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SLOVO  ÚVODEM   

 
 

Vážení spoluobčané, 
 

letos, stejně jako loni jsem se už nemohla dočkat teplého počasí. Ne, že bych 
tak nenáviděla zimu, ale těšila jsem se na ukončení topné sezóny. Vzpomínám si, že 
když před časem došlo k plynofikaci Kladrub, zlepšení zimního ovzduší v obci bylo 
markantní. Léta ale plynou a já mám pocit, že k topení fosilními palivy se vrací stále 
více domácností. Nebo je to jen pocit? Ba co víc, mám dojem, že někteří lidé topením 
řeší také problematiku odpadů. 

Když se tak někdy procházím po Kladrubech a vidím a cítím černý, šedý i jiný 
dým valící se z některých komínů, přemýšlím, co všechno jsou někteří lidé schopni 
hodit do kotle – PET lahve, vyjetý olej, okenní rámy, staré holinky, hadry či kabely. 

Jeden občan Kladrub mi nedávno řekl, že se mu zdá, že  je u nás  větší hluk 
než ve velkém městě. Ano. Pokud v Plzni nebydlíte u Rokycanské třídy, nemáte pod 
bytem rockový klub a k tomu dobré sousedy, nevíte, co je to hluk sekačky při nedělní 
odpolední kávě ani večerní sousedova příprava dřeva na příští zimu. Stejný příměr jako 
u hluku lze použít i na stav ovzduší v Kladrubech. Hovoříme-li o zplodinách 
domácností, zimní vesnice nepochybně vede nad městem.  

Ale co s tím a proč to vlastně píši? Problém je, jak jinak, jen v lidech. Je pro 
mne opravdovou záhadou hraničící se zdravým rozumem, že někdo může hodit do 
kamen PET láhev, když se opodál komína prochází jeho syn či vnučka. To dotyčný 
topič opravdu neví, jak smrtelně nebezpečné zplodiny tak vznikají ? Nebo si tyto 
myšlenky nepřipouští a myslí jen na to, jak si pořídit trochu tepla zadarmo ?  Nebo je 
mu líto udělat pár kroků k nádobě na plasty ? Nevím. Doufám ale, že tyto věci netrápí 
jen mne. 

Jedno je totiž jisté. I kdybychom v budoucnu získali vytoužené miliony 
z fondů Evropské Unie, kvalitu našeho prostředí nejvíc ovlivníme my sami. Záleží jen 
na nás, jak ohleduplní, slušní  a vstřícní budeme k sobě navzájem.  

Tyto své myšlenky Vám sděluji nejen proto, že 22. dubna byl DEN ZEMĚ. 
Byla bych velmi hrdá na občany Kladrub, kdyby se stále více a častěji začali zamýšlet 
nad smyslem tohoto svátku. 

 
Je zvláštní, že jsem dnes ve svém článku často používala a dávala na misku 

vah pojmy VESNICE a MĚSTO, a to právě v době, kdy Kladruby již brzy opět 
městem budou.  

 
Těším se na to s Vámi a přeji Vám mnoho jarních slunečných dnů. 
 

      Vaše Svatava Štěrbová 
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Vážení spoluobčané, 
   
v  letošním roce nás čeká poslední stavění máje. Tedy poslední stavění na stávajícím 
místě za Obecním úřadem. Na tomto místě totiž počátkem měsíce června začne 
vyrůstat plánované dětské hřiště. Počítá se s výstavbou hřiště,  které bude jak pro 
nejmenší, tak pro náctileté. Vždyť je ostuda, že tyto děti si u nás hrají na kontejnerech 
na tříděný odpad. Minigolf  přesuneme na vhodnější lokalitu,  a to na nevyužitelnou 
parcelu (příliš úzká) u DPS, kde zároveň vznikne malý parčík. Snad o něj bude v této 
lokalitě větší zájem. Dlouho jsme spolu s hasiči a členy příslušných komisí vybírali 
nové místo vhodné na stavění máje. Nakonec jsme se shodli na tom, že nejlepší, jak z 
prostorového, tak i z bezpečnostního hlediska bude travnatá plocha před bytovkami 
v Kostelní ulici. 
      Další akcí, která nás v bezprostřední době čeká, je vyvrtání  vrtu  na místním 
hřbitově, kde byl již proveden hydrogeologický průzkum a do konce měsíce května 
bychom již mohli zalévat květiny z vlastního zdroje. Prosím proto o trpělivost, protože 
při realizaci této akce je možné, že hroby budou zaprášené prachem vyfukovaným 
vrtnou soupravou. To je nastínění několika akcí, které budou probíhat v příštích 
měsících. 
                        Jaroslav Pospíšil 
 
 
 
Poděkování paní Marii Kaslové 
 

Je mojí milou povinností jménem celého 
vedení obce, obecního úřadu a, troufám si tvrdit,          
i jménem všech kulturních občanů naší obce, 
poděkovat paní Marii Kaslové za její dlouholetou 
činnost pro  naši knihovnu. Je potěšující, že existují  
lidé, kteří jsou ochotni za mizivou odměnu obětovat 
svůj čas a energii a věnovat ji tak záslužné činnosti 
jako je práce knihovnice. Stojí za ní více než třicet 
let práce a mnoho vděčných čtenářů. 
 
    
Děkujeme a přejeme Vám mnoho zdraví  
a spokojenosti 
 
      
   Svatava Štěrbová 
 

 6

ZPRÁVY OBECNÍHO Ú ŘADU 
 
Informace z jednání rady a zastupitelstva obce 
 

Zasedání rady obce v období od 7.2.2007 do 11.4.2007 : 
 
Rada obce    v z a l a    n a    v ě d o m í   : 
- Návrh rozpočtu obce na rok 2007  
- Protokol Úřadu práce Tachov ze dne 26.1.2007           
o provedené kontrole na dodržování dohody                 
o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně 
prospěšné práce 
- Roční výkaz místní knihovny Kladruby, Vrbice           
a Brod za rok 2006  
- Žádost V.Skorunky, nájemce bytu č. 1 v čp. 355 
v  Kladrubech o výměnu oken 
- Informaci o ukončení montáže termostatických ventilů v bytech domu čp. 356 
v Zadní ulici v Kladrubech od firmy Möller, Stříbro za cenu 29.260,- Kč 
- Oznámení nájemce stavebního dvora v Kladrubech Elektronavit s.r.o. Chotěšov             
o změně názvu obchodní firmy na UW – Bohemia spol. s r.o. 
- Nalezený nesoulad evidovaného stavu katastru nemovitostí se skutečností v k.ú. 
Milevo – celkový soupis všech problémů zjištěných při obnově operátu v k.ú. Milevo 
- Oznámení obce Kostelec o vystavení návrhu zadání změny č. 2 územního plánu obce 
Kostelec 
- Žádost p. Stanislavy Sobotové, Starý Plzenec o pronájem restaurace, sálu a ubytovny 
U Koruny v Kladrubech s tím, že bude řešena v případě ukončení platnosti nájemní 
smlouvy s dosavadním nájemcem 
- Sdělení PF ČR k podmínkám převodu pozemků – prověření pozemků, jehož 
výsledkem je možnost následného prodeje – st.p.č. 5/4 v k.ú. Tuněchody, p.p.č. 10/3 
v k.ú. Tuněchody a p.p.č. 25 v k.ú. Brod u Stříbra – obec nemá o tyto pozemky zájem, 
nejsou řešeny v územním plánu 
- Žádost p. Blaženy Šálové, Kladruby 299 o pronájem garáže v domě čp. 299 ve 
Hřbitovní ulici v Kladrubech s tím, že žádost bude řešena až po prošetření, zda garáž 
nemůže být využita obcí 
- Vyřízení připomínek p. Mašáta, Kladruby ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 
14.12.2006 
- Návrh na poskytnutí finančních příspěvků spolkům a organizacím na činnost v roce 
2007 
- Žádost Kamenolomů ČR s.r.o. Ostrava – Svinov o vydání souhlasu s dělením 
pozemku a souhlasu k trvalému vynětí části p.p.č. 211/11 v k.ú. Kladruby z LPF  
- Stanovisko Policie ČR – dopravního inspektorátu ke změně parkování na místní 
komunikaci v Kostelní ulici v Kladrubech (vyjádření podají pouze k předložené PD) 
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- Oznámení nájemce bytu v čp. 197 v Kladrubech p. Milana Stránského o ukončení 
nájmu v uvedeném bytě ke dni 31.3.2007  a upozornění na současný stav bytu 
- Návrh programu pivních slavností v Kladrubech dne 7.7.2007  
- Informaci o prvním divadelním představení v Kladrubech v rámci projektu Divadelní 
rok 2007 – 28.4.2007 Divadelní ochotnický soubor z H. Týna – hra Ideální manžel 
- Cenovou nabídku na sadové úpravy v Kladrubech od Ing. Jar. Krále – 115.200,- Kč 
- Žádost sl. Lenky Schafferové, bytem Kladruby, Kostelní 264 o přidělení bytu s tím, 
že žadatelka bude zařazena do seznamu žadatelů o byt 
- Postup při řešení provedení plynovodní přípojky k RD čp. 30 Pozorka (Žďár) – RD 
manž. Růžičkových (zpracování PD za cenu 11.662,-Kč vč.DPH, v případě realizace 
provede výkopové práce p. Růžička na vlastní náklady) 
- Znalecký posudek – ocenění pozemků Hřbitovní ulice pro odkoupení od St.statku 
Jeneč (cena 121.850,-Kč) s tím, že znalecký posudek bude zaslán na St.statek Jeneč        
se žádostí o snížení kupní ceny z důvodu, že se jedná o veřejnou místní komunikaci 
- Informaci Ing. Koury o ukončení I. etapy rekonstrukce MŠ a ZŠ Kladruby 
- Informaci starostky obce o havárii v ZŠ – požáru v kotelně 
- Návrh na přemístění stanoviště májky ze Zadní ulice za OÚ do ulice Kostelní před 
bytové domy z důvodu výstavby hřiště. 
- Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kladruby za rok 2006 s tím,            
že tato zpráva bude součástí závěrečného účtu Obce Kladruby, který bude schvalovat 
ZO nejpozději do 15.6.2007  
- Žádost M.Beneše, Kladruby 31 o pronájem zahrádky v kolonii u hřbitova 
v Kladrubech s tím, že v současné době zde není volný pozemek 
- Informaci o změně autobusového jízdního řádu na lince Praha-Zdice-Rokycany-
Plzeň-Nýřany-Tachov – tento jízdní řád je neplatný 
- Informaci o realizaci plynofikace bytu v čp. 86 v Kladrubech (původní nájemce             
p. Klečková) za cenu 87.358,- Kč (původní nabídka 89.627,- Kč) 
- Oznámení o zveřejnění předběžného přehledu významných problémů nakládání 
s vodami zjištěných v oblasti povodí Berounky a povodí Horní Vltavy zaslané 
Krajským úřadem v Plzni 
- Oznámení o ukončení nájmu bytu v čp. 36 v Kladrubech – nájemce Jindřich Jaša ke 
dni 30.4.2007  
- Cenovou nabídku firmy Josef Kraus Dílny Černovice na výrobu autobusové čekárny 
do obce Vrbice za cenu 59.400,- Kč včetně DPH a dopravy 
- Žádost o odprodej části p.p.č. 52/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra manž. Karlovi a Markétě 
Fialovým, bytem Vrbice 31 s tím, že po provedeném místním šetření bude RO 
rozhodovat dále 
 
Rada obce  projednala a    s c h v á l i l a    : 
- Dodatek č. 2 smlouvy o pronájmu NP – 1 místnost v domě čp. 24 v Brodu u Stříbra, 
Ladislavu Geschvantnerovi, za účelem uložení nábytku s platností do 31.5.2007 s tím, 
že ustanovení smlouvy o nájmu NP ze dne 1.7.1999 zůstávají beze změny 
- Zápis dětí do MŠ v Kladrubech, který se koná dne 8.3.2007 od 10.30 do 13.oo hodin 

 8

Pokácení 1 ks akátu u hřbitova v Kladrubech, který byl rozlomen vichřicí dne 
21.1.2007 
- Uzavření obchodní smlouvy o pravidelné kontrolní činnosti  a o provádění údržby a 
oprav mezi obcí Kladruby a p. Jiřím Peroutkou, Plzeň, Radčická 33, IČ 11621330 
týkající se roční kontroly hasicích přístrojů a hydrantů v objektech ve vlastnictví obce a 
jejich případné výměny, cena dle ceníku a schvaluje ukončení původní obchodní 
smlouvy a zajištění pravidelné kontroly, která byla uzavřena s firmou HPPH Plzeň 
(ukončení dohodou) 
- Pronájem garáže v domě čp. 299 ve Hřbitovní ulici v Kladrubech p. Blaženě Šálové, 
na dobu určitou tj. po dobu platnosti smlouvy o nájmu bytu v čp. 299 s tím, že nájemné 
bude stanoveno v nájemní smlouvě  
- Změnu ve smlouvě o nájmu NP v budově čp. 6 v Kladrubech – změna v názvu 
nájemce – RECEPTT, změna činnosti – enviromentální informační centrum ENVIC, 
platnost smlouvy od 1.1.2007 do 31.8.2008 (platnost délky projektu), splatnost 
půlroční, platba na 6 měsíců dopředu 
- Nájemní smlouvu o nájmu NP – prodejny v DPS Kladruby uzavřenou mezi obcí 
Kladruby a p. Pavlem Pauchem, Kladruby 36. Nájemné na dobu určitou od 1.3.2007 do 
31.12.2008, výše nájmu 500,- Kč/měsíc 
- Umístění prodejních stánků na kladrubském náměstí – pouze na vyhrazeném místě 
v levém spodním rohu 
- Osvobození od 5% poplatku ze vstupného ze Včelařského plesu konaného dne 
17.2.2007  
- Pokácení 1 ks hrušně na pozemku u čp. 36 v Kladrubech – hrušeň je stará a proschlá 
- Změnu pracovních hodin pro veřejnost České pošty v Kladrubech, a to 8.oo – 11.oo 
hodin a 13.oo – 16.30 hodin 
- Finanční příspěvky spolkům a organizacím na činnost v roce 2007  
- Změnu názvu komise regionálního rozvoje a výstavby na komisi rozvoje obce 
- Cenu vstupenky na jednotlivé koncerty Kladrubského léta 2007 – 80,- Kč a cena 
předplatného na všechny 4 koncerty 300,- Kč 
- Cenu vstupenky na Folkový večer v Kladrubech dne 4.8.2007 – 60,- Kč 
- Úpravu pozemkové nájemní smlouvy uzavřené s p. Vladimírem Šmahelem, bytem 
Kladruby 268 – zmenšení pronajaté plochy z 1020 m2 na současných 432 m2 – změna 
ceny pozemku na 130,- Kč/rok (0,30 Kč/m2/rok) 
- Odprodej nevyužitého bojleru z MŠ Kladruby – 160 l za cenu 3.000,- Kč 
- Konání trhů na náměstí v Kladrubech vždy 1. středu v měsíci ve spodní části náměstí 
od 8.oo do 17.oo hodin (ostatní dny se budou stánky stavět v prostoru za OÚ) 
- Návrh finanční odměny pro knihovnici MK Kladruby sl. Lenku Bogdanskou                  
a rozšíření provozní doby v knihovně – úterý 17 – 19 hodin, čtvrtek 13 – 19 hodin 
- Pokácení  l ks břízy sousedící s pozemkem rod. Mrňákových v Revoluční ulici 
v Kladrubech – u čp. 342 
- Pokácení 1 ks proschlého akátu v zatáčce cesty vedoucí k čistírně odpadních vod 
naproti rodinnému domu rodiny Švarcových 
- Provedení zahradních úprav u komunikace směrem ke hřbitovu s pojené s kácením 
náletu a suchých stromů v počtu 6 ks 
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- Provedení zahr.úprav spojených s kácením náletu u kostela  a v Husově ul. před čp.6 
- Pronájem objektu bývalé úpravny vody v Kladrubech Českému rybářskému svazu, 
místní organizaci Stříbro, Plzeňská 567, za účelem chovu ryb, za nájemné ve stejné 
výši jako měl předchozí nájemce 
- Využití finančních prostředků získaných za výherní hrací přístroje od firmy Bohemia 
Play spol. s r.o.a firmy Tosimak spol. s r.o. v celkové výši 41.727,- Kč pro veřejně 
prospěšné účely – nákup odpadkových košů a laviček 
- Cenovou nabídku VaK Karlovy Vary, středisko Stříbro na odvodnění komunikace 
v Milevské ulici v Kladrubech za cenu do 20.000,- Kč 
- Vydávání propagačního materiálu zdarma – skládačky české (cena 3,- Kč), skládačky 
německé (cena 10,- Kč), samolepky se znakem obce (cena 10,- Kč) - infocentra 
- Změnu ceny propagačního materiálu – igelitové tašky – ze 4,- Kč na 2,- Kč 
- Účast zástupců obce Kladruby na turnaji družstev měst a obcí v kuželkách dne 
20.4.2007 ve Stříbře a úhradu startovného ve výši 400,- Kč 
- Pozemkovou nájemní smlouvu uzavřenou mezi obcí Kladruby a p. Václavem 
Nedvědem – SHR, bytem Kladruby 315 na p.p.č. 693,867/19, 867/21 v k.ú. Brod u 
Stříbra, celková výměra 4622 m2 za účelem provozování zemědělské činnosti, platnost 
smlouvy od 1.1.2007 do 31.12.2008, roční nájemné 207,- Kč (1% z průměrné ceny 
pozemků) 
- Umístění stolků a židlí před cukrárnou v Kladrubech za cenu 1284,- Kč za období od 
1.4. do 31.10.2007  
- Pronájem NP – garáže v čp. 298 ve Hřbitovní ulici v Kladrubech p. Blaženě Šálové, 
Kladruby 299 s tím, že bude pronajata pouze 1. polovina garáže tj. 22,5 m2 za měsíční 
nájemné 250,- Kč 
- Cenovou nabídku O.Hilfa, Stříbro na provedení malířských prací v bytě č. 4 v domě 
čp. 86 na náměstí v Kladrubech (byt po p. Klečkové) v částce 12.395,- Kč 
- Osvobození od 5% poplatku ze vstupného z Velikonočního koncertu žáků ZUŠ dne 
8.4.2007, organizátorka p. Šmahelová 
- Zakoupení 2 ks reflektorů jako osvětlení nad pódiem jeviště v sále kulturního domu 
v Kladrubech dle nabídky za cenu do 3.998,- Kč za 1 ks 
- Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 7 v domě čp. 356 v Zadní ulici v Kladrubech, 
nájemce p. Roman Michalčík a p. Jaroslava Vrbová, a to do 31.12.2007  
- Prodloužení nájemní smlouvy na ubytování v ubytovně v čp. 6 v Husově ulici v 
Kladrubech p. Josefu Daňkovi, a to do 31.12.2007  
- Dohodu o finančním vyrovnání uzavřenou mezi obcí Kladruby a Honebním 
společenstvem Benešovice (platba za pozemky ve vlastnictví obce Kladruby, které jsou 
součástí uvedené honitby), celkem 14 ha za cenu 15,- Kč/ha, ročně 210,- Kč 
- Dohodu o finančním vyrovnání uzavřenou mezi obcí Kladruby a Honebním 
společenstvem Kladruby – část Vrbice, obec vlastníkem 303,2846 ha pozemků, platba 
15,- Kč/ha, ročně 3.831,- Kč 
- Prodloužení nájemní smlouvy o nájmu pozemků pod skládkou uzavřené mezi obcí 
Kladruby a firmou Ekodepon Černošín na první čtvrtletí letošního roku za stejných 
podmínek jako doposud 
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Rada obce   s o u h l a s i l a   : 
- S vyjádřením ke stavbě – zrušení spínací stanice VN v Zahradní ulici v Kladrubech – 
navrženo postavit u stávajícího transformátoru dva příhradové stožáry a jedním 
vedením jít přes místní komunikaci směrem na příhradový stožár umístěný u RD p. 
Kociánové s tím, že bude nutné provést při výkopových pracích přesazení 1 ks javoru a 
zjistit ochranné pásmo z důvodu stávající výsadby 
 
Rada obce   n e s o u h l a s i l a   : 
- Se stavbou – Kladruby, zrušení spínací stanice VN – jelikož by tímto řešením došlo 
ke dvojímu vedení přes Zahradní ulici, RO žádá o projednání jiného možného řešení 
- S pronájmem obchodu v DPS Kladruby p. Jaroslavu Levému, bytem Stříbro z důvodu 
pronájmu jinému žadateli 
- S návrhem smlouvy o poskytování pojištění od makléřské pojišťovací společnosti 
Alfa Broker  s.r.o. Plzeň 
- S pronájmem objektu bývalé úpravny vody v Kladrubech panu Fronkovi, bytem Stráž 
272, Bor 348 02 za účelem provozování útulku opuštěných zvířat a provozování 
chovné stanice pro psy, chov okrasných rybek a ohrožených vodních živočichů 
z důvodu pronajmutí prostor jinému nájemci 
 
Rada obce     d o p o r u č i l a     : 
- ZO schválit ceny svozu popelnic platné pro rok 2007  
- ZO schválit obnovu operátu v k.ú. Milevo prohlášením vlastníka pozemků – rybník 
na p.p.č. 34 a rybník na p.p.č. 1114 v k.ú. Milevo s tím, že dojde k narovnání 
skutečného stavu a zmocnit radu obce k jednání v celé záležitosti pro obnovu operátu 
k.ú. Milevo 
- K žádosti firmy Zikostav s.r.o. Kladruby o vydání stanoviska k výstavbě Skladu a 3 
b.j. na st.p.č. 197 v k.ú. Kladruby, aby firma Zikostav nejdříve předložila stanoviska 
vlastníků a provozovatelů inženýrských sítí o možnosti napojení a stanovisko NPÚ 
Plzeň k plánované výstavbě, poté bude řešen další postup 
- ZO schválit odprodej  části p.p.č. 2058/1, 1771, 1772/1 a st.p.č. 648/2 v k.ú. Kladruby 
manž. Josefu a Jaroslavě Jašovým, Kladruby 329 za cenu 50,- Kč/m2 + všechny 
náklady spojené s prodejem s tím, že žadatelé o pozemky budou upozorněni, že p.p.č. 
1772/1 je lesním pozemkem, a proto je nutné dodržovat zásady dle zákona o lesích 
nebo provést vynětí z lesního půdního fondu 
- ZO schválit přijetí sponzorského daru od firmy Marketing Systems International, 
spol. s r.o. Modřice u Brna – cukrovinky pro děti na maškarní rej 
- ZO schválit podání žádosti o dotaci z KÚ PK v oblasti kultury pro rok 2007, a to na 
projekt Divadelní rok 2007 a na tématický okruh Hudba pro 30. ročník Kladrubského 
léta 
- ZO schválit podání žádosti o dotaci z KÚ PK z oblasti venkovská zástavba a 
vybavenost na výstavbu dětského hřiště. Celkové náklady 900.000,- Kč. Požadovaná 
dotace 500.000,- Kč. Akce bude realizována v prostoru za OÚ v jarních měsících roku 
2007 
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- ZO schválit podání žádosti o dotaci z KÚ PK z programu rozvoje venkovského 
cestovního ruchu PK na vydání Průvodce naučnou stezkou ve výši 25.000,- Kč, 
celkové náklady  50.000,- Kč. 
- ZO schválit zprávu o výsledku inventarizace obce k 31.12.2006 
- ZO schválit rozpočet obce na rok 2007  
- ZO schválit plán rozvoje obce na rok 2007  
- ZO schválit podání žádosti na KÚ PK o poskytnutí dotace na ekologické projekty 
v rámci PK – podpora projektů a činností v oblasti ochrany a přírody krajiny – ÚSES 
Milevo (následná péče o vysazené stromy na p.p.č. 2017, 2011, 2013 a 2009 v k.ú. 
Milevo) – předpokládané náklady 16.299,- Kč 
- ZO schválit odkoupení zařízení prodejny v DPS Kladruby od sl. Barbory Říhové ve 
výši 25.000,- Kč s tím, že cena zařízení bude promítnuta do nájmu novému nájemci – 
z původních 100,- Kč měsíčně na 500,- Kč za měsíc 
- ZO schválit výsledek hospodaření MŠ Kladruby za rok 2006 – celkový zisk 
69.778,60 Kč s tím že, 67.778,60 Kč bude převedeno do rezervního fondu a 2.000,- Kč 
do fondu odměn 
- ZO schválit výsledek hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2006 – celková ztráta 
203.546,80 Kč s tím, vzniklá ztráta bude částečně kryta rezervním fondem školy 
z minulých let, tj. 79.449,57 Kč a zbylá částka 124.097,23 Kč nebude zřizovatelem 
finančně uhrazena 
- ZO schválit uvolnění částky 31.000,- Kč z rezervního fondu MŠ Kladruby na 
vybavení šaten dětí v MŠ 
- ZO jmenovat do funkce knihovnice Místní knihovny v Kladrubech sl. Lenku 
Bogdanskou, bytem Kladruby, Stříbrská 308 
- ZO schválit pronájem p.p.č. 1990/1 a 1990/10 v k.ú. Kladruby o celkové výměře 
2755 m2, p. Zdeňce Hrochové, bytem Kladruby, Husova 185, na dobu 5 let tj. 
s platností do 31.12.2011 za nájemné 0,30 Kč/m2/rok tj. roční nájemné 827,- Kč a 
s tím, že na pronajatém pozemku nebudou káceny žádné stromy 
- ZO schválit odprodej pozemků p.p.č. 2070/12 o výměře 1 m2 a p.p.č. 2070/11 o 
výměře 29 m2 v k.ú. Kladruby manž. Pavlovi a Ivaně Kociánovým, bytem Kladruby, 
Husova 311 za cenu 50,- Kč/m2 (jedná se o skutečné zaměření chodníku) 
- ZO schválit odkoupení pozemku p.p.č. 2070/10 o výměře 3 m2 v k.ú. Kladruby od 
manž. Pavla a Ivany Kociánových, bytem Kladruby, Husova 311 za cenu 50,- Kč/m2 
(jedná se o skutečné zaměření chodníku – autobusové zastávky u školy) 
- ZO schválit cenovou nabídku firmy BPT, Revoluční 44, Kladruby na opravu dešťové 
kanalizace u domů čp. 355 a čp. 356 v Zadní ulici v Kladrubech a  odvod dešťových 
vod do kanalizace u  ubytovny KD – cena vč. DPH 33.447,93 Kč  
- ZO schválit uzavření smlouvy mezi Obcí Kladruby a VSOZČ Karlovy Vary na 
vymezení závazných podmínek investic do vodovodů a kanalizací sloužících 
zákazníkům na území obce v r. 2007 – 2012 ze strany VSOZČ a vymezení práv a 
povinností smluvních stran souvisejících s financováním takových investic 
- ZO schválit pronájem pozemku bývalého skladu vodáren, st.p.č. 35 o výměře 588 m2 
a p.p.č. 133/2 o výměře 92 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, celková výměra 680 m2 firmě 
Zikostav s.r.o. Třemošná za roční nájemné 2.720,- Kč (4,-Kč/m2) 
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- ZO schválit kupní smlouvu uzavřenou mezi obcí Kladruby a p. Michalem Petráškem, 
Bor, Nádražní 570 na pozemek p.p.č. 1957/26 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 823 
m2, kupní cena 403.270,- Kč 
- ZO schválit záměr odprodeje objektu čp. 86 v Milevě (bývalá prodejna) s tím, že 
bude zpracován znalecký posudek a cena znovu projednána v ZO 
- ZO schválit rozpočtový výhled obce Kladruby na období 2007 – 2010 
- ZO schválit podání žádosti obce Kladruby na Správu a údržbu silnic Stříbro o 
bezúplatný převod pozemků dotčených stavbami chodníků v Husově a Revoluční ulici 
v Kladrubech         
  - p.p.č. 2010/11 o výměře 46 m2                                                                                           
- p.p.č. 2071/3 o výměře 369 m2                                                                                           
- p.p.č. 2008/7 o výměře 145 m2   

    - p.p.č. 2008/8 o výměře 130 m2   vše v k.ú. Kladruby u Stříbra 
- ZO schválit smlouvu o  budoucí smlouvě kupní s firmou Mormoretto a.s. se  sídlem 
v Praze 4,  U Habrovky 247/11 o koupi pozemku p.č. 101/9 v k.ú. Pozorka u Kladrub 
(výměra pozemku 110.466 m2) za cenu 250,- K/m2 tzn. 27.616.500,- Kč, a to za 
předpokladu úpravy smlouvy a zakomponování uvedených podmínek do smlouvy – 
povinnosti kupujícího : 
     - zaplacení daně z převodu nemovitostí 
     - jednorázovou investici ve výši 500.000,- Kč do zeleně v obci 
     - závazek poskytovat  obci sponzorský dar na pořádání festivalu Kladrubské léto,  
a to  podobu 5 let ve výši 20.000,- Kč v každém roce 
  - okolo areálu směrem k obci vysadit a udržovat pruh vzrostlých stromů    
  - úroky ze zálohy zůstanou obci, a to i v případě vracení zálohy 
 
Rada obce    n e d o p o r u č i l a   : 
- ZO schválit Dodatek č. 1 k SOD č. 1/05/06 uzavíraný mezi obcí Kladruby                     
a Radomírem Keslem  - Keros Blovice na akci – Stavební úpravy v ZŠ a MŠ 
v Kladrubech s tím, že se mění předmět díla, cena (navýšení o 697.349,52 Kč vč. 
DPH), termín plnění a platební podmínky a fakturace 
- ZO schválit odprodej zahrádek v lokalitě pod Zahradní ulicí v Kladrubech současným 
nájemcům z důvodu, že tato lokalita je vedena v územním plánu obce pro bytovou 
výstavbu 
 
Rada obce    p o v ě ř i l a    : 
- Starostku a místostarostu obce vejít v jednání se zástupcem bývalé nájemkyně 
prodejny v DPS p. Krásným o ceně zařízení 
- Starostku obce vejít v jednání s Kamenolomy ČR s.r.o. Ostrava – Svinov ohledně 
ceny za pozemek – část  p.p.č. 211/11 v k.ú. Kladruby 
- Starostku obce k jednání s firmou Zevyp pozemky o možnosti napojení a 
spolufinancování při realizaci plynové přípojky v části Pozorka – Žďár 
- Místostarostu obce p. Pospíšila ke zjištění cen čekáren od jiných výrobců 
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- Starostku obce Mgr. Štěrbovou jednáním ohledně úpravy uvedených podmínek 
smlouvy  s firmou Mormoretto a.s. 
 
Zasedání zastupitelstva obce dne 22.2.2007 : 
 
Zastupitelstvo obce projednalo  a    s c h v á l i l o   : 
- Informaci o činnosti rady obce za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení  
- Rozpočet obce na rok 2007  
- Program rozvoje obce na rok 2007 
- Zprávu o výsledku inventarizace obce k 31.12.2006 
- Plán finančního výboru obce Kladruby na rok 2007  
- Plán kontrolního výboru obce Kladruby na rok 2007  
- Ceny svozu popelnic platné pro rok 2007  
- Obnovu operátu v k.ú. Milevo prohlášením vlastníka pozemků – rybník na p.p.č. 34 a 
rybník na p.p.č. 1114 v k.ú. Milevo s tím, že dojde k narovnání skutečného stavu  
- Přijetí sponzorského daru od firmy Marketing Systems International, spol. s r.o. 
Modřice u Brna – cukrovinky pro děti na maškarní rej  
- Podání žádosti o dotaci z KÚ PK v oblasti kultury pro rok 2007, a to na projekt 
Divadelní rok 2007 – 20.000,- Kč a na tématický okruh Hudba pro 30. ročník 
Kladrubského léta – 50.000,- Kč 
- Podání žádosti o dotaci z KÚ PK z oblasti venkovská zástavba a vybavenost na 
výstavbu dětského hřiště. Celkové náklady 900.000,- Kč. Požadovaná dotace 500.000,- 
Kč. Akce bude realizována v prostoru za OÚ v jarních měsících roku 2007 
- Podání žádosti o dotaci z KÚ PK z programu rozvoje venkovského cestovního   
ruchu PK na vydání Průvodce naučnou stezkou ve výši 25.000,- Kč, celkové náklady 
50.000,- Kč 
- Podání žádosti na KÚ PK o poskytnutí dotace na ekologické projekty v rámci PK – 
podpora projektů a činností v oblasti ochrany a přírody krajiny – ÚSES Milevo 
(následná péče o vysazené stromy na p.p.č. 2017, 2011, 2013 a 2009 v k.ú. Milevo) – 
předpokládané náklady 16.299,- Kč 
- Podání žádosti o dotaci od firmy Alcoa Fujikura Czech Stříbro na ozelenění obce a 
vybudování dětského hřiště 
- Výsledek hospodaření MŠ Kladruby za rok 2006 – celkový zisk 69.778,60 Kč s tím 
že, 67.778,60 Kč bude převedeno do rezervního fondu a 2.000,- Kč do fondu odměn 
- Výsledek hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2006 – celková ztráta 203.546,80 Kč 
s tím, vzniklá ztráta bude částečně kryta rezervním fondem školy z minulých let, tj. 
79.449,57 Kč a zbylá částka 124.097,23 Kč nebude zřizovatelem finančně uhrazena 
- Uvolnění částky 31.000,- Kč z rezervního fondu MŠ Kladruby na vybavení šaten dětí 
v MŠ 
- Odkoupení zařízení prodejny v DPS Kladruby od sl. Barbory Říhové ve výši 25.000,- 
Kč s tím, že cena zařízení bude promítnuta do nájmu novému nájemci – z původních 
100,- Kč měsíčně na 500,- Kč za měsíc 

 14

- Odprodej p.p.č. 134 v k.ú. Kladruby manž. Janu a Heleně Semorádovým, bytem 
Kladruby 341, pozemek o výměře 847 m2, cena 50,-Kč/m2 tj. celkem 42.350,- Kč 
- Kupní smlouvu na koupi pozemkové parcely určené k zástavbě č. 1957/24 v k.ú. 
Kladruby o výměře 992 m2, uzavřenou mezi Obcí Kladruby a p. Jiřím Kuršem a sl. 
Jitkou Švecovou,  bytem Kladruby, Husova 224, za cenu 490,- Kč/m2 tj. 486.080,- Kč 
 
Zastupitelstvo obce     n e s c h v á l i l o   : 
- Dodatek č. 1 k SOD č. 1/05/06 uzavřený mezi obcí Kladruby a Radomírem Keslem  - 
Keros Blovice na akci – Stavební úpravy v ZŠ a MŠ v Kladrubech s tím, že se mění 
předmět díla, cena (navýšení o 697.349,52 Kč vč. DPH), termín plnění a platební 
podmínky a fakturace 
 

Zastupitelstvo obce    z m o c n i l o   : 
- Radu obce k jednání v celé záležitosti pro obnovu operátu k.ú. Milevo 
 
Zastupitelstvo obce    j m e n o v a l o   : 
- Do funkce knihovnice Místní knihovny v Kladrubech sl. Lenku Bogdanskou, bytem 
Kladruby, Stříbrská 308 s platností od 1.3.2007. 
      Irena Löriková, pracovnice OÚ 
 
Jednání starostky a místostarosty obce : 
6.2. -  jednání se zástupci pivovaru Chodovar v Chodové Plané ohledně restaurace 
            U Koruny (starostka + místostarosta) 
13.2. -  zasedání předsednictva Stříbrského regionu (místostarosta) 
16.2. -  jednání s jednatelem pivovaru Chodovar (místostarosta) 
16.2. -  jednání na Ředitelství Hasičského záchranného sboru v Plzni ohledně dotace na      
            nové hasičské auto (starostka) 
19.2. -  jednání s firmou Silnice Nýřany (starostka)    
20.2. -  školení starostů obcí v oblasti krizového řízení v Tachově (starostka) 
20.2. -  jednání s firmou Eko-Separ Nýřany  (starostka + místostarosta) 
21.2. -  krajské setkání starostů v Plzni (starostka) 
21.2. -  zasedání rady obce 
22.2. -  pracovní setkání s poslancem PČR Ing. Votavou v Tachově ohledně jednání o    
            možnostech čerpání prostředků z evropských fondů (starostka) 
28.2. -  jednání s firmou Silnice Nýřany (starostka) 
28.2. -  jednání v AFL Stříbro (starostka + místostarosta) 
5.3. -  jednání se starosty na MěÚ Tachov s šéfredaktorem Tachovského deníku   
            (starostka) 
6.3. -  Den malých obcí Praha (starostka) 
7.3. -  jednání s důchodci v DPS Kladruby (starostka) 
7.3.   -  zasedání rady obce 
8.3.   -  příprava administrátorů a předkladatelů projektů pro nové programovací 
období  EU 2007 – 2013 – Horšovský Týn  (místostarosta) 
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9.3.   -  příprava administrátorů a předkladatelů projektů pro nové programovací 
období EU 2007 – 2013 – Horšovský Týn  (místostarosta) 

9.3. -  jednání na KÚ PK ohledně silnice Láz – Vrbice 
12.3. -  jednání společnosti GeoLoci v Plané (místostarosta) 
13.3. -  jednání u Okresního soudu v Tachově 
14.3. -  jednání s ředitelem pobočky České pojišťovny v Tachově ohledně přípravy   
            vánočního koncertu (starostka) 
15.3. -  setkání starostů okr. Tachov s představiteli Plzeňského kraje a KÚ  
            v Konstantinových Lázních (starostka) 
19.3. -  jednání v Městském muzeu ve Stříbře (starostka + místostarosta) 
20.3. -  porada starostů správního obvodu Stříbro v Černošíně (starostka) 
20.3. -  jednání Stříbrského regionu (místostarosta) 
23.3. -  jednání s farním administrátorem v Kladrubech (starostka + místostarosta) 
23.3. -  zasedání Valné hromady Euregia Egrensis ve Stříbře (starostka) 
27.3. -  členská schůze Sdružení obcí Černošín k provozu skládky (starostka) 
27.3. -  zasedání rady obce 
28.3. -  studijní pobyt v prostoru MAS Ekoregion Úhlava v Nýrsku (místostarosta) 
28.3. -  jednání se zástupcem petičního výboru Borovany ohledně výstavby 
vybudování rekreačně rekondičního areálu Borovany 
29.3. -  studijní pobyt v prostoru MAS Ekoregion Úhlava v Nýrsku (místostarosta) 
30.3. -  účast na zasedání zastupitelstva města Bor – výstavba rekreačního areálu  
            Borovany  (starostka) 
2.4. -  jednání se zástupcem firmy Ekodepon Černošín ohledně skládky (starostka +        
            místostarosta) 
2.4.   -  jednání se zástupcem firmy Kamenolomy Ostrava (starostka + místostarosta) 
3.4. -  jednání  s ředitelem Správy a údržby silnic Stříbro (starostka + místostarosta) 
3.4.   -  jednání se zástupce VaK Stříbro p. Voldřichem (starostka + místostarosta) 
4.4. -  jednání se starostou obce Kostelec p. Trhlíkem (starostka + místostarosta) 
4.4.   -  jednání s kastelánem kláštera Kladruby ing. Zoubkem (starostka + 
místostarosta) 
5.4. -  příprava administrátorů a předkladatelů projektů pro nové programovací období  
            EU 2007 – 2013 – Horšovský Týn  (místostarosta) 
5.4.   -  jednání na Pozemkovém fondu v Tachově (starostka) 
5.4.   -  jednání v Základní škole Kladruby (starostka) 
6.4. -  účast na semináři firmy EKO-KOM a.s. o vedení výkaznictví systému zpětného  
            odběru obalů v roce 2007 (starostka) 
6.4.   -  účast na workshopu „Event marketing v cestovním ruchu“ s účastí JUDr. Pavla   
            Teličky (starostka) 
6.4.   -  příprava administrátorů a předkladatelů projektů pro nové programovací 
období EU 2007 – 2013 – Horšovský Týn  (místostarosta) 
11.4. -  zasedání rady obce 
11.4. -  jednání s ředitelem ZŠ z německého Altenstadtu a starostou z Zwiefaltenu   
            (starostka + místostarosta) 
12.4. -  účast na valné hromadě HS Benešovice (místostarosta) 
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12.4. -  konference MAS ve Stříbře (místostarosta) 
17.4. -  účast na semináři Veřejné zakázky pro obce v Plzni (starostka) 
18.4. -  jednání se zástupci německé delegace (starostka) 
19.4. -  účast na slavnostním oceňování dárců krve v Tachově (starostka) 
19.4. -  valná hromada honebního společenstva obce Kladruby – Brod u Stříbra  
            (místostarosta) 
20.4. -  účast na turnaji družstev MěÚ a OÚ v kuželkách, vyhlášeného Městským 
úřadem ve Stříbře (starostka + místostarosta). 
           Irena Löriková, prac. OÚ Kladruby 

 
 
 
Rozpočet na rok 2007 
 
 
Příjmová část  
 
  Kapitola rok 2007 

1111 Daň z příjmů FO 1 910 000   
1112 Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin. 360 000   
1113 Daň FO vybíraná srážkou 125 000  
1119 Daň FO do roz.obcí dle prac. 100 000   
1121 Daň z příjmů PO 2 300 000   
1122 Daň z příjmů PO za obce 120 000   
1211 Daň z přidané hodnoty 3 600 000   
1333 Za ukládání odpadu 2 800 000   
1341 Poplatek ze psů 28 000   
1343 Za užívání veřej.prostr. 54 000   
1344 Poplatek ze vstupného 5 960   
1347 Za provoz VHA 60 000   
1351 Příjmy z provozu VHA 20 000   
1361 Správní poplatky 70 000   
1511 Daň z nemovitosti 1 050 000   
2460 Splátka od občanů FRB+TŽS 204 000   
4112 Dotace KÚ 471 580   
4116 Dotace ÚP VPP 640 000   
4121 Dotace NN ZŠ od obcí 425 020   

1039  2111 splátky dluhu od Kladr.lesů  50 010   
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1039  2131 nájem pozemky Kladr.lesy 495 330   
1039  2132 Pronájem PILNICE 134 680   
1039  2132 pronájem KANCELÁŘÍ LESY 50 000   
3111  2132 Nájemné MŠ 128 700   
3113  2132 Nájemné ZŠ 297 300   
3314  2111 Knihovna - členské přísp. 2 000   
3319  2111 Příjmy z našich kul.akcí 30 000   
3319  2111 org.3319 Kladrubské léto 60 000   
3319  2321 Fin. příspěvky Kladrubské léto 50 000   
3612  2111 Nájemné byty 2 100 000   
3632  2111 Poplatky z hrobů 15 000   
3636   2131 Poplatek za pozemky 150 000   
3636  2327 Z dob. prostoru 50 000   
6171  3111 Příjmy z prodeje pozemků 1 500 000   
3613  2132 Ekonom. pronájem 550 000   
3639  2133 Příjmy z pronájmu MV 2 000   
3722  2111 Skládkovné od občanů 64 000   
3722  2131 Pronájem pozemku K+G 150 000   
3722  2132 Tříděný odpad  50 000   
4351  2111 Nájemné DPS 1 000 000   
4351 2111 org.4317 Výkon pečovatelské služby 15 000   
6171  2111 Příjmy správa 50 000   
6171  2321 neinvestiční dary 5 000   
6310  2141 příjmy z úroků 10 000   
      
    21 352 580   
      
   
   
Financování:   
   

8124 Splátky úvěru DPS -1 000 000,00   
8115 SF -104 000,00   
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Výdajová část  
§ název  plán 2007  

1039 Lesní hospod.plán                            227 500  

2212 komunikace                              50 000  

2219 Doprava  a pozemní komunikace                            207 060  

2310 Pitná voda                            151 000  

2321 Kanalizace a odpad.voda                              10 000  

3111 Mateřská škola                            615 200  

  6121 nákup robotu                              50 000  

3113 Základní škola                         1 666 800  

  6121 nákup robotu                            180 000  

3314 Knihovny                              56 000  

3319 SPOZ org. 3300                              20 000  

3319 Kultura                            299 650  

3319 Kladrubské léto org.3319                            200 000  

3392 členské příspěvky sdružení                              26 300  

3612 Bytové hospodářství                         1 986 000  

3613 Nebytové prostory                            825 000  

3631 Veřejné osvětlení                            280 000  

3632 Pohřebnictví                              15 000  

3635 Výstavba obce 2 070 170   

3636 Územní rozvoj - pozemky                            267 000  

3639 Technické služby org. 8                         1 976 100  

3722 Odpadové hospořáství                            420 000  

3745 Veřejná zeleň                              50 000  

4351 Domovy - penziony pro star.obč.                            648 800  

4319 Služby důchodcům                              14 000  

5512 SDH                         3 181 000  

6112 Zastupitelstvo obce                         1 372 000  

6171 Všeobecná správa                         3 492 000  

  Výdaje celkem:                       20 356 580  
     Miroslava Škorvánková, prac.OÚ 
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Program rozvoje obce Kladruby na rok 2007  
 

Akce Plán   

L á z     

Úrdžba VO 5 000 Kč   

Úprava a údržba komunikací   V rámci provozu TS 

Celkem Láz 5 000 Kč   

V r b i c e     

Úrdžba VO 5 000 Kč   

Odvodnění komunikace 20 000 Kč   

Úprava a údržba komunikací   V rámci provozu TS 

Celkem Vrbice 25 000 Kč   

B r o d     

Úrdžba VO 4 000 Kč   

Provoz vodárny 100 000 Kč   

Oprava kaple 300 000 Kč Norské fondy 

Úprava a údržba komunikací     

Celkem Brod 404 000 Kč   

  T u n ě c h o d y   

Úrdžba VO 2 000 Kč   

Desinfekce studní a rozbor vody 5 000 Kč   

Úprava a údržba komunikací   V rámci provozu TS 

Celkem Tuněchody 7 000 Kč   

                             Milevo   

Úrdžba VO 4 000 Kč   

Desinfekce studní a rozbor vody 5 000 Kč   

Úprava  komunikací   V rámci provozu TS 

Celkem Milevo 9 000 Kč   

Obce finance celkem (bez oprav a 
údržby)  * 450 000 Kč 
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K l a d r u b y     

Vodní hospodářství      

Desinfekce studní a rozbor vody 20 000 Kč   
Celkem - vodní  hospodářství 20 000 Kč   
      
Údržba VO      
Oprava a údržba VO 50 000 Kč   
Údržba VO celkem 50 000 Kč   

      

ZŠ     

Nákup robora ŠK 180 000 Kč   

Oprava rampy ŠK 30 000 Kč   
Celkem - základní škola 30 000 Kč   
      

MŠ     

Nákup robota ŠK 50 000 Kč   

Zajištění objektu 20 000 Kč   
Celkem - mateřská škola 70 000 Kč   
      

SDH     

Vybavení 80 000 Kč   

Nákup vozidla 5 000 000 Kč   

Celkem - SDH 5 080 000 Kč   

      

Údržba bytového hospodářství     

Ostatní údržba a opravy BF +  revize 540 000 Kč   

Oprava fasády čp. 36 129 000 Kč   

Oprava zdi čp. 81 61 000 Kč   

Oprava fasády čp. 298 - 299 156 000 Kč   

Stoupačka čp. 260 94 000 Kč   
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Celkem - bytové hospodářství 980 000 Kč   

      

Veřejná zeleň     

Nákup a údržba zeleně 50 000 Kč   
Celkem - veřejná zeleň 50 000 Kč   

      

Komunikace     

Komunikace   100 000 Kč   
Celkem - komunikace 100 000 Kč   

      

Místní hospodářství, NP     
Oprava zdi čp. 6 10 000 Kč   
Ostatní údržba a opravy NP 390 000 Kč   
Celkem - místní hospodářství 400 000 Kč   
      

SaUZ - KD     

Dovybavení ubytovny 10 000 Kč   

Vybavení zahradního posezení 10 000 Kč   
Celkem SaUZ - KD 20 000 Kč   
      

DPS     

Opravy a údržba 5 000 Kč   

Vybavení  20 000 Kč   
Celkem DPS  25 000 Kč   

      

Pohřebnictví     

Oprava schodů  5 000 Kč   

Běžné opravy a údržba  10 000 Kč   
Celkem - pohřebnictví 15 000 Kč   
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Technické služby     

Zabezpečení objektu 10 000 Kč   

Opravy a údržba  90 000 Kč   

Vybavení TS 80 000 Kč   

Nákup techniky 150 000 Kč   

Technické služby celkem  330 000 Kč   

   

Výstavba obcí     

Dětské hřiště 900 000 Kč   

PD  byty pro příj. vym. skup. obyv. 160 000 Kč   

Výstavba  bytů pro příj. vym. skup. ob. 24 000 000 Kč Hypotéka a dotace 

Autobusová čekárna Vrbice 40 000 Kč   

PD chodníky Husova 200 000 Kč   

PD chodník Stříbrská k DPS 70 000 Kč   

PD chodník Revoluční 150 000 Kč   

PD chodník Husova - klášter 200 000 Kč   

Vodovodní vrt - hřbitov 30 000 Kč   

Finance celkem - výstavba obcí 25 750 000 Kč   

   

Název - žádost o dotaci Celková cena Dotace 

Dětské hřiště 900 000 Kč KÚ 

C E L K E M 900 000 Kč   

   
 
              
 
 
 
                                             Jaroslav Pospíšil, místostarosta  
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Nakládání s vodami - odběr podzemních a povrchových vod 
 
 Ministerstvo zemědělství ČR zahájilo kampaň k některým ustanovením 
vodního zákona (zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů, 
v platném znění). S ohledem na velké množství dotazů, se kterými se v posledních 
dnech setkává zdejší vodoprávní úřad, považujeme za vhodné zopakovat některé 
skutečnosti. 
 
 K 1. lednu 2008 zaniká platnost povolení k odběru povrchových nebo 
podzemních vod, která byly vydána a nabyla právní moci do 31.12.2001. Povolení 
vydaná po 1.1.2002 nadále platí. Toto se týká povolení pro účely podnikání – vydaná 
tedy např. právnickým osobám, soukromě hospodařícím zemědělcům pro účely 
zemědělské výroby nebo napájení dobytka atp. V takovýchto případech je tedy třeba 
požádat o nové povolení (na předepsaných formulářích – jsou k dispozici na stránkách 
www.mze.cz – vodní hospodářství – státní správa ve VH – vzory žádostí ve 
vodoprávním řízení nebo na zdejším vodoprávním úřadě). Výše uvedené se 
nevztahuje na povolení k odběru podzemní vody ze zdroje určeného pro 
individuální zásobování domácností vodou, tyto jsou dále v platnosti bez ohledu na 
datum vydání.  
 
 Povolení není tedy třeba  pro odběr podzemní vody ze studny vybudované 
před r. 1955. Tento odběr se považuje za povolený (v listinné podobě  žádné 
rozhodnutí vydáno být nemuselo). Pokud zároveň odběr podzemní vody slouží, podle 
prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácností pitnou vodou (např. 
k vaření, mytí, splachování WC, zalévání zahrady) považuje se odběr za povolený i po 
1.1.2008, o žádné nové povolení není třeba žádat. Není podstatné, zda se jedná o 
zásobování domácností v místě trvalého bydlení nebo v místě rekreační chaty či 
chalupy.  Stáří studny před r. 1955 není třeba prokazovat, pokud by to bylo potřeba, 
pak stačí svědecky či čestným prohlášením s ohledem na stáří nemovitosti, které je 
vodou ze studny zásobena atp.  
 Povolení není třeba, pokud je voda odebírána prostřednictvím veřejného 
vodovodu a povolení není ani nutné, pokud k odběru povrchové vody (potok, řeka, 
rybník) není využíváno technické zařízení. 
 Pokud někdo odebírá vodu bez povolení ze studny vybudované po r. 1955, 
měl by požádat o jeho vydání příslušný vodoprávní úřad. Více informací je možné 
získat na bezplatné informační lince 800 101 197 a na www.zanikpovoleni.cz. 
 
  
    Za informace děkujeme Ing. Daně Rožánkové, CSc.  

        -vedoucí  odboru  životního  prostředí  na  MěÚ Stříbro  
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 
 
M a t e ř s k á     š k o l a :                                                             
 
Vynášení Moreny 
Děti ze třídy koťat                     
se rozloučily s paní Zimou.          
Ve třídě si vyrobili Morenu             
ze starých šatů . Naučili se 
taneček „Zima už je za námi“           
a říkadlo              
„Zimo,zimo,táhni pryč“. 
S vyzdobenou Morenou                 
se vydali k rybníčku,kde Morenu 
spálili.Před tím se s ní ještě 
všechny děti vyfotily. 
 
 
 
Probuzení jarní zahrady 
Po spálení Moreny začaly děti 
s jarní výzdobou třídy.Třídu 
vyzdobili jarními sluníčky a 
vyrobili vílu Jarněnku. 
Na slavnostní otevírání zahrady 
se děvčata proměnila ve víly a 
chlapci v zahradní skřítky.Také 
paní učitelky se proměnily 
v zahradní víly.Klíčem odemkli 
zahradu,probudili stromy jarní 
písničkou a ozdobili je barevnými 
fáborky. 
 
 
Velikonoce  

Čas před Velikonocemi děti trávily velkými přípravami.V každé třídě se 
zdobila vajíčka, vyráběli se velikonoční zajíčci, slepičky a kohoutci. Vždy, když jsem 
dětem přinesla svačinku, mne čekalo něco nového, s čím se děti chtěly pochlubit. A tak 
i já jsem dětem na oplátku něco připravila. Do každé třídy jsem upekla k dopolední 
svačince velikonočního beránka – no raději bych měla říci BERANA! 
Dětem moc chutnal a překvapení byla vyrovnaná! 
                                       Renata Zíková – kuchařka MŠ 
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Děti z MŠ vyhlásily soutěž „O 
nejveselejší velikonoční vajíčko“. 
Se zdobením vajíček pomáhali 
některým dětem i jejich rodiče.Mohli 
zdobit kraslice i papírová vejce 
jakoukoliv technikou. 
Ozdobenými vajíčky si pak děti 
vyzdobily třídu.  
 Pauchová,Kertysová 
  
   
Jaro je tady  
I když paní Zima nebyla příliš štědrá na svou sněhovou nadílku ( sáňkování, koulování 
jen pár dnů – žádná pořádná legrace ), jaro jako kdyby nevědělo, zda může nebo 
nemůže zaklepat na dveře. A my už víme proč! Víte kolik práce má v tomto období 
víla Jarněnka? Musí obejít všechny stromy, keře, kytičky, pěkně polehounku je 
probudit ze zimního spánku, aby nám celé léto až do podzimu zase dělaly na zahradách 
a v parcích společnost. No, a to musíte uznat, je nějaké běhání. A tak nás víla Jarněnka 
požádala o pomoc – prostě „ nestíhá“! 

 
S dětmi jsme si vyrobili „jarněnkové“ čelenky, kouzelné hůlky a velký klíč a mohli 
jsme, coby skřítci a víly, na naší školní zahradě probouzet a odemykat všechny stromy 
a keře. Stromečkům jsme zazpívali krátkou písničku a větvičky ozdobili barevnými 
mašličkami, aby víla Jarněnka věděla, kde ji zastoupili malí pomocníci. 

     Zuzana Křížová, učitelka MŠ  
 
Zápis do Mateřské školy Kladruby pro rok 2007/2008 
           O docházku svých dětí do MŠ projevilo zájem 14 rodičů. Pouze jedno dítě bude 
v příštím roce předškolního věku, ostatní jsou převážně tříleté. Žádosti o umístění byly 
přijaty všechny, takže se naše MŠ může těšit v září  na 25 dětí v každé třídě. 
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  Práce na zahradách v MŠ 
          Během měsíce března jsme oslovovali rodiče a zaměstnance AFL, kteří by nám 
byli opět ochotni pomoci získat peníze z grantu AFL. Pomoc všech  spočívala  na 
úpravách zahrad MŠ. Potřebovali jsme jim dát novou podobu tak, jak káží nové normy 
EU. 
        Ve dnech 31.3. a 7.4.07 jsme se sešli (včetně  několika našich stávajících                  
i minulých svěřenců), abychom i za pomoci těžké techniky začali budovat dopadové 
zóny pod atrakcemi pro děti, které budou následně doplněny o plavený kačírek-což je 
název pro malé drobné kamínky. Všichni přítomní měli plné ruce práce, protože se 
odvážel starý písek z pískovišť (nahradil ho nový), natíral se plot před MŠ, lavičky          
a stolky, dřevění koníci, i kovové průlezky. Přemístila se dvojvahadlová houpačka           
a dle norem se pod sedátky umístila tzv.dorazová zóna z pneumatik. Připravil se i sběr 
starého železa a hned byl odvezen do sběrny. Dokončena byla pohyblivá lávka a další 

chybí pouze málo. Odstraněny byly i nebezpečné příčky na průlezkách. 
        Zkrátka a dobře-udělala se u nás spousta práce a další spousta nás ještě čeká. 
Touto cestou děkuji všem rodičům,dětem i zaměstnancům AFL ( manž. Kovaříkovi, 
p.Kokrment, p.Ende, p.Hinterholzinger, p.Šmíd, manž.Demeterovi, p.Demeter A., 
p.Jozová E., p.Jozová D., p.Žák, p.Kertys,F. Med, D.Kertys, I.Kertysová, 
E.Jozová,p.Kotrlík, p.Walter ), pracovnicím MŠ i OÚ v Kladrubech za ochotu              
a spolupráci.                                                                                                          
                                        Alena Medová, ředitelka MŠ  
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Z á k l a d n í      š k o l a : 
 
 
Maglajz Boulder Cup, Kladruby 3.3. 2007 
     V sobotu  3.března se konal v Kladrubech u Stříbra 1.ročník závodů v boulderingu 
žáků základních škol a byla tak zahájena série pěti závodů pro mladé lezce                     
ve stříbrském regionu pro tento rok . 
     Do tělocvičny ZŠ Kladruby se dostavilo celkem 37 závodníků z Kladrub, Stříbra, 
Mariánských Lázní a Domažlic.  Startovalo se ve čtyřech kategoriích, zvlášť hoši            
a dívky. Dopolední kvalifikace určila postupující, kteří pak v odpoledním finále museli 
předvést skutečně kvalitní výkony.  Všichni medailisté /plná polovina z kladrubské ZŠ/ 
dostali pěkné ceny a diplom, ale zkrátka nepřišli ani ti, kteří se neumístili.  
     Za pořadatele  bych rád poděkoval členům horolezeckého kroužku Skoba ze Stříbra 
za pomoc s přípravou a organizací závodů, sponzorům /Alcoa Fujikura Stříbro, 
Poštovní spořitelna, Extreme systém , STAHL Eurookna, Cukrárna H.Zdvihalová/           
a OÚ Kladruby za finanční zabezpečení celé akce.  
  
     Pavel Nový,  horolezecký kroužek Maglajz 
 
 
ČLÁNKY  Z  REDAKCE „NAŠENOVINY“:  
 
Český rock 

Ve čtvrtek 12. dubna se v kulturním domě konal pro žáky 5. – 9. třídy hudební 
pořad s názvem Český rock. Dva účinkující (první zpěvák a muzikant a druhý zpěvák, 
muzikant a moderátor v jedné osobě) nás zábavnou formou seznámili s historií české 
rockové hudby přibližně od 50. let 20. století. Řeč byla o různých, více i méně 
známých, skupinách, zpěvácích a písních. Vše bylo doplněno řadou ukázek – naživo 
hraných i pouštěných ze záznamu. Na závěr pořadu se ještě uskutečnila znalostní 
soutěž učitelé versus žáci o časopis s CD.     (BuNi) 

 
Projektový den Velikonoce 
4. dubna, poslední den před velikonočními prázdninami, se v ZŠ uskutečnil další 
projektový den. Žáci si mohli vybrat svou činnost pro tento den z řady možností. Na 1. 
stupni mohli např. tlouct špačka, hrát kuličky, plést pomlázky, malovat vajíčka 
voskovou technikou, naučit se velikonoční koledy, nebo vyrábět dekorace do oken. Na 
2. stupni si žáci mohli zvolit z následujících činností: zhotovení venkovní dekorace 
z vrbového proutí, zdobení perníčků a cukroví z lineckého těsta, výroby píšťalek, 
pletení pomlázek, zdobení vajíček ubrouskovou technikou, vystřihování velikonočních 
dekorací… apod. Všichni se dobře pobavili a příjemně se naladili na velikonoční 
svátky, byl to pěkný den. 

(VI. tř.) 
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Světový den vody 
22. březen je Světovým dnem vody. Vyučování v kladrubské ZŠ se proto celý den 

týkalo pouze vody. Žáci při hodinách např. četli, psali i ilustrovali příběhy o vodě, 
vyráběli německé pexeso s tematikou vody, shlédli dokumentární filmy samozřejmě 
také o vodě, vymýšleli životopisy kapky vody, zakreslovali schémata koloběhu vody v 
přírodě, zabývali se úlohou vody v historii lidstva a řadou dalších zajímavých témat. A 
k jakému závěru jsme došli? Voda nás provází životem každý den – mnohdy aniž si to 
uvědomujeme.        (VI. tř.) 
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Střípky ze ZŠ  
 

- 23. únor nám hodně dlouho zůstane v paměti. Páteční vyučování se pomalu 
chýlilo ke konci, všichni se těšili na víkend a nikoho nenapadlo, že vyhlášený 
požární poplach může být skutečný. V plynové kotelně základní školy hořela 
řídící jednotka a detektor úniku plynu spustil sirénu. Byla provedena evakuace 
tříd a přivoláni hasiči. Naštěstí se požár podařilo uhasit již před příjezdem 
stříbrských a kladrubských hasičů a nikdo nebyl zraněn. Škoda na zařízení 
plynové kotelny však byla velká a bylo potřeba zrekonstruovat zejména 
elektroinstalaci a vybavit kotle novou řídící jednotkou. Chtěli bychom 
poděkovat všem, kteří se na opravách a úklidu po požáru podíleli / p.Hilf, 
firma p. Mašáta, firma Thermi Mariánské Lázně, firma Zikostav, p. Timura a 
p. Kaněrová/ 

- 3.3. se konal 1.ročník závodů  mládeže na umělé horolezecké stěně Maglajz 
Boulder Cup /viz článek/ 

- 10.3. se tři členové horolezeckého kroužku zúčastnili táboření na Šumavě, 
které bylo zpestřeno lezením v oblastech Dlouhá Ves a Kalovy 

- 14.3. se mladší žáci /6.-7.tř./ zúčastnili okresního turnaje v sálové kopané 
v Bezdružicích. V konkurenci deseti mužstev vybojovali sedmé místo. 

- 16.3. reprezentovala minivýprava z naší školy na slavnostním shromáždění ve 
Vohenstraussu. Byla zde představena kniha povídek českých, německých a 
polských žáků, na které se podíleli i žáci z naší školy. 

- 16.3. se ve škole konalo místní kolo matematické soutěže Klokan 
- 22.3. probíhalo školní vyučování  v duchu Světového dne vody /viz. článek/ 
- od 29.3. jezdí třeťáci a čtvrťáci na plavecký výcvik do tachovského bazénu 

/celkem 10 dvouhodinových lekcí/ 
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
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2.4. shlédli naši žáci pořad „Velikonoční otvírání pokladů“, který však nesplnil 
naše očekávání. Místo motivace pro plánovaný projektový den k Velikonocům 
jsme se dočkali spíše zklamání. Poučení pro příště… 
- 4.4. se celá škola zapojila do projektu Velikonoce /viz. článek/ 
- 12.4. navštívili žáci 5. – 9. třídy výchovný koncert „Český rock“, který opět 

výborně připravili Milan Parnahaj a Josef Šlik z Karlových Varů. Koncert se 
konal v kulturním domě a hezké prostředí i akustika přispěly k skvělému 
zážitku . 

- 14.4. vyrazilo celkem osm členů našeho horolezeckého kroužku do skalní 
lokality Kozelka na severním Plzeňsku. Společně se stříbrskými a 
mariánskolázeňskými lezci čítala naše výprava přes třicet lezců ve věku od 
šesti do šestačtyřiceti let. Skvělé počasí, nálada, výkony,skalní útvary a 
příroda – tak se dá charakterizovat tento nádherný víkend … 

- 17.4. se nejstarší chlapci z horolezeckého kroužku Maglajz zúčastnili již 
druhého závodu Tendon Cupu v lezení na obtížnost /výsledky v příštím 
Zpravodaji/ 

- 17.4. se ve Stříbře konalo úvodní kolo Coca Cola školského poháru v kopané. 
Naše družstvo sehrálo zápasy se ZŠ Mánesova Stříbro, ZŠ Heřmanova Huť        
a ZŠ Blatnice. /výsledky utkání v příštím Zpravodaji/ 

- 20.4. se konal ekologicky zaměřený projektový den  ke Dni Země /více 
v příštím Zpravodaji/ 

           Pavel Nový, zást.řed. ZŠ 
 
 

 
 
Úspěch žáků kladrubské pobočky ZUŠ 
Letošní soutěže v komorní hře dechových nástrojů ZUŠ, která je vyhlašována 
Ministerstvem školství jednou za tři roky, se zúčastnilo i Quartetto z kladrubské 
hudební školy. Na sopránovou, altovou a tenorovou zobcovou flétnu 
hráli: 
Matěj Havránek, Aleš Rubáš, Eliška Pomyjová, František Havránek. 
V okresním regionálním kole si vybojovali první místo. Postoupili 
do krajského kola, které se konalo 17.3. v Plzni.   
Naši žáci obsadili druhé místo,  což je velký úspěch v konkurenci  
12  souborů celého kraje a velkých plzeňských škol.                           
Za úspěch jim gratulujeme. 
     

Stanislava Šmahelová, učitelka ZUŠ 
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Dětem: 
 
POPLETENÝ   TEXT 
 
Vlk obecný je největší, nejznámější a nejrozšířenější psovitá šelma. Žije na 
celé severní polokouli a je …………………………………………………….. 
 
V textu oprav chyby, ze správných písmenek po řádcích sestav tajenku. 
 
První zvíře, které si člověk ochočil, byl pravděpodobně les. Ne nadarmo se 
o  něm říká, že je nejlepší pšítel člověka. Lidé chovají psy nejen jako 
oblíbané společníky, ale i jako hlívače, lovce, s vyhlodávání drog, ponocníky 
policie i jako průvodce slepců. Eskymáci se dovažují za bohaté či chudé 
podle toho, kolik psů mají. Pes, který umí dobře táhnout laně, je pro ně 
pravý poklus. Málokdo ví, že skoro stejně výběrný čich jako psi mají motýli. 
Vědci se doznívají, že předkem psa je malý vlk indický a o milo větší vlk 
euroasijský. Lidé se často dělí na ty, kteří mají víme rádi psy, a na ty, kteří 
zase majó o modně raději kačky. 
 
POPLETENÁ   RČENÍ 
Pták emu je zajímavý tím, že když samice snese vejce, musí se pak o ně 
starat budoucí otec. Celou dobu, co na nich sedí, …………, …………… 
a ……….A když se potomci konečně vyklubou, pečuje o ně dalších osm 
měsíců. 
 
Spojte k sobě správná rčení a pak dole pod podtržení doplňte písmeno uvedené za 
správným dokončením k číslu, které je na začátku rčení. 

1. Pečení holubi ……………………………pěkně mu zpívají – I 
2. Lepší vrabec v hrsti ……………………..nejvíc křičí    - Á 
3. Každý pták zpívá ………………………..oko nevyklove   - L 
4. Zadarmo …………………………………dál doskáče           - K 
5. Jedna vlaštovka ………………….než holub na střeše – E 
6. Když ptáčka lapají ………………….nelítají do huby   - N 
7. Ranní ptáče ……………………………….jak umí                - J 
8. Potrefená husa ……………………………jaro nedělá        - P 
9. Vrána vráně ………………………………ani kuře nehrabe  – Í 
 

             1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 4                        1 2 5 6 3 21 2 5 6 3 21 2 5 6 3 21 2 5 6 3 2                        1 2 7 8 9 41 2 7 8 9 41 2 7 8 9 41 2 7 8 9 4        

           _________       ___________         ____________ 
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Ž E L E Z Á Ř S T V Í       Kladrubských lesů nabízí : 
 

 stavební hřebíky, kleště, 
vrtáky, kotouče řezné, brusné, 
ostřící,  
kladiva, sekery, šroubováky, 
zámky, vruty, hmoždinky, 
brusné papíry, násady, lopaty, 
krumpáče, rýče, pilky 
zahradní, košťata, smetáčky, 
smetáky, elektrody …. 
Nabídka je postupně 
rozšiřována.  
Nyní, v jarních měsících, 

budeme nabízet postřiky na stromy, hnojiva, rozšíříme sortiment zboží pro zahrádkáře.  
Prodejní doba : PO – PÁ – 6.00  -  10.00       10.30.   -   14.30. 
 

        Ing. Ladislav Zabloudil 
 
 

Hasiči  opět  informují  o  svých  akcích …    
 
Jako v loňském roce, tak i letos jsme měli železnou sobotu. Ta se konala 31. března.  

Naši mladí hasiči se  zúčastnili soutěže v Toužimi. Současně se připravují na 
jarní soutěž „Plamen“.  

28.4. se uskutečnil dovoz 
májky a 30.4.2007 proběhne 
tradiční stavění máje za Obecním 
úřadem. Na tuto akci srdečně zveme 
všechny občany. Hudba      
i občerstvení jsou jako každoročně 
zajištěny.         

 
 
 

     František Ammerling, starosta SDH Kladruby 
 
 
 
 
 



 33 

Včelařské okénko – MED     
 Výživnou hodnotou i chutí vedou na světě stále naše tmavé medy, bohužel 
více v zahraničí, než u nás doma. Uvážíme-li výživnou hodnotu medu, jeho důležitost 
pro ochranu zdraví a dokonce i jeho léčebné vlastnosti, nebudeme považovat útratu za 
několik kilogramů  ročně za velkou a zásluhy o své zdraví za přehnané.  
 V Evropě je žádán med přímo v plástech. Žvýkáme-li med s plástem, jak se to 
dělalo za starších dob pravidelně i u nás, vůně vosku vytváří daleko jemnější chuť 
medu a jeho známé plástové aroma. Další výhoda je v hodnotě. Víme, že v medu jsou 
obsaženy inhibiny, látky, které zabraňují růstu a množení choroboplodných  mikrobů. 
Nejvíce inhibinů obsahují víčka, kterými je med v buňkách uzavřen. Žvýkáním plástů 
se inhibiny rozpouštějí ve slinách a tělo získává jakýsi druh ochrany proti infekci (např. 
senná rýma).   
 O medu toho víme dnes mnoho, ale využíváme těchto znalostí možná méně, 
než lidé před tisíciletími, kteří neměli znalosti v chemii a fyziologii výživy, ale mnoho 
moudrostí odpozorovali a důsledně jich využívali.  Ve faraonském Egyptě neznali jen 
dobré včelaření, ale věděli, že med má pro člověka hodnoty, které jinými potravinami 
nelze nahradit. Nejvyšší kasty vychovávaly hochy ve školách, jako pravidelnou součást 
potravy dostávali med. Egypťané totiž pozorovali , že takto živení hoši jsou zdravější, 
vyvinutější a i duševně nadanější. Tehdy ještě nevěděli nic o růstovém faktoru, 
inhibinech a mateří kašičce, která je v něm při starém způsobu získávání medu vždy 
obsažena a má vynikající vliv na tělesný vývoj, zdraví a duševní činnost.   
 Ve starém Řecku věděli, že po požití 
medu má člověk pohotově značné množství 
svalové energie. V římské říši, alespoň za dob 
císařství, využívaly tehdejší krasavice 
kosmetických vlastností medu, zejména 
stárnoucí krásky, kterým kosmetika pomáhala 
udržovat půvab.  Léčebně se medu odedávna 
užívalo k hojení ran, za období římských císařů 
s rybím tukem, v Čechách v mastích. Kronikář 
nás poučuje, že jakýsi zpustlý panen milán a 
šelma tuplovaná s manželkou počestného mistra 
v altánu přistižen, tímto šavlí po zahradě honěn, k hlubokému do krve rozseknutí zadku 
přišel, kteréžto lektvary rostlinnými a mastmi medovými léčil. 

Všechny druhy medu, zvláště ty, které alespoň z části včely sbíraly z jetele, 
lípy, pohanky a akátu, obsahují kyselinu mravenčí. O té je známo, že přidáním jen 
malého množství této látky k potravě, lze zvýšit svalovou sílu. Pro ty, jejichž slabou 
stránkou je silné pivo nebo jiné nápoje silnější než voda, je zase vhodná jiná vlastnost 
medu. Účinkem ovocného cukru odbourává se v krvi alkohol a urychluje se opět návrat 
zdravého rozumu. Motoristy bohužel musíme zklamat zjištěním, že nepůsobí ovocný 
cukr tak rychle, jako mnohdy dopravní bezpečnostní orgán. 

 
        Odborné včelařské překlady volně upravil Jiří Kovařík, 

 učitel včelařství, člen  ZO ČSV Kladruby  
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 Myslivci informují  
 
V nejbližší době chystá MS Výrov oslavu Dne dětí.  
Pro tento den připravujeme zábavné odpoledne, a to 26.května 2007 v Brodu .  
Krom dětí z Kladrub a okolí se zúčastní též děti z naší spřízněné školy v Plzni.  
Všichni budete vítáni.  
 

                          Tomáš Eret, člen výboru MS Výrov       
                                                       
Chovatelské okénko – děti žijící v kontaktu se psy netrpí dušností 
 
Vyrůstat v rodině, kde mají více psů, je ze zdravotního hlediska výhrou, tvrdí vědci ze 
Cincinnati. Tým lékařů vedených Davidem Bernsteinem z University of Cincinnati 
zjistil, že děti, které v prvním roce života přicházejí do kontaktu s vysokou hladinou 
endotoxinů (bakteriální kombinací) a současně se stýkají s více psy, mají více než 
dvakrát větší naději, že nebudou mít respirační problémy. Statistické vyhodnocení 
navíc neprokázalo souvislost mezi dušností a vlastnictvím kočky, nebo psa v rodině. 
To tedy znamená, že mít doma zvíře nevede ke zvýšení rizika vzniku alergie u 
potomka. Z výsledků studie ale nevyplynulo zlepšení zdravotního stavu ve vztahu 
k jednotlivému zvířeti (kočka, pes). Snížení rizika dušnosti se také neprojevilo, pokud 
dítě bylo vystaveno vysokým dávkám endotoxinů. Blahodárný dopad ale měla na 
batolata až kombinace všech těchto faktorů najednou, tedy když se dítě setkávalo 
s vysokými dávkami endotoxinů a současně mělo v rodině kontakt s více zvířaty. 
 Jsou to poněkud jiné výsledky, než jakých se dobrali v Austrálii. Tam 
prokázali blahodárný vliv endotoxinů už při výskytu jednoho psa v domácnosti. I jedno 
zvíře stačilo, aby potomek neměl tolik průjmových onemocnění jako jeho vrstevníci 
z rodin, kde domácího miláčka neměli. Vědci jsou přesvědčeni, že vhodná stimulace 
našeho imunitního systému je potřebná. Naše těla jsou od počátku naprogramována na 
odpověď, která když není využívána, vede k alergiím. Tyto závěry vyplynuly ze studie 
na 520 dětech, které byly od kojeneckého věku sledovány v rámci rozsáhlé studie 
zaměřené na vztah alergií a znečištěného životního prostředí. Všechny děti v pokusu 
patřily mezi takzvané ohrožené děti, u nichž byla vyšší pravděpodobnost vzniku 
alergie. Jeden z rodičů byl totiž alergik. Bádání trvalo pět let a kromě sledování 
zdravotního stavu vědci také odebírali vzorky prachu z míst, kde děti  jako kojenci a 
batolata vyrůstaly. Zjišťovali tím, s jakou hladinou endotoxinů přicházely do styku. 
Lékaři sledovali také možné vedlejší efekty, které by se mohly na výsledcích projevit. 
Šlo o kontakt se sourozenci, pasivní kouření, přítomnost plísní v bytě… 
 Imunitní odpověď na alergeny z vnějšího prostředí a na potraviny byla u dětí 
zjišťována jednou ročně, kožním testem.I když jsou výsledky  australské a americké 
studie poněkud rozdílné, z obou nakonec určitý ochranný efekt kontaktu s domácím 
zvířectvem vyplývá. V každém případě lze říci, že časný kontakt s psími a kočičími 
chlupy nevede u dětí alergiků k nárůstu rizika vzniku alergie. To, na co ale zatím žádná 
ze studií nedává odpověď, je to, jak dlouho tento ochranný efekt přetrvává. Bylo by 
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zajímavé zjistit, zda nám získaná výhoda vydrží až do pozdního věku, nebo ji bude 
vhodné nějak obnovovat. Uvedená studie je dalším kamínkem do mozaiky, která 
postupně mění náš názor na dřívější snahy držet děti pokud možno ve sterilním 
prostředí, aby náhodou někde něco nechytly… 
 
             Z časopisu Chovatel, autor Ing. Josef Pazdera, Csc. 

       vybral Ing. František Janoušek, předseda ZO ČSCH Kladruby  
 
 
Vinařský koutek - lehká, mladá a ovocná červená vína 
 Opět pokračujeme v sérii představování skupin vín charakterově podobných a 
jejich vhodných kombinací s jídly. Dnes se zaměříme na lehká, mladá a ovocná 
červená vína. 

 Těmito třemi slovy by se dala 
charakterizovat většina českých a moravských 
červených vín. Naše podnebí a sluneční intenzita, až 
na výjimečné ročníky a polohy, nedá modrým 
odrůdám vinné révy určených pro výrobu červených 
vín tolik, co v polohách jižnějších. Tedy finální 
podoba červeného vína na nás působí velmi svěže. 
Ale i jižnější vinařské země takováto vína vyrábějí, 
nikoliv z nedostatku slunečního svitu, ale záměrně, 
zkrácením doby, kdy je vylisovaný mošt ve styku se 

rmutem - slupky, pecky a třapiny. Víno tím získá méně barviva, tříslovin a 
extraktivních látek obsažených právě ve rmutu, převážně ve slupce hroznu. Mezi 
nejznámější mladá svěží vína například patří francouzské Beaujolais, Italské Bardolino 
nebo naše Svatomartinské víno.  Tato vína jsou nápoji k jídlu v původním slova 
smyslu, svou hroznovou chutí a vůní, kyselinou a poměrně nízkým obsahem alkoholu 
působí povzbudivě na chuť k jídlu, osvěžují patro a hasí žízeň. Rozhodující pro jejich 
schopnost  kombinace s jídly je jejich chuťová a aromatická přímočarost a přístupnost. 
Jsou proto známá jako doplněk nekomplikované kuchyně. Kyselost, která je 
v důsledku nedostatku tříslovin dominantní, lehká ovocná struktura a výrazná 
ovocnost, zdůrazněná nízkou servírovací teplotou (okolo 8°C) si žádá protiváhu na 
talíři. Hodí se tedy k jídlům s poměrně velkým podílem tuku, kam lze zařadit třeba 
uzeniny, masová ragů, vepřové pečeně nebo jídla se zahuštěnými smetanovými 
omáčkami např. naše svíčková. 
 Také navzdory všem tradičním pravidlům lze velmi úspěšně tato vína 
servírovat k rybám, především ke grilovaným nebo pečeným  plodům moře. Kyselina 
vína ovlivní chuť ryb, které se pak zdají čerstvější. Při této kombinaci je ale důležité 
dbát na nízký obsah alkoholu ve víně, přibližně okolo 10%, protože ten při větším 
obsahovém množství ve spojení s rybím tukem vyvolává kovovou pachuť nebo pachuť 
po rybím tuku. 
 Hodně nových kulinářských nápadů v kuchyni a dobrou chuť Vám přeje 

                                  Vojtěch Šrámek, Sommelier a gurmán 
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 Historický jarmark v klášte ře 
  
O třetím květnovém víkendu se letos opět rozezní nádvoří kláštera řinčením rytířských 
brnění, orientální i středověkou hudbou a snad i křikem dravých ptáků. Na každoroční 
historický jarmark si Vás dovoluje pozvat Klášter Kladruby – občanské sdružení       
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ÚOP v Plzni.  
 
Jarmark se bude konat, jak již bylo výše uvedeno, ve dnech 19. a 20. května, a jako 
v loňských ročnících i letos se můžete těšit na několik desítek stánků se staročeskými 
dobrotami – slanými i sladkými – k jídlu i k pití , ale samozřejmě nebudou chybět ani 
ukázky starých řemesel a tradičních výrobků.   
Hlavní odpolední program bude po oba dny začínat ve 13 hodin a můžete se těšit      
na šermířské souboje, střídané vystoupením půvabných tanečnic, na bezkonkurenčního 
kejklíře Vojtu Vrtka a s největší pravděpodobností i na ukázku sokolnického umění. 
Nebude chybět jako každý rok vystoupení skupiny Cavalla a pro malé návštěvníky       
ani pohádkové soutěže. 

 
Na nádvoří kláštera jsou na jarmark všichni srdečně zváni a nezbývá než si přát       
na tu zábavu slunečné počasí. Těšíme se na Vás. 
         Linda Rauová 

      Klášter Kladruby – občanské sdružení 
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  Velikonoční jarmark v kladrubském klášteře 
     V neděli velikonoční 8. dubna 2007 probíhal na nádvoří kladrubského kláštera         
již podruhé „Velikonoční jarmark“. 
     Dopoledne rozbalili na nádvoří své stánky stánkaři s různým zbožím týkajícím         
se velikonočních svátků. Přijela naše již známá pekařka s „velikonočními bobky“          
a současně prodávala keramiku. Hospodyňky si mohli koupit keramickou formu na 
beránka v několika velikostech a další  keramické mísy a pekáčky různých tvarů             
a velikostí. V jiném stánku jste si mohli zakoupit různé dekorace do bytu, malované 
kraslice a také pomlázky. V dalším stánku s kraslicemi jste si mohli prohlédnout jinou 
techniku výroby kraslic a také nádherně vyzdobená pštrosí vejce. V dalším pak 
dřevěné hračky a vykrajovátka na perník a cukroví. Nechybělo ani malé občerstvení. 
     Děti si také přišly na své. V ohrádách se proháněla třítýdenní jehňátka                       
a dvoutýdenní kůzlátka. Velkým lákadlem byl náš již známý oslík Damián. Také 
nechyběli poníci, na kterých se děti mohly povozit. 
     V jednu hodinu po poledni pak pořadatelé v krojích předvedli ve scénkách 
velikonoční zvyky, jak chodili klepáči o Velkém pátku a pak i mládenci s pomlázkami 
na Velikonoční pondělí. Při této akci jsme opět vyhlásili soutěž o nejkrásnější 
kladrubskou kraslici a nejzajímavější pomlázku. Bohužel do soutěže se letos přihlásilo, 
na rozdíl od loňského roku, málo zručných maléreček, ale přesto bylo z čeho vybírat. 
Pomlázky do soutěže přinesly jen děti z druhého stupně ZŠ v Kladrubech, společně 
s velikonočním věncem a velikonoční dekorací. 
     Sladkou odměnu tak vlastně dostali všichni, kteří se zúčastnili. Všem zúčastněným              
za všechny pořadatele děkuji a doufám, že příští rok se opět do této akce zapojíte.  
     Vy, kdo jste v neděli velikonoční v kladrubském  klášteře nebyli, si soutěžní 
kraslice a dekoraci můžete prohlédnout v klášterní restauraci až do „Májového 
jarmarku“. Tím chci připomenout, že další jarmark v kladrubském klášteře bude 19.            
a 20. května 2007. 

Za všechny pořadatele Helena Šrámková 
 
 
Vrácení klíče od MĚSTA  STŘÍBRA  
 
   O Velikonočním  jarmarku došlo i k vrácení klíče od 
Města Stříbra, který byl předán současně s vládou  nad 
Městem Stříbrem masopustním maškarám.  
   Jelikož ve Stříbře masopust proběhl výhradně za 
účasti kladrubských maškar, bylo ujednáno, že pokud 
se i nadále budou účastnit kladrubské maškary 
stříbrského masopustu, bude se toto město jeden den 
v roce zvát Stříbro u Kladrub.   
Toto bylo zpečetěno listinami a slibem starosty Stříbra. 
 
                              redakce 
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INTERNET 
 
Část první, BEGINNING (vznik) 

Internet je spojení sítí a jednotlivých počítačů do jedné velké 
celosvětové počítačové sítě, kde každý připojený počítač může komunikovat 
se všemi ostatními, a to samostatně, nezávisle na okolních počítačích. Základ, 
nebo-li filosofii internetu jako první položila v roce 1969 na základě 
požadavku americké armády společnost Rand Corporation 
(http://www.rand.org/), která navrhla tzv. ArpaNet, síť určenou pouze pro 
vojenské účely v době tak zvané studené války, aby mohli mezi sebou komunikovat 
ostatní počítače v případě vyřazení některých částí sítě. První síťové spojení bylo 
složené ze čtyř uzlů:  

 
1. University of California (UCLA) v Los Angeles - http://www.ucla.edu/ 
2. Stanford Research Institute  
3. UC Santa Barbara - http://www.ucla.edu/ 
4. University of Utah v Salt Lake City - http://www.utah.edu 

 
Technologický vývoj však nebylo možné zastavit a do této, dnes z našeho 

pohledu, primitivní sítě se postupně začaly zapojovat další vědecké laboratoře, 
výzkumné stanice, univerzity, až nakonec tato síť přerostla nad rámec USA, postupně 
se připojila Evropa, Asie a jižní Amerika. 

V roce 1989, což je z pohledu historie člověka nedaleká minulost, došlo k velké 
revoluci.  Tim Berners-Lee aplikoval nový způsob komunikace mezi počítači v 
laboratořích CERN (European Organisation for Nuclear Research), která spočívala na 
základě hypertextových dokumentů, tj. dokumentech(slovech) obsahujících 
"sekundární" informace. Ve skutečnosti se jednalo o odkazy na další dokumenty 
umístěné třeba na jiném počítači kdekoliv ve světě, tak jak to známe dnes. Tento 
princip „odkazování“ v dokumentech se uchytil pod "obchodním" označením  WWW - 
World Wide Web. Tímto se práce díky Bertents-Lee filosofii v mladém internetu 
velice zjednodušila, stala se intuitivní, uživatelsky příjemná(user friendly) a internet se 
stal použitelný v globálním měřítku a přilákal  miliony nových uživatelů. 

13.únor 1992, po necelém roce zkoušek na ČVUT a 23 let po 1. testech na 
světě, se oficiálně připojila k síti internet i ČSFR. Následně v červnu téhož roku byly 
uvolněny prostředky k vybudování páteřní sítě mezi univerzitními městy v ČSFR – 
FESNET, z kterého se po rozpadu federativní republiky pro ČR stal CESNET . 

V roce 1994 vznikl první český komerční poskytovatel připojení, firma Conet, 
s.r.o., která se postupně v roce 1996 přetransformovala do sdružení 
právnických osob s názvem NIX.CZ  (Neutral Internet eXchange 
www.nix.cz), které v současné době sdružuje kolem 50 českých 
poskytovatelů internetu, FYZICKÉHO PŘIPOJENÍ jako takového.  
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Chronologie internetu ve světě v kostce 
- 1962 - Vzniká projekt počítačového výzkumu agentury DARPA.  

- 1969 - Vytvořena experimentální síť ARPANET, první pokusy s 
přepojováním uzlů (čtyři uzly).  

- 1972 - ARPANET rozšířena na cca 20 směrovačů a 50 počítačů, použit 
protokol NCP (Network Control Protocol).  

- 1972 - Ray Tomlinson vyvíjí první e-mailový program.  

- 1973 - Zveřejněn TCP (Transmission Control Protocol).  
- 1976 - První kniha o ARPANET.  

- 1980 - Experimentální provoz TCP/IP v síti ARPANET, adresace IPv4, 
protokol DNS, směrovací protokoly.  

- 1983 - Rozdělení ARPANET na ARPANET (výzkum) a MILNET 
(Military Network, provoz). TCP/IP přeneseny do komerční sféry 
(SUN).  

- 1984 - Vyvinut DNS (Domain Name System).  
- 1985 - Zahájen program NSFNET, sponzoruje rozvoj sítě ve výši 200 mil. 

dolarů, první komerční služby.  

- 1987 - Vzniká pojem „Internet“.  

- 1987 - V síti je propojeno 27 000 počítačů.  

- 1989 - Tim Berners-Lee publikuje návrh vývoje WWW.  

- 1990 - Tim Berners-Lee a Robert Cailliau publikují koncept hypertextu.  

- 1990 - Končí ARPANET.  

- 1991 - Nasazení WWW v evropské laboratoři CERN.  

- 1993 - Marc Andreessen vyvíjí Mosaic, první WWW prohlížeč, a dává ho 
zdarma k dispozici.  

- 1994 - Vyvinut prohlížeč Netscape Navigator.  
- 1994 - Internet se komercionalizuje.  

- 1996 - 55 milionů uživatelů.  

- 1999 - Rozšiřuje se Napster.  

- 2000 - 250 milionů uživatelů.  

- 2003 - 600 milionů uživatelů.  

- 2005 - 900 milionů uživatelů. 

- 2006 - více než miliarda uživatelů. 
použité zdroje: http://knihovny.cvut.cz, www.nic.cz, 

http://cs.wikipedia.org, www.nix.cz 
příště: DNS,  správce národní domény .CZ(www.nic.cz), Hosting 

 
Stanislav Mikšík 
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HISTORIE 
 
Co skrývají kladrubské archivy – 6 
 
Pergamenové listiny 17. století 
 
 V roce 1616 obdrželo město Kladruby významnou listinu, která sice nepatří 
v kladrubském archivu mezi nejvzácnější, ale určitě je ze všech po stránce grafické 
nejkrásnější, protože je na ní vyobrazena barevně městská pečeť. Protože pečeť 
nemůže být sama o sobě barevná (je to vlastně razítko do vosku), můžeme toto 
vyobrazení považovat po určité heraldické úpravě za městský znak. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Vydavatelem listiny je císař Matyáš II. , který při tom dosavadní městský znak polepšil 
a navíc povolil kladrubskému magistrátu  používat při pečetění červený vosk, což je 
pro tehdejší dobu velice významné privilegium. V listině můžeme číst, že na žádost 
města 

„…všechny listy privilegií, vejsad, nadání, kteráž sobě od předešlých 
císařův římských, králův českých i opatů kladrubských nadané, 
schválené, obnovené a potvrzené mají, tolikéž milostivě schváliti, 
obnoviti, potvrditi a jakožto král český pečeť jich městskou polepšiti 
dáti ráčili, aby napotom voskem červeným pečetiti mohli …“ 
 
„…My pak z štědrosti naší císařské a královské do též městské pečeti 
přední literu jména našeho, totiž M na štítě modrém …vkládáme…“ 

Jak tedy Matyáš vylepšil městskou pečeť? Nařídil, aby do ní bylo vloženo začáteční 
písmeno jeho jména M na modrém štítku, ozdobeném svrchu zlatou královskou korunou, 
kterou nesou dva andělé. Listina je ozdobena krásnou pečetí Matyášovou v dřevěném 
vyřezávaném pouzdře i jeho vlastnoručním podpisem v levém rohu dole za záložkou. 
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Barvy namalovaného znaku jsou po téměř čtyř stech letech tak dokonale zachované, že 
obrázek na první pohled vypadá jako by byl malován nedávno. Listina je uváděna jako 
privilegium nobilitační a má rozměry 61 x 35 centimetrů. Obecní úřad vlastní téměř 
dokonale stejné faksimile této listiny.  
 Jelikož toto originální zobrazení městského znaku na Matyášově privilegiu  
neodpovídalo heraldickým předpisům, bylo jim pak později několikrát přizpůsobováno a 
zjednodušováno, až vznikl městský znak, který dnes Kladruby oficiálně používají. 
Původní obrázek z originálu je tím ovšem značně změněný. 

Že obloha, na Matyášově listině, vyvedená v několika barvách, je na dnešním 
znaku modrá, to je docela pochopitelné. Že andělé držící štítek s písmenem M se 
v maličkostech odlišují (mají být malováni „s rukávy po lokty ohrnutými čili 
obnaženými“), že šaty knížecí osoby v otevřené bráně by měly být „mozírované“ (to je 
pokryté drobným vzorkem, jak přímo udává text listiny), a ne celé černé – to se dá 
rovněž přijmout, protože by to způsobovalo technické problémy při reprodukci znaku. 
Ale že šedá „kvadrátová“ zeď má 16 řad kvádrových cihel místo správných osmi, které 
jsou tím pádem mnohem menší, už rozhodně originálu neodpovídá. Nejhorší je však, že 
místo královské koruny bývá občas malováno jakési půlkolo od vozu a místo knížecí 
čepice ležící na trávníku dokonce nějaká lopatka na smeti!! 
 Když se vydavatelé publikací o městských znacích obraceli v posledních letech 
několikrát na naši obec s požadavkem o připomínky k dosavadnímu zobrazení, vždy jim 
byly podrobně tyto odlišnosti zasílány, ale stejně vytiskly znak tak, jak se používal 
předtím. 
 Ze stejné doby pochází pergamenová listina, kterou nevydal žádný panovník, 
ani klášterní opat, ale purkmistr a rada města Hostouně v roce 1617. Vyžádal si ji od 
nich kladrubský měšťan, slovutný pan Valentin Fronholz z Wossy (Wossy, původně 
Osek, byl dvůr mezi silnicí na Brod a lesem Dušníkem, v místech pozdější tzv. 
Třešňovky). Hostounští radní mu potvrzují (vidimují – proto se takové listině říká 
vidimus), starší a zřejmě ztracenou nebo zničenou latinsky psanou listinu, u níž byly 
přivěšeny čtyři pečetě. Tato listina, kterou obdržel v roce 1599 od opata Víta Hyftla, ho 
opravňovala k držení Jiřenského mlýna (dnes tzv. Čerťáku) od roku 1555. Následuje pak 
slovo od slova latinský text celé této listiny, ale pečeť Hostouně na tomto vidimusu dnes 
již schází. 
 
 V roce 1699 dostaly Kladruby další panovnické privilegium, tentokráte od 
císaře Leopolda I.  Je to první německy psaná listina v kladrubském archivu. Leopold 
povoluje městu Kladruby pořádání Svatojakubského trhu a uvádí, že tento trh nebude 
prospěšný jen samotným obyvatelům Kladrub, ale i lidem z okolních měst a městeček. 
Také u této listiny o velikosti 68 x 44,5 cm nechybí panovníkova pečeť a jeho 
vlastnoruční podpis. 
 V těchto letech dosahuje germanizace města po třicetileté válce vrcholu, o čemž 
svědčí všeříkající zápis v městské knize zvané Registra špitální: 
 

„29. Marty 1696. Od tohoto času počata Niemčina v aučtech 
Kladrubských.“ 
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 V tomtéž roce 1699 němečtí radní města Kladrub provedli řádnou inventarizaci 
a soupis všech listin a privilegií, některé z nich nechali ve větších městech, v Praze, 
v Plzni nebo ve Stříbře u tamních magistrátů vidimovat, to je přepsat slovo od slova 
podle originálu a potvrdit. Současně také zpracovali formou městské knihy překlad 
dosavadních latinských a českých listin pod názvem Verteutschung deren Stadt 
Kladrauer Privilegien. 
 
Archivní doklady z 18. a 19. století 
 
 V roce 1744, kdy požádali Kladrubští císařovnu Marii Terezii o potvrzení 
svých privilegií, už mělo město dvacet takových vzácných listin. Proto dvorní kancelář 
ve Vídni vyhotovila jejich opisy (nejstarší v latině, další v češtině a poslední v němčině, 
tak jak byly psané v originálech) a připojila konfirmační (potvrzovací) privilegium 
císařovny s jejím vlastnoručním podpisem. Kniha je vázána v kožených deskách se 
zlatými ozdobami a zlatou ořízkou, na hedvábných stuhách visí panovnická pečeť 
v dřevěném pouzdře, listy jsou z ručně dělaného papíru. Celá první strana knihy je 
věnována titulům Marie Terezie vypsaným v němčině. 
 Podobnou knihu vydal Kladrubům jako poslední privilegium František I., císař 
římský a král český v roce 1793. Mezi tím dostalo město od císaře Josefa II. v roce 
1785 listinu s pečetí a císařovým podpisem, která mimo potvrzení dosavadních privilegií 
rozšířila počet týdenních trhů o další den, to je pondělí nebo příslušný den po svátku. 
 Z 18. a 19. století se zachovala celá řada dalších archivních dokumentů. Jedná 
se především o německy psané městské knihy, kterých je několik desítek. Jsou to 
především zápisy z jednání městské rady, knihy majetkových smluv a knihy dlužních 
úpisů a obligací. Později to byly i knihy evidence osob, evidence pohřbených, evidence 
daňových poplatků apod. 
 
 
Spisový materiál 
 Velký historický význam připisuji jednotlivým úředním listinám z 18. a 19. 
století, psaným pochopitelně německy. v letech 1990 – 1991 jsem z velké části provedl 
jeho inventarizaci a soupis, když byl objeven zaprášený v zapuštěné skříňce v zasedací 
místnosti budovy bývalého MNV. Okresní archiv veškerý tento materiál v roce 1997 
převzal, ale neuvádí ho v inventáři, poněvadž jde o tzv. spisový materiál. 
 Přesto se domnívám, že jsou v něm zprávy nedocenitelného významu. Mnoho 
z nich jsem po léta zveřejňoval v našem obecním kladrubském Zpravodaji a vy jste se s 
nimi mohli takto rovněž seznámit.    
 

 
Jiří Čechura   
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Kladrubské domy a jejich obyvatelé od roku 1945  - 3. díl  
 
Předmluva k Revoluční ulici 
  K Revoluční ulici mě poutá příběh 
manželů Ververkových, kteří bydleli 
v domě č.46. Pan Ververka byl 
elektrikář a měl v domě obchod 
s elektrozbožím. Měli malého syna, 
asi pětiletého a babičku. V letech po 
roce 1948 byla tzv. špatná politická 
doba. Byla jsem tehdy malá               
a o politice jsem nevěděla nic. Ale 
tehdy se proslýchalo, že Veverkovi 
přechovávají špiony. Byl podzim             
a u Vrátníků se konalo Vinobraní. 
Existoval takový zvyk, že na tyto 
zábavy se scházelo velmi mnoho 
kladrubských občanů, kteří se přišli pobavit a, jak to bývá také navázat obchodní 
kontakty. Téhož dne se i tato rodina vydala na Vinobraní. O půlnoci přijela Veřejná 
bezpečnost, uzavřela oba vchody v tehdejší hospodě a zatkla mimo jiných i rodinu 
Ververkových. S nimi odvedli i pana Pisingera a snad ještě další. Veverkovým vzali 
dům, babička s vnoučkem prozatím bydlela u rodiny Sulanových. Po letech jsme              
se dozvěděli, že paní Ververková ve vězení zemřela. 
 
Revoluční ulice 
     Tuto ulici popisuji z levé strany. Na místě obchodního domu a parčíku před 
prodejnou stával městský pivovar. Vedle stojí dům č.81, bydlela v něm paní 
Konšalová, později Chumovi, dnes dům patří rodině Havlanově. V nynějším kulturním 
domě v č. 80 bydlel pan Hanus, rodina Majerova a rodina Stránských. Později byla 
v domě sýpka obilí. V domě č. 79, který býval činžovním domem,bydlela rodina 
Bělohlavcových, pan Suda, později rodina Troubových a pan Šilt. Dnes dům patří 
rodině Trávníčkových. V tomto domě býval obchod s potravinami ještě v roce 1946. 
V domě č. 78 bývala hospoda, kde bydlel pan Zvolánek a později rodina Duspivova. 
Později dům  patřil družstvu Jednota, kde byl v hospodě vedoucím pan Cajthaml. 
Později tento dům patřil rodině Kordíkových. Vedle této hospody stával nízký 
dvojdomek, kde bydlela rodina Schillerova. Tento dům ustoupil výstavbě silnice. Přes 
cestu na Mileno stával rohový jednopodlažní dům, který patřil rodině Millerových, po 
válce v něm bydlel dr.Ryšový, později rodina Musilova a poslední v něm bydlela paní 
Petráňová se synem a jeho rodinou. Vedle tohoto domu stával domek rodiny 
Křížových, později v domku bydlela rodina Pilwouskova. Další domek patřil paní 
Bujakovské, později paní Klepsové, ještě později rodině Honigových. Vedle tohoto 
domku stávala pekárna p. Šebesty, v domku vedle bydlela rodina Mahelova, v domku 
bývalo holičství, další domek byl prázdný a vedle bydlela rodina Havránkova. Domek 
č. 68 patří rodině Šebestových. Mimo tohoto domku všechny ostatní ustoupily nové 
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zástavbě. Ulice pokračuje domem č. 65, kde bydlela a bydlí rodina Duspivových, vedle 
stojí domek č. 253, kde bydlela rodina Kuželova, později rodina Mrňákova a dům č.63, 
kde bydlela rodina Záhorských, později byly v domě kanceláře Strojní traktorové 
stanice a naposledy v domě bydlela rodina Šedých. Dnes dům patří rodině Palečkových 
a dílny má pronajaty firma B.P.T.               
              Na pravé straně Revoluční ulice u Křižovatky na Stříbro stojí dům č. 43, dům 
býval v držení rodiny Zezulových, později v něm byly kanceláře Státních statků, 
později v něm sídlila pobočka Agrobanky a nyní je opět majetkem rodiny Zezulových. 
Vedle stojí dům č. 44, který patřil rodině Havalcových, později patřil Státním statkům, 
byly zde zřízeny kanceláře, dnes patří firmě B.P.T. V domě č. 45 bydlela rodina 
Smetákových, také rodina Slapničkova, později rodina Turečkových. Dům býval 
činžovní, takže v domě dále bydlela rodina Josefa Goblirze a ještě později rodina 
Krýslových. Dnes dům patří rodině Budínových. V domě č. 46 bydlela rodina 
Ververkových, dole měli obchod s elektrozbožím, později dům sloužil jako činžovní, 
kde bydlela rodina Vodičkových a Ifkovichových. Dnes patří dům rodině pana Vachty. 
Prodejna dole dlouho sloužila jako prodejna Železářství družstva Jednota. V domě       
č. 47 bydlela a bydlí rodina Křenova. V domě č. 48 bydlela rodina Matějkova, po nich 
rodina Havránkova a dnes domek patří rodině Vyroubalových. V poschoďovém domě 
č. 49 bydlela rodina Hošťálkových, dole z počátku býval obchod s potravinami, dnes 
dům patří rodině Kokrmentových. V domku č. 50 bydleli Duspivovi, dnes patří rodině 
Dunovských, v domě č. 51 bydlela rodina Hofmistrova, dnes patří rodině Pavlíkových, 
v domě č. 52 bydlela rodina Schillerových, později rodina Zonigových, dnes patří 
rodině Michálkových. V domě č. 53 bydlela rodina Kolmanova, později Paurova, dnes 
patří rodině Palmových. V domě č. 54 bydlí rodina Markova a dům je v jejich 
vlastnictví, dům č. 55 patří rodině Jana Duspivy, dům č. 57 patří rodině Brychtových, 
dům č. 58 patřil rodině Brychtových, dnes dům patří rodině Kasalových a v domě č. 55 
bydlí rodina Brychtova a dům je v jejich vlastnictví. Vedle tohoto domu je proluka,       
na které stávalo hospodářské stavení rodiny Šiltových. Posledním domem v ulici      
je dům č. 249, který patřil rodině pana Rychtaříka, později patřil rodině Čepičanových, 
dnes patří rodině Šimanových.                
      Blanka Krýslová, kronikářka obce  
 

HISTORIE  SBORU  
KLADRUBSKÝCH  DOBROVOLNÝCH  HASI ČŮ 

(1875-1895)  II. DÍL 
  

Sbor kladrubských dobrovolných hasičů řídil několikačlenný výbor, který měl na 
starosti veškeré organizační záležitosti. Do čela spolku byl postaven jeden ze 
zakladatelů Franz Stelzer (1845-1928). Narodil se 18. dubna 1845 v Kladrubech 
v domě č.p. 79. Úřední záznamy jej vedly jako majitele malého hospodářství a 
obchodníka. Právě on společně s Franzem Pirkem stál u zrodu místního dobrovolného 
hasičstva. Po Pirkově odchodu do Pottenbrunnu na konci roku 1875 zcela převzal 
vůdčí roli ve sboru.   
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S funkcí velitele hasičského sboru souvisela řada povinností, ke kterým patřila 
také účast na nejrůznějších reprezentačních akcích. Jmenujme například podíl na 
poradách hasičského zemského centrálního svazu, celorakouských hasičských dnech či 
předání gratulace korunnímu princi Rudolfovi u příležitosti sňatku s dcerou belgického 
krále Leopolda II, princeznou Stefanií (1881).  

Stelzerovu oblíbenost 
nejlépe dokládá 
pochodňový průvod, 
konaný v roce 1887            
u příležitosti jeho svátku 
(!) nebo roku 1895 
předání doživotního titulu 
– čestný velitel. Není bez 
zajímavosti, že v letech 
1899-1919 zastával úřad 
starosty Kladrub, takže 
hasiči v něm měli i nadále 
přirozenou oporu.  

Kromě Franze Stelzera působilo mezi hasiči více zajímavých osob, ale pohled do 
archivních pramenů a dobové literatury nám neumožňuje blíže rekonstruovat jejich 
aktivity ve spolku. Více informací je dochováno pouze o činnosti pokladníka a 
kronikáře. První z nich vedl účetnictví, evidoval majetek spolku a předkládal roční 
uzávěrku. V zápisech je nejčastěji uváděn stav inventáře, hotovost a vklady peněz do 
městské spořitelny, vše ve florinech a krejcarech. Peněžní hotovost se vydávala za 
nákup hasičských oděvů, sekyr, svítilen, signálních rohů, výsuvných žebříků, hadic 
apod. Kronikář sboru vedl písemné zprávy o akcích, na nichž se dobrovolní hasiči 
podíleli. Záznamy měly ustálenou formu a vypovídaly o požárech a různých správních, 
společenských a kulturních akcích za daný rok, či roky. Výjezdy k ohni se nejčastěji 
uváděly v tzv. kronice požárů (v originále Brandkronik) či statistice (Brandstatistik).  

 
V několika případech jsou zápisy velice strohé, pouze s udáním kdy a kde hořelo. 

Na jiném místě autor uvedl také počet zasahujících mužů, dobu trvání celé akce, zda 
musela být držena hlídka u místa požáru apod. Zajímavé jsou údaje popisující bližší 
okolnosti vzniku ohně, společenské postavení poškozeného a jeho řemeslo.  

Hasiči se potýkali také s nejrůznějšími problémy, které znemožňovaly zasahovat 
na místě neštěstí. Nejčastěji se jednalo o nedostatek koní k tažení stříkačky, příliš 
velkou vzdálenost k ohni či špatnou orientaci v terénu. Vedení kroniky vykazuje velké 
rozdíly v četnosti záznamů o požárech. Například roky 1878, 1881 a 1894 jsou 
zastoupeny pouze jedním a rok 1891 je označen jako „unikum“,  neboť kladrubští 
hasiči nemuseli zasahovat u žádného ohně.  

 
(pokračování příště)           Mgr. Kamil Petráň (autor je historik) 
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KULTURA 

 

Zveme Vás na :  

„Májový koncert“   
 úterý 1. května 2007  od 13.00 hodin  

na kladrubském náměstí hraje Classic 
z Tachova. 

       

 

 

 Přednáška na téma „Energetika“ 
čtvrtek 3. května  2007  

17.00 výstava , 18.00 přednáška v galerii kulturního domu. 
  
 

„Den matek“  
sobota 12. května 2007  

v 17.00 v kladrubském kině   
Maminkám k svátku zahrají žáci ZUŠ a vystoupí děti ze zájmových kroužků „Bezva 

těla“ a „Volejbal dívky“. 
 
 
 

 Přednáška na téma „Udržitelný rozvoj“ 
čtvrtek 17. května  2007  

 18.00 přednáška v galerii kulturního domu. 
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 „Historický jarmark“  
sobota 19. května 2007   

neděle 20. května 2007 
 historický jarmark s množstvím dobových 

stánků 
program od 13.00 hodin     

sobota: kejklíř Vojta Vrtek, ukázky sokolnického 
umění, pohádka pro malé i velké „ O kouzelné 
kuličce“, šermíři skupiny hist. šermu Korbel 

neděle: vysoupení souboru staré hudby Cavalla, kejklíř Vojta Vrtek, dech Arábie + 
fakír Rádží Netamil s dcerou, divadlo jedné ženy, šermíši skupiny hist.šermu Korbel, 
soutěž : Poznej česká přísloví… 

 

 „Lážo-plážo-akce“ 
pátek 25. května 2007  od 16.00 hodin 

opět po roce pořádá OÚ – komise školství, mládeže a kultury  
v kategoriích – běh, jízda na kolečkových  bruslích  

 

„Den koní“  
neděle 27. května 2007  od 13.30 hodin 

program začíná tradičním průvodem koní obcí Kladruby a poté následuje 
přímo v areálu Pony farm 

 

„Kácení máje“  
     čtvrtek 31. května 2007  od 18.00 hodin 

  

 „Kladrubský Slaví ček“  
pátek 1. června 2007  od 17.00 hodin 

Jako každý rok připravuje ZUŠ Stříbro- pobočka Kladruby společně s OÚ Kladruby, 
DDM Stříbro a ZŠ Kladruby 
p ě v e c k o u    s o u t ě ž   

 K L A D R U B S K Ý    S L A V Í Č E K , 
která se koná v kladrubském kině. 

Zájemci se mohou hlásit u p. Šmahelové           
a  u p. Bl.Šálové. 

Soutěžit mohou nejen jednotlivci, ale i kolektivy všech věkových kategorií. 
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„Den dětí“  
sobota 2. června 2007  od 14.00 hodin v prostoru za OÚ.  

 

Přednáška na téma „Doprava“ 
čtvrtek 14.června 2007  

 17.00 výstava , 18.00 přednáška v galerii kulturního domu. 

 

„Spanilá jízda“             
pátek 15.června 2007  

Jízda se vším, co má kola … 

 

 

„Kladrubský expres“         
sobota 16. června 2007 od 9.00 v tělocvičně ZŠ Kladruby  

Závody v lezení na rychlost. 
 

 

DIVADELNÍ  ROK 2007 – 2. 
představení  

 sobota 16. června 2007 od 14.00              
a od 18.00 v kladrubském kině  

Kladrubská divadelní společnost nastudovala novou 
čarodějnickou pohádku 

„ Čarodějnická škola“ 
 

„Záv ěrečný koncert ZUŠ“ 
                          úterý 26. června 2007 od 18.00 v kladrubském kině  
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„ Přátelské posezení v Milevě + 
rybářské závody“ 
sobota 30.června 2007  

od 7.00 rybářské závody a od 19.00 
posezení s hudbou 

 
 
Akce připravované v měsíci červnu a červenci  2007 

7.7.2007  XI. Pivní slavnosti  
13.7.2007 Benediktinské dny  
14.7.2007 Benediktinské dny  
20.7.2007 Benediktinské dny  
21.7.2007 Benediktinské dny  
21.7.2007 Turnaj v minikopané 
26.7.2007 Výstava + přednáška na téma “Ochrana přírody“ 
28.7.2007 Ornitologická výcházka 
28.7.2007 KLADRUBSKÉ LÉTO 30. ročním – I.koncert 
4.8.2007  KLADRUBSKÉ LÉTO 30. ročním – II.koncert  
4.8.2007  13. Folkový večer    
11.8.2007 KLADRUBSKÉ LÉTO 30. ročním – III.koncert  
17.8.2007 Eva + Vašek – koncert  
18.8.2007 Chovatelská výstava       
18.8.2008 Pouťová zábava na náměstí  
19.8.2007 KLADRUBSKÁ POUŤ 
25.8.2007 KLADRUBSKÉ LÉTO 30. ročním – IV.koncert 
 

Eva Pomyjová, pracovnice OÚ 
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Vzpomínky na mládí  
 

Duben zaťukal na dveře        
už zelená je tráva,       

až dveře více otevře              
srdce mi rozklepává, 

 
květen je mému srdci blíž,       

když všechny stromy kvetou 
ptáčkové, včely, motýli         
svůj čas si nepopletou. 

 
A v červnu krásná zahrada,      

kde rdí se jahod řady     
vše roste jako za mlada,            
kdy mládí zrály vnady.      

 
Vzduch voní letně, po medu      

a řeka píseň zpívá,          
jen zavzpomínat dovedu     
na rána tichá, tklivá…   

                        Blanka Krýslová 
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Blahopřejeme     

 

V měsíci květnu a červnu 2007 se dožijí významného životního jubilea  tito naši 
občané: 

 

Hlinková Miloslava  Satýnková Hana       

Szebenyiová Eva      Kaněra Antonín    

Křen Zdeněk         Sucharda Jaromír    

Palma František   Pospíchal Jan  

Zabloudil Ladislav   Kučerová Anna  

Štěpánková Božena   Špringl Jan 

Řezáč Pavel   Svatoš Vladislav 

Ocelíková Libuše  Gatev Jaromír 

Šálová Pavla    Zíka Jan  

Cafourková Květa – 92 let Šlapáková Jarmila 

Budín Zdeněk   Bělovová Zdeňka 

Větrovcová Helena  Burianová Jaroslava 

Sigmund Jiří   Ammerling František 

Špringl Karel    

 

 

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

              
  

 

   Obecní úřad Kladruby 

               Sbor pro občanské záležitosti 
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SPORT 
 
Výborný start fotbalistů do jarní sezóny 

Před začátkem jarní části soutěže ležel před 
mužstvem fotbalistů TJ Kladruby jediný úkol, a to hrát tak, 
aby mužstvo nespadlo do IV. třídy okresní soutěže a v 
tabulce se posunulo na místo, které reálně odpovídá jeho 
síle. Ke splnění tohoto cíle také směřovala zimní příprava, 
na které se letos výrazným způsobem podepsala mírná zima. 
V letošním roce se naše mužstvo neúčastnilo tradičního 
Zimního turnaje ve Stříbře, nahradit jej proto musely 
přípravné zápasy. V nich se trenér domácího týmu R. Kertys 
pokoušel najít optimální sestavu pro jarní zápasy, což bylo 
důležité zejména z hlediska složení obrany, se kterou jsou 
v Kladrubech asi největší potíže. Dobrou zprávou je, že do 
jarní části sezóny se soupiska mužstva rozšířila o dva nové 
hráče.  

První utkání náš rozehraný tým zvládl na výbornou 
a přivezl důležité body z Lomu. Poté přišlo zaváhání v Damnově, které naši fotbalisté 
odčinili vysokou výhrou na domácím hřišti se Ctiboří. Lze jen doufat, že v podobně 
výborných výkonech budou fotbalisté pokračovat i nadále. Tabulka je vzácně 
vyrovnaná a každé vítězství posouvá tým v tabulce rychle nahoru. 

Pevně věříme, že si při domácích utkáních naši věrní fanoušci udělají čas       
a přijdou nás povzbudit. Rozpis utkání jarní části sezóny je uveden níže. 
 

Kolo Domácí Hosté Termín Den Výsledek 

14. kolo Lom A Kladruby 24.03. 14:00 SO 1 : 2 

15. kolo Damnov Kladruby 01.04. 14:30 NE 2 : 1 

16. kolo Kladruby Ctiboř 07.04. 16:30 SO 8 : 0 

17. kolo volno 14.04. SO  

18. kolo Kladruby Stříbro B 21.04. 17:00 SO  

19. kolo Černošín Kladruby 28.04. 17:00 SO  

20. kolo Kladruby Bezdružice B 05.05. 17:00 SO  

21. kolo Kladruby Ch. Újezd 12.05. 17:00 SO  

22. kolo Erpužice Kladruby 19.05. 17:00 SO  

23. kolo Kladruby Kokašice 26.05. 17:00 SO  

24. kolo Stráž Kladruby 02.06. 14:00 SO  

25. kolo Kladruby K. Lázně B 09.06. 17:00 SO  

26. kolo Lesná Kladruby 16.06. 17:00 SO  

 
 Daniel Petráň, TJ Kopaná 
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TJ Sokol Kladruby – oddíl volejbalu 
 
Vážení čtenáři,   
 
     1.část krajských soutěží ročníku 2006-2007 skončila. Jednalo se o KP 1. třídy mužů, 
kde - jak víme, hrají či hráli naši muži. Výsledky po polovině soutěže nevěstily nic 
dobrého,  a tak se  také  potvrdila obava, zda boj o záchranu v této elitní krajské soutěži 
bude úspěšný. Nebyl. A protože i v přímém souboji s dalším kandidátem na sestup – se 
Sokolem Plzeň Letná - jsme v domácím prostředí 2 x prohráli, bylo už tři kola před 
koncem zcela jasno. Už v minulém ročníku byly potíže – ale to při tomto družstvu stálo 
štěstí, neboť jedno z družstev soutěž nedokončilo, což se letos nestalo, a tak z toho je 
letos poslední sestupové místo. Je také pravdou, že pro tak kvalitní přebor je trénink 1x 
týdně opravdu málo. Jednou z mála pozitivních věcí bylo prosazení se do základní 
sestavy družstva juniora Milana Škorvánka.   
      Dále skončily krajské soutěže mládeže. Zde jsme měli zastoupení v mladších 
žácích – trojic a u děvčat čtveřic. Lépe si vedly  dívky, které 
po celou soutěž držely třetí pozici, a tu také obhájily - jak na  
turnaji ve Stříbře, tak i po závěrečném turnaji 
v Klatovech.Celý KP odehrála tato čtveřice : Jana 
Kunešová, Katka Hrachovcová, Šárka Pomyjová a Pavla 
Šálová. K tomuto úspěchu moc a moc blahopřejeme.  
      Žáci skončili na místě devátém ze třinácti družstev, což 
ve světle posledního místa po 1.turnaji je velmi přijatelné. 
Zkušenosti sbíralo družstvo, jehož základem jsou tito hráči: 
Josef Berka, František Havránek, Aleš Rubáš, Jan Nový, 
Matěj Havránek a David Hilf. Také u nich – stejně jako u 
děvčat – je poznat velký herní pokrok, a to je pro jejich 
volejbalovou budoucnost to nejdůležitější. 
      Skončily také okresní soutěže. Zde jsme měli zastoupení 
v ženách, žačkách i žácích.  Žačky OP vyhrály, B družstvo 
našich žen skončilo na 2. místě, žáci skončili na místě 3. 
      Družstva tvoří :   
žačky  - Eva Berková, Jana Nedvědová, Eliška Jozová a  
Markéta Kučerová 
ženy   -  Helena Kunešová, Mirka Škorvánková, Eva Pomyjová, Markéta Rypová,  

Terezka Jašová, Eliška Pomyjová  a Simona Rubášová 
žáci   -  Patrik Samko, Vašek Krýsl, Štefan Perďoch a Martin Duspiva 
Poslední vítěznou akcí byl již 10.ročník ZT žen, který pro okresní družstva pořádá 
okresní volejbalový svaz jako přípravu před jarní částí krajského přeboru žen 2.třídy. 
Této akce se zúčastnila družstva SKPP Planá, Baníku Stříbro a Sokola Kladruby. Hrálo 
se u nás doma v tělocvičně ZŠ v pátek 13.dubna. A jak již bylo napovězeno – Kladruby 
vyhrály před Baníkem Stříbro a SKPP Planou. Z deseti ročníku vyhrály naše ženy již 
4x.  
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       KP žen 2.třídy bude zahájen dohrávkou podzimní části proti družstvu TJ Klatovy, 
které je na 4. místě, zatímco Kladruby KP vedou. Utkání se hraje na kurtech v parku  
v soboru 5.května a 1. zápas začíná v 10.00 hod. V případě nepříznivého počasí by se 
hrálo v místní tělocvičně ZŠ. Přijďte se i Vy podívat na hezký volejbal, určitě nebudete 
litovat. 
     Kladrubský volejbal ovšem nežije jen mistrovskými utkáními. Poslední březnový 
den pořádala ztv.pondělní volejbalová parta turnaj smíšených družstev v naší 
tělocvičně a byla to již tradiční akce pod vedením Heleny Kunešové a Jaroslavy 
Brabcové. Škoda jen, že nepřijelo žádné cizí družstvo, ale i tak se akce vydařila. 
 

        Za oddíl  volejbalu TJ Sokola Kladruby  -  Petráň Pavel 
 

Ženy hrají Krajský p řebor II. t řídy  
I v letošním roce pokračujeme v soutěži Krajského přeboru II. třídy. Navíc v této jarní 
části soutěže budeme bojovat o postup do Krajské soutěže I. třídy ! 
Zveme vás všechny na zápasy, které se budou hrát v Základní škole v Kladrubech nebo 
na kladrubských kurtech vždy od 10.00 a od 14.00 hodin. 

- 5.5.2007   KLADRUBY x KLATOVY B 

- 19.5.2007 KLADRUBY x ROZVOJ PLZEŇ 

- 16.6.2007 KLADRUBY x LOKOMOTIVA B  
Doufáme v hojnou účast a podporu našeho týmu. Věřte, že fanoušci zmohou mnoho. 
Těšíme se.      Aneta Škorvánková  
 
Vašek Hlaváč vyhrál GP Zlatoli čje 
 
Na tradičním jarním závodě Grand Prix 
Zlatoličje exceloval Václav Hlaváč 
(Scania Apache Kolín), když za sebou 
ve výsledkové listině nechal Rakušana 
Christopha Soukupa (Fuji) nebo 
exmistra světa do 23 let Němce Manuela 
Fumice (FBI). 
Trať ve Zlatoličji  evidentně Vaškovi 
Hlaváčovi sedí, protože před dvěma lety 
si zde připsal první vítězství v závodě 
E1 a letos své umístění zopakoval.  
„Kluci jeli výborně! Vašek nedal nikomu 
šanci. Tady mu to prostě sedí! Část 
závodu jel ve dvojici s Ivanem 
Rybaříkem, ale do cíle přijel s přehledem první a sám!“ komentoval výkony svých 
svěřenců trenér Jan Slavíček. 
My Vaškovi Hlaváčovi gratulujeme a v nové sezóně přejeme jen samá dobrá umístění. 

      Redakce  
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Obec Kladruby   v y h l a š u j e    s o u t ě ž  : 
 

„ O  nejkrásnější  květinové  okno – balkon “ 
 

situované směrem do ulice. 
Soutěž se týká nejen Kladrub, ale i spádových obcí.                             

Určitě je v zájmu nás všech, aby naše okolí vzkvétalo nejen obrazně, ale 
i ve skutečnosti.  Proto jsme se rozhodli, vyhlásit soutěž na toto téma.  

Soutěžní komise bude hodnotit okna v týdnu  
od 13.  srpna – 17. srpna 2007. 

Komise bude složena ze zástupců zastupitelstva obce a obyvatel všech  
věkových kategorií.  

Do soutěže se nemusíte přihlašovat. 
 

Oceněno bude jedno nejkrásnější okno v každé spádové obci                   
a 3 nejkrásnější okna v Kladrubech.  
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Víte, že … 
 
 
… pošta v Kladrubech je otevřena denně od 8.00-11.00 a od 13.00 do 16.30… 
 
…držitelé průkazek ZTP/P mohou u všech plynárenských společností skupiny RWE  
využít nový produkt, který je nově nastaven k 1.4.2007 a představuje slevu 
z odebraného zemního plynu ve výši 20 Kč/MWh. – dotazy Vám budou zodpovězeny 
na lince : 840 11 33 55 … 
 
… byl v Přimdě otevřen první soukromý pension pro seniory – ubytování v jedno a 
dvoulůžkových pokojích s možností vlastního vaření nebo stravování dle přání, cena za 
osobu na měsíc v jednolůžkovém pokoji činí 4.500,- Kč… 
 
…dne 9. 6. 2007 bude firmou EKO-SEPAR Nýřany  proveden mobilní sběr 
nebezpečného a objemného odpadu v tomto časovém harmonogramu: Vrbice u Stříbra 
8.00-8.30, Láz 8.45-9.15, Brod u Stříbra 9.45-10-15, Tuněchody 10.30-11.00, Milevo 
11.30-12.00… 
 
…poplatky za psy, popelnice, kontejnery, pozemky –  by měly být zaplaceny do 
31.5.2007 … 
 
…bylo v neděli 22. dubna 2007 otevřeno informační centrum v Kladrubech, Husově 
ulici čp.6 … 
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Prostor pro placenou inzerci :  
 
 

PORADENSTVÍ  

V  OBLASTI  FINANČNÍCH  PŮJČEK 
 

POSTUP – zajištění  úvěrů výběrem mezi bankami 
 

Detailní, nezávislé porovnání bankovních ústavů mezi 
sebou. 
Porovnání jimi nabízených modelů financování. 
Dle Vašich potřeb a možností  výběr konkrétního 
produktu banky. 
Při výběru není upřednostňována žádná bankovní instituce. 

 
Máte více půjček, vysoké splátky? Zajistíme nižší splátky.  
Chcete koupit byt, stavět dům, zajistíme optimální financování. 
Potřebujete peníze? Zajistíme půjčky, kde  použití peněz, nebo příjmy 
nemusíte dokladovat. 

 
INVESTI ČNÍ ÚVĚRY  PRO FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY 

Splátky 1 – 15 let, částky 100 000 Kč až  4 000 000 Kč 
 

12 let na trhu financí. Vše na míru pro potřeby klienta. Pouze 
produkty bankovních institucí. 

 
Vyřízení potřebných dokladů. Za naše služby Vám nebudeme nic 

účtovat.  
Informativní schůzky si můžete objednat  na telefonu 

 
Kontakt : 774237482, mail: finvla@centrum.cz 
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Nové byty v Plané 

 

 

Deset nových bytů od 60-ti do 116-ti m2 vznikne rekonstrukcí 
bývalé sýpky v klidné bytové lokalitě v Plané u Mariánských 
Lázní. Jejich součástí je i parkovací místo. Přesná cena za m2 
bytu bude k dispozici ke konci května 2007.  Výstavba začne  

letošní podzim. V rámci výstavby bude vytvořeno 
„Společenství vlastníků bytů“.  V průběhu stavby budou byty 

převedeny již do osobního vlastnictví a bude možné 
zasáhnout do  vybavení bytu. 

 
Případní zájemci o bližší informace volejte na 608 827 055 

 
Uzávěrka žádostí do 30.06.2007 na: 608 827 055 


