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SLOVO  ÚVODEM   

 
Vážení spoluobčané, 
 

vždycky jsem si myslela, že prázdniny utíkají strašně rychle jenom dětem. 
Teď mohu potvrdit, že stejný pocit jsem měla i jako matka školáka. Všichni víme,               
že čas měří všem stejně – i prázdninám, ale to, co je nám příjemné, bychom zkrátka 
raději trošku prodloužili a naopak. 

 
Léto v Kladrubech je možné již tradičně nazvat kulturním. Doufám, že každý 

našel v nabídce kulturních akcí pořádaných nebo spolupořádaných městským úřadem, 
alespoň něco, co obohatilo jeho duši. 

 
Asi se mnou budete souhlasit, že největší perlou mezi našimi letními 

kulturními akcemi je hudební festival Kladrubské léto (ta perla mi asi přišla na mysl 
z důvodu, že festival probíhá v perle barokní gotiky). Pro ty, co to nezaznamenali, 
připomínám, že letos proběhl již třicátý ročník tohoto festivalu. A opět byl skvělý. 
Nezbývá než poděkovat těm, kteří před třiceti lety tento festival vymysleli, a všem, 
kteří se kdy na jeho pořádání podíleli. Na tuto tradici můžeme být právem hrdi a stále 
bychom si měli připomínat, jaké máme ohromné štěstí, že kolorit našeho města dotváří 
kladrubský klášter.  

 
I ostatní kulturní akce, zmíním jenom folkový večer nebo pouť, byly velmi 

úspěšné. Tady musím konstatovat, že letos k  nám bylo počasí zvlášť milosrdné. 
Málokdy se stane, že by vyšlo počasí na všechny akce. Jedinou výjimkou bylo 
rozloučení s prázdninami – Ahoj prázdniny – kdy chvílemi pršelo. To naštěstí 
neodradilo ani děti, ani ty, kteří nám s akcí pomáhali, a všem opět patří velké 
poděkování. 

 
V letošním roce jsme se pokusili zavést novou tradici, která, doufám, pomůže 

uvědomit si, že vzhled obce může ovlivnit každý z nás. V předchozím zpravodaji jste 
se mohli dočíst o soutěži o nejkrásnější květinovou výzdobu v okně či na balkoně. 
V týdnu, který předcházel pouti, pak došlo k vyhodnocení této soutěže.  

 
Hodnotící komise pracovala ve složení Antonín Tausch, Helena Kunešová, 

Miroslava Škorvánková, Kateřina Hrachovcová a Svatava Štěrbová. Musím říci                    
za celou komisi, že vybrat vítěznou výzdobu bylo velmi těžké. Při projíždění naším 
městem a jeho přilehlými obcemi jsme viděli mnoho barev i druhů květin. Musím 
poděkovat opravdu všem, kterým není vzhled našeho města lhostejný a starají se o své 
květiny k potěše nás všech.  
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Komise nakonec dospěla k těmto výsledkům a rozhodla se ocenit tyto: 
Kladruby -  3 ocenění bez pořadí 

• manželé Hana a Josef Koutských, Sadová ul. 
• manželé Miloslava a Jaroslav Duspivovi, 

Revoluční ul. 
• polovina domu Kostelní 264 (Krepsovi, p. 

Špičková, p. Rudolfová) – zde bychom chtěli 
vyzdvihnout fakt, že i v paneláku je možno 
dosáhnout pěkného efektu obzvláště v případě,       
že svůj balkón ozdobí více lidí najednou   

Pozorka – manželé Milena a František Pilíkovi 
Milevo – manželé Milada a Jan Kohnovi 
Tuněchody – manželé Tereza a Václav Říhovi 
Láz –manželé Marta a Radek Rypovi 
Vrbice – Anna Pölderlová, Josef Borovička 
Brod – manželé Olga a Jiří Hofmanovi  
 
K slavnostnímu vyhlášení soutěže dojde 25. října na klubovém večeru, takže 

pokud chcete vidět oceněné a ceny,  přijďte se podívat. 
 
      Vaše Svatava Štěrbová 

Vážení spoluobčané,  
 
tak se děti konečně dočkaly všech atrakcí na hřišti. 

Hřiště mělo být původně plně funkční již 11.7., ale vzhledem k problémům, 
které měla firma se svým subdodavatelem, došlo k předání díla až 6.8. 2007. Firma 
bude za pozdní předání sankcionována dle smlouvy. V současné době budou již pouze 
dotvořeny drobné terénní úpravy. Často se ptáte, proč je hřiště oploceno a zda se bude 
zamykat. Původně bylo úmyslem hřiště oplotit pouze proto, abychom zde nenacházeli 
exkrementy různých domácích zvířat, a to ať psů,  koček, či slepic. V průběhu 
realizace jsme ale, na četná upozornění občanů, dospěli k názoru, že bude lepší 
v nočních hodinách hřiště i zamykat, neboť se zde nejen schází mládež, pro kterou již 
jednotlivé hrací prvky nejsou dimenzovány, ale co který prvek vydrží, zkouší i řada 
dospělých. Hřiště má samozřejmě provozní řád, jehož úplné znění a tedy i podmínky, 
za jakých jej lze využívat, si můžete přečíst na oplocení vedle vstupních branek       
a v tomto zpravodaji v rubrice „Víte, že…“. 

Dále bych chtěl upozornit některé naše spoluobčany, že prostor při odbočce 
ke hřbitovu není náhradou skládky firmy Ekodepon. Dočasně zde byla pouze uložena 
zemina z výkopových prací při stavbě dětského hřiště. Ta je již v současné době 
odklizena a prostor neslouží jako skládkoviště. V případě ukládání odpadu bude viník 
sankcionován dle zákona o přestupcích.  

        
      Jaroslav Pospíšil  
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 

Zasedání rady města v období od 27.6.2007 do 29.8.2007 : 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 
-  Žádost p. Petra Kunze, Kladruby o zařazení do evidence žadatelů o byt 
-  Žádost p. Věry Bubnové, bytem Těchlovice  o přidělení bytu v DPS v Kladrubech 
-  Informaci o plnění rozpočtu města Kladruby k 31.5.2007 
-  Aktuální stav dlužného nájemného a poplatků spojených s užíváním bytů ke dni 
1.8.2007  
-  Zrušení hrobu č. 31 – dvojhrob – Emilie Lenochová, Kolešovice  – důvod zdravotní 
stav a vzdálenost bydliště, pomník včetně okolních obrubníků budou ponechány, 
demontována bude pouze deska s údaji  
-  Zařazení žádosti Anny a Slávka Budaiových, Bytem Brod 62 do seznamu žadatelů  
o byt 
-  Oznámení PF ČR o konání veřejné obchodní soutěže – 30.08.2007 – prodej 16 
pozemků k.ú. Láz u Kladrub, viz. přiložené snímky map - město o tyto pozemky nemá 
zájem  
-  Výpověď nájemní smlouvy na KD – Vašková Monika a Hlavínová Blanka – 
nájemci kulturního domu v Kladrubech, výpovědní lhůta 3 měsíce, tzn. do 30.10.2007 
– nájemci mají nasmlouvané služby do 30.09.2007, pokud RM schválí tuto lhůtou, 
nájemci nebudou proti  
-  Zařazení žádosti p. Anny Smržové, Kladruby o přidělení bytu 1+1 do seznamu 
žadatelů o byt 
-  Informaci o plnění rozpočtu města k 31.7.2007  
-  Žádost p. Jiřího Kunze, Kladruby, držitele průkazu ZTP/P o zajištění a vyhrazení 
parkovacího místa v Zadní ulici v Kladrubech u čp. 356 
-  Děkovný dopis od chatařů obce Vrbice za pomoc MÚ po povodni dne 15.6.2007  
-  Žádost firmy AZS 98 s.r.o. Plzeň o odkoupení hasičské cisterny Š 706 s tím,                  
že prodej se bude řešit až před předáním nového vozidla 
-  Žádost firmy B.P.T. Kladruby o odprodej vozidla Magma, které je ve vlastnictví 
města Kladruby 
-  Zařazení žádosti p. Jarmily Šteifové, bytem Litohlavy 36, Rokycany o byt v DPS 
Kladruby do seznamu žadatelů o umístění v DPS 
-  Informaci  Průzkumu Příbram s.r.o. o průběhu prací na  zajištění volně přístupného 
komína starého důlního díla na lokalitě Kladruby u Stříbra a dopis MěÚ Stříbro, 
odboru životního prostředí – stanovisko k výše uvedenému  
-  Zprávu ke stavu  poskytování finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení 
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-  Žádost o pronájem pozemku – část p.p.č. 185/1 v k.ú. Kladruby p. Jaroslavu 
Stahlovi, bytem Kladruby, Zahradní 284 s tím, že nejdříve budou zjištěny žádosti       
o pronájem jiných zájemců 
-  Seznámení s výsledky soutěže o Nejkrásnější okno v Kladrubech a okolních obcích 
 
Rada města  projednala a    s c h v á l i l a    : 
-  Provedení zápisu do kroniky města Kladruby za rok 2006  
-  Předání 23 ks pamětních mincí žákům 9. třídy při ukončení školní docházky v roce 
2007  
-  Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy s p. Hanou Budínovou na část 
p.p.č. 1643/4 o výměře 200 m2 v k.ú. Kladruby a následné uzavření smlouvy       
s p. Romanou Prokopovou, Stříbrská 296, Kladruby za stejných podmínek jako 
původní nájemce (nájemné 0,30 Kč/m2/rok, tzn. roční nájemné 60,- Kč, platnost 
smlouvy na dobu určitou – do 31.12.2010) 
-  Uzavření Mateřské školy v Kladrubech v době hlavních prázdnin od 16.7.       
do 24.8.2007 z důvodu čerpání dovolené 
-  Výši úplaty za vzdělávání v MŠ Kladruby na období od 1.9.2007 do 31.8.2008       
ve výši 370,- Kč za 1 dítě 
-  Odpuštění nájemného za byt v čp. 197 v Husově ulici v Kladrubech manž. 
Leitlovým, bytem Kladruby, Kostelní ulice, a to do 31.8.2007 ve výši 1.938,- 
Kč/měsíc z důvodu provedení větších oprav v bytě 
-  Poskytnutí příspěvku na ceny ve výši 1.000,- Kč na pořádání Výrovského triatlonu  
a předání propagačních materiálů  
-  Účetní závěrku KL s.r.o. za rok 2006  
-  Rozdělení hospodářského výsledku KL s.r.o. za rok 2006 – částka – 571.933,28 Kč 
dle přílohy č. 1 
-  Smlouvu uzavřenou mezi Městem Kladruby a firmou Bezpo Domažlice s.r.o., Plzeň 
na provádění odborných prací na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci       
a požární ochrany za cenu 2.400,- Kč měsíčně 
-  Žádost Arnošta Strejce, Milevská 260, Kladruby o zkušební pronájem prostoru před 
okny čp. 90 na umístění stolků při otvírací době s tím, že RM povoluje umístění vždy 
do 22.oo hodin, bez hudební produkce, udržování čistoty pronajatých prostor       
a nájemné za cenu obvyklou 
-  Prominutí úhrady za topení za období od 1.6.2006 do 31.5.2007 v pronajatých NP 
DPS – prodejna potravin z důvodu, že uvedené topení nebylo v provozu 
-  Prominutí poplatku ze vstupného z konané taneční zábavy v hostinci ve Vrbici       
dne 11.8.2007 pořádanou osadním výborem Vrbice 
-  Přidělení bytů v DPS Kladruby : 
       - byt č. 17 (po p. Silákové) po ukončení dědického řízení p. Marii    
         Uhlíkové, Kladruby 15 
       - byt č. 2 (po p. Perďochovi) p. Jaroslavu Boubínovi, bytem Ostrov u  
         Stříbra (v případě jeho odmítnutí přidělení p. Ludmile Kratochvílové, Sulislav 64 
      - byt č. 20 (po p. Škareckém) p. Jiřině Dolejšové, nyní bytem Kladruby, Husova 6 
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-  Místo pro konání výstavy drobného zvířectva v Kladrubech ve dnech 18.                     
a 19.8.2007 s tím, že ČSCH předloží  veterinární podmínky stanovené Krajskou 
veterinární správou, inspektorátem Tachov  
-  Dohodu o finančním vyrovnání za honební pozemky č. 48M03/31 uzavřenou mezi 
obcí Kladruby a Pozemkovým fondem ČR - jedná se p pozemek v k.ú. Staré Sedlo                
o výměře 54,7123 ha, PF uhradí obci částku 7.386,-Kč za neoprávněný pronájem  
-  Přidělení bytu č. 2 v domě čp. 36 o jedné místnosti na dobu určitou  s platností               
od 01.09.2007 do 31.12.2008 sl. Petře Segíňové, bytem Kladruby 
-  Osobní žádost p. Václava Kožnara, Stříbrská 296 a Václava Havránka, Husova 193 
o převzetí pronájmu rybníků, které měl v nájmu p. Jaroslav Havránek Jedná                     
se o převod nájemní smlouvy a to se všemi právy a povinnostmi 
-  Jednostranné zvýšení nájemného na základě zákona č. 107/2006 Sb. pro období              
od 1.1.2008 do 31.12.2008 o 9,4% 
-  Poskytnutí propagačního materiálu města v hodnotě 500,- Kč do tomboly při 
výstavě drobného zvířectva v Kladrubech konané ve dnech 18. a 19.8.2007 ČSCH 
Kladruby 
-  Uspořádání trampské akce ve dnech 7.-9.9.2007 v k.ú. Brod u Stříbra na p.č. 255/3, 
pořadatel – Táborová osada Bobří údolí, za podmínek udržování čistoty a pořádku               
a dodržování zákona o lesích 
-  Cenovou nabídku a podání objednávky firmě SPARK Elektrotechnika, p. Ing.                 
P. Havránek, Malechov na zhotovení revizí el. en. a hromosvodů ve všech objektech 
v majetku města Kladruby (celkem 27 objektů – celková cena cca 49.000,- Kč                  
vč. DPH) 
-  Rozhodnutí o kácení nelesní zeleně  při provádění rekonstrukce polní cesty na p.p.č. 
1968 v k.ú. Milevo (jedná se o polní cestu k „Stránskému mlýnu“, rekonstrukci cesty 
zabezpečuje a financuje Pozemkový úřad Tachov v rámci pozemkových úprav). Bude 
pokáceno 12 ks jabloní do 50 cm průměr,  58 ks vrba do 50 cm průměr, 45 ks bříza do 
30 cm průměr, 30 ks švestka do 30 cm průměr, keře – šípek 150 m2, trnka 1800 m2, 
bez černý 150 m2. Je stanovena náhradní výsadba – 8 ks jasan, 10 ks javor, 15 ks 
jeřáb, 15 ks  střemcha,  40 ks ptačí zob a 20 ks svída 
-  Umístění dopravní značky zákaz vjezdu všech motorových vozidel s dodatkovou 
tabulkou dopravní obsluze vjezd povolen na zvláštní povolení MÚ na nezpevněnou 
komunikaci k ČOV. Povolení získají trvale bydlící osoby, majitelé a nájemci 
pozemků, ostatní žadatelé budou individuálně posouzeni, povolení bude dočasné,              
za poplatek 100,- Kč 
-  Výsledky výběrového řízení na stavbu 4x8 bytových jednotek v Revoluční ulici 
v Kladrubech 
-  Provozní řád centrálního dětského hřiště Kladruby 
-  Poskytnutí cen pro majitele oceněných oken v soutěži o Nejkrásnější okno 
v Kladrubech a okolních obcích v celkové hodnotě 1.900,-Kč 
-  Návrh na prodej vozidla Magma ve vlastnictví města Kladruby 
-  Návrh na prodej starého travního traktoru ve vlastnictví města Kladruby 
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Rada města   n e s c h v á l i l a   : 
-  Odprodej 2 zasíťovaných pozemků č. 1957/6 a 1957/7 v k.ú. Kladruby – lokalita 
sever jednomu žadateli – Bc. Lence Tomanové a Ing. Radku Polanskému, Ph.D.       
na výstavbu 1 RD 
-  Uzavření nájemní smlouvy na pozemky st.p.č. 131/4, 331/2 a 357 v k.ú. Kladruby       
se zpětnou platností s PF ČR, neboť v současné době pokládáme majetkoprávní vztah 
za vyřízený. Město již 31.07.2007  uzavřelo  smlouvu o bezúplatném převodu těchto 
pozemků s PF ČR  
-  Žádost p. Radka Kalvody, Kladruby, Stříbrská čp. 42 o pronájem části p.p.č. 1957/1 
v k.ú. Kladruby u Stříbra (jedná se o pozemek za nově vzniklými stavebními 
parcelami). V této lokalitě bude probíhat výstavba a může dojít k zajíždění auty       
na předmětný pozemek a následným problémům 
-  Žádost manž. Švecových a p. Evy Chabrové, chalupářů v obci Vrbice o povolení 
pokácení břízy před domem čp. 1 ve Vrbici s tím, že tento problém bude řešen 
v příštích letech při řešení koncepce ozelenění obce 
-  Nabídku firmy Kompakt s.r.o. Poděbrady k vydání mapy okolí města Kladruby       
za cenu 9.000,- Kč bez DPH 
-  Poskytnutí příspěvku Poliklinice Tachov na lékařskou službu první pomoci 
-  Uzavření nájemní smlouvy s PF ČR na pozemek st.p.č. 42 v k.ú. Milevo se zpětnou 
platností, neboť v současné době pokládáme majetkoprávní vztah za vyřízený 
 
Rada města    n e m á      n á m i t e k     : 
-  K předložené projektové dokumentaci k územnímu řízení akce Logistický areál 
v Ostrově u Stříbra – II. etapa, předložené firmou Bohemiaplan s.r.o. Plzeň 
-  K instalaci dřevěného altánu na pronajatém pozemku části p.p.č. 202/19       
v k.ú. Kladruby po dobu platnosti pozemkové nájemní smlouvy (platnost smlouvy 
nyní do 31.12.2008), nájemce – Peter Remešník, Kladruby, Milevská 260 (altán bude 
přenosný, velikost 4x3 m o výšce 2,1 m , celodřevěný , stavba dočasná) 
 
Rada města     d o p o r u č i l a     : 
-  ZM schválit přijetí sponzorských darů na zajištění Kladrubského léta 2007 : 
             - AFL s.r.o. Stříbro – 20.000,- Kč 
             - KERMI s.r.o. Stříbro – 20.000,- Kč 
             - TAZATA s.r.o. Stříbro – 10.000,- Kč 
             - Jednota SD Tachov – 10.000,- Kč 
             - JUDr. Dominika Kolowrat-Krakovská – Kolowratovy lesy – 7.000,- Kč     
               (smlouva o reklamě) 
             - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary – 10.000,- Kč  (smlouva o reklamě) 
             - Grant z programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2007 –  
               15.000,- Kč 
-  ZM schválit přijetí grantu z programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 
2007 v částce 10.000,- Kč na Divadelní rok 2007 
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-  ZM schválit odprodej pozemků ve vlastnictví města Kladruby Lesní společnosti 
Stříbro, a.s., které jsou v zaploceném areálu lesní školky v Milevě : 

- k.ú. Milevo -  p.p.č. 1522/8   -  ostatní plocha o výměře  637 m2 
                - k.ú. Milevo -  p.p.č. 1522/9   -  lesní pozemek o výměře  162 m2 
                - k.ú. Milevo -  p.p.č. 1522/11 -  vodní plocha o výměře  216 m2 
                - k.ú. Milevo -  p.p.č. 1522/13 -  ostatní plocha o výměře  92m2 
                - k.ú. Milevo -  p.p.č. 1949/5   -  ostatní plocha o výměře  511m2 
                - k.ú. Milevo -  p.p.č. 1949/1   -  ostatní plocha o výměře  100 m2 (část  
                  pozemku) 
                - k.ú. Milevo -  p.p.č. 1584      -  lesní pozemek o výměře  cca 2 ha (část   
                 pozemku) 
                Odprodej za cenu dle znaleckého posudku. Lesní společnost Stříbro  
                zajistí veškeré doklady včetně návrhu kupní smlouvy a GP a uhradí daň  
                z převodu nemovitosti. Pozemek č. 1584 – bude odprodána pouze část,  
                která logicky uzavírá výkroj mezi cípy pozemku (viz plánek)  
-  ZM odkoupení části st.p.č. 331/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra od firmy ZEVYP s.r.o. 
Kladruby s tím,  že konkrétní výměra a cena bude znovu předložena k projednání ZM 
(jedná se o pozemek u 2 b.j. a kanceláří KL, město zajistí oddělení pozemku                        
a znalecký posudek) 
-  ZM schválit členský příspěvek MAS Český Západ – Místní partnerství na rok 2007 
ve výši 2,- Kč na 1 obyvatele tj. příspěvek za město Kladruby ve výši 2.890,- Kč 
-  ZM schválit realizaci rozvojové strategie MAS Český Západ – Místní partnerství          
na roky 2007  – 2013 na svém území 
-  ZM schválit podání žádosti na MMR o dotaci z Norských fondů na vypracování 
projektové dokumentace na opravu domu čp. 6 v Kladrubech v celkové výši 500.000,- 
Kč, z toho 400.000,- PD, 50.000,- Kč studie proveditelnosti, 30.000,- Kč zpracování 
žádosti, 20.000,- Kč režie, podíl obce 50.000,- Kč 
-  ZM  schválit zatím jen pronájem pozemku č. 29/1 v k.ú. Brod u Stříbra za účelem 
budoucí výstavby RD manž. Vlastě a Jiřímu Bohuslavovým, bytem Stříbro, Na Vinici 
1102 za cenu  0,50 Kč/1 m2/1 rok na dobu určitou s platností od 01.09.2007                     
do 31.12.2010. V případě aktuálnosti výstavby RD bude řešen odprodej pozemku  
-  ZM schválit  pronájem NP v budově čp. 85 v Kladrubech v 1. patře– stávající 
zasedací místnost firmě  ZIKOSTAV s.r.o. Třemošná s platností od 01.10.2007                
do 31.12.2008 za nájemné 300,-Kč/1m2/1 rok +  ostatní náklady – el.en., voda, topení, 
likvidace odpadu 
-  ZM schválit uzavření budoucí kupní smlouvy na část p.p.č. 1517/3 k.ú. Kladruby              
u Stříbra a na část p.p.č. 430 v k.ú. Vrbice u Stříbra  mezi městem Kladruby a Správou 
železniční dopravní cesty, s.r.o. Cena dle znaleckého posudku dle zákona platného               
ke dni uzavření  kupní smlouvy. Důvod odprodeje – realizace stavby Optimalizace 
trati Stříbro – Planá u Mar. Lázní  
-  ZM schválit uzavření budoucí smlouvy nájemní mezi Správou železniční dopravní 
cesty a obcí Kladruby - jedná se o části pozemků: p.p.č. 1517/2 k.ú. Kladruby u Stříbra 
o předpokládané výměře 82 m2, část p.p.č. 1517/3 k.ú. Kladruby u Stříbra                          
o předpokládané výměře 192 m2, část p.p.č. 383/5 k.ú. Vrbice u Stříbra                           
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o předpokládané výměře 206 m2.  Výše nájmu bude určena dle výše obvyklých cen 
nájmů obdobných pozemků existujících v místě realizace stavby a v době uzavření 
nájemní smlouvy. Doba nájmu – pro dobu relizace stavby Optimalizace trati Stříbro – 
Planá u Mar. Lázní , max. však na dobu 1 roku, případné prodloužení formou dodatku 
smlouvy 
-  ZM schválit uzavření smlouvy o zpětném odběru odpadu mezi městem Kladruby       
a fi. ASEKOL 
-  ZM schválit rozpočtové opatření č. 2/2007 
-  ZM schválit odprodej budovy čp. 36 v Milevě – bývalá prodejna za minimální cenu 
415.000,- Kč - jinak nejvyšší nabídka 
-  ZM schválit zásady na prodej bytů v domech čp. 296 ve Stříbrské ulici a čp. 260 
v Milevské ulici v Kladrubech 
-  ZM schválit odprodej části p.p.č. 182/1 v k.ú. Kladruby  manželům Miloslavu       
a Anně Kinštovým, Kladruby, Sadová 294  a odprodej části p.p.č. 182/1 v k.ú. 
Kladruby manželům Josefu a Heleně Mašátovým, Husova 222, Kladruby dle již 
vyhotoveného GP č. 553-529/2005, cena 50,-Kč/1m2 + podíl na nákladech za 
vyhotovení GP  
-  ZM schválit vklad majetku města Kladruby do správy a hospodaření VSOZČ - 
kanalizační stoku pro odvodnění komunikace včetně napojení dešťových svodů 
okolních objektů Revoluční ul. od nemovitostí čp. 79  - 81 v Kladrubech 
-  ZM schválit vrácení půjčky SFRB ve výši 690 000,- Kč ke dni 16.11.2008 s tím,       
že se nebude stávající formou v poskytování půjček nadále pokračovat 
-  ZM schválit uzavření smlouvy o dílo s vítěznou firmou z výběrového řízení       
na stavbu 4x8 bytových jednotek v Revoluční ulici v Kladrubech 

 
Rada obce    n e d o p o r u č i l a   : 
-  ZM schválit odprodej části st.p.č. 1/1 v k.ú. Tuněchody (dle  údajů KN nové parcelní 
číslo p.p.č. 1441), neboť na předmětném pozemku se nacházejí  sítě – vodovodní 
přípojky, odpadní jímka a el. en. RM trvá na nájemním vztahu – žadatel - p. Petr 
Kindelmann, Stříbro, Mírová 1278 
-  ZM schválit žádost p. Karla Šeflla, trvale bytem Skapce 28 o odprodej pozemků 
před domem čp. 33 v Milevě, část p.p.č. 233/1 – veřejné prostranství, část p.p.č. 
2062/1 slouží pro přístup na další navazující pozemek, který je jiného vlastníka      
(v případě předložení souhlasu od vlastníka p.p.č. 2060 v k.ú. Milevo by bylo možné 
pozemek č. 2062/1 pronajmout) 

 
Rada obce    p o v ě ř i l a    : 
-  Místostarostu města p. Pospíšila prověřením možností realizace vyhrazení 
parkovacího místa u čp. 356 v Kladrubech pro p. Jiřího Kunze, Kladruby, Zadní 356, 
držitele průkazu ZTP/P 
-  Místostarostu města p. Pospíšila zjištěním ceny v místě a čase obvyklé na odprodej 
vozidla Magma, které je ve vlastnictví města Kladruby 
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Rada města    u l o ž i l a   :       
Starostce města - zajistit vyhlášení výběrového řízení na nové nájemce restaurace                
U Koruny včetně KD a  ubytovny 

 
Zasedání zastupitelstva obce dne 28.6.2007 : 
 
Zastupitelstvo obce    v z a l o    n a    v ě d o m í   : 
-  Informaci o plnění rozpočtu města k 31.5.2007 s tím, že projednáním plnění 
rozpočtu k 31.5.07  je splněna povinnost provedení průběžné finanční kontroly podle 
zák.č. 320/2001 Sb.  v platném znění, směrnice města Kladruby č. 12 a zák.č. 
128/2000 o obcích v platném znění  
-  Projednání stížnosti občanů Husovy ulice v Kladrubech za účasti zástupců Policie 
ČR  
-  Informaci o provedení průběžné veřejnoprávní kontroly v MŠ a ZŠ Kladruby ke dni 
31.3.2007  
Zastupitelstvo obce projednalo  a    s c h v á l i l o   : 
-  Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení  
-  Vyhlášení XIII. kola půjček z Fondu rozvoje bydlení dle OZV č. 10/1998 dnem 
1.7.2007  
-  Přijetí sponzorských darů na zajištění Kladrubského léta 2007 : 
               - AFL s.r.o. Stříbro – 20.000,- Kč 
               - KERMI s.r.o. Stříbro – 20.000,- Kč 
               - TAZATA s.r.o. Stříbro – 10.000,- Kč 
               - Jednota SD Tachov – 10.000,- Kč 
               - JUDr. Dominika Kolowrat-Krakovská – Kolowratovy lesy – 7.000,-  
                 Kč (smlouva o  reklamě) 
               - Vodárny a kanalizace Karlovy Vary – 10.000,- Kč  (smlouva o  
                  reklamě) 
               - Grant z programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2007 –  
                 15.000,- Kč 
-  Přijetí grantu z programu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2007 v částce 
10.000,- Kč na Divadelní rok 2007 
-  Členský příspěvek MAS Český Západ – Místní partnerství na rok 2007 ve výši              
2,- Kč na 1 obyvatele tj. příspěvek za město Kladruby ve výši 2.890,- Kč 
-  Realizaci rozvojové strategie MAS Český Západ – Místní partnerství na roky 2007 – 
2013 na svém území   
-  Smlouvu se ZČE o uzavření budoucí smlouvy o nákladech spojených s připojením 
lokality 4x8 b.j. v Kladrubech, Revoluční ul. a se zajištěním požadovaného příkonu 
odběrného zařízení žadatele č. Z-S12-12-4120148523, částka 272.000,- Kč (výstavba 
trafostanice a zemního distribučního rozvodu pro připojení nových b.j.) 
-  Uzavření smluv o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a fi. MERO ČR,  
a.s. - všechny níže uvedené smlouvy jsou v souladu se smlouvou o budoucí smlouvě            
o   zřízení věcného břemene č. TC-L-13/05-VB(BS)  uzavřené dne 28.02.2006,               
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kde byla dohodnutá cena za věcné břemeno  120,-Kč/bm elektropřípojky procházející 
pozemkem a  5.000,-Kč/1 ks  nosného stožáru umístěného na pozemcích : 

a) smlouva o zřízení věcného břemene č. TC-03-041/07-VB  pro k.ú.  
      Vrbice u Stříbra,  dotčené pozemky p.p.č. 90, p.p.č. 103/2, p.p.č.  
      103/8, p.p.č. 332/3, p.p.č. 332/4 stavbou  nadzemního vedení  
       přípojky elektrické energie 22 kV k čerpací stanici ropovodu MERO  

               IKL Benešovice délka dotčených pozemků je 19,7 m, jednorázová     
              úplata za věcné břemeno 2.364,-Kč 

b) smlouva o zřízení věcného břemene  č. TC-01-005/07-VB  pro k.ú.  
       Benešovice, dotčené pozemky p.p.č. 2148/4, p.p.č. 2541/12  stavbou  
       nadzemního vedení přípojky elektrické energie 22 kV k čerpací  
       stanici  ropovodu MERO IKL Benešovice - délka dotčených   
       pozemků je 64,2 m s  1 stožárem, jednorázová úplata za věcné  
       břemeno 12.704,-Kč 

                c)   smlouva o zřízení věcného břemene č. TC-02-011/01-VB pro k.ú. Láz  
                       u Kladrub, dotčené pozemky p.p.č. 786/1, 999/4, 1107/14, 1425/16,  
                       1990/2  stavbou nadzemního vedení přípojky elektrické energie 22  
                       kV k čerpací stanici  ropovodu MERO IKL Benešovice - délka  
                      dotčených pozemků je 547,5 m s  5 stožáry, jednorázová úplata za  
                       věcné břemeno   90.700,-Kč 
-  Odprodej části p.p.č. 52/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra manž. Karlovi a Markétě 
Fialovým, bytem  Vrbice 31 – pás o šíři 5 m, za cenu 35,- Kč/m2 a náklady související 
s prodejem 
-  Podání žádosti na MMR o dotaci z Norských fondů na vypracování projektové 
dokumentace na opravu domu čp. 6 v Kladrubech v celkové výši 500.000,- Kč, z toho 
400.000,- PD, 50.000,- Kč studie proveditelnosti, 30.000,- Kč zpracování žádosti, 
20.000,- Kč režie, podíl obce 50.000,- Kč 

 
Zastupitelstvo města   u l o ž i l o   : 
Radě města - připravit metodiku pro ukončení půjček z Fondu rozvoje bydlení 
v souvislosti s vrácením půjčky Státnímu fondu rozvoje bydlení 
       
Jednání starostky a místostarosty obce : 
26.6. -  jednání s poslancem PČR ing. Votavou v ZŠ Kladruby (starostka +    
            místostarosta) 
27.6. -  zasedání rady města 
27.6. -  schůzka s nájemníky bytů v domech čp. 260 a 296 v Kladrubech ohledně   
            prodeje bytů (starostka + místostarosta) 
28.6. -  jednání na AFL Stříbro ohledně sponzorství Kladrubského léta (starostka) 
28.6 -  zasedání zastupitelstva města 
29.6. -  slavnostní ukončení školního roku s předáváním vysvědčení žákům 9.  
            třídy (starostka + místostarosta) 
23.7. -  místní šetření s Agenturou ochrany přírody a krajiny ohledně kácení  
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            stromů ve Vrbici   
24.7. -  jednání s dopravním projektantem ohledně úpravy projektu 4x8 b.j.   
            (starostka+ místostarosta) 
25.7. -  jednání s vedením firmy Ekodepon Černošín ohledně skládky K+G  
            Ekoma Kladruby (starostka) 
25.7. -  jednání ohledně možnosti umístění fotovoltaického zařízení (starostka +  
            místostarosta) 
26.7. -  jednání ohledně výstavby 4x8 bytových jednotek v Revoluční ulici  
            v Kladrubech (starostka + místostarosta) 
31.7. -  uzavření smluv na Pozemkovém fondu ČR v Tachově (starostka)  
31.7. -  jednání na VaK Stříbro (místostarosta) 
1.8.   -  jednání s projektantem ohledně dopravního značení MK (místostarosta) 
2.8.  -  místní šetření s odborem výstavby MÚ Stříbro v obci Brod (starostka) 
8.8. -  jednání na KÚ PK k žádosti spol. Ekodepon o vydání integrovaného     
            povolení pro zřízení Skládky odpadů Kladruby (starostka) 
8.8.   -  zasedání rady města 
9.8.   -  místní šetření svolané MÚ Stříbro, odborem výstavby na ČS Benzina 
            (u dálnice) – stavba kiosku  (starostka) 
10.8. -  jednání s Pozemkovým úřadem Tachov ohledně opravy cesty v k.ú.  
            Milevo (starostka) 
27.8. -  zasedání výboru MAS Český Západ - Místní partnerství v Čerňovicích 
28.8. -  výběrové řízení na stavbu 4x8 bytových jednotek v Revoluční ulici   
            v Kladrubech (starostka) 
28.8. -  jednání s pozemkovým úřadem ohledně opravy polní cesty v k.ú. Milevo  
            v rámci pozemkových úprav (místostarosta) 
29.8. -  zasedání rady města 
31.8.-   jednání se zástupci Ministerstva kultury a NPÚ v Plzni ohledně dotací na 
opravu kláštera (starostka) 

Irena Löriková, pracovnice MěÚ 
 
Informace vlastníkům vodního díla, např. rybníků 
Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách ukládá v § 20 povinnost zapisovat vybraná vodní díla 
do katastru nemovitostí ( přehrady, hráze, jezy atd.). tato díla se dříve do katastru 
nezapisovala.  Účinnost tohoto  paragrafu je stanovena od 1.1.2007. Na zapsání 
stávajících ( tedy existujících ) vyjmenovaných vodních děl je stanovena lhůta do r. 
2011.  Od 1. března 2007 platí nová „katastrální“ vyhláška č. 26/2007 Sb., kde se v § 5 
odst. 3 uvádí : „Vodní dílo může být evidováno pouze na parcele s druhem pozemku 
zastavěná plocha a nádvoří bez vyznačení způsobu využití pozemku“. V případě,              
že geometrické zaměření stavby ukáže, např. že hráz rybníka ( může se jednat                       
i o stavbu na cizím pozemku) je na zemědělském půdním fondu nebo lesním půdním 
fondu, je třeba požádat příslušný OŽP o vyjmutí. V případě LPF je to vždy zdejší 
odbor- info p. Steiner, v případě ZPF info  Ing. Andělová. 
 
   Ing. Dana Rožánková, Csc.vedoucí odboru ŽP MěÚ Stříbro 
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Kontejnery v obcích  x  popelnice 
 
Město Kladruby dosud zajišťovalo svoz komunálního odpadu ve spádových obcích 
(Milevo, Brod, Tuněchody,  Láz a Vrbice) prostřednictvím velkoobjemového 
kontejneru umístěného v obci. Tam občané mohli dávat odpad vyprodukovaný 
v domácnosti a další drobný odpad.  
Nyní vzhledem k vysoké finanční náročnosti schválila rada města a následně 
Zastupitelstvo města Kladruby ukončení tohoto systému odvozu a likvidace 
komunálního odpadu. S platností od nového roku tedy od 01.01.2008 jsou všichni 
občané okolních obcí povinni likvidovat komunální odpad na vlastní náklady. 
Znamená to, že každá domácnost si musí pořídit svojí vlastní popelnici (na vlastní 
náklady)  a tuto si přihlásit k odvozu u fi. EKOSEPAR s.r.o. Nýřany, která zajišťuje 
svoz pro město Kladruby. Přihlášku nejdete na další straně tohoto zpravodaje.  
 
Jen pro informaci uvádíme ceny letošního roku: 
 
- vývoz popelnice 1 x týdně (52 výsypů za rok)      1.818,-Kč  
- vývoz popelnice v zimě 1 x týdně, v létě 1x  za 14 dní  (42 výsypů za rok)  1.464,-Kč 
- vývoz popelnice 1 x za 14 dní (26 výsypů za rok)   912,-Kč 

                                                                      

                                                                     
Hana Floriánová, pracovnice MěÚ  
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 
 
M a t e ř s k á     š k o l a          
                                                   
Školní  výlet  
 Dne 20.června v půl desáté celá naše mateřinka nastoupila do autobusu a ten všechny 
vezl do nedalekých Dnešic u Přeštic. Od půl jedenácté na nás totiž čekal bohatý 
program ve westernovém městečku. Vstupné dětem ( 150,-/dítě ) jsme zaplatili 
částečně ze sponzorských darů a z odměny za vítězství v soutěži sběru PET lahví. 
Hned u vstupu do městečka si vykulené děti prohlížely v ohradě pravé bizony.                  
Na "náměstí" shlédly  umění v práskání bičem,házení nožů , seker a oštěpů. Ještě 
navrch si mohly vyzkoušet házení lasem na dřevěné krávy a telata. Ale hlavně - pak se 
jim naskytl pohled na pravého tančícího Indiána z Kanady. Ten společně s mladou 
českou indiánskou dvojicí učil přítomné indiánský tanec. Pak se dle zájmu všichni 
rozdělili do různých koutů městečka – někdo si prolezl dřevěné osadnické vozy,    
"projel se " na dřevěném koni,zastřílel z luku a z "foukačky" na cíl, vyrobil čelenku, 
prohlédl si stany týpí místní vězení s odsouzencem a šerifskou kanceláří, dřevěný 
dům, všelijaké vozy, kočáry, dostavníky i staré zemědělské stroje. Pak ale šerif 
požádal okolostojící o pomoc-potřebuje dopadnout nebezpečné lupiče. Pomocníků měl 
dost - i od nás. A tak lupiče společně výstřely z pistolí zajali a zákonitě dostali                       
i vypsanou odměnu. U ohně jsme si opekli vuřtíka a hned potom následovala ukázka 
jízdy na koni. Čas utekl velmi rychle a my jsme se museli s westernovým městečkem 
 rozloučit. Prožili jsme hezký den a načerpali spoustu nových 
poznatků.                                                                                                               
     
 
Víte,že : 
  

- v MŠ začaly rekonstrukční práce - bourání luxfer a nahrazování okny, 
   likvidace popraskaných dlaždic v kuchyňce I.třídy, bílení tříd a dalších prostor MŠ 

    -      budeme mít v obou třídách nové šatnové skříňky, 2 stoly a 8 židlí pro 7leté děti 
    -      v obou hernách je vyměněn koberec s motivem myšek a sýra 

- získali jsme 1.místo ve sběru PET lahví - také za pomoci rodičů i dalších 
občanů   Kladrub - děkujeme 

- byl nám přiznán grant z nadace ALCOA v hodnotě 3 000 USD - náš dík patří  
       všem, kteří nám pomohli 

    -     chceme poděkovat rodičům za nátěr plotu z Husovy ulice 
                                                                                                                                         
               Zapsala A.Medová 
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Návštěva u hasičů 
 
Děti z MŠ se seznámily s náplní práce SDH Kladruby. Akce proběhla na fotbalovém 
hřišti pod vedením p.Ammerlinga, Kellera, Palmy, Kučery, Vítámvás a mladých 
hasičů I.Kertysové, M.Ganogjaka, T.a M.Leitlů, V.Havránka, B.Tausche, K.Brabce. 
Mladí hasiči předvedli požární útok CTIF. Děti z MŠ si vyzkoušely stříkání z hadic na 
terč. Prohlédly si vybavení hasičských vozů. Děti byly z akce nadšeny. Děkujeme 
všem, kteří se na této akci podíleli. 

L.Pauchová a P. Kertysová, učitelky MŠ 

  
 ZUŠ informuje: 

 
I v tomto školním roce probíhá výuka v hudební škole 
kladrubské pobočky ZUŠ Stříbro. Žáci se učí hrát na tyto 
hudební nástroje: flétna, klavír, kytara, keybord, účastní se hodin 
hudební nauky, komorní a souborové hry.  Potěšitelné 
je, že zájem kladrubských dětí i rodičů je velký a kapacita ZUŠ 
je zcela naplněna. 
 
                                                       St.Šmahelová, učitelka ZUŠ 
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Z á k l a d n í      š k o l a : 
 
Nový začátek 

V červnu jsme zamávali našim deváťákům a vyprovodili je na samostatnou 
cestu zvanou „život“. Nyní přibíráme partu prvňáčků, je jich snad 21, z toho                      
6 holčiček. Bohužel tento počet, stejně jako počet celkový, je bez záruky. Bývalo 
dobrým zvykem škole oznámit, že se rodina např. stěhuje, zkrátka, že žák již nebude 
do naší školy docházet nebo vůbec nenastoupí. Toto nenařizuje zákon, je to jen slušné.   
V pondělí 3.9. budeme mít informaci přesnější. Šesti dětem byla povinná školní 
docházka odložena o jeden rok. 

Prvňáci stejně jako šesťáci se poprvé budou učit podle nového školního 
vzdělávacího programu (ŠVP), který byl vytvořen naším učitelským týmem přímo pro 
podmínky naší školy. Tento povinný dokument vychází z rámcového vzdělávacího 
programu, souvisí s celkovou reformou našeho školství. Dokument je stejně jako 
informace o škole dostupný v ředitelně školy po předchozím ohlášení. Uvítáme 
návštěvu rodičů a nejen  jich. 

Nesmím opomenout, že naše řada se rozlostla o spolužačku z Afriky, kterou 
se žáci v rámci projektu „Adopce na dálku“  rozhodli podporovat ve vzdělávání. 
Společně se povedlo vybrat tolik finančních prostředků, že je tento rok zaplacený               
a ještě se připlatilo jízdní kolo. Díky vám všem, kteří jste přispěli. 

V závěru si popřejme vzájemně zdraví, energii, zájem, úctu, uznání, příjemné 
jednání, přátelské vztahy, spoustu úsměvů….je to na nás všech.   

Iveta Svobodová, ředitelka ZŠ 
 

 Hasiči  opět  informují  o  svých  akcích …    
 

Ke konci června jsme udělali ukázku 
pro mateřskou školku, která se konala na hřišti. 
Tam naši mladí hasiči předvedli požární útok 
na nástřikové terče. Také si děti ze školky 
mohly vyzkoušet se žberovkama nástřik na 
terče a prohlédnout hasičskou techniku. 
Myslím, že se jim to líbilo, protože děti 
odcházely spokojeně domů. Všechny děti 
slíbily, že až budou starší, přihlásí se do 
kroužku MH.  
     Naši mladí hasiči se 14.7.2007 zúčastnili 

soutěže v Kokašicích, kde obsadili pěkné 2. místo. Družstvo mužů obsadilo 6. místo.  
25.8.2007 se v obci Úterý zúčastnili mladí hasiči i družstvo mužů hasičské soutěže.  
Mladí hasiči obsadili krásné 2. místo.  

1.9.2007 se uskuteční další akce pro děti na fotbalovém hřišti na ukončení 
prázdnin, kde se budeme podílet na programu.     

       František Ammerling, starosta SDH Kladruby 
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Včelařské okénko – nádoby na med  
        

 Dočasnému skladování medu se nevyhne žádný včelař. Samozřejmě       
se vyhneme obalům z materiálů, které med rychle poškozují. Protože se poškození 
zvyšuje s délkou skladování, měli bychom omezit skladování i v takových obalech, 
které ovlivňují nepříznivě kvalitu medu, i když pomaleji. K takovým obalům patří       
i oblíbené hliníkové konve. Z tohoto důvodu med přelijeme v měsících včelařského 
klidu z hliníkových  konví do skleněných nádob. Z vlastní zkušenosti víme,       
že předměty z plastů časem tvrdnou. Změkčovadla, která se z nich uvolňují, by při 
delším skladování mohla proniknout i do medu. Proto také nádoby tohoto druhu lze 
použít jen ke krátkodobému skladování, pro dlouhodobé skladování jsou nevhodné. 
Med poměrně snadno přijímá cizí pachy.  Pozornost musíme věnovat i skleněným 
obalům. Povrch skla se nám zdá hladký, ale z mikroskopického hlediska je členitý       
a mohou na něm ulpět 
molekuly nežádoucích vůní. 
Dobře vymytá, ale po 
vysušení uzavřená sklenice 
od paprik voní po paprikách 
měsíce. Pokud vám ji 
přinese váš známý na med, 
je ji třeba zaměnit za 
nezávadnou. Otevřená na 
slunném místě cizí pachy 
rychle ztratí. Zvláštní 
pozornost věnujme víčkům 
sklenic. Zásada mít na med 
vyhrazené obaly je velice 
dobrá.  
 V závislosti na 
druhu a složení dříve nebo 
později med zkrystalizuje. 
Někteří spotřebitelé 
nesprávně říkají „zcukernatí“. Většinou jde pouze o nepřesné vyjadřování,       
ale v některých případech, zejména když jde o druh medu, se kterým ještě nemají 
zkušenosti, mají obavu o jeho kvalitu. Včelař by měl znát vlastnosti svého medu a na 
jeho vlastnosti předem zákazníka upozornit. Krystalizace je určitou zárukou pravosti. 
Jde o změnu fyzikální, nikoli chemickou a víme, že je vratná. Postačí mírné zahřátí       
ve vodní lázni, jejíž teplotu budeme udržovat na takové výši, abychom v ní udrželi 
zápěstí ( maximální teplota  45°C), a med bude opět tekutý. Je chyba, když se na 
povrchu medu objeví pěna. Je to známka, že teplota vodní lázně byla vysoká. Jsou to 
vysrážené látky bílkovinné povahy, kterých si v medu nejvíce ceníme. 
 

       Odborné včelařské překlady volně upravil Jiří Kovařík, 
 člen  ZO ČSV Kladruby  
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Chovatelské okénko  
Jako každý rok tak i letos jsme pořádali u příležitosti kladrubské poutě výstavu 
drobného zvířectva. Na jaře jsme vyrobili nové voliéry na drůbež, neboť ty staré již 
dosloužily. Bohužel nás postihla nemilá  událost, a to výskyt ptačí chřipky v několika 
velkochovech ve východních Čechách. V okolí několika kilometrů museli být utraceni 
všichni domácí opeřenci a co nemile zasáhlo i nás, byl zákaz veškerých přesunů,  
svodů a výstav drůbeže, holubů a veškerého ptactva. Doufali jsme, že když začátkem 
týdne, kdy byla naše výstava, uplynula 30 denní ochranná lhůta v ochranném pásmu 
výskytu a žádný nový případ nebyl zaznamenán, tak veterináři odvolají zákaz výstav. 
Bohužel naše naděje nebyly vyslyšeny a výstava musela být bez „peří“.  Zrovna letos 
byl rok, kdy jsem kvůli drůbeži nemusel chovatele obvolávat, ale oni volali sami 
neboť měli kvalitní a početné odchovy a tolik drůbeže bychom na výstavě ještě asi 
neměli. Na výstavě jste mohli zhlédnout 112 ks králíků, z nichž skoro třetina byla 
nabídnuta k prodeji. Letos byl abnormální zájem o samice, takže kdo nepřišel v sobotu 
dopoledne, měl pak prostě smůlu. Nejmladší návštěvníci měli možnost si vybrat skoro 
z 30 morčat. Mnozí z nich, někdy po dlouhém přemlouvání rodičů či babiček,                     
si v krabičce jedno či dvě odnesli. U mnohých z nich to bylo jejich první zvířátko a my 
si jen můžeme přát, aby u chovatelství zůstali. Pan Kraus – Ponyfarm Kladruby nám 
zapůjčil poníka, zakrslé kozy a ovce. Místostarosta p. Pospíšil oslici, která když nebyli 
návštěvníci, nám je přivolávala svým IÁ. Nejvíce obdivovatelů měl 7 letý kozel 
Kryštof. Zprvu jej pozornost těšila a předváděl se, po čase však již začal být nevrlý, 
neboť je to již starší pán a má rád svůj klid. Mnoho dotazů bylo na majitele kozího 
stádečka. Nebyl to reklamní trik, chovatel se opravdu jmenuje p. Kozel, který se v létě 
přistěhoval do Lázu.  
   Poprvé byla vyhlášena soutěž O nejlepší kolekci králíků a pohár věnovala                     
p. Štěrbová, starostka, nyní již města Kladruby. Pohár získal p. Janoušek se svými 
Belgickými obry a převzal si jej pak v neděli osobně od starostky. 
    Počasí nám přálo a výstavu zhlédlo kolem 600 dospělých a stejný počet dětí. 
Pozornost poutala naše tradiční tombola.  
     Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
vystavovatelům, p.Svobodové ředitelce 
ZŠ  a MěÚ Kladruby za poskytnutí 
prostor, Lesům Kladruby za půjčení 
oplocenek. Dále pak všem sponzorům, fi. 
Bodit Stříbro, Zevyp Kladruby, 
Agroservis, Novinový stánek Sloup. Dík 
patří též všem členům ZO ČSCH 
Kladruby, kteří se na výstavě podíleli            
a i Vám návštěvníkům, kteří jste tím,           
že jste přišli přispěli na naši činnost. 
Doufám, že se Vám výstava líbila                 
a možná některé z Vás přivede do našich řad. 
                                                         

                 F. Janoušek,   předseda ČSCH Kladruby    
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INTERNET 
 

Část druhá, národní doména CZ a DNS 
 

Internetové stránky, či webovou prezentaci si můžeme představit jako množinu 
souborů nacházejících se v konkrétním adresáři, který je s těmito soubory uložen kdesi 
na počítači(serveru) fyzicky připojeného do sítě internetu. Abychom si tyto stránky 
mohli zobrazit na našem počítači v prohlížeči, je nutné, znát tzv. IP (Internet 
Protocol), které představuje jednoznačnou číselnou identifikace počítače v síti. 

Protože je velice složité a těžko zapamatovatelné zadávat adresu serveru 
požadovaných WWW stránek v této číselné kombinaci až 12 čísel, jsou z tohoto 
důvodu IP adresy převedeny do tak zvané DNS Domain Name Systému, který dnes 
všichni používáme. Jedná se o zadávání internetové adresy do prohlížeče ve formě 
slov bez diakritiky a bez mezer oddělených mezi sebou tečkami, v nejjednodušším 
případě pouze jednou tečkou. 

www.slovo.cz 
 
subdoména, doména III. řádu 

                                                        doména II. řádu 
      národní doména, doména I. řádu 
 
V devadesátých letech, kdy se internet konečně dostal i do České republiky 

(ČSFR), pochopitelně zpočátku nic takového neexistovalo, počítače a www se hledaly 
jen a pouze podle IP adres. 

Poté co byla ČR přidělena národní doména CZ, byl zřízen server, na kterém „běží“ 
databáze DNS pro účely snadné orientace a registrace domén II. řádu. 

Tímto správcem je od 24.5.1998 zájmové sdružení právnických osob 
CZ.NIC z.s.p.o – www.nic.cz.  

 
Proč bylo sdružení CZ.NIC z.s.p.o založeno? 
Sdružení bylo založeno za účelem převzetí vedení centrální 

databáze domén pod hlavní doménou CZ a zajištění zpoplatňování 
této služby. Před tím, než bylo toto sdružení založeno, byla tato 
činnost prováděna společností Eunet. Cílem založení sdružení 
CZ.NIC bylo také zajištění nezávislosti a kontrolovatelnosti 
přidělování domén II. řádu, neboť principy přidělování domén 
byly často spekulativní. Proto je činnost sdružení konzultována s 
orgány státní správy, např. Českým telekomunikačním úřadem i s Úřadem pro ochranu 
hospodářské soutěže, které rovněž schválily znění Pravidel registrace doménových 
jmen v doméně CZ. Více informací týkající se správy této národní domény naleznete 
na www.nic.cz 
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Další domény I. řádu 
 
Doména nejvyššího- prvního řádu (TLD , Top Level Domain) je na nejvyšší úrovni 

stromu internetových domén. V doménovém jméně je doména nejvyšší úrovně 
uvedena na konci (např. u cs.wikipedia.org je doménou nejvyššího řádu ORG). TLD 
popisuje základní skupinu doménových jmen, např. všechna doménová jména daného 
státu. Domény nejvyššího řádu jsou pevně stanoveny internetovou standardizační 
organizací IANA. Existují TLD následujících tří typů: 

 
Národní TLD  (country-code TLD, ccTLD) sdružující domény jednoho státu. Jejich název 

je dvoupísmenný, až na výjimky odpovídající kódu země podle ISO 3166-1, např. CZ pro 
Česko.  

Generické TLD (generic TLD, gTLD) sdružující obecné domény (např. org pro neziskové 
organizace), nespojené s jedním konkrétním státem (až na výjimku TLD mil a gov, které jsou z 
historických důvodů vyhrazeny pro vojenské, resp. vládní počítačové sítě v USA).  

Infrastrukturní TLD  využívané pro vnitřní mechanismy Internetu. V současné době 
existuje jediná taková TLD: arpa, používaná systémem DNS. 

 
Další informace týkající se struktury a řazení domén lze získat na stránkách 

WIKIPEDIA – cs.wikipedia.org, kde je vše přehledně zpracováno, stačí zadat klíčový 
výraz pro vyhledávání „doména nejvyššího řádu“. 

 
Doména II řádu a HOSTING 
Vlevo od tečky za TLD (domény I. řádu) až po další tečku je název domény II 

řádu, kterou si může libovolná fyzická, ale i právnická osoba zaregistrovat (koupit)                
a dále provozovat. Jak na to v naší národní doméně CZ ? 

Nejdříve je třeba si zvolit vhodný název domény, v našem případě Kladruby,             
a za úplatu se nechat zaregistrovat u výše jmenovaného správce české domény I. řádu. 

Je ale důležité si uvědomit to, že NIC.CZ je pouze správcem databáze DNS                 
a registraci domény II. řádu lze provést pouze prostřednictvím tzv. registrátorů, kteří 
mají s NIC.CZ smlouvu a splňují stanovené podmínky. V tuto chvíli, k srpnu 2007, 
jsou to pouze tito oprávnění registrátoři: 

 
Czech On Line, a.s. (domeny.col.cz), GENERAL REGISTRY, s.r.o. 

(www.domainmaster.cz), ACTIVE 24, s. r. o.(www.active24.cz), ha-vel internet 
s.r.o.(domeny.ha-vel.cz), IGNUM, s.r.o. (www.domena.cz), INTERNET CZ, a.s. 
(domeny.velkoobchod.cz), MIRAMO spol. s r.o. (www.9net.cz), ZONER software, 
s.r.o. (www.regZone.cz), Telefónica O2 Czech Republic a.s. 
(www.cz.o2.com/domeny), KRAXNET s.r.o. (www.xnet.cz), Media4web s.r.o. 
(www.media4web.cz), ONE.CZ s.r.o. (www.registrator.cz), Web4U s.r.o. 
(www.spravadomen.cz), GTS NOVERA a.s. (www.gtsnovera.cz), IPEX a.s. 
(www.ipex.cz), SkyNet, a.s. (www.skynet.cz), P.E.S. consulting, s.r.o. 
(www.forpsi.com), CZ.NIC, z.s.p.o. (www.lrr.cz) 
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Právnické osoby (viz výše uvedený seznam), které mohou na serveru spravujícím 
databázi DNS TLD CZ provádět registraci, Vám také rádi za úplatu poskytnou       
i prostor a další služby potřebné pro provoz internetových stránek, elektronické pošty 
(POP3 a SMTP), databází (SQL), přenos dat (FTP), skriptovacích jazyků (Perl, PHP, 
ASP) – tzv. HOSTING , což je jejich hlavním zdrojem příjmů. Poplatek za registraci 
domény je totiž fixní náklad, který je hrazen NIC.CZ, současný poplatek je takovýto 
(tisková zpráva z www.nic.cz): 

 
„Praha, Česká republika – 14. prosince 2006 – Sdružení CZ.NIC, správce národní domény 

CZ, sníží od 1. ledna 2007 roční registrační poplatek za držení domény CZ. Velkoobchodní cena 
roční registrace domény CZ klesne o 20 %, z 500 na 400 Kč bez DPH. O snížení cen registrace 
domény CZ rozhodlo představenstvo sdružení CZ.NIC v červnu letošního roku, kdy také splnilo 
povinnost ohlásit změnu výše ročního registračního poplatku s půlročním předstihem.“ 

 
Doména III. řádu 
Doména III. řádu je slovo vlevo od tečky za názvem domény II. řádu do následující 

tečky. Obvykle je tato doména poskytovatelem služby nastavena „implicitně“       
na WWW, což znamená zkratku World Wide Web, ale nemusí to tak být ! Jedná se jen 
a pouze o označení toho, že příslušná adresa (třeba www.kladruby.cz) uživatele 
nasměruje na internetovou prezentaci daného majitele domény II. úrovně, v případě 
města Kladruby je to soubor index.htm, který je první stránkou www.kladruby.cz. 
Z tohoto vyplývá, že lze do prohlížeče napsat jen kladruby.cz a výsledek bude 
totožný. 

Význam domén III. řádu spočívá v tom, že jejich názvy může vytvořit majitel 
domény II. úrovně, a tím zjednodušit orientaci na WWW stránkách pro uživatele 
internetu.  

Současné nastavení domén III.úrovně v doméně kladruby.cz: 
1. implicitní nastavení providera (poskytovatele místa v síti internet): 
Napíšete-li do prohlížeče www.kladruby.cz, nebo jen kladruby.cz, prohlížeč bude automaticky hledat 
v doméně kladruby.cz, konkrétně v kořenovém adresáři, tzv. ROOTu soubor index.htm, nebo 
index.html, default.htm, default.html atd. 
2. nastavení vlastníka domény II. úrovně 
Právě díky tomu, že město Kladruby jsou vlastníkem domény II. úrovně kladruby.cz, může být zřízen 
neomezený počet domén III. úrovně. Kupříkladu na základě oprávněné žádosti ZŠ Kladruby byla 
zřízena doména III. úrovně, a to doména ZS, čili její zápis je potom ve tvaru zs.kladruby.cz. Pokud 
tuto adresu vložíte do prohlížeče, bude uživatel přesměrován na adresu www.zskladruby.wz.cz/. Jak je 
patrno, internetové stránky ZŠ Kladruby jsou fyzicky v jiné doméně II. úrovně (wz.cz – web zdarma), 
než jsou internetové stránky města Kladruby. To ale nevadí, svůj účel to splní, adresa je lehko 
zapamatovatelná. Mimo toho na internetové stránky ZŠ v Kladrubech vás přesměruje i zápis adresy 
s doménou IV. úrovně, a to ve tvaru www.zs.kladruby.cz. 
Dále jsou v rámci domény II. úrovně zkušebně zřízeny tyto domény III. úrovně - 

divadlo.kladruby.cz, cavalla.kladruby.cz, klaster.kladruby.cz, bunkry.kladruby.cz, 
stezka.kladruby.cz, webmail.kladruby.cz. Každá adresa Vás přesměruje na příslušné 
místo. 

zdroj: wikipedia, nic.cz ad. 
příště: více o www.kladruby.cz, SMTP, POP3, HTML, PHP, MySQL 

               Stanislav Mikšík  
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HISTORIE  
 
Poznáváme naši národní kulturní památku – 1. část 
 Není snad v Kladrubech jediného občana, který by si nechal ujít prohlídku 
naší nejcennější památky, na niž jsou zvědavy desetitisíce návštěvníků, sjíždějících            
se do Kladrub z domova i ze zahraničí. Přesto si myslím, že nebude na škodu přiblížit 
si některé zajímavosti tohoto kulturního klenotu, které možná unikly pozornosti i nám, 
kteří máme nádhernou siluetu klášterního areálu denně na očích. 
 Kladrubský klášter získal statut národní kulturní památky na základě 
rozhodnutí vlády České republiky v roce 1995 a pro zajímavost, společně s ním 
získaly tehdy stejnou poctu mimo jiné i socha sv. Václava na Václavském náměstí 
v Praze, chrám svatého Mikuláše na Malé Straně, chrám svaté Barbory v Kutné Hoře, 
kostel svatého Bartoloměje v Plzni (dnešní katedrála), klášter Zlatá Koruna, zámek 
v Lednici a další. 
 V příslušné Sbírce zákonů se uvádí, že se jedná o 10 parcel                             
a 9 ostatních. Ve výčtu se konkrétně vyjmenovávají tyto nemovitosti: 

Katedrála Panny Marie (přestože ve skutečnosti                 
o katedrálu nejde!), starý a nový konvent, stará a nová 
prelatura, stará škola, malé stáje, hospodářské stavení 
čp. 42 a 43, zahradní domek, park a klášterní zahrada, 
brána, váza (?), a bývalá elektrárna čp. 3 s náhonem. 

Podívejme se blíže na některé z těchto objektů a postupně v několika pokračováních      
si povězme o jejich historii a současnosti. 

 
Chrám Nanebevzetí Panny Marie 
 
Proč jej nemůžeme nazývat katedrálou? 
 Často se o kladrubském klášterním chrámu mluví jako o katedrále, dokonce             
i v oficiálních dokumentech, jak bylo uvedeno na ukázce ze Sbírky zákonů. Tento 
chrám, ač jeden z nejpůvabnějších a největších u nás, nelze považovat za katedrálu, 
neboť mu chybí některé prvky, které katedrála nesmí postrádat. Je to „věnec“ kaplí 
kolem přední části chrámu – chóru neboli kněžišti (kladrubský má v současné době 
kapli jedinou) a pak tzv. ochoz, polokruhovitý prostor mezi chórem a zdí. Naopak má, 
ač jde o stavbu z doby barokní, zachovalý vnější gotický opěrný systém (původní, tedy 
skutečně gotický a ne, jak se dosud myslelo, dodatečně dostavěný, jak bude dále ještě 
vysvětleno). 
 

Jak se postupně měnil stav chrámové budovy od nejstarších dob 
 
 V posledních deseti letech probíhal v areálu kláštera, zejména v prostoru mezi 
starou prelaturou a východním závěrem chrámu, intenzivní archeologický průzkum, 
který vedl Mgr. Karel Nováček Ph.D. z katedry archeologie Západočeské univerzity 
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v Plzni. Závěrečné zhodnocení tohoto výzkumu je součástí jeho disertační práce, kterou 
mně laskavě zapůjčil k prostudování, a já bych chtěl pro informaci čtenářů Zpravodaje 
použít některá jeho zajímavá a dosud nepublikovaná zjištění. 
 
Podle tohoto výzkumu stávala zde, už zřejmě v době před založením kláštera v 11. 
století (obr. A), malá podélná jednolodní stavba kostelíka s půlkruhovou apsidou,    
jejíž maximální vnější rozměry byly 9,40 x 6 metrů a po níž zůstaly jen nepatrné stopy. 
Byla situována ve směru východ – západ (či spíše JJV – SSZ). Její střed protnula 
v podélné ose 
jižní obvodová 
zeď současného 
chóru, přibližně 
v místech dveří 
k točitým 
schodům na boční 
kůr. Vnější část 
této stavby 
(nacházející se 
mimo obvod 
dnešního chrámu) 
byla rozebrána, 
kromě několika 
nepatrných zbytků 
kamenného zdiva, 
až k základové 
spáře a dochovala 
se v nespojitých 
úsecích negativů 
zahloubených               
do podloží. 
Možná měla i 
starší dřevěnou 
fázi, o níž se 
domnívám, že 
mohla existovat 
v souvislosti 
s cestou sv. 
Vojtěcha z Říma 
v roce 992, jak 
jsem již dříve ve 
Zpravodaji 
informoval. Kolem této kostelní stavby nalezli archeologové laické pohřebiště 
s lidskými ostatky (včetně dětských), které sem ale mohly být pohřbívány až po zániku 
zmíněného kostelíka, neboť ani jeden z těchto hrobů nebyl porušen jeho základy.    
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Tento výsledek 
výzkumu  je 

jedním 
z nejzávažnější

ch objevů, 
neboť dokládá 
činnost v areálu 

pozdějšího 
kláštera už před 

jeho 
založením! Že 
si pozdější 

osazenstvo 
kláštera této 
drobné stavby 
velice vážilo, 

svědčí 
skutečnost, že 
byl zbourán až 
teprve někdy na 
přelomu 13. a 
14. století! 
 
 K tom

uto kostelíku se 
váže i další 
trochu záhadná 
stavba, která se 
nacházela v 
místech dnešní 
staré prelatury, 
a sice tzv. 

dvoutraktová 
budova (obr. 

B). Ta byla situovaná takřka kolmo ke starému kostelíku ve směru sever – jih, přičemž 
její jeden trakt (chodba), a to užší z obou, byl přímo propojen s lodí kostelíka a tvořil 
s ní jeden celek. Jenže archeologové jsou přesvědčeni, že tato stavba vznikla teprve až 
někdy v první polovině 13. století a zanikla velmi brzy poté, už ve druhé polovině téhož 
století, tedy o něco dříve, než zanikl samotný kostelík. Na pozdní vznik této severojižní 
dvoutraktové budovy ukazuje podle výzkumů déletrvající pohřbívání pod ní. Je ovšem 
dosti podivné, že tato poměrně velká budova, asi 28 x 11 metrů, která by mohla 
odpovídat funkčně obydlí mnichů s užší ambitovou chodbou, vedoucí do kostelního 
prostoru malého kostelíka, existovala jen tak krátkou dobu a neměla předchůdce, byť 
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třeba jen v dřevěné formě, už v dobách, kdy kostelík byl jedinou stavbou na tomto 
území. 
 
 První stavbou po založení kláštera (obr. C) byl klášterní kostel, zasvěcený 
již zřejmě Nanebevzetí Panny Marie, jehož dokladování bylo pro archeology velice 

komplikované. Nestál 
totiž na místě chrámu 
současného, ale téměř 40 
metrů jihozápadně    
od něho, zhruba někde    
v pravém rohu nynější 
staré prelatury a rajského 
dvora. Jeho 
polokruhovitá apsida 
s vnitřním průměrem 
6,40 m a hloubkou 
půloblouku 4 metry byla 
nalezena při 

archeologickém 
průzkumu před 
průchodem touto 
budovou na rajský dvůr 
(vpravo od vchodu do 
staré prelatury). I když se 
našlo opět jen několik 
fragmentů zdí a hlavně 
zmíněné apsidy, je velice 
pravděpodobné, že šlo o 
kostel, v němž byl 
prapůvodně pochován 
zakladatel kláštera, 
panovník Vladislav I. 
Tento kostel zanikl 
někdy před rokem 1197, 
maximálně před rokem 
1233, a podle archeologů 
ještě před stavbou výše 

zmiňované dvoutraktové budovy. 
 

Románská bazilika z roku 1233 (obr. D), u jejíhož svěcení byl i král Václav 
I. a veškerá světská i církevní hierarchie té doby, se už nacházela na místě dnešního 
chrámu. Všeobecně se traduje, že to byla dvouvěžová stavba s příčnou lodí, že prý byla 
delší o jedno stavební pole, než dnešní chrám, a že to byla největší církevní stavba té 
doby v Čechách. Z něho je dodnes zachována už jen románská zeď jižní boční lodi 
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s románským okénkem, orientovaným do rajského dvora, dále jižní zeď hlavní lodi do 
výše pultové střechy a snad i klenby v bočních lodích. Archeologický výzkum však 
potvrdil, že předpokládané nízké „stanové“ věže stály nejspíše ve vrcholech (na 
koncích) příčné lodě, jak je zřejmé z méně známé veduty J. Bendla z roku 1674. Tato 
bazilika byla opatřena kratším „stupňovitým“ chórem (myšleny jsou tři výběžky vedle 
sebe, oba krajní o délce asi 7,5 m, ale bez polokruhových apsid na koncích a prostřední 
o délce asi 17 m zakončený apsidovitým výběžkem). Podle toho by střed kostela kryla 
zřejmě nízká jehlanovitá věž a k ní se družily zmíněné ještě nižší boční věže, takže 
kostel budil spíše dojem nízké trojvěžové stavby o délce cca 55 metrů. Krytinou nebyly 
dřevěné šindelové šablony, jak se občas uvádí, ale tašky z plavené, tvrdě do šeda či 
béžova vypálené hlíny. Měly pětiboký tvar, přičemž na čtyřech stranách byla rýha, a 
vylévaly se do forem, nejspíše přivezených z Německa, ale vyráběny byly z místních 
surovin přímo v kladrubské huti. Zda už tehdy to byl největší kostel v Čechách, není 
jisté, ale mohlo to tak už skutečně být. 

 
 Opravdu nejdelší 
chrámovou stavbu v 
Čechách z něho však 
učinila až gotická 
přestavba z let přibližně 
kolem poloviny 13. století 
(obr. E), tedy asi o 50 či 
60 let později. Prodloužení 
výše zmíněného 
stupňovitého trojchóru 
v místech hlavního oltáře 
ze 17 na 38 metrů 
stanovilo jeho celkovou 
délku na 88 metrů (chrám 
v Sedlci u Kutné Hory 
měřil o metr méně). Z jižní 
boční lodě vedla z chóru 
chodba do presbyterní 
kaple. Tato gotická 
přestavba bývala historiky 
většinou přehlížena, 
přičemž však měla velice 
podstatný vliv na celkovou 
expozici budovy. Zvenku 
se nacházely nad sebou 
dvě řady gotických 
opěráků, z nichž některé 
využil později i Santini při 

své přestavbě a také takřka celé gotické západní průčelí (obrácené do parku 

 28

k přírodnímu divadlu) s trojlistými okny a lomeným oknem 850 x 282 cm (to je    
v poměru 3 : 1), je podle archeologického průzkumu původní z doby gotické.    
Je pravděpodobné, že chrám neměl v té době výraznou věž, snad jen menší gotickou 
věžičku uprostřed střechy. Významná gotická kaple Všech svatých sloužila jako 
presbytář, její čtvercová loď byla sklenutá na střední sloup. Na oltářní výzdobu přispěli 
někteří šlechtici či měšťané, např. Habart z Prostiboře (1345), plzeňský měšťan Vilém 
(1526) a další. 
 Bazilika byla potom značně poškozena následkem různých válek, včetně 
husitských (při dobývání husitské posádky v klášteře vojskem císaře Zikmunda) a také 
požáry v letech 1590 a 1656. Došlo pak k její rekonstrukci, poprvé kolem roku 1600 za 
opata Víta Hiftla, která spočívala především v postavení dvou raně barokních 
cibulovitých věží na vrcholech transeptu (příčné lodě) místo původních nízkých 
jehlancovitých. V roce 1680 byla kaple zmenšena a přestavěna na hrobku. Takto 
vydržela bazilika až do své generální přestavby Santinim v letech 1712 – 1726. 
Poznámka: Náčrty jednotlivých staveb A - E jsou přibližné a jsou zakresleny    
na půdorysném podkladu současné podoby budov. 
(Pokračování příště)      Jiří Čechura   
 

 
Kladrubské domy a jejich obyvatelé od roku 1945  - 5. díl  
 
Zadní ulice 
  V zadní ulici běžel život jako o 
překot, jak už to všude bývá. Přicházeli 
noví obyvatelé,staří odcházeli,stěhovali 
se sem tam. Do školy se mnou z této 
ulice chodilo také několik 
spolužáků,vzpomínám si třeba na Vaška 
Slapničku,na chlapce Tolarovi,na 
Miladu Šedivých a bylo jich opravdu 
dost. Někteří se odstěhovali, někteří 
zůstali. Kladruby byly v té době mým 
domovem a zůstaly doposud také 
velikou láskou. Ráda jsem sledovala 
dění v této obci, prostě jsem žila. Proto 
mě také potěší, když vidím, co se 
postavilo nového, co se kde upravilo, 
jak se Kladruby rozrůstají. Takže jsem vlastně patriot.  

    Zadní ulici popisuji od silnice Zahradní ulice. Po levé straně stojí dům č.202,       
který patřil manželům Vaňáčovým, dnes patří rodině Pospíchalových. Vedle je řadový 
domek č.116, který patřil panu Chaloupkovi a panu Pilnému, později rodině Šedivých, 
ještě později rodině Kališových a dnes patří rodině pana Ulče. Domek č.117 patří 
rodině Tolarových. V domku č.170 bydlela rodina Průchova,později rodina 
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Rejmanova,dnes domek patří rodině pana dr.Plachta. Vedle stojí domek č.120, který 
patřil rodině pana Mazáka,dnes patří paní Hájkové. Domek č.121 patřil rodině 
Šrédlových, později patřil rodině Panuškových,dnes patří rodině Budínových. V č.124 
bydlela a bydlí rodina Palmova, vedle tohoto domku stával domek Slapničkových, 
který se musel zbourat,protože močůvka nad domem z přilehlých stájí dům zničila. 
V č.127 bydlela rodina Klepsova, později rodina Perlíkova a Krapfova, dnes dům patří 
rodině Havránkových. V domku č.128 bydlela rodina Chaloupkova,později rodina 
Himlova, dnes patří domek Krýslových. Vedle tohoto domu se nacházel další dům 
s přilehlými hospodářskými budovami, kde bydlela rodina Svobodova. Hned vedle               
se nacházel další dům, poměrně rozsáhlý, kde bydlela rodina Pomahačových. Oba tyto 
domy byly zbourány. Na ně navazoval dům č.134 rodiny Semankinových, později 
rodiny Tenglerových. K tomuto domu patří i malý domek vedle. V domku č.51 
bydlela rodina Králova, později rodina Pilíkova, ještě později rodina Kitzbergerova, 
dnes domek patří rodině Záhlavových. V domě č.137 bývala skautská klubovna, 
později domek patřil rodině Kořánových, dnes patří rodině Šámalových. V domě č.138 
bydlela rodina Šaškova, později rodina Cajthamlova, dnes dům patří rodině 
Kovaříkových.  
Vedle tohoto domu stával dlouhý poschoďový dům, kde bydlela rodina Tesárkova, 
později se stal dům zimovištěm artistů Třískových a ještě později byl zbourán. 
  Dále ulice pokračuje domkem č.143 rodiny Valachových, domkem č.144 rodiny 
Kučerových, vedle nich stával domek rodiny Šlégrových, který byl později zbourán              
a domkem č.146, kde bydlela rodina Živných, rodina Zlotorovičova, rodina 
Prantlových a dnes domek patří rodině Šlapákových. Přes Milevskou silnici pokračuje 
Zadní ulice domem č.150, kde bydlela rodina Moučkova,  rodina Sulanova a později 
domek patřil a patří rodině Balíkových. V domě č.153 bydlela rodina 
Veitenhanslových, později rodina Kajerova, ještě později rodina Šandorkova, dnes 
dům patří rodině pana V.Křena.  
Dům č.183 patřil panu Valentovi, později rodině Špringlově, v domě č.154 bydlela 
rodina Javorkova, později paní Zábranská, dnes domek patří rodině Pelánkových. 
V domě č.164 bydlela rodina Kajerova a dům této rodině stále patří, v domě č.155 
bydlela rodina Krbcova, dnes patří rodině Zezulových, v domě č.156 bydlela rodina 
Barsových,rodina Šaškova, dnes patří rodině Kunešových. Dům, který má označení           
E, patřil rodině Zajíčkových a poslední dům staré zástavby č.195 patřil rodině 
Aronových, později rodině Szabových, dnes patří rodině Havránkových. 
Všechny tyto domy stojí na levé straně. Za starou radnicí dříve stával domek rodiny 
Balíkových, který byl po povodni v roce 1947 vodou silně poškozen a musel být 
následně zbourán. V místě za dvorem obchodního domu stával domek rodiny 
Horáčkových. Před č.128 stával domek, který patřil ke kovárně a kde bydlela rodina 
Valachova. Protože touto ulicí protékal potůček, který se čas od času rozvodňoval, 
stalo se, že i tento domek byl po povodních zbourán. 
  

            Blanka Krýslová, kronikářka města 
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Večer pro klášter Chotěšov V. 
Sluncem prozářený chotěšovský klášter přivítal v sobotu 4. srpna 2007 ve svých 
rozlehlých zahradách a historických budovách rekordní počet návštěvníků. Benefiční 
akci Večer pro klášter Chotěšov V. podpořilo svou návštěvou rovných 1500 
návštěvníků a tak společně s organizátory, účinkujícími a dalšími dobrovolníky se zde 
sešlo celkem 1702 lidí, kteří tento klášter nejen oživili, ale také přispěli k jeho obnově 
a záchraně. Z vybrané částky 85 460,- Kč bude po odečtení nákladů na akci věnována 
částka 10 000,- Kč na sbírku Kup si své okno a další část finančních prostředků 
pokryje náklady dobrovolníků z občanského sdružení Chotěšovská vlna, kteří 
v chotěšovském klášteře vykonávají bezplatné brigády především spojené s údržbou 
klášterních zahrad. Také díky této akci může naše občanské sdružení zdárně fungovat, 
jelikož vybrané vstupné poslouží také ke krytí nákladů spojených s chodem našeho 
sdružení. 
Zahájení celé akce probíhalo v místech příznačných pro chotěšovský klášter, neboť 
ještě v 19. století v těchto místech stával majestátní gotický kostel sv. Václava a stačí 
pouze pár desetiletí nezájmu a lhostejnosti a z chrámu sv. Václava nezůstalo téměř nic. 
Na programu celé akce se podíleli: skupina historického tance Arvena, skupiny 
historického šermu v čele se skupinou EQUITES Coronae Carolinae, Plzeňští střelci, 
hudební skupiny: VaBiVod, Kramersias, Slyšíme ryby, gotická a renesanční hudba 
Gutta, skupina historického šermu Dobrohost, Ing. arch. Jan Soukup, pan Josef Řehák 
sen., slečna Halka Kračmerová, panové Vojtěch Klimt a Luděk Zmrzlík. Oživené 
prohlídky pro nás připravili dobrovolníci a členové Dramatického kroužku 
Salesiánského střediska mládeže Plzeň. Zuzana Fialová a Marie Švejdová jsou 
autorkami scénáře k těmto prohlídkám, které divákům přiblížily život v klášteře 
v průběhu několika staletí. Částí běžně nepřístupného barokního sklepení nás provázeli 
pan Václav Celer  a pan Jan Fictum, kteří návštěvníkům vysvětlili fungování a systém 
odvodnění celého klášterního komplexu. Průvodce, pan Miroslav Berka, objasnil 
v nejkrásněji vyzdobené místnosti, v kapitulní síni, návštěvníkům námět  nástropní 
fresky, která oslavuje Pannu Marii jednotlivými modlitbami z loretánské litanie. Krásu 
maleb plzeňského rokokového malíře Františka Julia Luxe z let 1754-56, který 
chotěšovský klášter vyzdobil, nám nad hlavním schodištěm přiblížil pan Jiří Poslední. 
Klášterní muzeum, nabízející návštěvníkům  pohled do časů minulých, vzniklo hlavně 
díky úsilí pana Jaroslava Cuřína, který již přes třicet let neúnavně bojuje o záchranu 
chotěšovského kláštera - tohoto vzácného klenotu plzeňského kraje. 
Krásné sobotní odpoledne přilákalo do kláštera také spoustu dětí, pro které připravilo 
soutěže a hry několik dobrovolníků, Agentura Svět dětí a skupina historického       
a scénického šermu Equites Coronae Carolinae. O bezpečnost a ochranu všech 
návštěvníků se bezchybně starali Skautská ochranná služba a  Sbor dobrovolných 
hasičů Chotěšov.  Velmi si také vážíme pomoci a spolupráce s Občanským sdružením 
Klášter Chotěšov, Salesiánským střediskem mládeže Plzeň a s Osvětovou besedou 
Chotěšov. Také další organizace, jednotlivci  a hlavně návštěvníci, kteří se podíleli na 
zdaru této akce, přispěli k tomu,  že chotěšovský klášter je místo, které opět ožívá       
a žije, pod ochranou bl. Hroznaty a pod ochranou Boží.   

   Za občanské sdružení Chotěšovská vlna Stanislav Tomanec  
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KULTURA 

          
 
Rodina Šrámkova, MěÚ Kladruby a NPÚ Plzeň Klášter Kladruby 

 
Vás zvou na 

 

7.    S l a v n o s t i     v í n a 
 

které se uskuteční dne 8. září 2007 na nádvoří kláštera 
v Kladrubech od 13.00 hodin. 

 
     Po celé odpoledne bude vyhrávat cimbálová kapela Verbuňk z Prušánek. K dostání 
bude opět velký výběr sudových vín, lahvových vín a burčák. Nebude chybět                  
ani občerstvení a další stánky.  
     Děti si mohou zahrát různé hry a zajezdit si na ponících. 
     Pro dospělé návštěvníky je vyhlášena soutěž „Kladrubský hrozen“ o nejkrásnější                
a nejchutnější hrozen vína vypěstovaný v Kladrubech a okolí. Tím prosíme místní 
pěstitele o dodání svých vzorků  hroznů vína nejpozději v sobotu 8. září 2007 do 13.oo 
hodin do Klášterní restaurace. 
     Zároveň budou po celé odpoledne zpřístupněny bunkry nedaleko kláštera, které 
budou vybaveny zbraněmi z roku 1938 a budou obsazeny vojáky v dobových 
uniformách. 
     Již teď se těšíme na Vaši návštěvu.   

                                                                  
Pořadatelé 
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Kdo si hraje, nezlobí      …6.10.2007 
V sobotu 6. října se uskuteční akce nazvaná „Kdo si hraje, nezlobí“. Zveme tímto 
všechny děti, ale také rodiče, kteří rádi hrají stolní společenské hry, do zasedací 
místnosti Informačního centra Kladruby (Husova 6, 1. poschodí). Zde si budete moci 
zahrát následující společenské hry: pro malé děti jsou připraveny např. hry Pojďte       
si s námi hrát nebo Člověče, nezlob se, pro starší děti a rodiče pak Fantom Prahy, 
Carcassonne, Osadníci z Katanu, Kris Kros, Marco Polo, Labyrinth a spousta dalších. 
Pokud vy sami vlastníte nějakou zajímavou hru a nemáte ji s kým hrát, určitě       
ji přineste s sebou. Hrát si začneme v 16:00 hod. a skončíme, až nás to přestane bavit.  
 

   Těší se na vás vaši spoluhráči Petra a Martin Čechurovi. 
 
Za sedmero horami a sedmero řekami …22.9.2007 
Pojďte si s námi v sobotu 22. 9. připomenout mezinárodní Den bez aut - trošku       
se protáhnout na kole, trochu projít pěšky. Zveme všechny malé i velké cyklisty       
na výlet do nedalekého přírodního parku Sedmihoří. Sraz účastníků bude v 8:00 hodin 
u základní školy, pojedeme do Darmyšle (asi 12 km), kde si necháme kola, a projdeme 
si pěšky nádhernou krajinu kolem Racovského vrchu (částečně po naučné stezce,       
asi 6 km). Zpět se vydáme opět po stejné trase z Darmyšle do Kladrub, případně       
dle zbývajících sil můžeme využít o něco delší, ale o to hezčí trasu lesem. Návrat 
předpokládáme v odpoledních hodinách. S sebou si nezapomeňte vzít svačinu, 
dostatek pití, zámek na kolo, pláštěnku, něco na opečení na ohni a hlavně dobrou 
náladu.  

Těší se na vás Petra a Martin Čechurovi 

     

 „Kladruby v akci- akce v Kladrubech“  
již je ve vstupních prostorách MěÚ Kladruby nainstalována výstava 

fotografií Ladislava Jiránka, která potrvá celé září  
  

 „KLADRUBSKÁ 10“  
v pátek 28. září  

tradiční turistický pochod do okolí Kladrub se setkáním s turisty z Hněvnic,                
Kostelce  
a Stříbra 
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„Memoriál Vojty  Šrámka“  
sobota 29. září  2007 

Nultý ročník střeleckého dne na kladrubské střelnici pořádá Střelecký 
klub Kladruby. 

Prezentace : 8.00 hodin 
Zahájení: 9.00 hodin 

Kategorie : mladší děti, starší děti, ženy, muži. 
Startovné: děti zdarma, dospělí 50,- Kč  

Občerstvení zajištěno!! 
 
 
 

DIVADELNÍ ROK 2007  – 3. ročník přehlídky divadelních souborů, 
kterou pořádá Město Kladruby s finanční podporou Plzeňského kraje  
 
Na druhém představení přehlídky zahraje Teátr Víťi Mar číka s hrou : 

„ROBINSON CRUSOE“  
čtvrtek 20.září 2007 

19.00 v kladrubském kině                   
vstupné dobrovolné 
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Třetí představení přehlídky bude patřit domácím divadelníkům a jejich nové 
pohádce : 

 „Mat ěj a čarodějnice“  
sobota 29. září  2007 

v kladrubském kině zahraje Kladrubská divadelní společnost 
 

Čtvrté a závěrečné představení sehraje 

Iva Janžurová a Stanislav Remunda      : 

 „Vrátíš se ke mně po kolenou“ 
v sobotu 13. října 2007 

od 19.00 v kladrubském kulturním domě  
cena 150,- Kč  

!!!!Vstupenky si můžete již nyní zakoupit na MěÚ Kladruby, řady nejsou číslovány!!!! 
 
 

„Výstava fotografií Milana Deredimose“ 
zahájení výstavy v sobotu 13. října v galerii kulturního domu 

v Kladrubech  
 
 

 „Kurz COUNTRY TANC Ů“  
sobota 6.10., 20.10., 3.11., 10.11., 17.11., 24.11 2007 vždy od 18.30 

hodin v kulturním domě v Kladrubech  
Zájemci se mohou hlásit na MěÚ v Kladrubech – cena bude stanovena podle počtu 

přihlášených.  Vyučovat budou manželé Cíchovi, kteří vedou Taneční kurzy ve Stříbře 
a Taneční školu ve Stodě. 

 

„Hubertova jízda“  
v sobotu 13. října 2007 od 13.30 na Pony 

farmě v Kladrubech  
v sobotu 27. října 2007 od 13.30 na Pony 

farmě v Kladrubech  
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Přednáška a výstava na téma „KLIMA“  
ve čtvrtek 18. října 2007 od 17.00 v kladrubském Informačním centru    

 

„Klubový večer“  
ve čtvrtek 25. října 2007 od 18.00 v sále kulturního domu 

v Kladrubech  
s povídáním Ing. Vladimíra Kadlece „ Jihoafrickou 

republikou jen tak“. 
 

Na tomto klubovém večeru budou též 
předány ceny pro vítěze soutěže 

 „ O nejkrásnější okno“ 
 
 

Součástí večera bude soutěž                     o nejlepší 
štrůdl pro všechny hospodyňky a nejen pro ně… 

 
    
 
 
 
Akce připravované v měsíci listopadu a prosinci 2007 

1.11.2007 Přednáška „Dřevo-materiál budoucnosti“ 
11.11.2007 Martinská slavnost 
14.112007 Přednáška „ Chemie v domácnosti“ 
15.11.2007 Večer pro seniory   
30.11.2007 Lampionový průvod s rozsvícením stromku+ koledy 
1.12.2007 Mikulášský trh + vepřové hody 
6.12.2007 Výstava „ Ovzduší“       
12.12.2007 Chodějí Lucie, chodějí ….                          
16.12.2007 Vánoční koncert Cavalla 
20.12.2007 Vánoční koncert ZUŠ 
22.12.2007 Vánoční koncert v klášteře                 
22.12.2007 Vánoční besídka na Pony farmě 
23.12.2007 Betlemáři obcházejí Kladruby 
26.12.2007 Oživený Betlém 
28.12.2007 Hejbni kostrou           
 
      Eva Pomyjová, pracovnice MěÚ 
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Blahopřejeme     

 

V měsíci září a říjnu 2007 se dožijí významného životního jubilea  tito naši občané: 

 

Kohoutová  Marie       

Prantl Josef          

Walterová Marie – 94 let  

Vachulková Olivie 

Täuberová Ema 

Francová Stanislava 

Franc Vladimír 

Svoboda Antonín 

Kadlec Petr 

Franc Milan 

Černý Jan 

Holická Blažena 

Hermanová Zdeňka 

Hampl Jiří 

Keller Vladimír 

Horák Vojtěch 

Blažek Václav 

 

 

 

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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VÍTÁNÍ    OB ČÁNKŮ  
 
 
V sobotu 29. září 2007 proběhne v 16.00 hodin  
v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech již 101. vítání občánků.  
 
 
Pozváni jsou : 
 
Markéta ČEPIČANOVÁ   (Kladruby ) 
Eliška ČECHUROVÁ   ( Kladruby)  
David HINTERHOLZINGER  ( Kladruby )  
Michal BENDA        ( Kladruby ) 
Adéla DEMETEROVÁ   ( Kladruby ) 
Jakub ŠPAČEK    ( Kladruby ) 
Sandra ŠEBESTOVÁ   ( Kladruby )   
Petr POŠVIC    ( Brod u Stř.)                         
Jiří FIŠER    ( Láz ) 
Alexandra GANOBJÁKOVÁ (Kladruby) 
  
      Eva Pomyjová, pracovnice MěÚ 
 
 
 
SPORT 
 
 Volejbalisté budou hrát krajský přebor II. t řídy 
 Po loňském nevydařeném účinkování v I. třídě krajského přeboru v odbíjené 
mužů si družstvo TJ Sokola Kladruby může napravit reputaci v 
nižší soutěži. Utkání krajského přeboru II. třídy se hrají systémem 
jaro – podzim, tedy na venkovních hřištích. V podzimní části 
ročníku 2007/2008 hraje naše družstvo pouze jednou doma, zbylá 
čtyři utkání sehraje na hřištích soupeřů. Novinkou letošního 
ročníku je hrací systém, podle kterého se v každém kole utkají 
vždy 3 družstva najednou. Soupeři našeho týmu jsou TJ Dynamo 
ZČE Plzeň, SK CHKZ Poběžovice, TJ Sokol Kdyně, TJ Slavoj 
Stod, TJ Sokol Spálené Poříčí B, TJ Sokol Vejprnice, TJ Sokol 
Plzeň – Valcha a TJ Sokol Mirošov. Soupisku družstva tvoří 
jedenáct hráčů, jmenovitě T. Kasl, P. Krejčí, S. Mikšík, V. Stahl, 
M. Škorvánek, D. Petráň, M. Klečka, T. Noha, L. Kurš, J. Kurš a 
V. Ocelík. 
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Rozpis utkání TJ Sokola Kladruby v podzimní části sezóny KP II. třídy 
 
Kolo Domácí  Soupeři    Termín  
1.Kladruby Dynamo ZČE   SO 1.9 10:00     VÝSLEDEK  3:0 
   Kladruby Poběžovice    14:00  VÝSLEDEK  3:0 
2. Kdyně  Kladruby, Stod   SO 8.9 12:00, 14:00 
3. Spálené Poříčí Kladruby, Vejprnice  SO 15.9 12:00, 14:00 
4. Valcha  Kladruby, Mirošov  SO 22.9 10:00, 12:00 
5. Dynamo ZČE Kladruby, Poběžovice  SO 29.9 12:00, 14:00 

(uvedené hodiny označují počátky utkání našeho družstva)   Daniel Petráň  

 

Kladrubské volejbalistky  hrají I. t řídu  Krajského přeboru Pl.kr. 
1. kolo  
27.10.2007 10:00 Kladruby – Klatovy 
  14:00 Kladruby -  Klatovy 
2. kolo   mimo Kladruby  
3. kolo 
17.11.2007 10:00 Kladruby – Letná 
  14:00 Kladruby – Letná 
4. kolo  mimo Kladruby  
5. kolo 
08.12.2007 10:00 Kladruby – Skvrňany 
  14:00 Kladruby – Skvrňany 
6. kolo-  mimo Kladruby  
7. kolo 
19.01.2008 10:00 Kladruby – Rokycany B 
  14:00 Kladruby – Rokycany B 
8. kolo mimo Kladruby 
9. kolo 
09.02.2008 10:00 Kladruby – Domažlice 
  14:00 Kladruby – Domažlice 
10. kolo mimo Kladruby  
11. kolo 
01.03.2008 10:00 Kladruby – Bílá Hora 
  14:00 Kladruby – Bílá Hora 
12. kolo mimo Kladruby 
13. kolo 
22.03.2008 10:00 Kladruby – Vodní stavby 
  14:00 Kladruby – Vodní stavby 
14. kolo mimo Kladruby 

 Aneta Škorvánková, členka týmu 
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Zhodnocení závěru fotbalové sezóny 2006/2007 
Pouze ve zkratce se vracíme k uplynulé sezóně, kterou naši fotbalisté ukončili 

na pátém místě tabulky. Toto umístění lze brát po podzimu, kdy bylo mužstvo                
až jedenácté, jako dobré. Ale spíše lze tento výsledek našeho mužstva hodnotit jako 
neúspěch, neboť trenér R. Kertys si před sezónou stanovil cíle vyšší. Nehledě                  
na skutečnost, že nás poslední smolná porážka v Lesné stála umístění na třetím místě. 
V jarní sezóně byla bilance mužstva 8 vítězství a 4 porážky. Nejlepším střelcem 
našeho týmu se stal s 9 brankami R. Duspiva. 
 
Fotbalový turnaj v minikopané 

21. července se v Kladrubech konal již tradiční a oblíbený turnaj                           
v minikopané. Turnaje se zúčastnilo 11 týmů, tedy o dva více než v loňském roce. 
Mužstva jsou rozdělena do dvou skupin, ze kterých postupují první 4 celky, které               
se spolu následně utkávají K.O. systémem. Vítězem letošního ročníku se stalo 
mužstvo TJ Kladruby „A“, posílené o řadu hostujících hráčů. Turnaj měl velmi dobrou 
úroveň a to i po organizační stránce, a tak je třeba poděkovat všem hráčům                          
a funkcionářům, kteří jej připravovali. Uznání zaslouží zejména S. Kostka, R. Kertys       
a T. Kasl. 
 
Pouťové utkání starých gard 

Letošní léto je ve znamení fotbalu. Velkým svátkem pro každého příznivce 
kopané byl přátelský zápas starých gard TJ Kladruby a Viktorie Plzeň, který se hrál 
v rámci pouťových oslav. Za obě mužstva nastoupila řada známých hráčů, v případě 

Viktorie Plzeň také bývalých reprezentantů. 
Před více než sto platícími diváky domácí 
prohráli s favorizovaným celkem Viktorie 1 : 9 
(poločas 0 : 4). Za domácí dával branku v 50. 
minutě J. Pospíchal po přihrávce E. Janči, za 
hostující skóroval Paul v 10. a 36. minutě, 
Kubata ve 13. a 39. minutě, R. Vágner v 53., 
58., 74. a 85. minutě            a Sloup v 83. 
minutě. Utkání solidně řídil rozhodčí p. Václav 
Syrový, po stranách mu asistovali P. 
Hinterholzinger a J. Burian.  

Za Viktorii Plzeň nastoupili: Sloup, 
Bouda, Beroun, Sloup, Šamberger, Bican, 
Paul, Kubata, J. Vagner, R. Vagner, Vaigl, 
Pleško, Schejbal. Za TJ Kladruby nastoupili: J. 
Józa, J. Bodiš, J. Pospíchal, R. Kertys, O. Hilf, 
L. Soukup, M. Kuchár, M. Barnáš, M. Vyšín, 
T. Kasl, L. Hřebík, M. Kuneš, E. Janča, B. 

Růžička a J. Šrámek. 
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Letní příprava našich fotbalistů, začátek nové sezóny ve III. třídě 
okresní soutěže a vznik „B“ týmu Kladrub  
  
Naši fotbalisté v létě příliš neodpočívali. Svoji přípravu začali účastí ve výše 
uvedeném turnaji v minikopané a také na turnaji v Kšicích, kde se umístili na pátém 
místě. V srpnu se pod dohledem trenéra Kertyse začali intenzivně věnovat fyzické 
přípravě a novým tréninkovým cvičením. Jejich tvrdá letní příprava se vyplácí, 
v prvních dvou soutěžních utkáních ve III. třídě okresní soutěže získali čtyři body, 
když porazili doma Ctiboř 2 : 1 a remizovali s nováčkem soutěže Svojšínem 1 : 1. 
Mužstvo má potenciál na boj o postup do II. třídy okresní soutěže, přispět by k tomu 
mělo i hostování J. Vlacha (Baník Stříbro). 
 
 Další novinkou v letošním fotbalovém létě je vznik „B“ týmu, jehož jádro       
je složeno ze starších hráčů, hrajících dříve nejen za TJ Kladruby. Tento záložní celek 
budou muset nejspíše při utkáních ve IV. třídě okresní soutěže doplňovat  hráči z „A“ 
týmu Kladrub. Bude zajímavé sledovat, jak si tento celek pod vedením vedoucího S. 
Kostky a soustředěný okolo M. Kuchára povede a zda přetaví léta nastřádaných 
zkušeností v zisk bodů proti ostříleným mužstvům z „pralesní ligy“. Rádi bychom,  
aby na domácí utkání našich celků chodilo co nejvíce diváků. Proto Vás prosíme, 
přijďte nás povzbudit, Vaši podporu potřebují oba týmy. Rozpisy jejich podzimních 
utkání jsou uvedeny níže. 
 
III. t řída OS – zápasy TJ Kladruby „A“ 
 
Zápas  Domácí Hosté  Termín  Den Výsledek 
1. kolo  Ctiboř  Kladruby A 18.08 17:00 SO 1 : 2 
2. kolo  Kladruby A Svojšín  25.08 17:00 SO 1 : 1 
3. kolo  Částkov B Kladruby A 02.09 17:00 NE 
4. kolo  Kladruby A K. Lázně B 08.09 17:00 SO 
5. kolo  Trpísty  Kladruby A 16.09 15:00 NE 
6. kolo  Kladruby A Erpužice 22.09 16:30 SO 
7. kolo  Damnov Kladruby A 30.09 14:30 NE 
8. kolo  Kladruby A Kokašice 06.10 16:00 SO 
9. kolo  Planá B  Kladruby A 14.10 15:00 NE 
10. kolo Bezdružice Kladruby A 21.10 15:00 NE 
11. kolo Kladruby A St. Sedliště 27.10 14:30 SO 
12. kolo Ch. Újezd Kladruby A 03.11 14:00 SO 
13. kolo Kladruby A Lom A  10.11 14:00 SO 
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IV. t řída OS – zápasy TJ Kladruby „B“ 
 
Zápas  Domácí Hosté  Termín  Den Výsledek 
1. kolo  Kšice B  Kladruby B 01.09 15:00  SO 
2. kolo  Kladruby B Vranov  09.09 17:00  NE 
3. kolo  Sulislav B Kladruby B 16.09 14:00  NE 
4. kolo  Kladruby B Holostřevy 23.09 16:30  NE 
5. kolo  H. Kozolupy Kladruby B 30.09 14:00  NE 
6. kolo  Zhoř  Kladruby B 07.10 16:00  NE 
7. kolo  Kladruby B Kokašice B 14.10 16:00  NE 
 

Daniel  Petráň 
 

 
Úspěchy Vaška Hlaváče  

 
Mistrovství ČR  XC Zadov  
 
Jestliže sobota byla takřka tropická, 
neděle by se dala označit za chladný              
a sychravý podzimní šumavský den.  
Déšť, vítr a chlad. To byly hlavní atributy 
počasí druhého mistrovského dne. 
Posledním startem a vyvrcholením celého 
dvoudenního šampionátu byl závod elity 
mužů. Skvěle odstartoval, jak už je jeho 
zvykem, Vašek Hlaváč.  Tentokrát však 
dokázal na absolutní špici závodu zůstat          
a bojoval tam celých osm kol o medaili.         
I jeho však dvě kola před cílem potkal 
defekt. Naštěstí malý, který opravil 
pěnou, a nemusel tak v depu měnit.  
Přesto však ztratil kontakt s třetím 
Honzou Škarnitzlem a propadl se na pátou 
pozici za Pavla Boudného. V druhém             
ze stoupání po sjezdovce v předposledním 
kole však „Boudovi“ nastoupil takovým 
způsobem, že se ihned stal miláčkem 
přihlížejících diváků, kterých v tomto místě trati bylo opravdu hodně, a Vašek si tak 
vysloužil bouřlivé a zasloužené ovace davu! Na medaili to sice nedalo, Vašek byl 
v cíli čtvrtý , ale i tak je to jeho zatím nejvýraznější úspěch a výkon, který předvedl. 
Byl jedním slovem ohromující! 
       Martina Slavíčková 
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Nejlepší výsledek kariéry 
Loňský mistr republiky Pavel Boudný prošel v cíli okolo něj a poklepal ho po rameni  
„Dobře si jel,“ prohodil. Gratulace směřovala k Václavu Hlaváčovi, který ho o místo 
porazil. Čtvrtá příčka ze včerejšího závodu mistrovství republiky cross country 
horských kol je pro závodníka kolínské stáje Scania Apache team životním úspěchem. 
„Jsem šťastnej. Je to hodně cenný výsledek.“ Radoval se Václav Hlaváč. 
 
Do terénu jste vyrazil jako šíp na prvním místě. To byla taktika: 
V poslední době se takhle snažím jezdit. Když totiž naberu v úvodu ztrátu, špatně se 
mi to dotahuje. Tak jdu radši do rizika a napálím start. 
 
Dnes to vyšlo. Ale přece jen, nemohla to být medaile? 
Asi ne. Měl jsem defekt i pád. Ztratil jsem kontakt. Ti tři přede mnou jeli fakt dobře. 
 
Vnímáte třeba i to, že jste porazil lídra vaší stáje Filipa Eberla? 
Tak to neberu. Jedu proti všem. Spíš je škoda, že se Filip nedotáhl ke mně. Mohli jsme 
si pomoci, stejně jako Friedl a Spěšný z Meridy.  
 
Na začátku sezóny jsme vyhrál závod ve Slovinsku. A říkal jste, že vám seděla 
trať bez jediného kopce. Přitom tady na Zadově se závodilo na lyžařské 
sjezdovce… 
Spíš mě napadne, že mezi tím Slovinskem a dneškem bylo dlouhý hluchý místo. 
Žádný dobrý výsledek. 
 
A s těmi kopci je to jak? 
Tady mi to docela sedělo. Na té sjezdovce jsem jel těžší převod než ostatní. Zvládl 
jsem to silově a získával tam metry. 
 
Čtvrté místo mezi domácí elitou. Co vám tenhle výsledek dá? 
Určitě  sebevědomí. Dokázal jsem si, že můžu jezdit s nejlepšími kluky. Na druhou 
stranu, oni se mnou třeba začnou víc počítat. Dneska si asi mysleli, že se vepředu až 
do konce neudržím. 
 
Minulo vás mistrovství Evropy, co mistrovství světa ve Skotsku? 
Nevím. Nikdo nám neřekl žádná nominační kritéria. Určitě bych jel rád. 
 
Co víc na závěr ? 
Chtěl bych touto cestou poděkovat kladrubským sponzorům! 
 

      Petr Procházka  
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Víte, že … 
 
…  jubilejního 30. ročníku Kladrubského léta se zúčastnilo přes 950 návštěvníků. 
Největší zájem byl o první a poslední koncert, ale všechny čtyři koncerty byli 
jedinečné… 
 
…  13. ročníku Folkového večera v Kladrubech je zúčastnilo 150 návštěvníků                   
a hlavního hosta večera,  Josefa Fouska, diváci nechtěli nechat odejít… 
 
…koncertu Evy & Vaška se zúčastnilo 239 spokojených posluchačů… 
 
… se přihlásilo již 42 předplatitelů do divadla J.K.Tyla v Plzni na sezónu 2007/2008. 
Jedná se o 7 představení (4 ve Velkém divadle, 3 v Komorním divadle), odjezd je vždy 
v neděli v 15.00, první představení je 25.11., ještě se zájemci mohou hlásit na MěÚ 
v Kladrubech… 
 
…  je již zahájen předprodej vstupenek na divadelní představení v sobotu 13.10.2007, 
kdy v kulturním domě v Kladrubech zahraje Iva Janžurová a Stanislav Remunda hru 
„Vrátíš se ke mně po kolenou“, lístky můžete zakoupit na MěÚ v Kladrubech za cenu 
150 Kč… 
 
… že jsou již dána kritéria používání dětského hřiště, a sice: 
 
PROVOZNÍ ŘÁD -  Centrální dětské hřiště Kladruby  
 
Vážení návštěvníci, 
toto hřiště bylo vybudováno z prostředků města Kladruby, za přispění Krajského úřadu 
Plzeňského kraje, firmy Alcoa Fujikura Czech s.r.o a pomoci MAS Český západ - 
místní partnerství. Hřiště je určeno pro  využití Vašeho volného času. Pro příjemný             
a bezpečný pobyt na tomto hřišti Vás žádáme o dodržování podmínek tohoto 
provozního řádu, vydaného na základě zákona č.258/2000 Sb. o ochraně veřejného 
zdraví a jeho novelizace č. 274/2003 Sb., včetně vyhlášky č. 135/2004 Sb. 
Dětské prvky určené k hraní jsou v souladu s ČSN EN1176-7 ,,Zařízení dětských 
hřišť“. Oplocení a ostatní mobiliář splňuje bezpečnostní požadavky na tento druh 
prostoru. 

Herní prvky jsou ur čeny pro děti od 3 do 12 let do hmotnosti 60 kg ! 
Děti do 6 let věku mají přístup na hřiště pouze v doprovodu osoby starší 18 let! 

 
VSTUP NA HŘIŠTĚ JE NA VLASTNÍ NEBEZPE ČÍ ! 

Pokud je zařízení a povrch terénu kluzký, vlhký, nebo namrzlý – hřiště 
NEPOUŽÍVEJTE ! 

 44

Provozní doba 
od 1. dubna do 30. září  od   8:00 hod   do   20.00 hod. 

od 1. října do 31.března   od 10:00 hod   do   17.00 hod. 

 
Na hřišti platí ZÁKAZ:   
- poškozování  a znečišťování prostor, zařízení a vybavení 
- kouření, konzumace alkoholu a omamných látek  
- vstupu podnapilých osob 
- jízdy na kolech, kolečkových bruslích a  skateboardech s výjimkou  vozíků zdravotně 
postižených 
- manipulace se skleněnými, ostrými předměty, zbraněmi a pyrotechnickými  
  výrobky 
- vstupu a volného pobíhání psů i jiných zvířat 
 
Návštěvník je POVINEN: 
- respektovat provozní řád a pokyny správce 
- chovat se slušně a ukázněně tak, aby neohrožoval ostatní ani sám sebe 
- udržovat čistotu a pořádek 
- zavírat za sebou vstupní branku 

 
Pokud se setkáte s poškozováním vybavení hřiště a zeleně v jeho areálu,  

oznamte to neprodleně Policii ČR- tel.  č. 158. 
 
 
Majitel h řiště: 
Město Kladruby 
Správce hřiště: 
Město Kladruby 
Kontakt  – 374 631 722 
  607 875 478 
Tísňové volání  112 

Policie  158  

Záchranná služba   155 

Hasiči  156 
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