší fyzická kondice.  

Také proběhla soutěž ve střelbě penalt, 1. cena byla láhev rumu.  
Za účasti 15 střelců se vítězem stal J. Jamriška, druhé místo obsadil J. Vlach  
a třetí V. Havránek.  

Chtěl bych také poděkovat městskému úřadu za přípravu hřiště a ženám, 
které se staraly o občerstvení- Elišce Chaloupkové a Marcele Kajerové.  

Myslím, že zápas splnil svůj účel. Tak snad za rok opět na viděnou. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Josef  Jamriška 

 40

Výrovský triatlon – osada Výrov u Kladrub – sobota 28.6.2014 
 
Výrovského triatlonu 2014, který je zároveň 2. závodem Poháru Plzeňského 
kraje, se zúčastnilo 67 závodníků, z toho 45 absolvovalo dlouhou a 22 hobby 
trať. Tím byl překonán loňský rekord v účasti, který byl 58 závodníků. 
Letos poprvé byl zařazen i dětský závod, který je zároveň 4. závodem Plzeňské 
triatlonové série mládeže. 
 
Počasí nám letos přálo, bylo polojasno, teplota kolem 25 st.C 
 
Výsledky dlouhá trať (0,6-33-9,5):  
MUŽI A - 15-29 let (1999-1985): 
1 Zíka Jan, Sdružení vytrvalců Stříbro 
2 Mikulovský Aleš 
3 Bernášek Tomáš, Ocelot bike team  
 
MUŽI B - 30-39 let (1984-1975): 
1 Hrabě Pavel, Plzeň 
2 Hort Pavel, Plzeň 
3 Stahl Jaroslav, Kladruby 
  
VETERÁNI A - 40-49 let (1974-1965): 
1 Marek Daniel, TTK Slavia  VŠ Plzeň 
2 Zatloukal Vít, Pupkani K.Vary 
3 Matějovič Martin, Plzeň 
 
VETERÁNI B - 50-59 let (1964-1955) 
1. David Ivan, Cyklodrak Stříbro 
2 Landiga Michal, Slavia K.Vary 
3 Procházka Jiří, TTK Slavia Plzeň  
 
VETERÁNI C - 60 a více let (1954 a starší): 
1. Barnáš Vladimír, Cyklodrak  Stříbro 
2 Čeček Jiří, Sdružení vytrvalců Stříbro 
3 Černý Milan, Sportovní Club Černý 
 
ŽENY: 
1 Kabilová Martina, TRI Cheb 
2 Hašková Eva, EON Tábor 
3 Švábková Šárka, Dolní Bousov 
 
Absolutním vítězem na dlouhé trati se stal Daniel Marek z TTK Slavia VŠ 
Plzeň, časem 1:59:11 a obdržel pohár starostky města Kladruby. 
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Absolutní vítězkou na dlouhé trati se stala Martina Kabilová  z TRI Cheb, 
časem 2:23:47 a obdržela pohár starostky města Kladruby. 
         
     
Výsledky HOBBY trať (0,3-22-6,5):  
MUŽI: 
1 Kodl Pavel, CK TEAM BIKE Březová 
2 Lukáš David, SK Atlantis Plzeň 
3 Gutwirth Adam, Plzeň 
 
ŽENY: 
1 Kubrová Ida, Plzeň  
2 Zatloukalová Renáta, Aces Team K.Vary 
3 Laudová Lenka, Plzeň 
 

 
  Za pořadatele                                    Jiří Trávníček, Sdružení vytrvalců Stříbro, o.s. 
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Víte, že … 
 
… si můžete na Městském  úřadě v Kladrubech koupit kladrubský kalendář na 
rok 2015 za cenu 80 Kč. Kalendář je stolní a jsou v něm uvedeny plánované 
akce v Kladrubech v roce 2015. Fotografie do kalendáře připravili členové 
Kladrubského fotoklubu. 
 
…hudební festival Kladrubské léto letos proběhl s velkým úspěchem  
a spokojenost s jednotlivými koncerty vyjádřilo na 900 posluchačů … 
 
… v Mateřské škole v Kladrubech byla provedena kompletní výměna oken… 
 
… oživené prohlídky Benediktinské dny v kladrubském klášteře vidělo  
1.188 návštěvníků… 
 
…na Noci  ke hvězdám Santiniho Aichela bylo 249 osob a z toho 165 správně 
vyluštilo tajenku a dostalo odznak … 
 
…si stále můžete zdarma prohlédnout výstavu k výročí 900. let klášterů 
Zwiefalten a Kladruby v bývalé latinské škole kladrubského kláštera. Jedná se  
o německo-český dějinný projekt. Výstava je otevřena do 25.9.2014, poté bude 
putovat do Německa a v roce 2015 se opět vrátí sem do kladrubského kláštera. 
 
…od posledního dubna je otevřena KOMPOSTÁRNA KLADRUBY, příjem 
materiálu se provádí přes vážnici skládky komunálního odpadu. Provozní doba 
kompostárny je pondělí – pátek od 7.00 -15.30 hodin. Ukládání odpadu pro 
občany z Kladrub a okolí je bezplatné! 
 
…volby do zastupitelstev obcí, senátu Parlamentu ČR proběhnou 10.10.2014 od 
14.00 do 22.00 hodin a 11.10.2014 od 8.00 do 14.00 hodin ve volebních okrscích 
– č.1- Kladruby a Milevo – volební místnost v budově Městského úřadu 
v Kladrubech, č.2-Brod a Tuněchody – volební místnost v Brodě čp.18-
myslivecká klubovna, č.3-Láz a Vrbice-volební místnost ve Vrbici čp. 19- 
knihovna. Případné 2. kolo senátních voleb 17. a 18.10.2014. 
 
…Kladrubskou poutí prošlo za celý víkend cca 2.000 návštěvníků… 

 
…Rybářský kroužek Kladruby přijímá 
nové členy do svého kroužku. Nábor 
členů bude ve středu  3.9.2014 od 
16.00 hodin v klubovně kroužku na 
Staré poště. Zájemci musí přijít 
s rodiči a přijati mohou být děti  
od 2. třídy ZŠ.  
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Placená inzerce: 
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