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Slovo úvodem

Vážení spoluobčané, 

podzimní deštivé a studené počasí nás nemile překvapilo právě v období, kdy finišuje 
stavba Dopravní a technická infrastruktura v lokalitě Kladruby – západ. Vzhledem k 
tomu, že na dopravní část stavby byla poskytnuta dotace z Regionálního operačního 
programu – jihozápad, je třeba dokončit stavbu v horizontu několika dní, takže doufám, 
že nám povětrnostní podmínky celou akci nezkomplikují.

Bezprostředně po dokončení stavby bude zahájen v této lokalitě prodej pozemků 
určených k  výstavbě rodinných domů. V první etapě bude připraveno a plně zasíťováno 
22 parcel a v té další ještě 33.

Zastupitelstvo města se na svém 7. zasedání dne 26. srpna zabývalo stanovením ceny, 
za kterou budou pozemky prodávány. Proběhla poměrně dlouhá a vážná debata, při 
které jsme velmi odpovědně zvažovali veškeré skutečnosti rozhodné pro určení ceny. 
Shodli jsme se především na tom, že máme zájem, aby se Kladruby rozvíjely, a to i do 
velikosti a počtu obyvatel, a aby občané Kladrub, kteří mají zájem stavět, neodcházeli a 
nehledali stavební pozemky jinde. Je jasné, že zadarmo pozemky rozdávat nemůžeme. 
Vynaložené náklady na zasíťování je třeba zohlednit. Cena, na které se zastupitelstvo 
nakonec shodlo, je 650,- Kč za m2. Někomu se to může jevit jako částka vysoká, navíc 
v dnešní době stavět dům není obzvláště pro mladé rodiny s dětmi snadné, ale pořád 
je to cena příznivá, na kterou by se soukromý investor nikdy nedostal, protože město 
Kladruby si neúčtuje žádnou částku za pořízení pozemků, jen a jen infrastrukturu, a 
to ne úplně celou. Obyvatelé nové části Kladrub tak budou mít pozemky zasíťované 
(voda, plyn, elektřina, kanalizace) a dojedou si k nim na nové silnici, osvětlené veřejným 
osvětlením, a dále mohou využít možnosti, které skýtá optický kabel. 

Vzhledem k tomu, že již evidujeme několik žádostí o prodej pozemků, doufám, že 
se brzy prodají a Kladruby se zase o kousek rozrostou. Pokud o koupi uvažujete, chtěla 
bych Vás upozornit, že je třeba si pospíšit. Od ledna totiž budou pozemky zatíženy daní 
z přidané hodnoty, a cena tedy o 21 % vyroste. Je to nemilé, ale bohužel s tím nic neudě-
láme, platné zákony je třeba respektovat,  i když si myslím, že stát tímto velkou podporu 
svým občanům nevyjadřuje. Jsou jiné oblasti, kde si může vybrat daně.

Vaše Svatava Štěrbová
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rada města vzala na vědomí:
•	 Žádost MUDr. L. Bohuslavové, Stříbro, o vydání souhlasu s umístěním a provedením 

novostavby rodinného domu v k.ú. Brod u Stříbra a požaduje předložení PD týkající se 
pohledů domu, jeho umístění na pozemku a řešení příjezdu.

•	 Oznámení o zahájení územního řízení o vydání souhlasu pro stavbu „Stříbro, Vojenská 
plovárna – kNN“ – přípojka vede v k.ú. Vrbice u Stříbra a v k.ú. Stříbro, mimo pozemky 
ve vlastnictví města Kladruby. 

•	 Žádost p. Jiřího Pelánka, Kladruby, o přidělení pozemku na umístění plechové garáže s 
tím, že v současné době není žádný vhodný pozemek volný.

•	 Informaci MěÚ Stříbro, OŽP, o  podaném odvolání proti rozhodnutí na přičlenění ho-
nebních pozemků k honitbě č. 46 Vrbice. 

•	 Žádost pí Magdalény Kotlárové, Kladruby, o přidělení pozemku za účelem zřízení za-
hrádky s tím, že v současné době nemá město Kladruby žádný volný vhodný pozemek 
pro zřízení zahrádky. Žádost bude zařazena do seznamu žadatelů.

•	 Žádost společnosti Gekon, s.r.o., o předběžný, ale závazný souhlas s využitím pozemků  
p.p.č. 696/ 2 a 696/ 3 v k.ú. Benešovice za účelem provedení průzkumných vrtů ohled-
ně zjištění zásob živce s tím, že město Kladruby bude postupovat shodně s LČR (bude 
provedeno společné jednání).

•	 Dopis Správy a údržby silnic PK ohledně řešení rozšíření tělesa komunikace II/193  
v místě vjezdu do města Kladruby (směr od Stříbra).

•	 Žádost pí Rytířové, Kladruby, o výměnu bytu za větší z důvodu nastalé situace + dopis sociálního 
odboru MěÚ v Tachově se žádostí o zohlednění bytové situace a konstatuje, že v současné době 
není žádný volný byt k dispozici, pokud tak nastane, bude situace pí Rytířové zohledněna.

rada města projednala a schválila:
•	 Přidělení bytu v DPS v Kladrubech p. Miroslavu Jankovi, Stříbro, od 1. 9. 2015.
•	 Přidělení místnosti v domě čp. 6 v Kladrubech p. Martinu Fízikovi, Kladruby.
•	 Pronájem NP v DPS v Kladrubech na provozování oprav oděvů pí A. Stehlíkové,  

Stříbro, na dobu od 1. 9. 2015 do 31. 12. 2016 za cenu 580,- Kč/ měsíc.
•	 Výměnu lina v bytě pí Hubingerové v domě čp. 298 v Kladrubech.
•	 Výměnu digestoře a instalaci topného tělesa v bytě pí Mikešové v čp. 209 v Kladrubech.
•	 Uzavření smlouvy mezi SÚS PK a městem Kladruby o omezení užívání nemovitosti ve 

správě SÚS Plzeňského kraje – p.p.č. 2009/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra – pro kanalizační 
přípojku pro dvůr čp. 36 v Kladrubech.

Zpr áv y měStSkého úř adu

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 26. 8. 2015 do 30. 9. 2015

Zprávy městského úřadu
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•	 Vybudování vjezdu na pronajatý pozemek – část p.p.č. 185/ 47 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
ze západní strany (směrem od fotbalového hřiště) s tím, že předmětný vjezd bude vyu-
žíván jen minimálně, neboť příjezd je vedený mezi vzrostlými stromy. Vjezd na vlastní 
nebezpečí. Žadatelka Petra Segíňová, Kladruby.

•	 Zadání stavebních prací – přeložku kabelu NN pro vodojem od fy ČESKO- BAVORSKÁ, 
s.r.o., za předpokládanou cenu 80.698,40 Kč při předpokládané délce výkopu 240 m.

•	 Zaslání žádosti na SÚS PK o posunutí dopravních značek začátku a konce Kladrub – 
směr Milevo za novou výstavbu – výjezd z nové lokality. 

•	 Zařazení žádosti P. Šlapáka a P. Kahabkové, Kladruby, do seznamu žadatelů o přidělení bytu.
•	 Zařazení žádosti V. Pojarové, Ostrov, do seznamu žadatelů o byt s tím, že při přidělová-

ní bytu budou upřednostňováni žadatelé ze správního obvodu města Kladruby.
•	 Zařazení žádosti pí Libuše Kasalové, Plzeň, do seznamu žadatelů o přidělení bytu v DPS.
•	 Výměnu bojleru – zn. Dražice 125, do bytu p. J. Pelánka v Kladrubech čp. 355, cena  

s instalací cca 8000,- Kč.
•	 Cenovou nabídku p. Möllera, Stříbro, na výměnu kotle v čp. 356 – Kladrubské lesy, za 

cenu do 49.605,- Kč.  
•	 Zařazení žádosti V. Šlapáka, Kladruby, do seznamu žadatelů o výměnu bytu.
•	 Změnu nájemní smlouvy v čl. II odst. 7 o pronájmu NP v čp. 80 (KD) – vypuštění bodu 

o pronájmu třetí osobě.
•	 Výměnu bojleru v bytě manž. Kunzových v čp. 355 v Kladrubech.
•	 Zaslání výzvy p. F. Černochovi, Kladruby, ve věci vyklizení pozemku u muzea dle sku-

tečného vlastnictví s termínem nejpozději do 30. 3. 2016 a tento pozemek protokolárně 
předat vlastníkovi pozemku – zástupci města Kladruby.

•	 Termíny svateb pro rok 2016.
•	 Vyřazení materiálu z kabinetu ZŠ Kladruby ve výši 778,- Kč.
•	 Cenu zápůjčky setů (lavice + stůl) – 50,- Kč/ 1 den.
•	 Registraci mikročipů a psích známek v Centrální evidenci zvířat a věcí ČR za roční 

poplatek 2.178,- Kč vč. DPH – firma DATAK, s.r.o., Okružní 592, Kolín.
•	 Poskytnutí sponzorského daru třídě G7 Gymnázia Stříbro na Vánoční ples – 3 balíky 

skleniček, 3 závěsné kalendáře, 3 stolní kalendáře.

rada města podporuje:
•	 Na základě žádosti Hnutí DUHA zavedení nových opatření pro větrné a malé solární 

elektrárny vlastněné obcemi, domácnostmi a firmami. 

rada města doporučila:
•	 ZM schválit plnění rozpočtu města Kladruby k 31. 7. 2015.
•	 ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/ 2015.
•	 ZM schválit dodatek č. 1 ke smlouvě uzavřené mezi městem Kladruby a Kamenolomy 
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ČR, s.r.o., za roční  nájemné ve výši 43.566,- Kč/ rok, z důvodu rozšíření předmětu 
nájmu – jedná se o část nyní p.p.č. 2567 v k.ú. Kladruby u Stříbra. 

•	 ZM schválit přijetí dotace PK na zabezpečení pečovatelské služby DPS Kladruby  
ve výši 3.397,- Kč.

•	 Ošetření topolu bílého u parkoviště před klášterem dle doporučení p. Spěváčka na 
jaře 2016 s tím, že finanční náklady budou zahrnuty do rozpočtu města 2016 – cena  
19.473,- Kč + DPH.

•	 ZM schválit dořešení vlastnictví pozemků v k.ú. Pozorka u Kladrub a k.ú. Kladruby – 
výstavba komunikace a chodníku dle návrhu:
a) podání žádosti na KÚ PK o bezúplatný převod těchto pozemků:
 - p.p.č. 2071/ 6 o výměře 111 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
 - p.p.č. 231/ 13 o výměře 299 m2 v k.ú. Pozorka u Kladru
 - p.p.č. 231/ 14 o výměře 8 m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub 

b) odprodej pozemku p.p.č. 240/ 6 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výmě-
ře 1 m2 manželům Františku a Vlastimile Semorádovým, Pozor-
ka, za cenu 100,- Kč + náklady za vklad práva do KN 

c) odkoupení pozemku p.p.č. 292/ 2 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 3 m2 od p. Josefa 
Bláhy, Bor, za cenu 100,-Kč/1m2  s tím, že město uhradí poplatek za vklad práva do KN

•	 ZM schválit odprodej p.p.č. 1909/ 13 v k.ú. Milevo firmě Milevo.com, s.r.o., za cenu 
48,- Kč/ 1m2 až po provedení vytýčení skutečné hranice předmětného pozemku. Veš-
keré náklady spojené s odprodejem nemovitosti budou uhrazeny kupujícím.

•	 ZM schválit odprodej části p.p.č. 1578/ 5 v k.ú. Brod u Stříbra (nad vjezdem) MUDr. 
Lence Bohuslavové, Stříbro, za cenu 48,- Kč/ 1m2 + veškeré náklady spojené s prode-
jem pozemku (GP, vklad práva do KN).  

rada města nedoporučila:
•	 ZM schválit odprodej pozemků – části p.p.č. 1909/ 18 a části p.p.č. 1916/ 1 v k.ú. Mi-

levo, žadatel firma Milevo.com. – p. Alwin Morgenstern z důvodu, že se jedná o poze-
mek přímo navazující na komunikaci a druhý pozemek je před domem čp. 12 – veřejné 
prostranství. Pokud se jedná o užívání předmětných pozemků pro zajištění vjezdů na 
pozemek, RM nemá námitek k využívání těchto pozemků s tím, že pokud bude nutné 
provést jakékoli úpravy pozemku pro vjezd, požadujeme předložení záměru úprav.

•	 ZM schválit odprodej či směnu pozemků č. 301/ 1, 321/ 4, 321/ 19, 301/ 2, 333/ 1, 335/ 
3, 332/ 1, 333/ 2, 321/ 21, 332/ 3 vše v k.ú. Vrbice u Stříbra, žadatel p. Miroslav Ježior, 
Zruč – Senec.  

Zasedání zastupitelstva města dne 26. 8. 2015

Zprávy městského úřadu
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Zastupitelstvo města projednalo a schválilo::
•	 Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 29. 4. 2015.
•	 Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení.
•	 Plnění rozpočtu města Kladruby k 31. 7. 2015.
•	 Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/ 2015.
•	 Smlouvu o právu k provedení stavby mezi městem Kladruby a Českým  hydro-meteo-

rologickým ústavem Praha o realizaci stavby vodního díla limnigrafické stanice na řece 
Úhlavce – dotčené pozemky p.p.č. 453/ 1 a 2582 v k.ú. Kladruby u Stříbra (pozemky za 
kamenolomem před můstkem přes silnici na Milevo). 

•	 Pronájem části p.p.č. 186/ 1 v k.ú. Pozorka u Kladrub p. Václavu Cuřínovi, Pozorka 16, 
dle upřesněného rozsahu na místě se žadatelem.

•	 Bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1909/ 1 v k.ú. Milevo o výměře 1912 m2 do vlastnic-
tví Plzeňského kraje.

•	 Podmínky prodeje nemovitosti čp. 24 v obci Brod u Stříbra (nejnižší podání 280.000,- Kč).
•	 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s firmou 

AgNET p. Jiří Šperl, Stříbro, platba 10,- Kč za 1 m2 záboru, dle skutečného zaměření.
•	 Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje uzavřenou 

mezi městem Kladruby a SÚS PK – jedná se o p.p.č. 1946/ 1 v k.ú. Milevo – uložení 
kanalizace protlakem pod silnicí č. III/ 20316 v km cca 4,47 se založením chráničky.

•	 Dořešení ceny za přípojky kanalizace v Kostelní ulici v Kladrubech tak, že spoluúčast 
osob žijících v Kostelní ulici bude 12.000,- Kč + cena šachty.

•	 Cenu stavebního pozemku v lokalitě Kladruby – západ – 650,- Kč za 1 m2 + sazba DPH 
platná dle zákona k datu převodu pozemku.

•	 Regulativy pro výstavbu nových RD v lokalitě Kladruby – západ.
•	 Pronájem pozemku p.p.č. 2375 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem zřízení zahrádek.

Zastupitelstvo města neschválilo:
•	 Odprodej části p.p.č. 2484 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. Josefu Jašovi, Kladruby, za 

účelem obnovení kapličky.
•	 Odprodej pozemku p.p.č. 400/ 1 v k.ú. Vrbice u Stříbra p. Davidu Sudzinovi, bytem 

Skřice 77, za účelem výstavby RD, neboť předmětný pozemek není řešen v územním 
plánu města Kladruby.

Irena Lőriková
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jednání StaroStky měSta

25. 8. 2015 – kontrolní den stavby  
  – TDI lokalita Kladruby – západ (1. etapa)
26. 8. 2015   – kontrolní den stavby  
  – Rekonstrukce budovy ZŠ
26. 8. 2015 – zasedání rady města
26. 8. 2015 – zasedání zastupitelstva města
1. 9. 2015 – jednání se zástupcem KHS Tachov
1. 9. 2015 – kontrolní den stavby  
  – TDI lokalita Kladruby – západ (1. etapa)
2. 9. 2015   – kontrolní den stavby  
  – Rekonstrukce budovy ZŠ
4. 9. 2015   – jednání se zástupcem firmy  
  Kamenolomy ohledně kamenolomu Milevo
4. 9. 2015   – kolaudace stavby RD v Brodu
8. 9. 2015   – kontrolní den stavby  
  – TDI lokalita Kladruby – západ (1. etapa)
9. 9. 2015   – jednání s architektem – lokalita západ
9. 9. 2015   – jednání se zástupci VaK Karlovy Vary ohledně kvality vody
10. 9. 2015   – jednání MAS Český Západ
16. 9. 2015 – kontrolní den – restaurování mariánského sloupu na náměstí
22. 9. 2015 – zasedání Rady cestovního ruchu okr. Tachov
23. 9. 2015    – jednání SOČ Černošín (skládka)
24. 9. 2015 – zasedání Rady SOČ Černošín (skládka)
29. 9. 2015 – kolaudace rekreační chaty – Vrbice
30. 9. 2015    – jednání u Okr. soudu v Tachově
30. 9. 2015    – kontrolní den stavby  
  – Rekonstrukce budovy ZŠ
13. 10. 2015 – kontrolní den stavby  
  – TDI lokalita Kladruby – západ (1. etapa)
 

Irena Lőriková

Zprávy městského úřadu 
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Infor mace organIZací a Spolků

Základní škola informuje:

Střípky ze ZŠ…
•	 Probíhající rekonstrukce staré budovy ZŠ ukázala, že oprav bude více, než se předpo-

kládalo. Zejména krov byl ve špatném stavu a jižní stěna fasády se bude kvůli blížící 
se zimě opravovat až na jaře…

•	 1. 9. Zahájení školního roku se uskutečnilo tentokrát na školním dvoře a počasí nám 
přálo. Máme 26 nových prvňáčků…

•	 4. 9. První školní týden byl tradičně uzavřen orientačním během…
•	 11. 9. Žáci z osmé a deváté třídy navštívili Dny vědy na ulici v Plzni. Tato akce každým rokem  

nabízí netradiční pohled na vědu se spoustou zajímavých pokusů z fyziky a chemie…
•	 14. 9. netekla v Kladrubech voda, a tak jsme vyhlásili celoškolní cvičení v přírodě …
•	 21. 9. se fotili prvňáčkové. Jejich první školní fotografie budou již v těchto dnech hotové…
•	 23. 9. Žáci 1. – 4. třídy zhlédli představení „Jak ševci zvedli vojnu pro červenou sukni“ 

v plzeňském divadle Alfa…
•	 30. 9. Běžeckého krosového závodu „Běháme s BK Tour“, který se konal v Tachově, se 

zúčastnila i družstva žáků z druhého stupně…
•	 1. 10. Celá škola využila pěkného počasí při Dni cyklistiky, který pro žáky připravili 

jejich učitelé…
•	 2. 10. Družstvo osmi chlapců ze sedmé a osmé třídy sehrálo krajské semifinále v 

hokejbalu, které se konalo v hokejbalové hale v Plzni. Z šesti zápasů jsme dvakrát 
remizovali a jednou vyhráli. To bohužel nestačilo na postup do finále, ale i tak si kluci 
zaslouží uznání za bojovný výkon…

•	 7. 10. Tentokrát navštívili divadlo Alfa deváťáci. Na programu byla hra „Pirát 07 & 
Queen of Love“…

•	 9. 10. Páťáci zazpívali v DPS Kladruby babičkám a dědečkům ke Dni seniorů…

Pavel Nový

      

Informace organizací a spolků
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Informace organizací a spolků

orientační závod
Tak jako každý rok proběhl i letos hned pár dní po zahájení školního roku orientační 

závod, tentokrát se konal 4. září. Byli jsme rozděleni do několika skupin přibližně po 
15 lidech, dostali jsme mapy, podle kterých jsme se orientovali, a vyrazili. Trasa vedla 
lesem, na každém  z 10 stanovišt´ byl jeden učitel, který nám vždy vysvětlil, co máme 
splnit za úkol. Když všichni dorazili do cíle, učitelé spočítali body a vyhlásili umístění. 
A pak už jsme šli na oběd.

Dominika Karlíková, IX.

dny vědy na ulici
11. září se naše třída zúčastnila Dnů vědy na ulici. Sraz byl v 7:15 na autobusovém 

nádraží ve Stříbře, nasedli jsme do autobusu a jeli do Plzně. 
Na náměstí Republiky byla ve stanech připravena spousta chemických pokusů, byly 

tam stany s matematikou, přírodopisem, také jsme mohli například sledovat, jak robot 
skládá rubikovu kostku… Oproti minulému roku tam toho bylo sice méně, ale stanovi-
ště byla zajímavější.

Když jsme si vše prohlédli, nasedli jsme na autobusovém  nádraží do autobusu a jeli zpět.

Bohuslav Pírka, IX.
den cyklistiky

U příležitosti Světového dne cyklistiky se 1. 10. na naší škole ko-
nal „cykloden“. Dopledne, zatímco na 2. stupni jsme se učili, se třídy 
1. stupně  vystřídaly na dopravním hřišti. Odpoledne jsme se pak 
my starší rozdělili do 4 skupin. Dvě skupiny vyrazily na cyklovýlet 
po okolí a další dvě se střídaly na stanovištích ve škole. Vyzkoušeli 
jsme  si jízdu zručnosti, vyplnili dopravní testy na počítači a dozvě-
děli se i něco o první pomoci od lékařky z Letecké záchranné služby 
v Líních.

Zuzana Kovaříková, VII.

turnaj v hokejbalu
Dne 2. 10. se v Plzni konal turnaj v hokejbalu. Bylo zde sedm týmů: Krakeni Domaž-

lice, Koblížci Strašice, Chotěšov wild, Panteři Přeštice, náš tým Flesh Kladruby a dva 
týmy z Plzně. Turnaj se povedl, bylo to hodně vyrovnané a nakonec jsme skončili na 
šestém místě.

Pavel Pauch, VIII.
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mateřská škola informuje:  

dodatek k minulému školnímu roku
V rámci oslav devítistého výročí města Kladruby uspořádala MŠ Kladruby dne 20. 6. 

2015 „Den otevřených dveří“ pro veřejnost. 
Všechny pracovnice MŠ daly možnost  návštěvníkům nahlédnout do všech koutů i 

koutečků budovy a odpovídaly na otázky rodičů, jejichž potomci se na docházku do MŠ 
zatím chystali.

Nejvíc si prostor – hlavně herny – užily odrostlí, ale i malí, kteří nedosáhli tří let.  
Prohlíželi knihy, seznamovali se s principy stavebnic, skládali puzzle, půjčovali si z polic 
různé hry a hračky.

Ty z nás služebně starší si zavzpomínaly společně s „dospěláky“ na dobu, kdy buď oni 
sami docházeli do MŠ, nebo vodili v minulosti do tříd své kluky či holčičky. Neskrývali 
údiv nad  proměnou celého areálu MŠ a popřáli nám jen to nejlepší pro další práci v 
předškolním vzdělávání.

Tentýž den se ještě MŠ Kladruby účastnila projektu Regionálního muzea Kladrub-
ska  „Za časů našich babiček“. Zde se naše předškolní děti prezentovaly svými výkresy či 
prostorovými celky. Návštěvníky uvítala u vchodu expozice dobově oděná atrapa sedící 
babičky v životní velikosti. Pracovala u kolovratu s vřetánkem v ruce a kolem sebe měla 
dvě  vnoučata sedící na židličkách.  Příchozí se mohli  s babičkou a dětmi vyfotografovat. 

Ve výstavní místnosti návštěvníky čekala např. „kachlová kamna“ vyrobená z větší 
a menší krabice, truhlík s květinami, z krabiček vyrobené kladrubské náměstí i klášter 
Kladruby se všemi budovami okolo, pasoucí se ovečky, výjevy z pohádek atd.

        
Zahájení školního roku 2015/ 2016

Prvního září přivítaly tři třídy Mateřské školy Kladruby po mnoha letech celkem  
75 dětí. V loňském školním roce jsme také naplnili kapacitu do posledního místečka,  
ale až od ledna 2015.

Nově nastoupilo větší procento tříletých dětí, které  byly přiměřeně rozděleny  
na uvolněná místa po předškoláčcích. Nicméně nejvíc je jich soustředěno ve třídě 
Broučků a Berušek.

Proto mají paní učitelky rozvrženu pracovní dobu tak, aby se mohly individuálně 
více dětem věnovat  a více se v těch nejkritičtějších fázích dne překrývat.

Letos evidujeme celkem 25 adeptů pro nástup do 1. třídy ZŠ od 1. září 2016. I jim 
je věnována individuální péče. U nich je důležité, aby se rozvíjeli jak po stránce hru-
bé (hodně tělesného pohybu – běh, lezení, skákání, překračování, míčové hry…) tak  
i jemné motoriky (uvolňování vedoucí ruky grafomotorickými cviky – „čárání“ na 
velký formát papíru, vlnky, klubíčka, obloučky…). Toto vše je důležité k pozdějšímu 
bezproblémovému nácviku čtení, psaní, logickému myšlení apod. 
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Do našeho kolektivu letos nastoupila nová paní učitelka Šárka Ježová ze Stříbra a na-
hradila tak uvolněné místo po paní Ladislavě Pauchové. Společně s Petrou Kertysovou 
tvoří duo pedagogických pracovnic ve třídě Koťat. Ve třídě Broučků je pak Eva Pomyjo-
vá a Marcela Jandíková a u Sluníček Zuzana Křížová a Alena Medová. Provozní pracov-
nice zůstaly na svých místech – o kuchyň pečuje Renata Zíková a Miloslava Duspivová , 
o úklid v areálu se stará Andrea Demjanová a na půl úvazku ještě Miloslava Duspivová .

Pokud se týče poplatku za vzdělávání, zůstal na stejné hodnotě jako vloni – tj. 500 Kč. I 
stravné nenese stopy změn – za celodenní stravování rodiče platí 34 Kč a u dětí s odkladem 
školní docházky 37 Kč.

Alena Medová 

koťata mezi kamarády
Koťata se sešla odpočatá po prázdninách a přivítala mezi sebou nové kamarády. První 

dny v mateřské škole se u některých dětí neobešly bez slziček, ale dnes už je vše veselejší.
Děti se domluvily, že pošlou do světa lampión štěstí a vyšlou s ním i svá přání. Vy-

mýšlely různé varianty, až se shodly na vzkazu, kterým všem dětem i lidem na světě 
vzkázaly „Všichni jsme kamarádi a všichni se máme rádi“.

Abychom poznali i kamarády v naší mateřské škole, šli jsme je navštívit do třídy 
Broučků a Berušek. Také jsme zavítali ke Sluníčkům. Moc hezky nás všichni přijali. 
Prohlédli jsme si jejich třídy a u Sluníček jsme viděli pohádku „Budka v poli“, kterou 
nám zahrály děti. Moc se nám líbila. Broučkové a Berušky nás naučili hezkou básničku 
o kamarádech. Koťata nezůstala pozadu a na oplátku zazpívala písničku „O naší školce“ 
a „Byla jednou koťata“. Ještě se pochlubila básničkou „Kočička“ a také jsme čarovali, 
abychom vykouzlili krásné počasí říkadlem „Čáry, máry“. Na závěr nechyběla sladká 
odměna pro všechny děti.

 Moc jsme si to užili a těšíme se na další společné chvíle v mateřské škole.
  

Šárka Ježová, Petra Kertysová

Informace organizací a spolků

151022_zpravodaj Kladruby 5-2015.indd   12 26.10.2015   16:59:17



5 / 2015

13

poděkování
Děti i paní učitelky ze třídy Koťat chtějí moc poděkovat mamince M. Steinera, paní 

M. Kubínové, za věnovaný sponzorský dar. Nové sedací pytle v podobě prasátka a ža-
bičky udělaly dětem opravdu radost a hned je náležitě využily. Ještě jednou děkujeme. 

 Šárka Ježová, Petra Kertysová

u Sluníček se hrálo divadlo
Děti z naší třídy Sluníček si hrály na herce. Dramatizaci pohádky O boudě budce jistě 

všichni znáte. Zvířátka hledala nový domeček a našla ho ve staré opuštěné boudě. Ne-
být velkého medvěda, který se do ní chtěl také vecpat, ale bohužel staré a vetché dřevo 
nevydrželo, jistě by se „novostavby“ nedočkala. Společnými silami se zvířátka pustila 
do práce – výstavby nové boudy – velké, prostorné, kam se všechna vešla a mohla spolu 
vesele bydlet. Tolik ze scénáře a obsazení. Všechny děti se vystřídaly v několika rolích. 
Nejenže se nebály vystupovat před publikem, ale vyzkoušely si, že společnými silami 
jde všechno lépe, to, co těžko zvládne jednotlivec, hravě udělá víc kamarádů. 

Tématem pohádky jsme opravdu „žili“celý týden, kdy děti kreslily zvířátka a vyráběly 
postavičky zvířátek z odpadového materiálu, kterým nás zásobují rodiče. Chtěla bych jim 
touto cestou poděkovat za veškerý materiál, který určitě během školního roku zpracujeme. 

Zuzana Křížová
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nový školní rok u Berušek a Broučků
V novém školním roce jsme přivítali nové kamarády. Děti, které už do třídy Berušek 

a Broučků docházely, jim ukázaly stavebnice a všechny hračky.
Z počátku příchozím dětem  ukápla sem tam slzička, ale protože jsme u nás všichni 

kamarádi a máme se velmi rádi, za pár dní bylo po pláči.
Společně jsme si školku projeli broučkovým vláčkem. S Koťaty jsme si zazpívali, zatančili 

a Sluníčka nám  zahrála pohádku. Zajeli jsme i do kuchyně, kde pro nás naše milé paní ku-
chařky chystají a vaří samé dobroty. Dokonce nám ukázaly největší hrnec a vařečku.

Protože už nás navštívil barevný podzim, všímáme si všech změn v přírodě a radujeme se 
z toho, co nám příroda v tomto období naděluje. A proto jsme si třídu vyzdobili nasbíranými 
kaštany, žaludy a kukuřicí. Do vázičky jsme si přinesli šípkovou a trnkovou větvičku. Ochut-
nali jsme školní jablíčka a usušili si křížaly. Těšíme se, až si uvaříme šípkový čaj.

S dětmi jsme si povídali o významu šípku, a že se šípek může objevit i v pohádce, se 
děti přesvědčily na vlastní kůži, když si pohádku samy zahrály.

Marcela Jandíková, Eva Pomyjová

poděkování
Berušky a Broučci děkují paní Martině Šmídové a Bohumilu Zahradníkovi za spon-

zorský dar v podobě reflexních vest s krtečkem a jeho kamarády. Dárci nám udělali 
velkou radost a přispěli k větší bezpečnosti těch nejmenších dětí ve školce při pohybu 
na silnici.

Marcela Jandíková, Eva Pomyjová

Informace organizací a spolků
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víte, že…
 …máme prozatím na 2 měsíce v kuchyni na praxi sl. Terezu Neubauerovou ze Základní 
školy a Odborné školy Horšovský Týn – zaměření Cukrářské práce
 …7. 10. přijede zahrát pohádku „O milostném psaníčku“ divadlo KOS
 …na konci října nás čeká „Veslé dračí létání“ s rodiči
 …na začátku listopadu se sejde v naší MŠ skupina učitelek na společném předvánočním 
semináři s pí. Janou Klepsovou
 …11. 11. se těšíme na pohádku divadla NÁNA „Hvězdička“
 …tradičně se sejdou děti a rodiče ve třídě Sluníček na „Štrůdlování aneb Jablíčka se ku-
tálela“ a zároveň pro ně bude připravena „tvořivá dílnička“ pro práci s různým materiá-
lem, stejné to bude i ve třídě Koťat a Broučků – jen dílnička bude mít jiné téma
 …všechny třídy MŠ se zúčastní výstavy v Regionálním muzeu Kladrubska ne jako ná-
vštěvníci, ale jako tvůrci exponátů „ANDĚLÉ“
 …24. 11. zahraje představení divadlo ONDŘEJ o „Čtyřech ročních dobách“
 …4. 12. se opět zjeví Mikuláš s andělem a čertem
 …10. 12. se nám představí klaunka Pepina    

      
  Alena Medová
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regionální muzeum kladrubska informuje:

fotografie
Výstava FOTOGRAFIE, která se uskutečnila v sále muzea, byla o 

jeden týden prodloužena. V období 21. 8. – 28. 9. ji zhlédlo celkem 
214 návštěvníků. Děkujeme za milou spolupráci a přejeme mladé 
autorce Kristýně Reisnerové mnoho dalších uměleckých úspěchů. 

Besedy a zasedání
Během měsíce září se v muzeu uskutečnilo několik besed, které připravil pan Jiří Čechura. 
O historické informace vztahující se k zakládací listině měli zájem obyvatelé Hoštky 

v severních Čechách a také Libně u Zbraslavi, o vývoj Norimberské zemské stezky se 
zajímali učitelé ze SRN. 

Ve společenském sále muzea zasedala dne 9. 9. Školská a kulturní komise Města 
Kladrub, dne 22. 9. byli do muzea pozváni členové Rady cestovního ruchu Tachovska, 
kteří jednali o tom, jak propagovat jednotlivá zajímavá místa i události na Tachovsku 
tak, aby se staly atraktivními pro návštěvníky našeho regionu. 

V druhém zářijovém týdnu jsme měli v muzeu milou návštěvu z DPS. Dohodli jsme 
se, že další Povídačky se seniory uskutečníme v předvánočním čase. Těšíme se na Vás. 

lidové zvyky a tradice v muzeu
Se začínajícím podzimem se v Regionálním muzeu Kladrubska rozběhl zájmový kroužek 

Lidové zvyky a tradice. Je určen holkám a klukům ve věku od 5 do 10 let. 
Na první středeční schůzce se v muzeu zpívalo a tancovalo, děti si odnesly domů heb-

ký výrobek, ovečku vyrobenou z ovčího rouna. „Do kroužku chceme zařadit také občasné 
tvořivé dílničky, které budou otevřeny i pro ostatní veřejnost,“ řekla nám lektorka kroužku 
Petra Čechurová. „Chceme si povídat o lidových zvycích a tradicích, tvořit a bavit se tak, 

jak to dělali naše prabáby a pradědové,“ doda-
la. Na setkání se všichni příjemně pobavili a 
prožili pěkné odpoledne. Jedna malá účastnice 
zapsala do návštěvní knihy muzea, že se jí na 
kroužku velmi líbilo.

Kroužek probíhá každou středu od 15,30 do 
16,30 ve společenském sále muzea v Kladru-
bech, tamtéž je v pátek ve stejný čas i další klub 
pro maminky s dětmi ve věku 2 – 5 let nazvaný 
Maminko, pojď si hrát. 

Marcela Hlaváčová

Informace organizací a spolků

První schůzka kroužku  
Lidové zvyky a tradice v muzeu
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na pár Slov do muZea

Vážení čtenáři, na tomto místě pro Vás budu ráda připravovat nový seriál rozhovorů se za-
jímavými lidmi z našeho okolí, kteří velmi dobře ovládají nějakou činnost, a přitom svůj um 
nedávají mnoho na odiv. Někdy o jejich schopnostech ani nevíme, teprve když je poznáme 
zblízka, obdivujeme jejich jedinečnost. Doufám, že si toto čtení oblíbíte. 

Stovka kIlometrů S gangem 
Rozhovor s Dušanem Bendou a Jakubem Jílkem

S mladými muži jsem se setkala náhodou. Nebylo to tentokrát v muzeu, jak by se dalo před-
pokládat, ale v malém kladrubském baru. Oba mladí pánové byli plni čerstvých dojmů z 
akce, která se konala toho dne – 9. jízda malých motocyklů a mopedů. 

Jak akce vznikla, kdo ji vymyslel?
Dušan Benda: Akci jsme vymysleli před 4 lety v Čižicích u piva. Cílem bylo zjistit,  
zda je stroj do 50 cm3, vyrobený v bývalé ČSSR, schopen ujet 100 km. 
Jakub Jílek: Ujede – neujede? Tak víš co, pojedeme. Takhle to bylo. 

Měl Váš nápad ohlas?
Dušan Benda: Poprvé jsme vyjížděli z Čižic sami, podruhé se už jelo z Kladrub,  
přidávali se další jezdci. 
Jakub Jílek: Nedělali jsme žádnou propagaci, naše zážitky z jízdy byly tak silné,  
že je ostatní chtěli zažít taky. 

Pojďme k letošní druhé jízdě. Jak se vydařila?
Dušan Benda: Dnes jelo 22 účastníků, z toho 3 ženy. Věkové rozpětí jezdců bylo od 16 
do 65 let. Průkopnicí mezi ženami je kolegyně Marcela Vysočanová, která ujela 100 
km už dvakrát za sebou. Moje manželka Jitka je také fanynkou ČSSR Kladruby gangu, 
právě jsem jí totiž pořídil babetu.
Jakub Jílek: Letos se jela trasa Kladruby – Babylon – Kladruby průměrnou rychlostí  
38 km/h, jízda trvala asi 10 hodin. Naše jízdy jsou ekonomické, stroje berou  
1,8 l benzínu na 100 km.

Ve svých dresech a se svými hlučnými stroji jste nepřehlédnutelní. Jak na Vás během 
jízdy reagují ti, které potkáváte?
Dušan Benda: Mávají na nás, fotí, zdraví nás, fandí nám. 
Jakub Jílek: Do obcí vjíždíme společně ve skupině, řidiči nám dávají přednost, zdraví 
nás světly, z takových projevů sympatií máme radost. 
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Z okna muzea jsem viděla, že se někteří jezdci ne-
rozjeli napoprvé. Jak řešíte poruchy? 
Dušan Benda: Jak se dá. Když se cestou vyskytne po-
rucha, počkáme na kolegu, společnými silami ji opraví-
me. V současné době máme doprovodné vozidlo znač-
ky FRAMO z roku 1938. Veze náhradní díly, zajišťuje 
servis a odvoz unavených nebo nepojízdných strojů. 
Jakub Jílek: Máme rozděleny role, jako první jede tzv. 
průvodce, ten zná přesnou trasu, každé dva tři kilo-
metry kolonu zbržďuje a hlídá, jestli jsou všichni. Jako 
poslední jede také zkušený jezdec, který pomáhá s 
případnou opravou. Úplný konec hlídá náklaďák, jeho 
úkolem je i odvoz nepojízdných strojů.  

Kdo se může stát členem ČSSR Kladruby gangu?
Dušan Benda: Ten, kdo vlastní babetu nebo pionýra, 
stáří okolo 30 let.
Jakub Jílek: Je jedno, jestli je z Kladrub, Stříbra,  
Horšovského Týna, Čižic nebo Plzně. Jde o soukromou akci, nejsme organizovaní jako 
sdružení. Jediný dobrovolný příspěvek platíme servisnímu vozidlu.  

Máte nějaký pozdrav nebo heslo?
Dušan Benda a Jakub Jílek: Užij si jízdu!

Děkuji za rozhovor. 
 Marcela Hlaváčová

v recepci rmk 
•	 stále přijímáme anděly do výstavy, která se otevře vernisáží v pátek 27. 11. v 18 hodin.  

Srdečně zveme všechny přátele do muzea na andělskou výstavu, hudbu a přípitek. 
•	 získáte veškeré informace o konaných kulturních akcích. Vstupenky prodáváme i v so-

botu a v neděli. Sledujte vývěsky, facebook nebo „kalendář akcí“ na www.kladruby.cz, 
www.muzeumkladruby.cz

•	 přijímáme přihlášky do kroužku Lidové zvyky a tradice (děti 5 – 10 let). Klubík Ma-
minko, pojď si hrát (rodiče s dětmi 2 – 5 let) je již obsazen.  

•	 přijímáme přihlášky do nedělní tvořivé dílny Tradiční ruční práce (pletení, háčkování, 
paličkování, plstění a další techniky), který je určen pro velké děti a dospělé. Prvním 
výrobkem budou veselé žaludy. 

 kolektiv muzea

Informace organizací a spolků

Dušan Benda a Jakub Jílek 
v dresu ČSSR Kladruby gang
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hasičské okénko:

Vážení spoluobčané,

tropické počasí se nám vrátilo do normálu a tím i frekvence našich výjezdů, kterých 
jsme během letošního léta měli oproti minulým létům nadprůměrně.

Poslední  srpnovou sobotu jsme se zúčastnili akce Ahoj prázdniny, kde jsme nechali 
děti zacákat vodou na náš „hořící“ domeček.

V sobotu 19. září jsme v rámci spolupráce s Pětatřicátníky Plzeň zajišťovali občerst-
vení na  druhém ročníku pochodu Mobilisace. Počasí se stejně jako loni vydařilo, počet 
účastníků byl přibližně stejný, jen jsme  letos neměli takový hlad a žízeň jako loni.

V úterý 6. října jsme udělali v hasičské klubovně nábor dětí do kroužku Mladých 
hasičů. K našemu zklamání přišla jen jedna zájemkyně, což nás nutí dát kroužek proza-
tím  tzv.  k ledu. Kdyby některé z dětí mělo zájem stát se Mladým hasičem, kontaktujte 
prosím Markétu Havránkovou.

V sobotu 17. října jsme zorganizovali železnou sobotu, při které jsme objeli Kladruby 
a přilehlé obce a zbavili občany nepotřebného železného šrotu. Všem, kteří nám ho vě-
novali, bych chtěl touto formou za hasiče poděkovat.

Výjezdová jednotka zasahovala od konce prázdnin čtyřikrát. Na požáru stohu v Heř-
manově Huti, požáru hrabanky u Stříbra, požáru sklepních prostor rodinného domu ve 
Stříbře a požáru domu ve Stříbře, ze kterého nás při cestě odvolali. Také jsme udělali 
přechody techniky na zimní provoz a prošli s CAS 15 Renault na STK.

Do konce roku už nás žádná kulturní nebo společenská akce nečeká, budeme se při-
pravovat na uzavření roku a bilancování. 

 Martin Větrovec
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včelařské okénko:

podzim a zima  u včelařů
Podzim je jedno z nejkrásnějších ročních období, pozdní léto se snoubí s barvami podzimu a 

nádhernou scenérii dokreslují ranní mlhy. 
Matka téměř přestala plodovat, včely se za chladných nocí shlukují do chomáče. Přes 

den je letová aktivita včel minimální, snůšky je poskromnu. Pomalu začíná období klidu 
a zdánlivé nečinnosti. Poslední sluneční a teplé dny včely využívají k vyprazdňovacím 
letům.

 V prosinci se život v úle jakoby zastaví, nastává období odpočinku. Včely se shlukly 
do chomáče a redukují tepelné ztráty.

Pro včelaře je podzim hlavní období  léčby proti roztoči Varroa destructor, v teplých 
dnech fumigací (zakouřením), v chladných aerosolem (mlhou). 

Je čas uskladnit nepotřebné souše a zabezpečit je před dalším parazitem Zavíječem 
voskovým, jehož housenky vystavěné dílo rozežírají. Nepotřebné nebo staré souše se 
vyvařují na vosk, ze kterého se vyrábí nové mezistěny, dále je čas na výrobu nových 
rámečků či  nových úlů.  Včelaři začínají přes zimu připravovat celkové  vybavení pro 
následnou sezónu.

       Miroslava Škorvánková

Informace organizací a spolků
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lázečtí našli vzkaz od svých předků

Letošní sraz rodáků v Lázu připravil návštěvníkům  příjem-
né překvapení. Podle vyprávění pana Janouška totiž místní za-
kopali po 2. světové válce pod jednu z lip na návsi jistý vzkaz. 
Jelikož byl právě tento strom v letošním roce pokácen, roz-
hodli se Lázečtí, že zkusí štěstí, a za pomoci krumpáčů a poté 
také těžké techniky kořen vykopali. Pod ním opravdu nalezli 
zavoskovanou lahev, ve které byl na zažloutlém papíře kromě 
seznamu  rodin také vzkaz o situaci v Sudetech po válce. Text 
se datoval do roku 1946. 

Celá epizoda pak měla pokračování, když se obyvatelé Lázu rozhodli, že by bylo 
vhodné tuto tradici neopustit. Po několika schůzkách na návsi vznikl vzkaz, který pak 
znovu zakopali. Opět je na něm výčet rodin, které v obci v tomto čase bydlí, a stručné 
povídání o historii i současném životě v Lázu. Tentokrát byla lahev umístěna nikoliv 
pod strom, ale pod dva těžké kameny nedaleko rybníka na návsi. Při této příležitosti 
byly také vysazeny 3 lípy, které mají nejen připomínat tento nález, ale především ozele-
nit obec.

David Blažek
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hIStorIe

kladruBy oSlavIly Své 900leté juBIleum

Kladruby žijí letos pod dojmem svého devítisetletého jubilea, a tak se staly jakýmsi 
„světobodem“ pro mnoho dalších obcí nejen v západních Čechách, ale i v mnoha dal-
ších krajích. Celá řada akcí k tomuto výročí, které proběhly v samotných Kladrubech i v 
areálu kláštera, to plně potvrzuje. Obyvatelé Kladrub snad ani netuší, kolik dalších obcí 
slavilo s námi stejný svátek. Vždyť v tak zvané zakládací listině kladrubského kláštera 
je uvedena více než stovka míst ze západních, středních, severních i východních Čech.

historie
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Zájem o společné setkání, či žádost o podrobnější informace týkající se zakládací  
listiny a majetku kláštera projevila buď písemně, mailem nebo i přímou návštěvou  
Kladrub vedení obcí Prašný Újezd na Lounsku, Hoštka se svou částí Kochovice  
na Litoměřicku, Sezemice, někdejší Vladislavice u Mnichova Hradiště z okresu Mladá 
Boleslav, Libeř s částí obce Libeň na Zbraslavsku, Jeneč u Prahy, pražská část Zbraslav,  
ze západočeských obcí Tlučná, Město Touškov, Heřmanova Huť - Vlkýš, či Bor  
u Tachova pro své obce Čečkovice, Malovice, Skviřín a další. Celé autobusy se svými 
obyvateli vypravily z uvedených obcí do Kladrub třeba Hoštka a Libeň. Je známo, že 
proběhly oslavy také v Tachově, Honezovicích, Dnešicích, Meclově, Horní Kamenici a 
mnoha dalších místech. Z nejbližšího okolí Kladrub měly velice pěkně připravené a také 
bohatě navštívené oslavy obce Skapce, Benešovice, Ostrov, Hněvnice, Jivjany a v Lázu 
je pořadatelé navíc spojili s tradičním setkáním rodáků. K jubileu vyšly knižně některé 
zajímavé publikace, třeba už o zmíněných Sezemicích, Hoštce u Litoměřic, Ostrově,  
Tachově, Honezovicích, Horní Kamenici a také o našich Kladrubech, která se  
v současné době připravuje v nakladatelství Český les v Domažlicích k vydání.

Možná ani občané našeho města nemají tušení, že již na jaře se v klášteře uskutečnilo 
setkání asi šedesáti starostů a představitelů těchto měst i obcí s devítisetletým jubileem, 
úspěšná třídenní vědecká konference k historii kladrubského kláštera, rozsáhlá výstava 
o vzájemných vztazích mezi kláštery Zwiefalten a Kladruby, společný koncert němec-
kého symfonického orchestru, který účinkoval spolu s českým pěveckým sborem v kláš-
terním chrámu (mimochodem za účasti biskupa Voderholzera z Regensburgu, který má 
své rodné kořeny v Kladrubech). Kromě toho proběhlo slavnostní otevření klášterních 
Jižních zahrad, nebo v lapidáriu Braunových soch jsme mohli navštívit expozici von-
ných látek, vůní a parfémů.

Ale byly to i další menší, či větší akce zaměřené k letošnímu jubileu, jako Noc koste-
lů v obou kladrubských kostelech, monastýrování ve spolupráci s klášterem v Plasích, 
Santiniho noc ke hvězdám, tradiční Benediktinské dny i prodloužené Kladrubské léto, 
několikeré účinkování ženského chrámového sboru, souborů Cavalla a Cavalla Canor, 
dudácké muziky, noc s netopýry, astronomická beseda a jiné. O úspěchu a bohatém  
třídenním programu letošní kladrubské pouti, hlavní části oslav tohoto výročí v samot-
ných Kladrubech, není třeba se zmiňovat, ač se říká, že právě letošní počty návštěvníků 
nepatřily zřejmě k těm nejčetnějším. Konečně, potěšující je nečekaně velký zájem o 
nově otevřené Regionální muzeum Kladrubska a naše radost z kladného hodnocení 
jeho expozic, ač jde v 1. patře o řešení tak zvaně prozatímní. Stejně těší i vysoká návštěv-
nost dalšího našeho Muzea československého opevnění.
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historie

Kladruby tedy slaví, ale svět se točí dál. Sledujeme s různými pocity zprávy o migrač-
ních vlnách ze zemí Blízkého východu, severní Afriky i některých států Evropy. Zmínil 
jsem v první části mého článku neutuchající zájem o Muzeum československého opev-
nění, které od jeho založení před 15 lety navštívilo téměř neuvěřitelných 8 000 lidí! Při 
té příležitosti mne napadá jedna spojitost s touto mimořádně udržovanou památkou.

Koncem září jsme si připomínali nešťastný konec předválečné první Československé 
republiky a mnichovskou konferenci čtyř velmocí v roce 1938, která tento konec naší 
státnosti připravila. O těchto smutných dnech pro náš stát, jak probíhaly v Kladrubech, 
už bylo napsáno několikrát ve starších číslech Zpravodaje. Že to bylo i jinde v okolních 
obcích podobné, nás přesvědčuje kronika sousedního Ostrova. Když v roce 2009 začal 
Obecní úřad v Kostelci zajišťovat celkovou rekonstrukci vzácné ostrovské kaple, uká-
zalo se nejen to, že byla skutečně vystavěna v první své fázi týmž slavným stavitelem 
Santinim, stejně jako kladrubský klášterní chrám. Při opravě se však také v kupoli věže 
našla uzavřená schránka s poselstvím pro budoucí obyvatele Ostrova z roku 1938, kdy 
byla opravována věž této kaple.

V ní se mohli dnešní obyvatelé dočíst nejen informace o provedené opravě, o sbír-
ce mezi obyvateli obce, z níž byla oprava uskutečněna, nebo o tom, že patronátní úřad 
majitele panství Windischgrätze nepřispěl ani jedinou korunou. Nalezená listina z 
kopule kaple však obsahovala neskutečně urážlivé narážky na české obyvatele obce, 
československé úřady i na faráře Vincenze (česky Čeňka) Kopeckého z kostelecké fary, 
pod níž Ostrov patřil. Je tu především urážen československý stát a jsou mu připisovány 
„čechizační“ úmysly v německém pohraničním území. Listina vyzdvihuje a pomalu až 
do nebe vynáší zakladatele Sudetoněmecké strany Konráda Henleina i vůdce Německé 
Říše Adolfa Hitlera, zdůrazňuje jejich výsostný znak hákový kříž jako nějakou modlu a 
pasuje je na dlouho očekávané spasitele sudetských Němců. V té době většina obyvatelů 
Ostrova vystoupila z německé Strany rolníků a okamžitě přešla do Henleinovy Sudeto-
německé domácí fronty, později přejmenované na Sudetoněmeckou stranu.

Těch několik občanů Ostrova německé národnosti, z větší části již staré výměnkáře, 
v některých případech i vlastní rodiče, kteří nesouhlasili s nacistickými názory a ne-
převlékli kabáty, nazývají pisatelé listiny jako zrádce německého národa a členy „Svazu 
Lumpů“, kterou je myšlena původní Rolnická strana. Jejich jména uvádějí jmenovitě v 
listině i v obecní kronice. Zvláště ostře se vyhrazují proti kosteleckému faráři Kopec-
kému, který v roce 1928 v dobrém úmyslu, k tisíciletému výročí zavraždění svatého 
Václava (tehdy se ještě uvažovalo o roku 928, nyní se uvádí rok 935), jinak společně se 
sv. Vojtěchem patrona ostrovské kaple, zakoupil z prostředků fary nový zvon, protože 
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už delší dobu místní zvony byly nepoužitelné. Jenže, chyba lávky, on na tom zvonu byl 
nápis: „Svatý Václave, vévodo české země, oroduj za nás!“

Po zavěšení zvonu několik nacistických zvrhlíků tajně v noci zvon sejmulo, pak jej 
zabalili do balíku, který podali jako zavazadlo do úschovny na železniční stanici v Heř-
manově Huti. Teprve po několika dnech ho tam čeští četníci vypátrali. Celou věc pak 
řešil okresní soud, a pokud si myslíte, že spor vyhrál farář Kopecký, mýlíte se. Ten musel 
zaplatit ještě navíc soudní výlohy a na nový zvon s německým nápisem pak přispěli míst-
ní „sponzoři“, velcí sedláci německé národnosti. Proč byl svatý Václav tak nepřijatelný 
pro ostrovské Němce, je těžko pochopitelné, když za války Němci udělovali českým 
kolaborantům Řád svatováclavské orlice, snad jim vadil nápis na zvonu v češtině.

Nešťastný farář Kopecký, velký vlastenec, který se značně přičinil o otevření české 
školy v Kostelci, měl od nástupu do svých funkcí na Kladrubsku vůbec pořádnou smů-
lu. Když jako mladý nastoupil na zámeckou faru v Kladrubech, představil se zápisem v 
kronice, kam zapsal, že do funkce faráře byla ustanovena „moje maličkost“. Skutečně, 
podle fotografie byl malé, trochu zavalité postavy, ale jinak člověk nebojácný, který se 
nebál říci to, co si myslí. Brzy si dovolil napsat do téže farní kroniky cosi kritického o 
své vrchnosti, knížeti Windischgrätzovi, ale na příkaz stříbrského vikáře musel být list s 
tímto zápisem z kroniky úředně vystřižen a Kopecký přeložen do Kostelce.

Po nástupu do Kostelce se hned znelíbil místnímu „gauleiterovi“ sudetoněmecké 
strany, učiteli Besiakovi, který již v roce 1928 při Slavnostech slunovratu a zapálené va-
tře na návrší za obcí prohlašoval: „Hleďte ty svaté německé ohně! Až sem sahá hranice 
německého lidu, za námi stojí milióny Němců. Mezi nás nikoho nepustíme, naopak pů-
jdeme ještě dále. Nebojme se!“ Za postoj k české menšině se kostelečtí přívrženci SdP 
(Sudetendeutsche Partei) faráři často mstili. Jeho kravám ve farní stáji nasypal kdosi 
do žlabu pytel ostrých hřebíků a po Mnichovu v roce 1938 faráře Kopeckého, v té době 
už starého člověka, parta německých výrostků zatáhla pod obecní pumpu a s velkým 
nadšením na něj pumpovali studenou vodu.

A tak probíhala třicátá léta snad ve všech okolních obcích i v celém pohraničí. 
O tom ale až zase někdy jindy.

Jiří Čechura
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kultura

kultura

Zábavné odpoledne pro seniory
Tak jako každý rok, i letos se pořádala akce s názvem Zábavné odpoledne pro seniory, 

na níž se začátkem října sešli občané Kladrub i z okolí. V kulturním domě vystoupil 
Jaromír Adamec v programu Pocta Waldemaru Matuškovi. Zazpíval nejznámější písně 
populárního zpěváka, jako je např. Orchestrion, Růže z Texasu, Asi do věží a mnoho 
dalších. Odpoledne se zúčastnilo bezmála 30 seniorů. 

 
Jana Kunešová

Zveme váS… 

dIvadelní rok 2015

Ivan mládek
„kavárenSké hIStorky“
pátek 6. listopadu od 19:00, 
sál kulturního domu

Vstupné 160 Kč, 
předprodej probíhá v muzeu.

SvatohuBertSká mŠe
sobota 7. listopadu od 12:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie v klášteře

SvatomartInSká vína
středa 11. listopadu od 11:00, kladrubské náměstí

Přijďte ochutnat mladá vína od několika moravských pěstitelů… 
Připravena bude svatomartinská husa a další speciality.
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vepřové hody
14. a 15. listopadu od 10:00, Klášterní restaurace
K ochutnání a k prodeji budou nabízeny – za-
bijačková polévka, zabijačkový guláš, jitrnice, 
jelita, tlačenka, ovar a další.

martInSká 
SlavnoSt
sobota 14. listopadu, 
sraz v 17:00 v muzeu

Sejdeme se v muzeu, 
kde zjistíme, kdo byl 
svatý Martin, a potom 
se vydáme směrem 
na klášter. S sebou si 
vezměte teplé obleče-
ní, něco na opékání a 
lucerničku.

mySlIvecká ZáBava
sobota 14. listopadu od 20:00, 
hostinec U Sládka v Brodu

Hraje kapela Triangl, připravena je 
bohatá myslivecká tombola.
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kultura

dIvadelní rok 2015

„mra Zík“
neděle 15. listopadu od 15:00, sál kulturního domu

Představení „znovuoprášené“ pohádky u příležitosti 
letošního 900. výročí Kladrub a 30. výročí Kladrubské 
divadelní společnosti, které bude v příštím roce.  (První 
premiéra se konala v roce 1997, druhá pak v roce 2000.)
Vstupné je dobrovolné.

dIvadelní rok 2015

dIvadlo pluto – „papara ZZI“
pátek 20. listopadu od 19:00, sál kulturního domu

V představení hraje Lukáš Langmajer. Vstupné 150 Kč, předprodej probíhá v muzeu.

dílna ruČních pra cí 

adventní věnec
neděle 22. listopadu od 13:00, muzeum

Určeno pro dospělé i větší děti.  

Cena kurzu včetně materiálu je 300 Kč, 
hlásit se můžete do 18. listopadu v muzeu.

vernISáž vÝStavy andělé
pátek 27. listopadu od 18:30, sál muzea 

andělsky zahraje kapela DŽeM, 
adventní přípitek

Andělé
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Andělé

rorátní Zpívání
5., 12. a 19. prosince – vždy od 7:30, kostel sv. Jakuba

mIkuláŠSké trhy S vepřovÝmI hody
sobota 5. prosince od 8:00, kladrubské náměstí

Můžete se těšit na zabijačkové hody, teplou medo-
vinu i vánoční zboží… Žáci ZŠ budou prodávat své 
výrobky a vydělávat na školné pro Muthinu z Keni. 
Kladrubské lesy nabídnou u svého stánku vánoční 
stromky. Na děti se těší kladrubští čerti.

lampIonovÝ průvod  
se zpíváním koled a rozsvícením vánočního stromku
neděle 6. prosince, sraz v 17:30 u základní školy 

Průvod projde ulicemi města na náměstí, kde si za hudebního do-
provodu žáků ZUŠ zazpíváme vánoční koledy.

chodějí, lucIe, chodějí…
sobota 12. prosince od 16:00

vánoČní koncert ZuŠ
pondělí 14. prosince od 17:30, sál muzea

Vystoupí žáci hudebního oddělení ZUŠ ve hře na kla-
vír, keyboard, kytaru, flétny a žestě. 

vánoČní koncert
pátek 18. prosince od 18:00,  
kostel Nanebevzetí Panny Marie v klášteře

Vstupné je dobrovolné a bude předáno ve prospěch kladrubského kláštera.
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vánoČní BeSídka 
na pony farm
sobota 19. prosince od 17:00, 
areál Ponyfarm Kladruby

koncert vánoČní hudBy cavalla a cantuS
neděle 20. prosince od 15:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie v klášteře

Zazní méně známé adventní a vánoční písně a skladby z barokních kancionálů, vystoupí 
soubor staré hudby Cavalla Kladruby a pěvecký sbor Cantus Stříbro – Kladruby.

roZdávání BetlémSkého Světla
čtvrtek 24. prosince, kostel Nanebevzetí Panny Marie v klášteře

vIgIlIe naroZení páně – mše svatá
čtvrtek 24. prosince od 23:00, v kostele sv. Jakuba na náměstí

Svátek Sv. Štěpána, prvomuČedníka – mše svatá
sobota 26. prosince od 10:30, kostel Nanebevzetí Panny Marie v klášteře

ožIvenÝ Betlém
sobota 26. prosince 
po mši svaté (cca od 12:00), 
nádvoří kláštera

kultura
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hejBnI koStrou
pondělí 28. prosince od 14:00, tělocvična základní školy

Sportovní odpoledne pro všechny věkové kategorie. Mož-
no využít horolezeckou stěnu, ping-pongové stoly… Nutné 
je sportovní oblečení a obuv. Vstup zdarma!

přIpravované akce – na měSíce leden a únor 2016

1. 1. 2016 od 10:30 Slavnost Matky Boží 
  – mše svatá (kostel sv. Jakuba)
1. 1. 2016 od 17:00 Novoroční setkání v kostele sv. Jakuba
1. 1. 2016 od 18:00 Novoroční ohňostroj
6. 1. 2016  Tři králové
9. 1. 2016 od 14:00 Vyhlášení cen Andělé
9. 1. 2016 od 20:00 Učitelský ples
16. 1. 2016 od 20:00 Myslivecký ples
23. 1. 2016 od 20:00 Hasičský ples
30. 1. 2016 od 20:00 Včelařský ples
6. 2. 2016 od 13:00 Masopust
6. 2. 2016 od 19:00 Masopustní taškařice
13. 2. 2016 od 15:00 Maškarní rej pro děti
26. 2. 2016 od 18:00 Klubový večer s Antonínem Procházkou

Redakce
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Blahopřejeme

V měsíci listopadu a prosinci 2015 se dožijí významného životního jubilea tito naši občané:

lIStopad
Jaroslav Baxa (Kladruby)
Květa Havránková (Kladruby)
Filoména Mikešová (Kladruby)
Hana Machalová (Kladruby)
Jan Šiman (Kladruby)
Eleonóra Havránková (Kladruby)
Emil Samko (Kladruby)

proSInec
Josef Paur (Kladruby)
Jaroslava Dvořáková (Kladruby)
Vlasta Stahlová (Kladruby)
Vladimír Šmahel (Kladruby)

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

Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti

Blahopřejeme

151022_zpravodaj Kladruby 5-2015.indd   32 26.10.2015   16:59:23



5 / 2015

33

poezie z kladrub

poeZIe Z kladruB

dušičková

Podzim se hlásí svou nevšední krásou
sluníčko leští svůj poslední břit

nějaké teplé dny jsou ještě spásou
než zima si vzpomene už na zem jít.

Hřbitovní zahrada je plná kvítí
co slzí za nocí, co bývá v ní

do tmy roj světýlek na hrobech svítí
kde duše nejdražších spokojeně spí.
Až zima zasype sněhem vše kolem 
vše ledovým větrem se bude chvět

klid a mír rozprostře se sadem i polem
a na všem vykvete ledový květ.

Srpen už dozrál, sklidil své plody
a naše pouť už skončila

překrásný měsíc bez nepohody
i mládež už se loučila.

Blanka Krýslová

151022_zpravodaj Kladruby 5-2015.indd   33 26.10.2015   16:59:23



34

Sport

volejbal

Sezóna v kp-1-Z
17. 10. nám začala druhá sezóna v Krajském přeboru první třídy žen. Na domácí půdě 

jsme přivítaly soupeřky ze Skvrňan. Na výsledek utkání se můžete podívat na volejba-
lových stránkách www.plzen.cvf.cz pod odkazem P-Z-1, kde též můžete sledovat naše 
dosavadní umístění v tabulce a bodový zisk. 

V tomto roce máme před sebou ještě dalších 7 utkání a ve 3 z nich se představíme v 
tělocvičně ZŠ Kladruby. 

Přijďte nás v našem úsilí podpořit a pomoci nám porazit soupeřky. Rády Vás uvidí-
me 31.10., kdy přijedou hráčky z Rokycan, následně pak 21.11., kdy budeme hrát proti 
Klatovům, a poslední zápas se koná 12.12. proti soupeřkám z Domažlic. Veškeré zápasy 
začínají v 10:00 hod.

Aneta Škorvánková

Sport

151022_zpravodaj Kladruby 5-2015.indd   34 26.10.2015   16:59:23



5 / 2015

35

tj oddíl kopané:

fotbalisté jsou úspěšní
Fotbalisté TJ Kladruby mají v III. třídě za sebou odehráno 8. kolo. Po dvou třetinách 

podzimní části soutěže se drží na pěkném 4. místě, když na dosud vedoucí tým z Dlou-
hého Újezdu ztrácejí pouhé 4 body. Za největší hvězdy našeho celku, který se potýká s 
menší hráčskou základnou, patří zejména bratři Kotlárovi. 

přehled dosud odehraných zápasů:

1. kolo – sobota 22. 8. 2015:  Kladruby – Kšice B 3:1 (0:0) 
 branky: 25. Šimek Jan, 70. Kotlár Lukáš, 
 75. Kasl Tomáš 

2. kolo – sobota 29. 8. 2015: Halže A – Kladruby 1:2 (0:2) 
 branky: 30. a 42. Kotlár Tomáš

3. kolo – neděle 6. 9. 2015: Kladruby – Z. Chodov 2:4 (0:3) 
 branky: 53. Kotlár Tomáš, 68. Šimek Jakub (pen.)  

4. kolo – neděle 13. 9. 2015: Stříbro B – Kladruby 2:0 (2:0) 

5. kol – neděle 20. 9. 2015: Kladruby – Kokašice 4:2 (1:1) 
 branky: 41. Šimek Jakub (pen.), 
 59. Kotlár Tomáš, 63. a 90. Kotlár Lukáš 

6. kolo – neděle 27. 9. 2015: Třemešné – Kladruby 0:1 (0:1) 
 branky: 30. Kotlár Lukáš 

7. kolo – neděle 4. 10. 2015: Kladruby – Bor B 9:1 (5:1) 
 branky: 6. Kasl Tomáš, 11., 44. a 75. Kotlár Tomáš, 
 21. a 54. Kotlár Peter, 43. Šimek Jan, 
 56. a 70. Kotlár Lukáš 

8. kolo – sobota 10. 10. 2015: Dl. Újezd B – Kladruby 5:1 (1:1) 
 branky: 19. Kotlár Tomáš 

Tomáš Kasl
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atletika:

1. ročník běžeckého závodu „kladrubská pětka“
Za příznivého běžeckého počasí se v sobotu 5. září uskutečnil první ročník závodu 

Kladrubská pětka. Premiéra přilákala do Kladrub téměř šedesát borců. Nedaleko Stří-
bra uspořádal terénní kros ve spolupráci s městem Kladruby vynikající domácí atlet 
Tomáš Jaša s kolegou Jaroslavem Stahlem.

Pro všechny závodníky bylo zajištěno skvělé zázemí v místní základní škole, kde 
byly k dispozici šatny, sprchy a občerstvení. Zároveň v areálu školy byl start i cíl závodu. 
Návštěvou poctila nově vzniklý závod i starostka Svatava Štěrbová, která v 10:00 od-
startovala běžecké zápolení. Na trať se vydal i sám jeden z hlavních organizátorů Tomáš 
Jaša, který se k závodění vrací po půlroční pauze, kdy léčil zraněná kolena a neminula ho 
i operace. Domácím fanouškům, kteří ho znají jako úspěšného atleta, nejen na místních 
podnicích, ale i na republikových šampionátech, chtěl ukázat, že se vrací do formy. Na-
hánět ho a zabojovat o krásný putovní pohár přijeli dva borci z oddílu Mílaři Domažlice 
– Ondřej Váchal a Radek Veselý. Tomášovi velice dobří kamarádi z běžeckého světa 
drželi s favoritem krok zhruba 1,5 km, ale poté si již Tomáš ve stoupání ke klášterním 
zahradám vytvořil náskok, který postupně navyšoval. Náročnou trať, která vedla i skrz 
klášterní nádvoří, což byl zážitek pro všechny běžce, zvládnul za 16:07. Druhé místo 
pak obsadil zástupce domažlických Mílařů Radek Veselý, když doběhl v čase 17:41. 
Třetí místo si pohlídal jeho oddílový kolega Ondřej Váchal s časem 18:15, který pojal 
tento závod jako trénink před Akademickým mistrovstvím na dráze. Z žen byla první 
Štěpánka Šlechtová, běžící za Kladruby v čase 20:32. Dorostenecké kategorie ovládli 
závodnici z TJ Baník Stříbro. Vítězem se stal Jakub Davidík v čase 22:14. Mezi děvčaty 
to byla Ivana Kvasničková za 24:51. Ve veteránech na 40 let si pro vítězství doběhl Jiří 
Trávníček v solidním čase 19:20. Všichni padesátníci se pak museli poklonit Milanu 
Šrámkovi, který tuto kategorii vyhrál v čase 20:47. Veterány nad 60 let ovládl Václav 
Pytelka, když mu hodinky naměřily 24:58. Všichni vítězové zmíněných kategorií repre-
zentovali oddíl SV Stříbro. V ženách nad 40 let pak byla nejrychlejší Marcela Bečvářová 
z Unionu Cheb za 26:27.

O dobrou náladu po závodě se staral velice akční moderátor běžeckého dopoledne, 
který bavil všechny přítomné a dokresloval příjemnou sportovní atmosféru. Po doběhu 
všech závodníků proběhlo vyhlášení výsledků a díky sponzorům v čele s Cykloservexem 
Stříbro a Městským úřadem Kladruby se dostalo opravdu na všechny. 

Podle ohlasů závodníků bylo značení trati velmi dobré. Všichni chválili, že je to rych-
lá trať a zároveň těžký kros, kde se ukáže, kdo jak na tom opravdu je. „Doufám, že v 
příštím roce dorazí ještě více závodníků z okolních regionů a nebude to převážně závod 
běžců z Tachovska,“ vyjádřil se k prvnímu ročníku organizátor a vítěz prvního ročníku 
Kladrubské pětky Tomáš Jaša. 

Sport
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Organizátoři si pochvalují zdárný průběh premiéry krásného závodu a věří, že se po-
pularita tohoto krosu rozjede do ještě větších obrátek a najde si místo například v seriálu 
běžeckých závodů Tachovska.

Ondřej Váchal

kladrubská desítka 2015
V pondělí 28. září proběhl již tradiční pochod s názvem Kladrub-

ská desítka. Letos se jednalo o nejdelší trasu z celého seriálu. Proto 
před začátkem panovaly trochu obavy z počtu účastníků. Spojení 
svátku s víkendem nahrávalo odjezdům a délka trasy mohla zase 
odradit rodiče s malými dětmi. Vzhledem k dochvilnosti některých 
účastníků, se napětí ještě vystupňovalo. Nakonec jsme se ale sešli v 
nečekaně hojném počtu. A to i s našimi čtyřnohými přáteli. Ze za-
čátku to dokonce vypadalo, že snad budou i v převaze. Po tradičním 
focení na schodech školy se mohlo vyrazit směrem na Hněvnice. 

Celý průvod se držel krásně pohromadě. Do Žďárečáku. Pak 
došlo k nečekanému trháku předních řad, na který jsme my vzadu nedokázali zareagovat. 
Mám za to, že předek už pojídal klobásy v Hněvnicích, když zbytek vycházel teprve z lesa. 
Každopádně příroda stála na naší straně a dopřála nám nádherné počasí. Cestou se nikdo 
nezranil, neztratil a všichni si to užili. Velká poklona patří naší nejstarší účastnici paní Martě 
Čechurové, která zvládla s přehledem pěšky i cestu zpět. My, co jsme ji míjeli sedíce v auto-
buse, jsme se na chvilku i hanbili. Další poklona putuje ke všem dětem. I ony šly statečně a 
odhodlaně k cíli. Tradiční „Kdy už tam budem…“ znělo snad jen od naší Káji. Ale i ta pak na 
hřišti v Hněvnicích řádila, jako by snad ani v nohách neměla 12 kilometrů.

Stejně jako vloni došlo i letos na cyklisty. Ti měli ráno víc času na dospání. Pedály jsou 
přece jen rychlejší než nožky. Sešlo se jich tentokrát osm. V jedenáct hodin vyrazili směr 
Stříbro, Vranov, Sulislav až do Hněvnic. Celkem tam i zpět najeli 28 km.

Velké díky patří pořadatelské obci. Atmosféra byla velmi přátelská. Už teď se těšíme na 
příští rok, kdy nás k sobě pozvou stříbrští.

A shrnutí na závěr: zase nás bylo nejvíc! A vo to de .

město, obec počet účastníků
Kladruby 78

Stříbro 64
Hněvnice 40
Kostelec 26
celkem 208

Jiří Kurš
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víte, že...

víte, že...

 …nová otevírací doba kladrubské knihovny je v úterý 15:00 – 17:00 a ve čtvrtek 12:00 – 
17:00
 …město Kladruby nabízí k prodeji stavební pozemky v lokalitě Kladruby – západ za 650 
Kč za 1 m2 + sazba DPH platná dle zákona k datu převodu pozemku (bližší informace 
na MěÚ Kladruby nebo na telefonu 374 616 711)
 …v Kladrubech funguje pečovatelská služba se širokým spektrem služeb, a to nejen pro 
obyvatele domu s pečovatelskou službou (kontakt: 774 483 730)
 …v areálu Kladrubských lesů je pro Vás denně otevřena prodejna se širokým výběrem 
sortimentu
 …od 1. 9.  je otevřena provozovna oprav a úprav oděvů v budově Domu s pečovatelskou 
službou v Kladrubech (provozní doba je vyvěšena na vstupních dveřích); v rámci po-
skytování služeb v této provozovně je možné absolvovat i nejrůznější kurzy. Paní Alž-
běta Stehlíková povede i nedělní odpolední tvůrčí dílny v muzeu.
 …na náměstí v Kladrubech probíhá restaurování sloupu se sochou Panny Marie, na kte-
ré město Kladruby obdrželo od Ministerstva kultury ČR finanční příspěvek ve výši 
142.000,- Kč
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Inzerce

InZerce

město kladruby nabízí k odprodeji nemovitost:
Objekt  čp. 24 v Brodu u Stříbra se st.p.č. 21 v k.ú. Brod u Stříbra, včetně venkov-

ních úprav a trvalých porostů. Nejnižší podání = tržní cena 280.000,- Kč, v případě více  
žadatelů rozhoduje nejvyšší podání. Nabídky je možné podávat nejpozději  
do 30. 11. 2015 do 15:30 hodin na Městský úřad v Kladrubech, náměstí Republiky 89, 
349 61  Kladruby, obálku je nutné opatřit v levém horním rohu nápisem „neotvírat – 
nabídka  čp. 24,  Brod u Stříbra“. 
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