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SLOVO  ÚVODEM   
      

Vážení spoluobčané, 
 

každý z nás na konci roku, chtě-nechtě, bilancuje a přemýšlí, co se mu 
povedlo, zda se mu v minulém roce lepila smůla na paty, či zda mu byla štěstěna 
nakloněna. 

 
A co město Kladruby, jaký rok prožilo? Doufám, že dobrý a že nejsem sama, 

kdo si to myslí. 
 
Jedinou akcí, kterou bych chtěla za město Kladruby vyzdvihnout, je výstavba 

dětského hřiště. Věřte mi, že není lepšího pocitu, než přijít tam a v davu dětí hledat            
to svoje. Doufám, že smysluplnost jeho výstavby každý chápe a že mu fandí,                  
bez ohledu na generaci. Chtěla bych Vás všechny v této souvislosti poprosit, nedělme 
akce města na prospěšné generačně.  Když se v nedávno minulé době postavil dům 
s pečovatelskou službou, slyšela jsem slova: „Konečně něco pro staré.“ A tak to není. 
Dnes si říkám, že to dětské hřiště přece není jen pro děti, ale i pro jejich babičky                 
a dědy, kteří tam s nimi tráví čas.  

 
 V ekonomické oblasti si město Kladruby vede celkem dobře. Máme jen 
opodstatněné dluhy a stálé příjmy nám dostačují nejen na pokrytí základních výdajů, 
jako je školství, fungování úřadu, údržba veřejných prostranství, veřejné osvětlení               
a odpadové hospodářství, ale zbývá i na sport, kulturu, a především na investiční akce.    
  
 Kulturní život ve městě je již tradičně pestrý. Máme opravdu velké štěstí, že 
se v Kladrubech střetává bohatá historie s nadšením a umem současných lidí. Pokud se 
chcete přesvědčit, že v příštím roce bude kulturní život opět bohatý, prohlédněte si 
kalendář na rok 2008 „Kladruby ve fotografii“, který byl vydán v listopadu. Vzhledem 
k tomu, že jsme k jeho vydání přistoupili až v závislosti na rozpočtové možnosti, sáhli 
jsme při výběru fotografií na okruh městského úřadu, ale pro příští rok bychom Vás, 
fotografy (fotící na digitál), chtěli vyzvat ke spolupráci. Dodejte nám fotky především 
okolních vesnic a kláštera, což budou stěžejní témata příštího kalendáře. Abychom jej 
mohli včas vydat, prosíme Vás o dodání fotek do konce května.  
 
Vážení  přátelé,  
 
 Vám všem, občanům našeho města, přeji co nejkrásnější 
prožití vánočních svátků. V tom následujícím roce 2008 Vám přeji 
co nejvíc štěstí, lásky, spokojenosti, spravedlnosti a pohody.  
 
      Vaše Svatava Štěrbová  
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Drazí  spoluobčané, 
   
     dovolte, abych se přáním připojil i já a popřál Vám jménem 
svým i jménem ostatních pracovníků Městského úřadu pěkné 
svátky a pohodový rok 2008. 
  
            Jaroslav Pospíšil 
 
 
 
 
Vážení občané, 
 

dovolte mi, abych Vám do nového roku 2008 popřál 
především pevné zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních 
úspěchů. 

              
 Ing. Václav Votava,    poslanec Parlamentu České republiky 
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 

Zasedání rady města v období od 17.10.2007 do 27.11.2007 : 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 

• Ukončení platnosti smlouvy o nájmu – potraviny v DPS v Kladrubech, 
nájemce p. Pavel Pauch, ke dni 30.09.2007 

• Žádost p. Hany Kratochvílové, Milevská 260, Kladruby, o přidělení bytu 2+1 
první kategorie s tím, že žádost je zařazena do seznamu žadatelů o byt  

• Nabídka pozemků od PF ČR určených k převodu dle § 7 zák.č. 95/1999 Sb. 
             - Brod u Stříbra p.p.č.1506/31 o výměře 188 m2 - na Výrově směrem    
                k Borovanům 
             -  Kladruby u Stříbra p.p.č. 1352/5, 1804/2, 1953/3 

      -  Vrbice u Stříbra  p.p.č. 221/9, 383/19,483/6 
• Informaci starostky města o výsledcích obchodní veřejné soutěže vyhlášené 

PF ČR za účelem odkoupení pozemku p.p.č. 221/1 v k.ú. Vrbice městem 
Kladruby 

• Zápis o předání a převzetí části nebytových prostor „Stravovací zařízení 
s turistickým ubytováním“ 

• Výroční zprávu ředitelky ZŠ Kladruby o činnosti školy za školní rok 
2006/2007 

• Žádost OV ČSV Tachov o finanční příspěvek z rozpočtu města  na pokrytí 
nákladů s vyšetřením všech včelstev v katastru obce s tím, že žádost bude 
posuzována celkově s ostatními při rozdělování příspěvků organizacím                
a spolkům na rok 2008 

• Informaci o kulturních akcích na rok 2008 
• Žádost p. Martina Beneše, nám. Republiky 31, Kladruby, o pronájem bytu 

v Kladrubech s tím, že žádost bude zařazena do seznamu žadatelů o byt 
• Informaci o provozu autobusové linky Praha – Plzeň – Tachov 
• Žádost p. Anny Blažkové, Láz 2, o pronájem pozemku p.p.č. 70/1 a 70/2 

v k.ú. Láz u Kladrub s tím, že bude provedeno šetření ohledně dalšího 
požadavku p. Vojáka, současného nájemce, o pronájem uvedených pozemků  

• Žádost p. Václava Bůchy  ml., Zhoř 60 o přidělení bytu s tím,  že  žádost 
nebude zařazena do seznamu žadatelů, ale jen evidována zvlášť  

• Informace Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ohledně 
záměru prodeje p.p.č. 731/1 a 731/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra - rybník 
v Třešňovce 
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• Informaci o prodeji pozemků - p.p.č. 1953/5, 1953/7 a 1953/92 k.ú. 
Kladruby,  vlastník vlastnického podílu p. Klepsa (jedná se o část zatravněné 
plochy  na poli  proti bývalým dílnám st.statku - cena  150,-Kč / 1m2,   
výměra uvedených pozemků celkem 24463 m2, celková cena  

      3 669 450,-Kč) 
• Kalkulaci dvousložkového vodného a stočného pro rok 2008 
• Směrnici č. 2/I Kladrubských lesů s.r.o. na provedení inventarizace majetku 

k 31.12.2007 
• Návrh Plánu rozvoje města na rok 2008 s tím, že bude vyvěšen na úřední 

desce 
•  Návrh rozpočtu města na rok 2008 s tím, že bude vyvěšen na úřední desce  
• Informaci ředitelky ZŠ Kladruby o navrhované stávce dne 4.12.2007 
• Zprávu Dr. Bartoše o stavu prodeje pozemku u dálnice D5 

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

• Protokoly o vyřazení dlouhodobého hmotného majetku města v celkové 
hodnotě 1.338.677,- Kč 

• Návrh na umístění nevyužitých počítačů MěÚ – knihovna, školní jídelna, 
počítačová učebna ZŠ 

• Příkaz ředitelky ZŠ Kladruby k provedení inventarizace majetku 
k 31.12.2007  

• Příkaz ředitelky MŠ Kladruby k provedení inventarizace majetku 
k 31.12.2007 

• Přidělení zahrádky č. 1 na části p.p.č. 185/1 p. Hinterholzingerovi, Kostelní 
261, Kladruby,  zároveň ukončení platnosti stávající pozemkové nájemní 
smlouvy na část p.p.č. 1964/1 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra. Uvolněný 
pozemek část  1964/1-  přidělení p. Michaela Zámková, Kladruby, Kostelní 
265 

• Pronájem Stravovacího zařízení s turistickým ubytováním v Kladrubech             
p. Martině Šmídové a stanovuje zkušební dobu 3 měsíce  

• Úhradu původnímu nájemci Stravovacího zařízení s turistickým ubytováním 
v Kladrubech za nainstalování zásuvky + kabel na 380 V (zmrzlina) ve výši 
3.500,-Kč 

• Vyúčtování akcí pořádaných MěÚ Kladruby v KD Kladruby : 
       - maškarní bál, MDŽ, večer pro důchodce - průměrné náklady na topení     
       cca 1.000,-Kč/ 1 akci) 
• Pokácení 2 ks třešní a 1 jabloně v lokalitě výstavby 4x8 bytových jednotek 

v Revoluční ulici v Kladrubech 
• Nabídku firmy Belas JS s.r.o. na provedení hydroizolace stěny budovy ZŠ         

v Kladrubech sousedící s  rekonstruovaným parkovištěm za cenu do 36.000,-
 Kč. Hydroizolace vyřeší vzlínání vlhkosti do stěn budovy ZŠ 

• Úhradu 2 ks plynových kohoutů v restauraci U Koruny v Kladrubech ve výši 
á 1.700,- Kč 
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• Poplatky za údržbu v restauraci U Koruny v Kladrubech firmě Marccrab 
gastro Plzeň ve výši cca 8.000,- Kč ročně s tím, že recipročně budou akce 
města v KD bezplatné 

• Nabídku Alfin Pro s.r.o. Plzeň na pojištění zastupitelů města na odpovědnost 
škody způsobené městu ve výši 14.200,- Kč ročně 

• Žádost manž. Jašových, Kladruby 329 o poskytnutí finančního příspěvku 
z rozpočtu města pro syna Tomáše na reprezentaci v lehké atletice. Bude 
poskytnut příspěvek ve výši 2.000,- Kč s podmínkou, že na viditelném místě 
dresu bude mít uvedeno jméno sponzora – město Kladruby 

• Poskytnutí sponzorského daru pro ZŠ Kladruby na ceny pro vyhodnocení 
série horolezeckých soutěží Boulder cupu ve výši 3.000,- Kč 

• Žádost firmy Zikostav s.r.o. o pokácení l ks břízy a 2 ks osik stojících na 
obecním pozemku ve Hřbitovní ulici z důvodu blízkosti vznikající stavby 
realizované firmou Zikostav, a to za podmínky  vybudování terénních úprav       
a nákupu 3 ks stromů do přilehlého parčíku 

• Vyřazení inventáře z MŠ Kladruby v celkové výši 65.721,- Kč a ze ŠJ MŠ           
ve výši 3.428,- Kč 

• Žádost p. Davida Ryby, Žižkova ul., Plzeň o ukončení platnosti pozemkové 
nájemní smlouvy dohodou ke dni 31.12.2007- pozemky v k.ú.Brod u Stř.- 
p.p.č.548 a 540, roční nájem 528,-Kč  

• Opatření k provedení inventarizace majetku města Kladruby ke dni 
31.12.2007 v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., § 29 a 30 a v souladu                 
se směrnicí města Kladruby č. 4/2007 

• Umístění kontejnerů na tříděný odpad (Iglú) – sklo a papír v obcích Milevo, 
Vrbice, Láz, Brod a Tuněchody 

• Vyhotovení kalendáře – Kladruby ve fotografii – 2008 (mimořádné číslo 
Zpravodaje) v počtu 250 ks za cenu 11.550,- Kč 

• Prodejní cenu kalendáře „Kladruby“ – 50,- Kč 
• Prodloužení platnosti nájemních smluv na byty : 

- Bedřich Tausch, byt č. 6 v čp. 86 v Kladrubech 
- manž. Kadlecovi, byt č. 1 v čp. 36 v Kladrubech 
- manž. Olahovi, byt č. 2 v čp. 36 v Kladrubech 

             - Karel Fraus, pokoj v ubytovně v čp. 6 v Kladrubech, 
             - Josef Daněk, pokoj v ubytovně v čp. 6 v Kladrubech 
             - Marie Nosalová, pokoj v ubytovně v čp.6 v Kladrubech 
             - Marcela Lišková, byt č. 3 v čp. 260 v Kladrubech 
             - Růžena Hubingerová, byt č. 2 v čp. 298 v Kladrubech 
             - manž. Jamriškovi, byt č. 3 v čp. 356 v Kladrubech                                     
             - Roman Michalčík, byt č. 7 v čp. 356 v Kladrubech                                        
             - Marie Klepsová, byt č. 4 v čp. 355 v Kladrubech 

• Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Walk Solutions 
s.r.o. na webovou prezentaci města Kladruby za cenu 22.372,- Kč 

• Vyřazovací protokoly inventáře ZŠ Kladruby – kabinety 
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• Smlouvu o provedení prací a výkonů uzavřenou mezi městem Kladruby             
a p. Jaroslavem Mašátem, SHR, Láz 17 na zimní údržbu silnic – místních 
komunikací v obcích Kladruby, Pozorka, Brod, Tuněchody, Milevo, Láz        
a Vrbice na období od 27.11.2007 do 30.4.2008 za cenu 700,- Kč  za hodinu 
výkonu stroje + 19% DPH 

• Smlouvu o výpůjčce radlice k zimní údržbě místních komunikací uzavřenou 
mezi městem Kladruby a p. Jaroslavem Mašátem, SHR, Láz  

 
Rada města   n e s c h v á l i l a   : 

• Požadavek  dosavadního nájemce Stravovacího zařízení s turistickým     
      ubytováním v Kladrubech na slevu na nájemném za měsíc 10/2007,         
      snížení o 4.000,- Kč 
• Úhradu nákladů za pořádání plesů v KD Kladruby v roce 2007, neboť tato 

skutečnost byla ošetřena smlouvou o pronájmu 
• Nabídku Spolku pro obnovu venkova PK na spoluúčast města při vydání 

publikace o obcích, které byly oceněny v soutěži Vesnice roku v PK – město 
se nebude podílet na vydávání 

 
Rada města    n e m á      n á m i t e k    : 

• K provedení stavebních úprav hostince U Kláštera – Kladruby dle předložené 
projektové dokumentace pro územní řízení stavby 

 
Rada města     d o p o r u č i l a     : 

• ZM schválit na základě cenové nabídky uzavření smlouvy na provádění 
technického dozoru a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci            
na staveništi při stavbě 4x8 b.j. v Kladrubech s Ing. Ivanem Černým za cenu 
1,6% z ceny díla 

• ZM schválit odkup pozemků od St. st. Jeneč v k.ú. Kladruby u Stříbra : 
             - p.p.č. 32/4   o výměře  1130 m2 cena dle znal. posudku 47.844,20 Kč 
             - p.p.č. 32/16 o výměře       2 m2                                              84,68 
             - p.p.č. 202/3 o výměře   835 m2                                       35.353,90 
             - p.p.č. 2060/2 o výměře 968 m2                                       40.985,12 
             - p.p.č. 2063/3 o výměře     9 m2                                            381,06 
             - p.p.č. 2066/1 o výměře 3680 m2                                   155.811,20 
             - p.p.č. 2066/2 o výměře    14 m2                                           592,76 
             - p.p.č. 2066/3 o výměře      8 m2                                           338,72 
             - p.p.č. 2073/1 o výměře  720 m2                                      30.484,80 
             - p.p.č. 2061/2 o výměře  471 m2                                      19.942,14 
             - p.p.č. 2163    o výměře    50 m2                                        1.917,-  
                                                                                            (tržní cena 2.500,-Kč) 

- pozemky se budou kupovat za cenu tržní  
   

• ZM schválit rozpočtové opatření č. 4/2007 
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• ZM schválit odprodej  části pozemků - část p.p.č. 2008/1 a část st.p.č. 31/1 
v k.ú. Láz  p. Janu Pospíchalovi, Kladruby a manž. Rubášovým, Láz s tím,  
že stávající GP bude aktualizován a budou znovu předloženy výměry a cena 
odprodeje pozemků  

• ZM schválit prodej travního traktoru zn. Concord formou obálkové soutěže  
• ZM schválit revokaci usnesení ZM ze dne 17.5.2007 – č.usnesení II/21, které 

se týká uzavření smlouvy s firmou Mormoretto a.s. Praha na odprodej 
pozemku č. 101/9 v k.ú. Pozorka u Kladrub 

• ZM schválit cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace stavby 
„Láz – revitalizace návesního rybníka“  od firmy Václav Říha, Projekty, 
inženýring, Tuněchody 11 

 
Rada města    p o v ě ř i l a    : 

• Starostku města ke stanovení podmínek pro pořádání akcí města v KD 
 

Rada města   u l o ž i l a    :  
• Místostarostovi  města  zajistit znalecký posudek na prodej travního traktoru 

zn. Concord   
• Starostce města pozvat k jednání na MÚ dlužníky nájemného z bytů a uzavřít 

s nimi  splátkový kalendář 
 
Zasedání zastupitelstva města dne 29.11. 2007 : 
 
Zastupitelstvo města    v z a l o    n a    v ě d o m í   : 

• Informaci starostky města o pojištění zastupitelů města u  pojišťovny  
      Kooperativa a.s., které zprostředkuje Allfin Pro s.r.o. Plzeň na   
      odpovědnost škody způsobené městu s ročním pojistným 14.200,- Kč 
• Informaci starostky města o výsledku účasti města Kladruby v obchodní 

veřejné soutěži vyhlášené PF ČR za účelem odkoupení pozemku p.p.č. 221/1 
v k.ú. Vrbice u Stříbra 

• Informaci starostky města o převzetí nového cisternového vozu pro SDH 
Kladruby 

• Kalkulaci dvousložkového vodného a stočného pro rok 2008 
 
Zastupitelstvo města  projednalo  a    s c h v á l i l o   : 

• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění 
usnesení 

•  Rozpočtové opatření města Kladruby č.4/2007 
•  Cenovou nabídku na provádění technického dozora a koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi při stavbě 4x8 b.j. 
v Kladrubech od Ing. Ivana Černého za cenu 1,6% z ceny díla 

• ZM schválit odkup pozemků od St. st. Jeneč v k.ú. Kladruby u Stříbra : 
             - p.p.č. 32/4   o výměře  1130 m2 cena dle znal. posudku 47.844,20 Kč 
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             - p.p.č. 32/16 o výměře       2 m2                                              84,68 
             - p.p.č. 2060/2 o výměře 968 m2                                       40.985,12 
             - p.p.č. 2063/3 o výměře     9 m2                                            381,06 
             - p.p.č. 2066/1 o výměře 3680 m2                                   155.811,20 
             - p.p.č. 2066/2 o výměře    14 m2                                           592,76 
             - p.p.č. 2066/3 o výměře      8 m2                                           338,72 
             - p.p.č. 2061/2 o výměře  471 m2                                      19.942,14 
             - p.p.č. 2055/1 o výměře 1332 m2                                     53.586,36 
             - p.p.č. 2163    o výměře    50 m2                                        1.917,-  
                                                                                            (tržní cena 2.500,-Kč) 

- celková cena je 333.735,58 Kč,  pozemky se budou kupovat za cenu  
   tržní  

• Odprodej  části pozemků - část p.p.č. 2008/1 a část st.p.č. 31/1 v k.ú. Láz          
p. Janu Pospíchalovi, Kladruby a manž. Rubášovým, Láz s tím, že stávající 
GP bude aktualizován a budou znovu předloženy výměry a cena odprodeje 
pozemků  

• Prodej travního traktoru zn. Concord formou obálkové soutěže 
• Odprodej pozemku p.č. 1957/7 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 858 m2 

manž. Zdeňku a Markétě Liškovým, Kladruby 359 za cenu 420.420,- Kč 
• Odprodej pozemku p.č. 1957/19 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1134 m2 

Martinu Kajerovi, Kladruby 266 a Pavlíně Altmanové, Janovice nad Úhlavou 
337 za cenu 555.660,- Kč 

• Odprodej pozemku p.č. 1957/6v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 926 m2 
manž. Miroslavu a Petře Verbičovým, Horní Bříza za cenu 453.740,- Kč 

• Podání žádosti na PF ČR o bezúplatný převod pozemků – p.p.č. 2002/7, 
102/9, 102/6 v k.ú. Kladruby u Stříbra – pozemek pod stavbou – asfaltová 
plocha 

• Prohlášení starostky města o přechodu vlastnického práva k nemovitostem na 
základě § 1 zák.č. 172/1991 Sb. k nemovitostem v k.ú. Honezovice – p.p.č. 
1467 o výměře 572 m2, p.p.č. 1747 o výměře 56 m2, p.p.č. 1761 o výměře 
1259 m2, p.p.č. 1766 o výměře 22837 m2 

• Odpuštění nájemného firmě EKODEPON s.r.o. Lažany za užívání pozemků 
na skládce v Kladrubech za III. a IV. čtvrtletí 2007 ve výši 76.080,- Kč za 
jedno čtvrtletí z důvodu řešení majetkových vztahů 

• Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace stavby „Láz – 
revitalizace návesního rybníka“  od firmy Václav Říha, Projekty, inženýring, 
Tuněchody 11 

 
Zastupitelstvo města    r e v o k o v a l o  : 

• Usnesení ZM ze dne 17.5.2007 – č.usnesení II/21, které se týká uzavření  
      smlouvy s firmou Mormoretto a.s. Praha na odprodej pozemku č. 101/9     
      v k.ú. Pozorka u Kladrub 

      Irena Löriková, pracovnice MÚ 
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Jednání starostky a místostarosty města :  
 
17.10. -  zasedání rady města 
20.10. -  setkání chatařů na Výrově – projednání záležitostí rekreační oblasti    
              (místostarosta) 
23.10. -  poradní sbor Střední odborné školy ve Stříbře (starostka) 
24.10. -  zasedání v porotě při dětské pěvecké soutěži „Solasido“ (starostka) 
30.10. -  jednání spolku pro obnovu venkova - Nečtiny (místostarosta) 
31.10. -  projednávání regulačního plánu – Stříbro (starostka) 
31.10. -  zasedání rady města 
6.11. -  školení na odpadové hospodářství – Plzeň (starostka) 
7.11. -  jednání rady cestovního ruchu na okr. Tachov – Přimda (starostka) 
7.11.   -  účast na otevírání kulturního centra v Černošíně (starostka) 
8.11.   -  jednání k autobusovým spojům – Bor (místostarosta) 
13.11. -  schůzka se seniory v DPS (starostka) 
14.11. -  jednání na KÚ – regionálním rozvoji – Plzeň (starostka) 
14.11. -  zasedání rady města 
15.11. -  podpis smlouvy na pozemky na PF v Tachově (starostka) 
16.11. -  kolaudační řízení staveb – Brod, Kladruby (starostka + místostarosta) 
17.11. -  zasedání komise k tvorbě internetových stránek města (starostka +   
              místostarosta) 
20.11. -  seminář – Česká spořitelna Plzeň (starostka) 
22.11. -  jednání s ředitelem České pojišťovny Tachov (starostka) 
23.11. -  návštěva jednatele spol. THT Polička ohledně nového cisternového   
              vozidla SDH (starostka + místostarosta) 
26.11. -  projednávání přípravy rozpočtu ZŠ a MŠ s ředitelkami zařízení  
              (starostka + místostarosta) 
27.11. -  jednání s Dr. Bartošem ohledně prodeje pozemku u dálnice (starostka            
              + místostarosta) 
27.11. -  zasedání rady města 
28.11. -  jednání se zástupci Kamenolomů (starostka) 
29.11. -  jednání v bance v Plzni (starostka) 
29.11. -  zasedání zastupitelstva města 
30.11. -  jednání s ministrem a kultury a se zástupci NPÚ v Plzni ohledně   
              realizace navrhovaného projektu v klášteře Kladruby (starostka) 
3.12. -  zasedání kolegia – klášter Kladruby (starostka) 
6.12. -  seminář „Energie v Zpč. kraji a obce“ – Stříbro (starostka) 
7.12. -  zasedání Sdružení obcí Černošín – skládka (starostka) 
7.12.   -  zasedání výboru partnerství – MAS - Erpužice (místostarosta) 
10.12. -  jednání se zástupci České pojišťovny Tachov (starostka) 
 

Irena Löriková, pracovnice MěÚ 
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STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA PO 1. LEDNU 2008  
 

PŘÍDAVEK NA DÍTĚ 
Přídavek na dítě je nejrozšířenější dávkou státní sociální podpory 

poskytovanou v závislosti na výši příjmu rodiny za kalendářní rok. Přídavek na dítě 
bude vyplácen v pevné výši, která je diferencovaná podle věku dítěte.  

Výše přídavku na dítě od 1. ledna 2008 činí za kalendářní měsíc:  
� 500,- Kč, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku do 6 let,  
� 610,- Kč, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku od 6 do 15 let a  
� 700,- Kč, jde-li o nezaopatřené dítě ve věku od 15 do 26 let.  
Od 1. ledna 2008 budou mít nárok na přídavek na dítě rodiny, jejichž rozhodný 

příjem nepřevýší 2,4násobek životního minima rodiny. 

SOCIÁLNÍ PŘÍPLATEK  
 Sociální příplatek se poskytuje rodiči, který pečuje alespoň o jedno 
nezaopatřené dítě, jestliže výše příjmu v rodině v předcházejícím kalendářním čtvrtletí 
je nižší než 2,20 násobek částky životního minima rodiny. Výši dávky kromě 
rozhodného příjmu ovlivňuje i zdravotní stav dětí a rodičů, osamělost rodiče, studium 
dítěte na střední škole v denní formě nebo studium na vysoké škole v prezenční formě 
studia a další.  

Od 1. ledna 2008 se snižuje hranice příjmů rodiny z 2,20 na 2,00 násobek 
částky životního minima rodiny.  

RODIČOVSKÝ PŘÍSPĚVEK  
 Rodičovský příspěvek se poskytuje rodiči, který po celý kalendářní měsíc 
osobně celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině. 
 Od 1. ledna 2008 dochází u rodičovského příspěvku k největším 
změnám. Rodičovský příspěvek je koncipován ve vícerychlostní struktuře čerpání a 
ve třech výměrách stanovených v pevných částkách.  
 
Od 1. ledna 2008 výše rodičovského příspěvku činí:  

� 11.400,- Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve zvýšené výměře 
� 7.600,- Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek v základní výměře 
� 3.800,- Kč měsíčně, jde-li o rodičovský příspěvek ve snížené výměře 

 



 13

Rodič má možnost si zvolit: 
� Rychlejší čerpání rodičovského příspěvku: do 2 let věku dítěte ve zvýšené 
výměře – rodičovský příspěvek ve výši 11.400,- Kč měsíčně.  
 O rychlejší čerpání dávky může rodič požádat, pokud mu vznikl nárok na 
peněžitou pomoc v mateřství nebo peněžitou pomoc (dále jen „PPM“) ve výši nejméně 
380,- Kč za kalendářní den, a musí tak učinit  nejpozději do konce kalendářního 
měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém nejmladší dítě dosáhlo 22 
týdnů života nebo 31 týdnů života, narodily-li se zároveň 2 nebo více dětí. 
� Klasické čerpání rodičovského příspěvku:  do 3 let věku dítěte v základní 
výměře – rodičovský příspěvek ve výši 7.600,- Kč měsíčně.  
 O klasické čerpání může rodič požádat, pokud měl nárok na PPM nebo 
nemocenské poskytované v souvislosti s porodem z důvodu porodu nebo převzetí 
dítěte a nevyužil rychlejší variantu čerpání dávky. Volbu nároku na rodičovský 
příspěvek musí provést nejpozději do konce kalendářního měsíce, v němž nejmladší 
dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek dosáhlo 21 měsíců věku. 
 Pomalejší čerpání rodičovského příspěvku:  do 21 měsíců věku dítěte v základní 
výměře - rodičovský příspěvek ve výši 7.600,- Kč měsíčně a poté do 4 let věku dítěte 
ve snížené výměře - rodičovský příspěvek ve výši 3.800,- Kč měsíčně. 
 Rodič, který nesplnil podmínky uvedené v předchozích variantách nebo 
nevyužil možnosti výše uvedené, má od vzniku nároku na rodičovský příspěvek nárok 
na dávku v základní výměře. A poté, od kalendářního měsíce, následujícího po 
kalendářním měsíci, v němž dítě dosáhlo 21 měsíců až do 4 let věku dítěte, má nárok 
na rodičovský příspěvek ve snížené výměře. Pokud rodiči nevznikl nárok na PPM, 
bude automaticky pobírat rodičovský příspěvek od narození dítěte v režimu 
pomalejšího čerpání dávky, tj. jak výše uvedeno. 
� U zdravotně postižených dětí je zachován nárok na rodičovský příspěvek do 7 
let věku dítěte v základní výměře. Od posouzení dítěte jako dlouhodobě zdravotně 
postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého (nejdříve v 1 roce života 
dítěte) bude rodičovský příspěvek poskytován v základní výměře do 7 let života dítěte 
bez ohledu na zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku před posouzením 
zdravotního stavu dítěte.  
� Volba doby a výše čerpání PPM a rodičovského příspěvku se vztahuje vždy 
k nejmladšímu dítěti v rodině. Volba nároku se provádí na základě písemné žádosti, 
která se podává u příslušného úřadu státní sociální podpory. Vybraná možnost čerpání 
je již nezměnitelná a nelze uplatňovat zpětně, a to ani při střídání rodičů v pobírání 
rodičovského příspěvku. 
� Rodič pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008 starší 21 měsíců a mladší 3 
let věku  (tudíž si rodič nemůže ze zákona zvolit možnost čerpání rodičovského 
příspěvku), bude pobírat rodičovský příspěvek v základní výměře (7.600,- Kč) do 3 let 
věku dítěte a následně rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3.800,- Kč) do 4 let 
věku dítěte. 
� Rodič pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008 starší 3 let, bude pobírat 
rodičovský příspěvek ve snížené výměře (3.800,- Kč) do 4 let věku dítěte. 
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� Rodič pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008 mladší 22 týdnů, se může 
rozhodnout o možnosti rychlejšího čerpání rodičovského příspěvku, nebo pobírat 
rodičovský příspěvek v základní výměře do 21 měsíců věku dítěte a následně učinit 
další volbu mezi základní a pomalejší variantou čerpání. 
� Rodič pečující o dítě, které bude k 1. lednu 2008 starší 22 týdnů a mladší 21 
měsíců, se může rozhodnout mezi klasickým a pomalejším čerpáním rodičovského 
příspěvku. 

Od ledna 2008 nadále zůstává v platnosti: 

� Náleží-li v rodině jednomu z rodičů peněžitá pomoc v mateřství, peněžitá 
pomoc nebo nemocenské poskytované v souvislosti s porodem, vyplácí se rodičovský 
příspěvek, jen je-li vyšší, a to ve výši rozdílu mezi rodičovským příspěvkem a těmito 
dávkami nemocenského pojištění. 

� Náleží-li dítěti, které zakládá nárok na rodičovský příspěvek, příspěvek na 
péči z důvodu stupňů II, III nebo IV dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, 
náleží rodičovský příspěvek ve výši poloviny rodičovského příspěvku. V případě, že 
dítěti je příspěvek na péči přiznán z důvodu stupně I dlouhodobě nepříznivého 
zdravotního stavu, náleží rodičovský příspěvek ve výši rozdílu mezi rodičovským 
příspěvkem a příspěvkem na péči.   

� Nesleduje se, je-li rodič výdělečně činný. Po dobu své výdělečné činnosti 
musí však rodič zajistit péči o dítě jinou zletilou osobou. 

� Dítě zakládající nárok na rodičovský příspěvek může navštěvovat jesle, 
mateřskou školu nebo jiné obdobné zařízení pro děti jen po omezenou dobu danou 
zákonem. 

� Do rodiny se poskytuje jen jeden rodičovský příspěvek (jednomu z rodičů), i 
když v ní rodiče pečují o více dětí příslušného věku. 

 PŘÍSPĚVEK NA ŠKOLNÍ POM ŮCKY 
Příspěvek na školní pomůcky náleží dítěti, které bylo přihlášeno k zápisu 

k povinné školní docházce podle školského zákona a má nárok na přídavek na dítě. 
Výše příspěvku na školní pomůcky činí 1.000,- Kč.  

Od 1. ledna 2008 bude příspěvek na školní pomůcky zrušen. 

 DÁVKY PĚSTOUNSKÉ PÉČE 
 Nárok na příspěvek při převzetí dítěte má pěstoun, který převzal dítě do 
pěstounské péče. Příspěvek při převzetí dítěte náleží do 31. prosince 2007 ve výši 
4,45násobku životního minima dítěte podle jeho věku.  
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Od 1. ledna 2008 se bude vyplácet v pevné částce a výše příspěvku činí: 
� 8.000,- Kč, jde-li o dítě ve věku do 6 let,  
� 9.000,- Kč, jde-li o dítě ve věku od 6 do 15 let a  
� 10.000,- Kč, jde-li o dítě ve věku od 15 do 18 let.    

    PORODNÉ  
Porodné se poskytuje jednorázově ženě, která porodila dítě nebo otci dítěte za 

zákonem stanovených podmínek. Nárok na porodné z důvodu převzetí dítěte má 
rovněž osoba, která převzala dítě do jednoho roku jeho věku do trvalé péče nahrazující 
péči rodičů.  

Výše porodného činí od 1. ledna 2008 pevnou částku 13.000,- Kč na každé 
narozené dítě. 

POHŘEBNÉ 
V současně době se poskytuje určitému okruhu fyzických osob.  

Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou 5.000,- Kč a od 1. ledna 2008 bude 
nárok na pohřebné omezen pouze na případy, kdy je vypraven pohřeb 
nezaopatřenému dítěti nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to 
za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území České 
republiky.  
 
 

Ceník vodného a stočného platné od 1. 1. 2008 
 

 
Sazby vodného a stočného pro rok 2008 schválila valná hromada Vodohospodářského 
sdružení obcí západních Čech na svém zasedání dne 30. 11. 2007. 

Vodné Stočné Celkem vodné a stočné 

bez DPH s DPH bez DPH s DPH bez DPH s DPH 

28,30 30,85 19,52 21,28 47,82 52,12 
 

Informace převzaty z www.vakkv.cz, kde najdete i podrobnější informace  
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 
 
M a t e ř s k á     š k o l a          
  
Štrůdlování se sluníčky  
 
Podzim je v plném proudu, ze zahrádek mizí celoroční úroda a ze stromů se očesává 
letošní nadílka ovoce.I na naší školní zahradě nám jabloně předvedly, jak byly od jara 
pilné a pyšně vybarvovaly své plody do červena. Po celý rok pozorujeme s dětmi,       
jak se stromy mění od jarních květů po podzimní dozrávající jablíčka. Společně jsme       
je sbírali a trhali a celý prádelní koš jsme donesli paní kuchařce.Odměnou nám byly 
chutné svačinky a koláčky. 
A protože jablíčka máme rádi v jakékoliv podobě, pustili jsme se do malování, stříhání 
a lepení, abychom              
si vyzdobili i naši 
třídu.Při rozhovoru: „Co 
všechno maminka 
z jablíček doma dělá,“ 
se nám sbíhaly nad těmi 
dobrůtkami sliny                 
a každý z nás chtěl 
ochutnat.A tak jsme 
oslovili maminky              
a babičky, aby vybraly 
ze svých osvědčených 
receptů na moučníky          
z  jablek a aby pečený 
voňavý mls nám 
donesly. 
S dětmi jsme také nelenošili, uvařili jsme maminkám na oplátku jablíčkový kompot       
a jako odměnu dostaly maminky voňavý, vlastnoručně dětmi vykrojený perníček. 
Malé odpolední posezení jsme začali krátkým vystoupením dětí. Básničky, písničky       
a tanečky na podzimní téma se líbily.Pavlík chtěl ještě přidat ježčí tanec, a tak jsme 
měli rázem hernu plnou i pichlavých klubíček. 
Děti si s rodiči mohly vyrobit z brambory nebo jablíčka veselou podzimní postavičku 
převážně z odpadového materiálu, který střádáme po celý rok. Opravdu využijeme 
cokoli a o tom se mohli všichni přesvědčit. 
Na závěr jsme se pustili do ochutnávání a také opisování receptů na výborné 
jablíčkové zákusky. 
Děkujeme všem, kteří se zapojili, a doufáme, že se jim odpoledne líbilo stejně jako 
nám. 
 
                                                                                        Z. Křížová, učitelka MŠ  
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 Soutěž  o  veselou  bramboru 

 
Třída  koťat  z MŠ   vyhlásila  soutěž  o  veselou  bramboru.  Děti  zapojily  
fantazii  a  za  pomoci  rodičů  se  z obyčejných  brambor  staly  veselí  
bramboráčci. K  jejich  výrobě  děti  použily  přírodniny,  knoflíky,  látku                      
a  koření. 
Děkujeme p. Kertysovi , který dětem  za   odměnu  zajistil  jogurty. 
 

 
 
Víš,  odkud  pochází  chléb  ? 
 
Brzy  ráno,  když  ještě  spíš,  je  už  pekař  v  pekárně  a  peče   chléb  a  pečivo.  
K tomu  potřebuje  mouku,  která  se  dělá  z obilných  zrn. 
S dětmi  jsme  se  byli  podívat  na  sušce,  kde  se  obilí  skladuje.  Objektem  nás  
provázela  p.  Dusíková.  Děti  se  zvážily  na  váze,  prohlédly  si  laboratoře              
a  seznámily  se  s procesem  sušení  a  uskladnění  obilí. 
Víte,  kolik váží  20  koťat?   ……600 kg. 
 
 
     L. Pauchová, P. Kertysová, učitelky MŠ  
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Z á k l a d n í      š k o l a : 
  
Prodávali jsme na trzích 
 
     V minulém roce naše škola adoptovala africkou holčičku Muthinu Munywoki 
z Keni a tím jsme se zavázali platit školné a podporovat ji tím během studia.  
     Letos nás napadlo, že bychom si na část školného mohli vydělat. Vyrobili jsme 
pestrou nabídku vánočních dekorací  (závěsné ozdoby, stromečky, svícny apod.)            
a nabídli je návštěvníkům letošních Mikulášských trhů.  
      Příjemně nás překvapil zájem veřejnosti . Za prodané výrobky jsme utržili celkem 
3379,- Kč. Máme z toho dvojnásobnou radost. Jednak se z našich výrobků těší ti, kdo 
si je koupili, a utržené peníze pomohou děvčeti,  které by jinak do školy vůbec chodit 
nemohlo.  
      Děkujeme vám všem, kteří jste náš nápad ocenili a výrobky si koupili.                           

 
  Mikulášská nadílka ve škole 
     Ve středu 5.12. se 9. třída rozhodla uspořádat pro mladší žáky mikulášskou nadílku.  
Po usilovných přípravách jsme byli s maskami hotovi a mohli jsme se vydat       
do 5. třídy, kde bylo asi nejvíce „zlobičů“. Proto nám museli zazpívat nebo říci 
básničku.  
     Čertíci občas někoho pozlobili nebo umazali od uhlí, těm nejhodnějším dal anděl 
perník. V nejnižších třídách možná ukápla i nějaká ta slzička, ale to je brzy přešlo.  
 
      žáci 9. třídy ZŠ Kladruby 
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Střípky ze ZŠ  

 
24.10. se v KD Kladruby uskutečnila hudební soutěž Solasido, ve které soutěžili žáci 
ZŠ Kladruby ve zpěvu. Samotné soutěži předcházel konkurz a zkouška, kde byl 
vybrán konečný počet účinkujících. Večerní vystoupení v sále kulturního domu pak 
sledovali rodiče, příbuzní, známí, kamarádi, ale i ostatní diváci, kteří byli zvědavi na 
to, jak si soutěžící povedou. Věříme, že kdo přišel, nelitoval. Všechny děti se moc 
snažily a  právem sklidily zasloužený potlesk.  
V první kategorii zvítězila Lenka Jandíková, na druhém místě se umístila Terezka 
Látalová a na třetím Hanička Vargová. 
Druhou kategorii s přehledem vyhrála Pavlína Šálová, druhá skončila Eliška Jozová            
a třetí Jana Hrachovcová. 
 
1.11. – V prvním kole sběru odpadního hliníku bylo vybráno 24,6 kg . Škoda jen,               
že velké množství této energeticky náročně získávané suroviny končí na skládkách. 
Přitom stačí tak málo – TŘÍDIT ODPAD  ☺ 
 
12.11. se žáci šesté a sedmé třídy zúčastnili dlouhodobého projektu sdružení Kotec, 
který je zaměřen na prevenci proti drogám. 
 
14.11. škola organizovala Pochod proti diabetu, který prošel ulicemi města                     
a byl zakončen na kladrubském náměstí. 
 
15.11. si mohli rodiče dětí, které se zúčastnily výměnného pobytu v SRN,  prohlédnout  
Geocentrum ve Windischeschenbachu, kde se nachází třetí nejhlubší vrt na světě                          
do nitra Země.  
 
1.12. prodávala děvčata z deváté třídy na Vánočních trzích  výrobky žáků základní 
školy /viz.článek/. 
 
5.12. se v tělocvičně konala Čertí diskotéka. Brrrr, tolik čertů pohromadě!!!! 
 
7.12. se uskutečnil turnaj v košíkové. Zúčastnilo se šest družstev z 5. – 9. třídy, 
vítězem se stali Shandi Boy´s  ve složení Kohn, Oláh, Horáček, Palma, Vlček… 
 
16.12. se v DDM Stříbro konal 4.ročník Mikulášského Boulder Cupu v boulderingu 
mládeže. Výsledky byly známy až po uzávěrce Zpravodaje.           
 
      Pavel Nový, zástupce řed. ZŠ 
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Stávka 
 
       Také jste to slyšeli? Kladrubská škola stávkovala. Co jim chybí? Mají snad málo 
prázdnin? Nebo by spíš chtěli přidat? Už zase? A kam my máme dát děti, když 
musíme být v práci? 
       Bohužel i takové jsou reakce na stávku zaměstnanců škol a možná i převažují nad 
hlasy těch, kteří sledují vývoj ve školství a jsou tzv. v obraze. 
       Školství nejsou jen učitelé. Jsou to i provozní zaměstnanci, ale také školní 
pomůcky, další vzdělávání pedagogů, pojištění, materiál, energie, školní budovy       
a jejich údržba. Stará budova ZŠ Kladruby stojí 102 let, „nová“ budova 34 let. Kdo       
se stará jen o svůj rodinný domek ví, kolik úsilí a peněz stojí údržba a modernizace, 
kolik ročně utratí za energie. A co teprve takový komplex budov s každodenním 
intenzivním provozem? Jak dlouho mohou vydržet podlahové krytiny, rozvody vody, 
topení, umyvadla, záchody, nábytek, zařízení školní kuchyně nebo tělocvičny? Tuto 
starost stát přesunul na zřizovatele a celkem snadno se tak zbavil obrovských výdajů. 
       Další kapitolou jsou výdaje za učební pomůcky, učebnice, vzdělávání       
pedagogů …  
 
Kdo se doma dívá na 30 let starou televizi? Vydrží fotbalovému mužstvu míč 10 let? 
Máme koupit raději žíněnky, zpětný projektor, počítač, software, mapy nebo 
učebnice? Kde vzít mladé učitele, když značná část studentů PF odchází po studiu 
rovnou do firem, kde jsou výrazně lépe finančně motivováni? Je skutečně tak 
jednoduché naučit se mávnutím proutku cizí jazyk a začít ho vyučovat? Uživí mladý 
muž s platem školníka rodinu? Je mzda uklizečky nebo kuchařky ve školství 
spravedlivou odměnou za vynaloženou práci? A konečně jedna z otázek, která 
zaměstnává širokou veřejnost. Pracuje učitel opravdu jen 22 hodin týdně? Že by se 
další 3 hodiny dozorů, hodiny příprav, opravování prací žáků, organizování akcí, 
vedení kroužků, správa kabinetů a učeben, konzultace a další vzdělávání nepočítaly 
jako práce??? 
      
      To je jen část otázek, které je nutno si položit před tím, než odsoudíme stávku jako 
formu nátlaku. Považujeme za nutné, aby se veřejnost dozvěděla, že po všech změnách 
a slibech politických stran a vlád je školství nadále „nemocné“ a nemohou jej spasit 
jen další sliby, ba ani „zázraky“ nazvané Školní vzdělávací program.  
 
       Nechceme-li investovat do budoucnosti, nechme školství takové, jaké je.       
Ale z vody se dlouho vařit nedá … 
 
 
      Zaměstnanci  ZŠ Kladruby 
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PODIVNÁ ZVÍ ŘATA 
 
ze zvýrazněných slov, přesmyček, vytvořte názvy zvířat 
 
Slyšte, slyšte, je to tak – 
v řece plave velký prak , 
po obloze kolos krouží, 
várka pije vodu z louží, 
azok mlsá ovoce, 
ravyd plave v potoce, 
za komínem kakoč trůní, 
páč se brodí mělkou tůní, 
a v té tůni porucha 
skřehotá nám do ucha. 
Na mýtině kališ loví, 
žekej dupe v hustém křoví, 
celipes se hašteří, 
peslýš bývá bez peří, 
melčák letí na zahrádku,  
rýpoten spí pěkně v chládku, 
šepkač se dal do křiku, 
delta tvrdí muziku, 
v bahnisku se serap válí, 
děkan troubí někde v dáli, 
sep si hlídá svoji kost – 
už těch zvířat máte dost? 
 
 
(kapr, sokol, kráva, koza, vydra, kočka, čáp, ropucha, liška, ježek, 
 slepice, slepýš, čmelák, netopýr, špaček, datel, prase, daněk, pes)                                                
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 Hasiči  opět  informují   
 

Naši mladí hasiči se přes zimní období učí značky a uzly, aby zvládli soutěž 
„Plamen“ . Na tuto soutěž je čeká náročná příprava. Též máme velkou radost, že jsme 

se dočkali nového zásahového 
vozu, který nám byl předán 
1.12.2007  po slavnostním 
pokřtění do užívání.  

15.12. jsme na výroční 
schůzi zhodnotili  svoji činnost 
za tento rok.  

A nyní již k přípravám 
Hasičského plesu , který se bude 
konat 19. ledna 2008 od 20.00 
v sále kulturního domu 
v Kladrubech. Předprodej 
vstupenek probíhá každou 
středu            a čtvrtek od 16.00 
do 18.00 hodin v hasičské 
klubovně. Všichni jste srdečně 
zváni. 
 Závěrem bych Vám 
chtěl jménem SDH popřát 
krásné a spokojené Vánoce      
a šťastné vykročení do nového 
roku 2008. 
 

       František Ammerling, starosta SDH Kladruby 
 

V  sobotu  1.12.2007  proběhlo na kladrubském náměstí slavnostní předání 
nového hasičského vozu spojené s jeho  křtem. O křest jsme požádali Michaela 
Špána, administrátor  Římskokatolické farnosti v Kladrubech.  
 Jsme velice rádi, že obyvatelé Kladrub nejsou lhostejní a mají zájem       
o naše hasiče, které zcela určitě vysoká návštěvnost obyvatel na této slavnosti 
potěšila.  Jaký význam  křest, a to  nejen vozu, má a v minulosti měl,  Vám 
přiblíží následující pojednání. 
 
JAK ROZUM ĚT ŽEHNÁNÍ 
Krátký teologický exkurz 
 
Křesťanská církev již od nejstarších dob, podle své starodávné tradice, jež ctí       
a uchovává pro další generace užívá jistých viditelných znamení, kterými se naznačují 
účinky, zvláště duchovní, jichž se dosahuje na prosby církve. 



 23

 
Společenství věřících – církev v sídle Ducha svatého koná svou službu také tím,             
že během své dlouhé historie vývoje bohoslužby ustanovila různé druhy žehnání, 
kterými volá lidi ke chvále Boha, k prosbě o jeho ochranu, k přijetí jeho milosrdenství, 
k vyproštění Božích darů pro život na zemi. K tomu tedy mají přispět obřady žehnání 
ustanovená církví, která jsou viditelnými znameními, jimiž se naznačuje a způsobem, 
každému z těchto znamení vlastním též uskutečňuje posvěcení člověka a Boží oslava. 

• Žehnání jsou tedy znameními, která jsou inspirována Božím slovem a ve víře 
odpradávna slavena. Proto podle staré a vznešené tradice římské církve 
formule žehnání směřují k tomu, aby na prvním místě byl oslavován Bůh                
za jeho dary, aby byla vyproštěna jeho dobrodiní lidem a aby byla potlačena 
moc zla ve světě. 

• Žehnací obřady jsou ustanoveny k posvěcování některých církevních služeb 
(např. žehnání katechumenů), některých životních stavů (např. zásnuby), 
nejrůznějších událostí života křesťanů (např. při pouti), jakož i používání věcí 
prospěšných člověku. Tato žehnání jsou úzce spjata s kulturou a dějinami, 
zvyky a tradicemi kraje nebo oblasti. 

• Žehnání tvoří vždy žehnací modlitba  doprovázená určitým znamením, jako 
je znamení kříže a pokropení svěcenou vodou. Původním jazykem těchto 
žehnacích obřadů, tak jako obecně liturgickým jazykem západní římské 
církve (římskokatolické) byla latina. V dnešní době se užívá většinou                  
již národních jazyků. Při obřadu samém se používá schválených liturgických 
textů tzv. Benedikcionálu, přičemž žehnání různých věcí má své vlastní 
modlitby. 

        Římskokatolická farnost Kladruby 
 

Včelařské okénko – historie včelařství  
 

5. století n.l. např. Kosmova kronika vypráví o zemi dokola obklíčené 
horami, kde lesy zněly hlasně bzukotem včel. Historickou existenci včelařství 
potvrzují zakládací listiny klášterů od přemyslovské doby v desátém stolení. Již v 16. 
století bylo upravováno medařské právo smluvními  vztahy. Jako příklad lze uvést 
Litomyšlské lešácké neboli medařské právo, které se zachovalo v třiadvaceti artikulích 
v litomyšlské knize smluv, sepsané v letech 1570-1578. Včelařské patenty Marie 
Terezie byly vydány v roce 1775 pro Moravu a Slezsko a v roce 1776 pro Čechy.              
Na základě těchto patentů byly založeny včelařské školy v Čechách a na Moravě. 
Tradici má sdružování včelařů, kteří již v 18. století byli na úrovni tehdejšího poznání 
kvalitně vzděláváni. Po založení Včelařského odboru pro Moravu a Slezsko v roce 
1854 a Včelařského spolku pro Čechy v roce 1827 byl založen Ústřední zemský 
spolek včelařský, na jehož tradice navazuje stávající Český svaz včelařů (ČSV). 
V roce 1791 bylo v Čechách zjištěno 20 257 včelstev. Roku 1851 bylo na území České 
republiky 174 200 včelstev. V roce 2005 byla n území  České republiky 48 499 členy 
ČSV chováno celkem 542 000 včelstev.  
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Význam chovu včel 
 

V dnešní době již nechápeme význam chovu včel pouze v získávání jejich 
produktů ve formě medu, mateří kašičky, propolisu, pylu, vosku nebo včelího jedu. 
Tyto produkty tvoří pouze asi jednu desetinu užitné hodnoty výsledků činnosti včel. 
 Hlavní a nezastupitelné místo má včela v přírodě jako opylovatel kulturních       

i planě rostoucích rostlin. Včela je výlučným nebo 
převážným opylovatelem mnoha rostlinných druhů. Kdyby 
z naší přírody vymizely včely, vymizely by současně s nimi 
desítky druhů rostlin, které jsou na opylení včelou závislé. 
A právě tato služba přírodě tvoří podstatu významu chovu 
včel. Je to činnost, která se nedá nijak změřit, nedá       
se finančně ohodnotit a vyčíslit, je to práce, kterou včelaři 
bez nároku na peníze věnují všem. A odměnou jim za to      
je morální ohodnocení a teprve potom zisk ze včelích 
produktů. 
 
 Odborné včelařské překlady volně upravil  

    Jiří Kovařík, člen  ZO ČSV Kladruby  
 
 
 
Chovatelské okénko  - agresivita u kohoutů 

 
  Mnozí z Vás, kteří chováte drůbež, jste se s tím určitě setkali. Přivezli jste si nového 
kohouta, holky ze dvorku byly nadmíru spokojeny. Už před Vámi nesedaly a chovatel 
si nemusel dávat pozor, aby o ně nezakopl. Zpočátku se nový pán dvorku bál, po čase 
se začal osmělovat a při naší návštěvě čepýřit, po další době nás jednou klovl ze zadu 
do lýtka a nakonec jsme jej měli na hlavě. A co se pak s kohoutem stalo. Vyléčily jej 
až špalek a sekyra. 
  Ve stručnosti se pokusím objasnit příčiny a způsoby, jak je možné tento jev       
u kohouta odstranit.  
   Agresivitě kohoutů nahrává skutečnost, že je většinou na dvorku jediný. Ráno při 
rozednění si splní svoji  povinnost a kokrháním vítá nový den. Pak obšťastní několik 
holek z hejna a  celý zbytek dne se nudí. Najednou vrznou vrátka, na dvorku se objeví 
naše maličkost  a  kohout začíná zkoušet,  co vydržíme, vytrhneme jej z nudy a začne 
si bránit své teritorium. Tam, kde jsou na smetišti dva či více kohoutů, většinou 
k agresivitě vůči chovateli ze strany kohouta nedochází. Mají svých starostí dost,       
aby si uhájili své výsostné postavení a uhlídali svůj harém před jiným kohoutem.       
O nás pak většinou nejeví zájem. Agresivita je též zakódována geneticky. Čím menší 
kohout, tím vzteklejší. Kolikrát na dvorku vládne kohout zakrslého plemene nad 
kohoutem, který je i dvakrát větší. 
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   Určitě se usmějete nad mým sdělením, že  tak jako třeba pes tak i kohout             
se musí od začátku cvičit a vychovávat. S novým kohoutem musíme komunikovat. 
Třeba jej pochválíme, když sebereme hodně vajíček. Když vidíme, že jsou slepice 
spokojené, tak mu třeba řekneme „Jsi jednička“. Nesmíme jej ale přechválit, mělo by 
to opačný efekt. Musíme mu ale i vynadat, když třeba uklouzneme po ho….   Večer, 
když jdeme slepice zavírat a ony již hřadují, občas kohouta chytneme a popovídáme           
si s ním. Má to obrovský psychologický efekt a kohout většinou pozná, kdo je pánem 
na dvorku. Pokud  kohout i nadále se snaží naši nadvládu nerespektovat,                         
pak doporučuji občasnou koupel. Tuto výchovnou metodu nedoporučuji provádět 
v zimě. Mělo by to dvojí katastrofální důsledky. Kohout by určitě nastydl a uhynul.. 
Chovateli by však hrozila větší ekonomická ztráta a to tím, že by slepice začaly 
stávkovat a přestaly snášet vajíčka. Sehnat v zimě kohouta nového, jak mi mnozí 
potvrdíte, je mnohdy nadlidský 
úkol. A pak ještě trnout jestli se 
holkám bude líbit a přijmou jej. 
Znáte, ženský….!  Ještě další 
důležitý fakt stojí za připomenutí. 
Při výchově kohouta doporučuji si 
dát velký pozor, aby Vás nikdo 
neviděl. Znáte, jak se šíří řeči, a za 
chvilku by Vás mohla považovat za 
blázna půlka Kladrub i se svými 
předměstími. V hospodě byste 
nedostali pivo a  na městském 
úřadě by všechny Vaše žádosti 
házeli do koše. A můj bývalý 
kolega z novinového stánku by 
Vám určitě neprodal žádný 
bulvární časopis. 
   Jelikož se blíží konec roku, tak 
jsem tento článek pojal poněkud netradičně.              
 
  Cílem bylo pobavit, pokud jsem někoho urazil, tak se omlouvám. 
   Závěrem bych chtěl jménem kladrubských chovatelů popřát všem šťastné a veselé 
Vánoce, bohatého Ježíška a do nového roku  hodně zdraví a peněz na kontě, budeme       
je potřebovat. 
 
 

      S chovatelským pozdravem F. Janoušek  předseda ZO Kladruby  
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Výrovští myslivci informují 
  
 
  Vážení přátelé, letos se po poněkud delší odmlce setkáváme u naší rubriky       
na stránkách Zpravodaje.  Za uplynulé období se u nás událo několik novinek,      
se kterými se Vás nyní pokusím seznámit. 
   Dne 3.3.2007 jsme na výroční schůzi rozšířili naše řady o dva nové členy. 
Jsou to přátelé Václav Loukotka z Benešovic a Vladimír Souček ze Stříbra. Zároveň 
byla umožněna adeptura příteli Radku Zdvihalovi z Kladrub. Ten již dne 13.10.2007 
úspěšně ukončil myslivecký kurz, a tak může rovněž při nejbližší výroční schůzi 
posílit naše sdružení. Prozatím nám alespoň  společně s přítelem Bedřichem Tauschem 
dokresluje atmosféru při společných lovech                           
a společenských akcích hrou na borlici. 
 
  Jednou  takovou událostí, při které 
předvedli svoje trubačské umění a důstojně 
ji tak zahájili, byla, dnes již mohu říci, 
tradiční Hubertská zábava. Uskutečnila se 
jako každý rok v hostinci U Sládka v Brodu 
u Stříbra dne 17.11.2007. Sice jsem již 
uvedl slovo „tradiční“, ale počet 
návštěvníků tomu mnoho neodpovídal. 
Pobavit se a zatančit si na hudební doprovod 
kapely Amatiband přišlo pouhých 60 lidí. 
Ti, kteří přišli, však určitě svého rozhodnutí 
nelitují. Ty, kteří mají              o podobné 
zábavy zájem, mohu jménem celého MS - 
Výrov pozvat na podobnou akci, kterou 
bude 3. Myslivecký bál v Kladrubech. Ten 
připravujeme na poslední sobotu v měsíci 
lednu přesněji                       26. 1. 2007.  
 
   Na závěr Vám chci jménem našeho 
MS popřát krásné Vánoce a úspěšný                 
a šťastný rok 2008. 
 
 
S pozdravem                   

                             Petr Hucl 
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Zprávy z PONY FARM 2007 
 

Rok 2007 utekl jako voda v Úhlavce a my můžeme pomalu shrnout končící 
rok na naší Pony farmě.  
 První akcí, které se zúčastňujeme, je zahájení masopustu, kdy přivážíme 
každoročně na náměstí představitele radnice k zahájení masopustního průvodu. Jaro je 
u nás ve znamení mláďat. Rodí se kamerunské ovečky, kamerunská  kůzlata a hlavně 
vždy netrpělivě očekáváme narození hříbat jak pony, tak velkých koní. I letos jsme 
měli radost z několika přírůstků. V květnu připravujeme každoročně Den koní, konaný 
poslední neděli v měsíci. Program secvičený členy našeho klubu sledovalo hodně 
diváků v areálu Pony farmy. Vystoupení dětí a koní se líbilo, soudě podle ohlasu 
návštěvníků. V závěru odpoledne jsme zdarma povozili na ponících všechny malé 
diváky.  
 Den dětí pořádaný Městským úřadem v Kladrubech jsme podpořili kočárem 
taženým párem koní. Děti měly hezký zážitek z projížďky. O velkých prázdninách 
jsme absolvovali s osmi koňmi dva týdenní turnusy výuky jízdy na koních v letním 
táboře Svojšín. Také jsme stačili odvézt kočárem několik svatebních párů.  

Oživené prohlídky  v kladrubském klášteře při Benediktinských dnech jsme 
zpestřili účastí dvou koní a jezdců, a to i v nočních hodinách. Což se jistě líbilo 
návštěvníkům, ale koním již méně. Při kladrubské pouti spolu s místními chovateli 
vystavujeme v několika ohradách kozy a ovce kamerunské a poníky. Jízda na ponících 
při různých akcích ve městě- jarmark na klášteře atd.- patří již k tradičním aktivitám 
Ponyfarmy.Podzim je u nás ve znamení sv. Huberta- patrona lovců  a jezdců, na jehož 
počest se na konci jezdecké sezóny pořádají v řadě jezdeckých oddílů „Hubertovy 
jízdy“ nebo také hony na lišku. Vzhledem k velkému zájmu dalších členů vypisujeme 
dva termíny. Dětský, kdy jedou tři loty ( skupiny ), a o týden později pro dospělé 
členy, kdy přizveme k účasti i členy okolních klubů. Letošní krásné počasí přispělo 
k hezkému zážitku, jak pro samotné jezdce, tak pro diváky i pořadatele.  
Na Martinské slavnosti jsme stejně jako vloni vyslali člena našeho jezdeckého klubu 
Martina Ježka z Nýřan na bílém koni jménem Sylva mezi kladrubské děti. Aby  je 
obohatil o hezký zážitek při jejich hře- hledání sněhových vloček. Také jsme se 
účastnili s párem koní jako zápřež do historické stříkačky při slavnosti místních hasičů 
v sobotu 1. prosince. 

Co nejsrdečněji Vás zveme na vánoční besídku s programem                             
a pohoštěním  v sobotu 22. prosince od 17.00 ve stájích naší Ponyfarmy. Zveme 
všechny příznivce a hlavně děti z Kladrub a okolí.  

Naši členové se účastní také poslední akce v roce- Živého betlému na nádvoří 
kladrubského kláštera spolu s místními nadšenci. Naši „pasáčkové“ přivedou a 
přinesou vždy několik zvířátek pro potěšení malých i velkých diváků, kteří se sejdou 
po mši svaté na nádvoří rok od roku ve stále hojnějším počtu.  

A na závěr: Přejeme do dalšího roku jen radostné události sobě i všem lidem 
dobré vůle. 

  Emil Kraus -Za Ponyfarm Kladruby-Pozorka 
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HISTORIE  
 
Poznáváme naši národní kulturní památku – 3. část 
 
Vnit řek klášterního chrámu (interiér) 
 

Pojďme tedy dnes, v čase předvánočním, navštívit vnitřek chrámu 
Nanebevzetí Panny Marie, s jehož historií i exteriérem jsme se seznámili v minulých 
číslech Zpravodaje. 

Už při prvním pohledu nás celý vnitřek chrámu ohromí svou velebností, 
krásou a ovane nás dechem dávné minulosti. Bylo to dílo šťastné náhody, že se na 
budování této barokní perly spojila šikovnost a iniciativa opata Maura Fintzguta 
s uměním a stavitelskou odvahou pražského stavitele Santiniho, v jehož žilách 
proudila po předcích italská krev. Snad právě proto se i v celém chrámovém interiéru 
snoubí krása spolu s uměním, stejně tak jako baroko s gotikou. Svoji procházku 
začněme od východního trojlistého závěru, od hlavního oltáře. 

 
Hlavní oltář 

 
Hlavní oltář je typickou ukázkou 
Santiniho barokně gotického 
osobitého stylu. Celá vnější kostra 
oltáře je pojata jako gotický opěrný 
systém či spíše jako průčelí nějaké 
gotické katedrály. Goticky lomené 
oblouky jsou zdobeny fiálami 
(štíhlými věžičkami) s „kraby“      
a liliemi. Vlastní výplň oltáře       
je naopak zcela v barokním slohu. 

Uprostřed celého oltáře       
je socha madony se svatozáří,      
za jejíž hlavou je modré deskové 
pozadí se zlatými hvězdami. K této 
madoně chodívala několikrát do roka 
procesí věřících zdaleka i zblízka 
s různými prosbami za uzdravení či 
splnění nějakého přání. V období 
baroka bylo zvykem oblékat tuto 
sošku                        do různých šatů 
podle tehdejších zvyklostí, a tak i po 
zrušení kláštera zůstala madona na 
oltáři oděna podobným šatem. Když 

se stal majitelem areálu rod Windischgrätzů, jedna příbuzná knížete Alfréda       
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se rozhodla někdy kolem roku 1890 ušít pro madonu šaty nové. Když však sejmuli 
původní oblečení, zjistilo se, že soška je celá rozpíchaná od hřebíčků na přidržování 
látky a navíc značně poničená červotočem. Proto byla socha sejmuta z oltáře a předána 
k opravě sochaři Matoušovi do Písku. Ten po nějaké době v pořádku sochu skutečně 
přivezl, madona byla vrácena na oltář a vysvěcena. Teprve v sedmdesátých letech 
minulého století při restaurátorských pracích bylo zjištěno, že sochař vlastně vytvořil 
zcela novou kopii, když pravděpodobně původní nebyla již schopná opravy. 

Vzadu za madonou po obou stranách se nacházejí dvě velké dřevěné sochy 
světců sv. Benedikta a sv. Wolfganga. Sv. Benedikt je zobrazen tak, jak byl popsán 
v minulém Zpravodaji, s legendárním rozpolceným kalichem, z něhož vylézá had. 
K soše sv. Wolfganga se váže pověst o tom, že předpověděl založení kladrubského 
kláštera. Známá pověst je tu připomenuta zlaceným stromem a sekerou u nohou světce 
(usekl prý větev, kterou zabodl do míst, kde bude stát oltář klášterního kostela)            
a schématem jakési první dřevěné klášterní stavby. Další dvě menší sochy před nimi 
představují světce benediktinského řádu (údajně sv. Vojtěcha a sv. Apolonii). 

Nad sochou madony jsou symboly čtyř evangelistů, Matouše – hlava anděla, 
Marka – hlava lva, Lukáše – hlava býka a Jana – hlava orla. Nahoře nad nimi je kříž 
s ukřižovaným Kristem, písmeny INRI (Ježíš Nazaretský, král židovský)                          
a trojúhelníkovou tabulkou, na níž je nápis v hebrejštině (JHVH – čteno zprava, 
znamenající ve Starém zákoně jméno boží). 

V dolní části oltáře je nad oltářní menzou (stolem) otáčivý tabernákl (válcová 
skříňka) s malou soškou Krista na kříži, který je zde znázorněn zvláštním způsobem. 
Je ukřižován jen za levou ruku a pravou rukou si přidržuje na hrudi ránu, z níž prýští 
krev do kalicha – Grálu. 

Při restaurátorských pracích byly v roce 1979 z hlavního oltáře odstraněny 
některé dřívější neodborné zásahy, které nepocházely z díla Santiniho                           
a znehodnocovaly jeho dílo. Jednalo se o sošky andělíčků, tzv. putti, různé plastické 
obláčky a především o velkou kruhovou korunu o průměru tři a půl metru, která                  
se nacházela nad madonou a zakrývala zcela výhled na symboly apoštolů.  

 
Náhrobek zakladatele kláštera, knížete Vladislava I. 

Vlevo od hlavního oltáře se nachází mramorový náhrobek českého 
přemyslovského panovníka Vladislava I. Jen málo českých panovníků je pochováno 
mimo Prahu nebo Zbraslav. Hrob tohoto velmože se původně nacházel jinde, sem byl 
přenesen teprve po skončení Santiniho přestavby v roce 1728. Náhrobek je nahoře 
zdoben rokokovými sochami Víry, Naděje a Lásky od sochaře Františka Adámka. 
V nice se zlacenou mušlí uprostřed je vystavena knížecí koruna, meč a panovnické 
žezlo. 

Na černé desce je latinský nápis, který v českém překladu říká: 
 
„Vděční potomci zbudovali tento náhrobek svému zakladateli 
Vladislavovi a jeho kosti tu s úctou uložili“ 
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Některá písmena tohoto nápisu (chronogramu) převyšují ostatní a čteme-li je jako 
římské číslice, dává jejich součet číslo 3456, po jeho vydělení dvěma pak 1728,       
to je rok, kdy byl zbudován náhrobek. Odborníci z okruhu antropologa MUDr. 
Emanuela Vlčka, kteří se zabývali studiem ostatků českých panovníků a významných 
osobností v 80. letech minulého století, se pokusili dostat rovněž k ostatkům 
Vladislava I. v tomto náhrobku, ale neuspěli. Celá stavba je budována jako systém 
mramorových kamenů navzájem do sebe zapadajících a navíc slepovaných zvláštním 
tmelem, takže bez jejího celkového narušení nemohl být odkryt přístup dovnitř. 
 
Další výzdoba presbytáře (kněžiště) 
 

V presbytáři, po obou stranách hlavního oltáře, můžeme spatřit dva velké 
obrazy neznámého malíře v ozdobných rámech, které byly v poslední době 
restaurovány. Na levém obraze je znázorněno Stvoření světa a druhý obraz představuje 
Matku církev. Vpravo od hlavního oltáře před jižní boční lodí je umístěn mramorový 
oltář s ostatky (relikviemi) sv. Jukunda. Ve skleněné vitríně vidíme jeho lebku a dvě 
kosti, ozdobené podle italského způsobu. Oltář je vyzdoben sochami sv. Šebestiána       
a sv. Floriána. Jeho autorem má být barokní sochař Legát. 

Vzhlédneme-li v presbytáři ke stropu, můžeme obdivovat další ze Santiniho 
architektonických divů, nádhernou gotickou klenbu. Ale pozor, tato změť silných 
štukových žeber, umně propletených navzájem do různých geometrických ornamentů, 
stejně jako je tomu i v dalších částech chrámu, nemá charakter nosných prvků, ale je 
čistě jen a jen prvkem ornamentálním, tedy zdobným! Obrazce tvoří různé lunety nebo 
schematické tvary květů lilie (lilie jako květ čistoty a nevinnosti je symbolem patronky 
chrámu Panny Marie a stejně tak byla vždy také odznakem kladrubských opatů). 

Přímo nad středem presbytáře jsou některá pole klenby vyplněna růžovou 
barvou a do těchto polí jsou vepsána písmena CSSML x NDSMD tvořící kříž. Jedná 
se, jak již víme, o začáteční písmena latinského hesla benediktinské divize „A ť svatý 
kříž je mým světlem, aby démon nebyl mým vůdcem“ (viz kříž nad západním průčelím 
v minulém čísle Zpravodaje). 

 
Chrámový chór 
 
 Postupme do další části presbytáře, nazývané chór. Zaujmou nás především 
dřevěné chórové lavice s překrásně vyřezávanými opěradly a gotickými ornamenty 
nad nimi, které pocházejí z dílny Matyáše Bernarda Brauna. Návštěvníci chrámu se 
často ptají na účel truhlíkových otvorů se záklopkou v dřevěném trnoži lavic. Uvádí 
se, že sem si mniši nosili v zimním období ohřáté cihly či kameny, když zde trávili 
značnou část dne (a také noci!), aby v tzv. hodinkách se tu společně modlili a zpívali 
žalmy. 
 A že pobyt mnichů na těchto hodinkách byl považován za značně důležitý, 
svědčí citát napsaný na listech knihy jedné z osmi soch, které jsou na římse nad těmito 
lavicemi. Svatý Inocenc (někde se uvádí, že jde o sochu sv. Lva) drží tento latinský 
nápis, jenž přeložený do češtiny říká: 
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„K hodině bohoslužby ihned, jakmile bude zaslechnuto 
znamení, nechť se všeho zanechá, cokoli kdo měl v rukou a 
utíká se svrchovaným spěchem k bohoslužbě. Ničemu tedy 
nebudiž dávána přednost před bohoslužbou.“ 
 

 Sochy bílé barvy na římse nad lavicemi jsou dílem sochaře J. F. Pacáka a 
představují světce z okruhu sv. Benedikta, který je rovněž mezi nimi. Na jižní straně 
hlavní lodě jsou to od východu k západu sv. Benedikt, sv. Řehoř, sv. Ambrož 
Medoústý (se starodávným včelím úlem) a sv. Jana Valeská. Na opačné straně pak sv. 
Hernandéza, sv. Augustin, sv. Inocenc a sv. Scholastika (sestra sv. Benedikta). 
 U stropu se nachází další ze skvostů kladrubského chrámu. Jsou to první dvě 
řady fresek slavných mnichovských malířů Kosmy Damiána Asama a jeho bratra 
Egida Quirina Asama, které si po téměř 300 letech uchovávají své krásné barvy bez 
jakéhokoliv restaurování. Jsou na nich zobrazeny výjevy ze Starého a nového zákona 
v masivních rámech. Na jednotlivých obrazech vidíme např. Klanění andělů, Adam 
v ráji, Klanění apoštolů, Klanění rodů, Klanění stavů a Poslední soud.  
 
 Tím jsme si prohlédli asi půlku chrámového interiéru. Do té druhé                        
se vypravíme v příštím Zpravodaji. 

       Jiří Čechura               
 
 
 
Kladrubské domy a jejich obyvatelé od roku 1945  - 7. díl  
 
Úvodem upozorňuji, že se jedná o popis staré zástavby. 
 
 
Stříbrská ulice  
 
Stříbrská ulice bývala hustě zastavěná. Domy však byly po válce silně poškozeny               
a musely se zbourat. Na levé straně zbyl jenom dům č.210, kde bydlel pan Tůza, 
později rodina Turečkova a ještě později rodina Klůfova. Dnes dům patří rodině 
Čechurově. Druhý  a poslední dům č. 239, kde bydlel pan Urbánek a rodina 
Raušových  a Hrubých, se stal novou poštou. Dnes v domě bydlí rodina Kudryova. 
Naproti přes silnici stojí dům č. 39, který patří rodině Kovaříkových,  u něj je domek 
č. 38, který patří rodině Klepsových. Pod nimi stávalo hospodářské stavení , kde 
bydlela rodina Zvalova a rodina Aronova. Tento dům ustoupil panelákové zástavbě. 
Ještě o kus níže stával malý domek, nikdy neobývaný, ze kterého zbyla ze zbytku 
domku přestavěná garáž.  
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Milevská ulice  
 
Před číslem 150 v Milevské ulici stávalo hospodářské stavení, ve kterém bydlela 
rodina Moučkova. Dům byl zbourán a 
místo něj byla postavena váha na vážení 
obilí. V místech , kde dnes stojí 
panelové domy, stávaly stodoly. 
Z největší z nich dnes stojí dvojdomek 
č. 258 a 259, kde bydlí rodina Francova 
a rodina Koutských. Opodál stojí 
domek č. 235, který patří rodině 
Sládkových, dům č. 234 patří rodině 
Větrovcových, v domě č. 256 bydlela 
rodina Zadražilova, později rodina 
Kordíkova. V domku č. 257 bydlela 
rodina Bělochových, dnes patří rodině 
Hartmanových. Z počátku ulice na levé 
straně stojí domek č. 147, který patří 
rodině Toušových. 
 
 
 
Zahradní ulice  
 
Dříve se ulici i parčíku ke koupališti říkalo Zvěřinec. Později po roce  1948 dostala 
tato ulice jméno Gottwaldov, dnes se ulice jmenuje Zahradní a pokračuje dál s novou 
zástavbou. V této ulici stojí dům č. 255, kde bydlela paní Pauerová, později rodina 
Kapounova, dnes dům patří rodině Horákových a rodině Šrámkových. V domě č. 220 
bydlela rodina Mikšíkova, které dům stále patří. V tomto domě bývalo veliké a krásné 
zahradnictví.  
 Po levé straně v domě č. 226 bydlely dvě rodiny. Rodina Luňákova a rodina 
E. Lišky. Dnes domek patří rodině pana Ocelíka. Ve vilce č. 232 bydlela rodina 
Cafourkových, později rodina Stuchlíkova, ještě později rodina Voldřichova. Nyní 
v něm bydlí manželé Smithovi. 

V č. 238 bydlel tehdejší ředitel školy a starosta obce pan Vrba s rodinou, 
později patřil rodině Pilwouskových, dnes domek patří rodině pana Kušníra. Vilka č. 
244  patřila a patří rodině Kaslových. Vilka č. 245 patřila vždy rodině Walterových, 
doměk č. 246 patřil paní Helimanové, později rodině Krausově, později rodině 
Šlapákových. Domek č. 248 patřil rodině Adámkových, později rodině Šedivých . Přes 
silnici stojí domek č. 250, kde bydlela rodina Holečkova, později Filipova, dnes 
domek patří rodině paní dr. Chvátalové. V domku č. 252, který patřil rodině 
Junkerových,  je dnes majitelem rodina Hlaváčova.            

 
Blanka Krýslová, kronikářka města 
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ  DUCHOVNÍ  SPRÁVA 

 
Kladruby m ěsto a zámek, Prostiboř, Kostelec a Skapce 
 
 
MŠE SVATÉ – vánoční svátky 2007 
 
Neděle 23.12.2007 9.30 čtvrtá adventní neděle  sv. Jakub 
Pondělí 24.12.2007 24.00 Slavnostní narození Páně  sv.Jakub 
Úterý 25.12.2007  10.00 Slavnost narození Páně klášterní basilika 
Středa 26.12.2007 10.00 Svátek sv. Štěpána klášterní basilika 
Čtvrtek 27.12.2007 18.00 Svátek sv. Jana, apoštola  sv. Jakub 
Pátek 28.12.2007  18.00 Svátek sv.“Mláďátek“, mučedníků, sv.Jakub 
Neděle 30.12.2007 9.30 Svátek sv.rodiny   sv.Jakub 
Pondělí 31.12.2007 18.00 Mše sv. na závěr roku  sv. Jakub 
Úterý  1.1.2008  10.00 Slavnost Matky Boží (Nový rok) sv. Jakub 
Neděle  6.1.2008  9.30 Slavnost Zjevení Páně (Tři králové) sv.Jakub  
 
 
         Michael Špán, Římskokatolická farnost Kladruby  
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KULTURA 

          
Zveme Vás:  

 

Město Kladruby společně s Českou pojišťovnou pořádají tradi ční : 

 

„Vánoční koncert- zpívá Leona Machálková“ 
v sobotu 22. prosince  2007 

od 17.00 v klášteře v Kladrubech                

 

 

       „Vánoční besídka Pony farm“ 
v sobotu 22. prosince  2007 

od 17.00 v areálu Pony farm Kladruby                 

 

 

 

Betlémáři a pastejři zvěstují 
novinu 

 

kladrubským domácnostem 
v podvečerních hodinách v neděli 

23. prosince  2007 
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„Oživený Betlém“ 
ve středu 26. prosince  2007 

od 11.00 na nádvoří kláštera v Kladrubech             

od 10.00 Mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie v klášteře 

 

„Hejbni kostrou “  
v pátek 28. prosince 2007 

od 14.00 do 16.00 hodin v tělocvičně Základní školy v Kladrubech      

MěÚ Kladruby- komise kulturní a školská pořádá tradiční sportovní odpoledne pro 
všechny věkové kategorie. Je možné využít horolezeckou stěnu, ping-pongové stoly… 

Nutné je sportovní oblečení a obuv, vstup zdarma! 

 
Kladrubská divadelní společnost zve na pohádku :  

„Mat ěj a čarodějnice“  
v pátek  28. 12. 2007 

  od 17.00 hodin v budově kladrubského kina    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 36

 

Město Kladruby pořádá každoroční  

 

„Novoroční ohňostroj“  
v pondělí 1. ledna 2008   v 18.00 hodin 

na kladrubském náměstí 
 
 

„ TŘI  KRÁLOVÉ“  
6. ledna 2008 obcházejí kladrubské domácnosti 

 
 
 

„ D ětský maškarní rej“  
v sobotu 12. ledna 2008 

od 15.00 v sále kulturního domu v Kladrubech 
Možná přijde i kouzelník a všechny masky budou 

očarovány…. 
Sponzorem akce je společnost MSI, spol. s r.o. – cukrovinky  

 
 

 
 

„ Hasičský  ples “ 
v sobotu 19. ledna 2008 

od 20.00 v sále kulturního domu s bohatou tombolou. 
Hraje Classic z Tachova. 

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kladruby. 
 
 
 

„ Myslivecký bál “  
v sobotu 26. ledna 2008 

od 20.00 v sále kulturního domu v Kladrubech. 
Pořádá Myslivecké sdružení Výrov a opět bude připravena bohatá myslivecká 

tombola. 
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„ MASOPUST “  
v sobotu 2.  února 2008 

sraz maškar ve 13.00 na náměstí 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 „ Učitelský ples “ 
v sobotu 9.února  2008 

od 20.00 v sále kulturního domu 
v Kladrubech 

Pořádá Základní škola v Kladrubech, opět 
připraven kulturní program. 

 
 

 
„ V čelařský ples “ 

v sobotu 16.  února 2008 
od 20.00 v sále kulturního domu 

v Kladrubech. 
Pořádá Základní org. Českého svazu včelařů 

Kladruby, připravena bohatá tombola. 
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 „ Sněhové radovánky“ 
v neděli 24.  února 2008 

program dle počasí. 
 
 
 
 
 

„Klubový večer“  
v pátek 29. února 2008   

 
Eva Pomyjová, pracovnice MěÚ Kladruby 

 
 
 

Akce připravované v měsíci březnu a dubnu 2008 
  1   3.2008 Maglajz boulder cup                                          
  8.  3. 2008          Oslava MDŽ  
 13. 3.2008          Seminář- „Veřejné plánování“ 
 19. 3.2008          Přednáška a výstava „Světelné znečištění“ 
 23. 3.2008  Velikonoční koncert  
 23. 3.2008 Velikonoční jarmak  
   5. 4.2008  Volejbalový turnaj smíšených družstev  
 10. 4.2008 Přednáška „Ekologické zemědělství“ 
 18. 4.2008 Klubový večer     
 22. 4.2008 Den ZEMĚ 
 25. 4.2008 Komorní koncert staré hudby 
 30. 4.2008 Slavnostní stavění máje 

 
    Eva Pomyjová, pracovnice MěÚ 
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Blahopřejeme     

 

V měsíci lednu a únoru 2008 se dožijí významného životního jubilea  tito naši občané: 

Leden     Únor 

Goblirsch Rudolf            Bogdanská Anežka 

Sládková Stanislava   Čáp František 

Kováč Jaroslav    Šimanová Marie 

Valenová Jana    Brigant Václav 

Mašát Jaroslav    Herman Pavel 

Walterová Hana    Hofmistrová Marie  

Kučera Josef    Uhlíková Marie 

Tesárek Miroslav   Šlapáková Anna 

     Pilvousek František 

     Kraftová Jiřina 

     Goblirschová Mária 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Sen  

 
Rok brázdí moře vesmírného času 

a třpytným jasem mlčenlivých hvězd 
noří se v konce kometiných vlasů 

z nichž musí lidem osud plést. 
 

Hvězdný prach sype v lidském spánku 
do očí tomu, kdo má rád 

je jedno, má-li na kahánku 
nebo chce život přivítat. 

 
Život je krásný jak rozsvícené nebe 

tajemný, jak luny svatozář 
to i když v srdci někdy zebe 

a nebo mu dáš růži pod polštář. 
 

Je ale křehký jako ranní ptáče 
jež cvrliká si v listoví 

a jemuž duše někdy pláče 
však důvod nikdy nepoví. 

 
Kvapem se blíží krásné svátky Vánoc 

k lidem se sklání pohoda 
pohádka zimní, jež se vkrádá na noc 

krásnému snu se podobá. 
 

   Blanka Krýslová  
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SPORT 
 
 
Informace  oddílu  volejbalu  TJ  Sokola Kladruby : 
 
      Končí nám rok 2007. A to je i ve volejbalovém oddílu  důvodem  k malému 
ohlédnutí se za naší volejbalovou sezónou. 
 
V červnu letošního roku skončil soutěžní ročník 2006/2007.  
Družstva našeho oddílu obstála takto: 
 
Okresní přebory :  B družstvo žen   – 2. místo 
                              A družstvo  žáků/trojice    - 3. místo 
                              A družstvo žaček/trojice   - 1.místo 
 
Zimní turné žen -  A družstvo Sokola Kladruby   -   1.  místo 
 
Krajské přebory :   
Muži :  krajský přebor 1.třídy :  10. a tedy poslední místo – sestup do KP/2 
Ženy :  krajský přebor 2.třídy :     1. místo a tedy postup do KP/1  
Mladší.žáci/trojice                  :     9 místo ze třinácti družstev 
Mladší žačky/čtveřice             :    3. místo z osmi družstev 
 
Tolik statistika. 
OP žaček a žáků sloužil jako příprava pro přebory krajské. U žen pak o začlenění 
dorostenek do soutěží  s cílem získat vedle starší generace zápasové zkušenosti -  
neboť oddíl pro juniorskou dívčí kategorii nemá dostatečný počet hráček. A tak vedle 
Terezky Jášů, Elišky Pomyjů a Simony Rubášů hrály – Helena Kunešů, Eva Pomyjů             
a Mirka Škorvánková 
 
V KP mužů se vysloveně boj o záchranu nepovedl. Soupeři byli prostě nad naše síly,  
a když nás opustilo i herní štěstí, sestup byl neodvratný. Ale i tak dvě sezóny 
v nejvyšší krajské soutěži byly herním završením generace hráčů kolem Tomáše Kasla 
a Standy Mikšíka. A tu dále tvořili hráči : Vojtěch Ocelík, Jiří Kurš, Vašek Stahl, 
David Junek, Hanuš Petráň, Luboš Kurš, Petr Krejčí a Daniel Petráň.  
 
U  A družstva  žen naopak vrcholí jejich herní působení, a tak celkem bez velkých 
problémů vyhrávají v červnu KP 2.třídy a postupují  mezi krajskou elitu ve své 
kategorii. O tento nádherný úspěch se zasloužily : Světlana Vachtová, Alena Medová, 
Aneta Škorvánková, Jana Medová, Jana Kaslová, Lucie Burgetová, Helena Kunešová, 
Ivana Jevčáková a malinko i Terezka Jášová, Simona Rubášová a Eliška Pomyjová. 
Z Baníku Stříbro hostovaly : Terezka Lindová, Katka Bradáčová a Magdalena 
Novotná. 
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O 3. místo v OP a  9.místo v kraji se v kategorii mladších žáků zasloužili :  Matěj 
Havránek, Jan Nový, Aleš Rubáš, Josef Berka, František Havránek a Václav Krýsl 
3. místo v KP mladších žaček vybojovaly : Jana Kunešová, Eliška Pomyjová, Pavlína 
Šálová a Katka Hrachovcová.    1. místo v OP získala tato děvčata : Eva Berková, 
Eliška Jozová, Jana Nedvědová a Markéta Kučerová. 
 
Soutěžní sezóna   2007/2008  začala v září a to soutěží krajského přeboru mužů druhé 
třídy. Z minulého Zpravodaje víte, že naše družstvo je prozatím na 3. místě. Už v jarní 
části KP 1 nastupoval junior Milan Škovránek – a výrazně pomohl i nyní na podzim 
v KP 2 spolu s dalším odchovancem oddílu Milanem Klečkou.A na tomto místě       
se oddíl musí i pochlubit: 
Milan Škovránek  byl vybrán k hostování do republikové l.ligy juniorů a to do 
družstva USK Plzeň, kde nyní hraje již v základní sestavě a pomohl tomuto družstvu 
zatím k jejich  průběžnému 2. místu po odehraných 16ti kolech. 
 
Družstvo žen je po 10.kole  KP 1 na 5. místě z osmi družstev – 4x zvítězilo, 6 x 
prohrálo. Výkony v posledních kolech  ovlivnilo dlouhodobé zranění nahrávačky 
Světlany Vachtové, ale i tak se zatím v boji o záchranu docela daří. 
 
A v krajských přeborech mládeže ?  Mladší žáci/trojice :jsou po dvou turnajích trojic 
na  4. místě ze 6ti družstev,  starší žáci – šestice na posledním  5. místě a mladší 
žákyně se také po dvou turnajích dělí s TJ Klatovy o 3.-4. místo tentokrát z  deseti 
družstev. 
V OP mladších žaček trojic  tuto soutěž naše družstvo  po 1.turnaji vede. Nově složené 
družstvo tvoří tyto hráčky : Simona Křeválková, Terezka Kudryová, Iva Kertysová       
a  Barbora Šedivá. 
 
Toliko informace.   
  
Závěrem mi dovolte, tak jako každý rok v tuto dobu a na tomto místě, Vám všem 
čtenářům našeho Zpravodaje popřát hezké vánoční svátky a do roku 2008 vše nejlepší 
a hlavně hodně štěstí a  zdraví.  
 

      Za výbor TJ a oddíl volejbalu – Petráň Pavel 
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Tým TJ Kladruby „A“ ukon čil podzimní část fotbalové sezóny 

Fotbalisté „A“ týmu ukončili podzimní část svého účinkování v letošním 
ročníku III. třídy okresní soutěže v kopané. Výborný vstup do sezóny si naši hráči           
na konci zbytečně zkomplikovali, protože z posledních pěti utkání získali pouze jeden 
bod, což je srazilo na konečnou sedmou příčku v tabulce. Vyrovnaná bilance a 18 
bodů (5 vítězství, 5 proher, 3 remízy) nevypadají špatně, ale z hlediska ambicí našeho 
celku je to málo. Za tímto neúspěchem stojí zejména špatné vztahy v týmu, které 
způsobily, že hráči přestali tzv. „táhnout za jeden provaz“. K nápravě navíc ani 
nepřispěla možnost, že si hráči z „áčka“ občas odskočili do rezervního „B“ týmu, 
někdy natruc svým spoluhráčům. Krize se dotýká také vztahu hráčů k trenérovi, a tak 
mužstvo zažívá jednu ze svých obvyklých krizí. Ani starší a zkušenější hráči bohužel 
nebyli v podzimní části oporami mužstva, o čemž svědčí mimo jiné neuvěřitelný počet 
obdržených žlutých karet, zpravidla za zbytečné „žvanění“ při hře. Pouze jeden hráč             
z „A“ týmu si zaslouží pochvalu, a to T. Kasl. Nejen pro svůj přístup k zápasům           
a za počet střelených branek, ale i disciplínu a nasazení, se kterým zahanbuje o 10 let 
mladší spoluhráče. 

 
VÝSLEDKY ZÁPASŮ – podzim 2007 

Domácí Hosté Výsledek 

Ctiboř Kladruby A 1:2 (1:1) 

Kladruby A Svojšín 1:1 (1:0) 

Částkov B Kladruby A 0:4 (0:2) 

Kladruby A K. Lázně 3:1 (2:1) 

Trpísty Kladruby A 2:3 (2:1) 

Kladruby A Erpužice 1:1 (1:1) 

Damnov Kladruby A 3:2 (0:2) 

Kladruby A Kokašice A 3:2 (1:2) 

Planá B Kladruby A 3:0 (2:0) 

Bezdružice B Kladruby A 3:0 (3:0) 

Kladruby A St. Sedliště 1:3 (0:2) 

Ch. Újezd Kladruby A 0:0 (0:0) 

Kladruby A Lom A 2:4 (1:2) 
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TABULKA III. t řídy – podzim 2007 
Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body (Prav) 
 

1. Lom A 13 10 3 0 49: 15 33 ( 12) 
 

2. St. Sedliště 13 9 2 2 36: 17 29 ( 11) 
 

3. Damnov 13 8 3 2 43: 22 27 ( 9) 
 

4. Ch. Újezd 13 7 1 5 37: 19 22 ( 1) 
 

5. Bezdružice B 13 7 1 5 26: 17 22 ( 4) 
 

6. Planá B 13 6 2 5 29: 33 20 ( 2) 
 

7. Kladruby A 13 5 3 5 22: 24 18 ( 0) 
 

8. K. Lázně B 13 5 2 6 21: 27 17 ( -4) 
 

9. Erpužice 13 4 3 6 32: 33 15 ( -3) 
 

10. Svojšín 12 4 2 6 22: 33 14 ( -7) 
 

11. Ctiboř 13 3 3 7 19: 32 12 ( -9) 
 

12. Trpísty 13 3 1 9 23: 49 10 (-11) 
 

13. Částkov B 13 3 0 10 24: 43 9 (-12) 
 

14. Kokašice 12 2 2 8 16: 35 8 ( -7) 

TABULKA STŘELCŮ A DRŽITELŮ KARET – podzim 2007 

Jméno 
Počet  branek Červené karty Žluté karty 

 
Kasl Tomáš 5 0 0  
Klečka Milan 5 0 5  
Duspiva René 4 0 1  
Hollý Aleš 4 1 3  
Vlach Jan 2 0 5  
Hilf Petr 1 0 2  
Kaiser Robert 1 0 5  
Havránek Jaroslav 0 0 4  
Kudlík Michal 0 0 2  
Stahl Jaroslav 0 0 1  
Florián Ladislav 0 0 1  
 
 

          Daniel Petráň 
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Víte, že … 
 
 
… si stále můžete na Městském úřadě v Kladrubech zakoupit závěsný kalendář na rok 
2008 -  Kladruby ve fotografii – za cenu 50,- Kč…. 
 
…restaurace U Koruny v Kladrubech je otevřena ve všední dny od 6.00 hodin                   
a můžete si dát teplou snídani… 
 
…. Od 1.1.2008 bude restaurace U Koruny v Kladrubech otevřena i v neděli  
od 10.00 – 22.00 hodin… 
 
… Lucie ve svém počínání dne 12.12.2007 obešly 15 kladrubských domácností a Dům 
s pečovatelskou službou… 
 
… Základní škola v Kladrubech na Mikulášském trhu získala prodejem výrobků žáků 
částku 3.379 Kč  pro adoptovanou africkou holčičku Muthinu Munywoki… 
 
….Základní organizace českého svazu včelařů v Kladrubech připravila pro děti z MŠ 
v Kladrubech  a Kostelci perníkové čerty a mikuláše, které pekly p. Škorvánková,              
p. Pomyjová  a zdobily je p. Kolářová, Majerová Blanka, Majerová Monika, Kolářová 
Blanka, Frazovinová Irena a p. Kolář Jan. Všem patří velké poděkování. 
 
…ordinace MUDr. Střeštíkové bude ve dnech 27.12. a 28.12.2007 uzavřena 
v Kladrubech i ve Stříbře. V roce 2008 budou obě ordinace otevřeny dle dosud 
platných ordinačních hodin… 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 46

 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ  MĚSTSKÉHO  ÚŘADU 

V  KLADRUBECH 

Město Kladruby, IČO 259 888 

Městský úřad Kladruby, náměstí Republiky 89 

349 61 Kladruby u Stříbra 

tel. 374 631 722, 374 631 776, fax 374 631 090 

E-mail:obec@kladruby.cz,  www.kladruby.cz 

Redakční rada: Jiří Čechura, Mgr.Bohunka Dusíková,  Ing. Václav Balík, 

Jaroslav Pospíšil, Eva Pomyjová 

Grafická úprava a tisk : Tiskárna LIEBLPRINT Planá 

Počet výtisků : 350 ks 

Cena : 5,- Kč 

Registrace MK ČR E 13336 10.12.2001 

 
Zpravodaj č. 1/2008 vychází 21.12.2007,  č.6/2007 vychází  29.2.2008 


