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SLOVO  ÚVODEM   
    

Vážení spoluobčané, 
jaro nám do ulic, zahrad i okolní přírody vtrhlo s nebývalou silou a myslím, 

že nejeden z nás se přezouval rovnou z kozaček do sandálů. A možná, že až budete 
číst tyto řádky,  budete napouštět bazény na svých zahrádkách. 

 
V poslední době se nejčastějším tématem v televizi, novinách, ale i mezi 

lidmi na ulici, ba i v hospodách, stává krize. Finanční, hospodářská, ekonomická,  
a nevím jaká další jména se jí dávají. Není to však jenom něco, o čem se na ulici mluví 
a nikdo to neviděl a nezažil. Krize se dotkla nejednoho z našich občanů. A v největší 
síle se v tomto regionu projevila ve ztrátě zaměstnání. Čísla jsou opravdu hrozivá. Ke 
konci března činila míra nezaměstnanosti v Kladrubech 17, 5 %, což představuje 136 
nezaměstnaných (pro srovnání v březnu loňského roku to bylo 7, 6 %  tedy 59 
nezaměstnaných). 

 
Se všemi nezaměstnanými velice soucitíme a všichni si určitě přejeme, aby se 

situace co nejdřív zlepšila, a  aby Ti, kteří chtějí pracovat nějaké vhodné zaměstnání 
našli.  Bohužel máme jen pramálo možností, jak přispět ke zlepšení této situace. Město 
naší velikosti nedokáže vybudovat velkou průmyslovou zónu, která by zaměstnala 
všechny uchazeče. 

 
Právě v tomto období, kdy je třeba přemítat nad každou korunou, tedy i nad 

výdaji na domácnost, bychom se měli zaměřit na úspory energií. Upozorňuji 
samozřejmě na program ZELENÁ ÚSPORÁM, který připravilo ministerstvo životního 
prostředí. Program spočívá v poskytnutí dotací majitelům rodinných a bytových domů 
především na zateplení, ale třeba i na instalaci solárních panelů. O dotaci je možno 
požádat na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí. O programu 
ZELENÁ ÚSPORÁM  bude asi dostatek informací v médiích, internetových stránkách 
Státního fondu životního prostředí i v bankách. Pokud by však někdo nevěděl, kam se 
obrátit, ráda budu nápomocna a v rámci svých možností poradím.  

 
V nejbližších dnech bude dokončena výstavba 32 bytových jednotek 

v Revoluční ulici. Všichni žadatelé jsou jistě netrpěliví, zda právě oni se stanou 
nájemci nových bytů. Po schválení  pravidel budou všichni žadatelé písemně vyzvání 
k doložení příslušných  dokumentů  (např. doklad o dosažených příjmech- základní 
požadavek  Státního fondu bydlení, doklad o tom, že nejsem vlastníkem nemovitosti 
vhodné k bydlení atd.), bude jim sdělena přesná výše nájemného v bytech a poté dojde 
k výběru nájemníků. Celý proces samozřejmě proběhne průhledně a v příslušných 
orgánech města, takže nikdo nemusí mít obavy z nespravedlnosti či upřednostňování. 
Pokud nedojde k nepředvídatelným událostem, noví nájemníci budou bydlet od 
června. Veřejnost si bude moci byty prohlédnout, chystáme samozřejmě den 
otevřených dveří.       

Vaše  Svatava  Štěrbová     
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 

Zasedání rady města v období od 4.3.2009  do 1.4.2009  : 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 

• Žádost o byt p. Marie Machalové, Svojšín 116 s tím, že při přidělování bytů 
budou upřednostňováni občané ze správního obvodu města Kladruby 

• Navýšení ceny  služeb firmy OTIS Praha za provozní a odborné prohlídky 
výtahů v KD a v DPS  - s platností od 01.04.2009 navyšuje cenu o inflaci           
o 6,3 % 

• Stanovisko OÚ Zhoř k žádosti města Kladruby o posunutí autobusového 
spoje na lince do Zhoře – odjezd ze Stříbra nyní ve 12,30 hod, požadován 
posun na 12,55 hod. OÚ Zhoř s posunem nesouhlasí, proto budeme 
požadovat posun jiného spoje – Kladruby – Prostiboř 

• Oznámení VSOZČ Karlovy Vary o zamítnutí žádosti o dotaci od SZIF České 
Budějovice  na akci Kladruby- intenzifikace a modernizace ČOV a Kladruby- 
Pozorka a Revoluční ulice – kanalizace 

• Informaci o převzetí bytu od nájemníků v domě čp. 197 v Husově ulici 
v Kladrubech – nájemci – Leitlovi 

• Zprávu ekonomického odboru, oddělení kontroly KÚ PK o výsledku 
přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2008 

• Žádost  p. Veselé, bytem Milevo o pronájem pozemku p.p.č. 1655  a části 
pp.p.č. 22/2 v k.ú.Milevo za účelem zbudování pastviny  

               Jelikož jeden žadatel je již evidován, bude vyzván ke sjednání schůzky,  
 neboť v žádosti neuvedl důvod - pozemek určen územním plánem k výstavbě  
 RD. Pokud nedojde k dohodě se zájemcem o koupi pozemku  bude pozemek 
nabídnut žadatelce p. Veselé 

• Oznámení o zahájení stavebního řízení MěÚ Stříbro – Rekonstrukce části sil. 
II/193 ve směru od Kladrub po křiž. se sil. III/19337“ (silnice na Skapce) 

• Oznámení o zahájení správního řízení MěÚ Stříbro – Cyklistické závody            
ve dnech 18.04.2009 a 10.05.2009 -  trať prvního závodu ze Stříbra                     
do Kladrub a dále  na ostrovskou křižovatku a zpět do Stříbra 

• Inspekční zpráva České školní inspekce, Plzeňský inspektorát z provedené 
dohlídky v ZŠ Kladruby 

• Stížnost p. Mgr. Vlasty  Havránkové, Kladruby 357 na stav komunikace par. 
č. 2063/1 k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že v současné době cesta není 
majetkem města, město bude žádat  St. statek Jeneč o odkoupení cesty. Po té 
a po dokončení případné výstavby RD p. Lehečky bude situace řešena. 
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Rada města   projednala a     s c h v á l i l a   : 
• Cenovou nabídku p. Petra Zítka-IP – projekt  na přepracování projektové 

dokumentace pro akci  Kladruby, západ - Technická infrastruktura pro stavbu 
RD – dokumentace pro územní řízení  -  cena celkem vč. DPH   161.543,-Kč    

• Zařazení žádosti o výměnu bytu p. Reného Kunze a Ireny Horvátové, nám. 
Republiky 36, Kladruby do seznamu žadatelů o byt 

• Smlouvu uzavřenou mezi Ministerstvem vnitra, Základnou logistiky 
Olomouc a městem Kladruby na převod vlastnictví majetku ČR – zásahové 
hasičské boty – 5 ks, blůzy ochranného oděvu – 5 ks, kalhoty ochranného 
oděvu – 5 ks, vše v hodnotě 44.250,15 Kč 

• Poskytnutí příspěvku na vybavení ve výši 2.000,- Kč p. Haně Ulrichové, 
Kladruby 372 na její pěší  Svatojakubskou pouť do Santiaga de Compostela 
ve Španělsku  

• Navýšení nájmu firmě Vodafon o inflaci tj. 6,3% 
• Mandátní smlouvu o provedení inženýrské činnosti pro realizaci stavby 

„Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby – sever“ uzavíranou mezi městem 
Kladruby a firmou Promonasta, Plzeň za cenu 1% z celkové ceny stavby + 
nutné cestovní náklady 

• Nabídku firmy Zednictví Zdeněk Vokurka, Stříbro na opravu omítek 
v budově čp. 85 v Kladrubech v prostorech Antiqa – Sladký za cenu do 
22.000,- Kč 

• Zařazení žádosti p. Romana Gašpara, Brod o přidělení bytu v Kladrubech do 
seznamu žadatelů o byt 

• Odpuštění nájemného p. Leitlové, za byt v domě čp. 197 v Husově ulici 
v Kladrubech za jeden měsíc v roce 2009, a to z důvodu odstávky komína 
v měsíci prosinci 2008 

• Cenovou nabídku č. 209009 firmy Kácení rizikových stromů, Karel Jukl 
Skviřín na bezpečnostní a redukční řezy stromů : 

 - Bezpečnostní a redukční řez dubu u kostela - 1.980,-Kč 
 - Bezpečnostní řez - cesta ke hřbitovu (od rybníka ke hřbitovu-23.760,- Kč 
 - Bezpečnostní řez - cesta ke hřbitovu ( „Kaštanka“ – 15.840,- Kč 
 - Bezpečnostní řez - Láz ( veřejné osvětlení) –  7.200,- Kč 
 - Bezpečnostní řez - Vrbice (telefon za rybníkem) –  1.200,- Kč 
 - Náklady na dopravu a PHM -    2.200,- Kč 

s tím, že bude fakturováno pouze skutečné provedení 
• Uzavření mandátní smlouvy mezi městem Kladruby a Ing. Romanem 

Raiserem, Čerňovice na výkon práv a povinností zadavatele souvisejícího 
s řízením projektu „Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby – sever“ za cenu 
80.087,- Kč vč. DPH 

• Poskytnutí propagačního materiálu třídě G5 Gymnázium Stříbro na konání 
Majálesu dne 24.4.2009 ve Stříbře – 10 ks černých knih o Kladrubech    

• Podání žádosti města Kladruby k uzavření veřejnoprávní smlouvy na výkon 
agendy městské  policie 
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Rada města   n e s c h v á l i l a   : 

• Poskytnutí příspěvku na činnost a provoz Centra pro zdravotně postižené 
Tachov z důvodu, že město Kladruby poskytuje příspěvek  Svazu zdravotně 
postižených Stříbrska 

 
Rada města   p o v ě ř i l a   : 

• Starostku města zjistit výši nájmu u předchozího pronajímatele (PF)               
u pozemků p.p.č. 1962, 1963 a 1964 v k.ú. Milevo za účelem konání letních 
táborů Občanského sdružení Léto Milevo o.s. 

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

• ZM schválit plnění rozpočtu města k 31.12.2008  
• ZM schválit zahájení řízení o změně územního plánu s tím, že navrhované 

změny tvoří přílohu č. 2 zápisu. Veškeré další návrhy budou do plánované 
změny zaneseny a po prvním projednání s projektantem budou znovu 
předloženy ZM.  Celé projednávání změny územního plánu bude řešeno ve 
spolupráci s Městským úřadem Stříbro – postup projednávání 

• ZM schválit podání žádosti o dotaci na MV ČR na rozšíření CZECH 
POINTU  v rozsahu dle  stanovené technické specifikace MV ČR pro 
pracoviště CZECH POINTU (max. dotace ve výši 68.540,-Kč - kopírka, 
scanner, čtečka čipových karet atd.) 

• ZM schválit odprodej bytu č.8 v domě čp.296 v Kladrubech  za cenu 
stanovenou  znaleckým posudkem č. 1131/8/2009 – nejnižší podání cena tržní 
540.000,-Kč, v případě více žadatelů rozhoduje nejvyšší podání. Žádosti je 
možné podávat nejpozději do 30.04.2009 do 15,30 hod 

• ZM schválit uzavření smlouvy o zhotovení stavby „Výstavba kabin 
volejbalového hřiště v Kladrubech“ s vítězem poptávkového řízení – firmou 
Tazata spol.s r.o. v ceně 875.869,75,- Kč vč. DPH 

• ZM schválit návrh na odkoupení p.p.č. 2063/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o 
výměře 1655 m2 od Státního statku Jeneč – jedná se o přístupovou 
komunikaci od pošty směrem k p. Havránkové a dalším pozemkům - 
předběžná cena dle znal. posudku z roku 2007 - 70.072,-Kč 

• ZM schválit výsledek nabídkového řízení - obálkové metody na prodej 
travního traktoru zn. Al-co Concord. (počet nabídek 1, odřekli 2). Traktor 
prodán za cenu odhadu 17.800,- Kč  p. Petru Česákovi, bytem Rochlov. 
 

Zasedání zastupitelstva města dne 5.3.2009  : 
 
Zastupitelstvo města  projednalo a    s c h v á l i l o   : 

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

• Plnění rozpočtu města k 31.12.2008  
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• Odvod přídělu ve výši 4% z ročního objemu vyplacených mzdových 
prostředků roku 2008 do sociálního fondu roku 2009 ve výši 121.191,- Kč  

• Výši odměn poskytovanou členům ZM Kladruby dle nař. vlády ČR č. 
37/2003 Sb. ve znění nař. vlády č. 20/2009 Sb. ze dne 5.1.2009 s platností od 
03/2009  

• Plán činnosti a kontrol finančního výboru ZM Kladruby na rok 2009  
• Podání žádostí o grant Plzeňského kraje :                                                                  
        - z oblasti kultury – projekt Divadelní rok 2009 -  44.000,- Kč 

               - z oblasti kultury – projekt Kladrubské léto 2009 -  120.000,- Kč 
• Podání žádosti na KÚ PK o dotaci z Programu stabilizace a obnovy venkova 

ve výši 500.000,- Kč na akci  - Stavební úpravy Revoluční ulice 
v Kladrubech 

• Přijetí daru - p.p.č. 122/13 o výměře 89 m2,p.p.č. 286/3 o výměře 326 m2, 
p.p.č. 287/7 o výměře 2682 m2 vše v k.ú. Pozorka u Kladrub  od p. Marie 
Kobzové, Černošín a Věry Pláteníkové, Klatovy  

• Podání žádosti o úplatný převod pozemku p.p.č. 527/1 v k.ú. Brod u Stříbra 
od PF ČR – na pozemku se nachází jímací studny vodovodu Brod 

• Odprodej, koupi a nabídnutí pozemku k odprodeji  vše v k.ú. Brod u Stříbra - 
Výrov 

              a)  nově vzniklá parcela  p.p.č. 1475/14 o výměře 148 m2 a p.p.č. 1476/13             
  o výměře 29 m2 budou odprodány vlastníku chaty E 26 p.Vlastě Horákové,  
  Krukanice 15, Pernarec za cenu 200,-Kč/1 m2, celkem 177 m2, cena celkem  

35.400,-Kč.  
              b)  p. Vlasta Horáková odprodá městu p.p.č. 1662 v k.ú. Brod u Stříbra       
  o výměře 4 m2 také za cenu 200,-Kč/ 1m2, cena celkem 800,- Kč 

c)  nový pozemek p.p.č. 1475/15 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov)  o výměře 
 411 m2 bude nabídnut k odprodeji žadatelům dle seznamu a to za cenu 
nejvyšší nabídky s nejnižším podáním 200,-Kč/1 m2 + p.p.č. 1475/16       
o výměře 75 m2 s věcným břemenem – vedení vodovodní přípojky pro 
sousední nemovitost 

• Směnu  pozemků – pozemek ve vlastnictví města Kladruby p.p.č. 1577 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra o výměře 25948 m2 a p.p.č. 1119/11 k.ú. Kladruby       
u Stříbra o výměře 2408 m2 za pozemky ve vlastnictví ZEVYP- pozemky 
s.r.o., které město má v územním plánu p.p.č. 580/4  v k.ú. Kladruby u Stříbra 
o výměře 18191 m2 a p.p.č. 610/68 k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 9795 
m2 (dle GP) 

• Odprodej bytu č.8 v domě čp.296 v Kladrubech  za cenu stanovenou  
znaleckým posudkem č. 1131/8/2009 – nejnižší podání cena tržní 540.000,-
Kč, v případě více žadatelů rozhoduje nejvyšší podání. Žádosti je možné 
podávat nejpozději do 30.04.2009 do 15,30 hod 

• Zahájení řízení o změně územního plánu s tím, že navrhované změny tvoří 
přílohu č. 6 tohoto zápisu. Veškeré další návrhy budou do plánované změny 
zaneseny a po prvním projednání s projektantem budou znovu předloženy 
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ZM.  Celé projednávání změny územního plánu bude řešeno ve spolupráci 
s Městským úřadem Stříbro – postup projednávání 

• Podání žádosti o dotaci na MV ČR na rozšíření CZECH POINTU  v rozsahu 
dle  stanovené technické specifikace MV ČR pro pracoviště CZECH 
POINTU (max. dotace ve výši 68.540,-Kč - kopírka, scanner, čtečka 
čipových karet atd.) 

• Uzavření smlouvy o zhotovení stavby „Výstavba kabin volejbalového hřiště 
v Kladrubech“ s vítězem poptávkového řízení – firmou Tazata spol.s.r.o. 
Stříbro v ceně 736.025,- Kč bez DPH (tj. 875.869,75,- Kč vč. DPH), 
dokončení stavby do 31.5.2009  

• Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Kladruby a firmou 
MBF Czech s.r.o. Plzeň o převodu nemovitosti p.č. 101/9 v k.ú. Pozorka             
u Kladrub o výměře 110.466 m2 za cenu 24.302.520,- Kč 

• Rozdělení výsledku hospodaření MŠ Kladruby za rok 2008 ve výši 59.080,95 
Kč s tím, že 34.080,95 Kč bude odvedeno do rezervního fondu školy                        
a 25.000,- Kč do fondu odměn  

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

• Usnesení ze zasedání ZM ze dne 21.10.2008 (16/2008) č. II/19 – uzavření 
smlouvy o budoucí kupní smlouvě o převodu nemovitosti uzavíranou mezi 
městem Kladruby a společností IRE-TEX Praha s.r.o. se sídlem v Plzni na 
prodej poz. parcely č. 101/9 o výměře 110.466 m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub 
za cenu 25.407.180,- Kč 

 
Jednání starostky a místostarosty města : 
25.2. - jednání s agenturou Stomix (starostka) 
25.2.  jednání v klášteře ohledně dotací na projekt „Památkový objekt  

a živá kultura“ (starostka) 
26.2. - účast na schůzi ZO ČSCH Kladruby (starostka) 
2.3.  - jednání s projektanty ohledně zateplení MŠ (starostka) 
3.3.  - účast na místním šetření – ÚSES Milevo (starostka) 
4.3.  - předání staveniště – Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby, sever firmě 

Strabag  (místostarosta) 
4.3.  - kontrolní den stavby 4x8 b.j. v Kladrubech (starostka + místostarosta) 
 4.3.  - jednání se zástupci Komerční banky (starostka) 
4.3.  - zasedání rady města  
 5.3.  - seminář Plzeň – Fondy Evropské unie (starostka) 
5.3.  - zasedání zastupitelstva města 
9.3.  - jednání s projektantem ohledně zateplení MŠ (starostka) 

11.3. - jednání s radním PK p. Stručkem (starostka) 
12.3. - kontrolní den stavby – Optimalizace trati (starostka) 
12.3. - porada starostů ve Stříbře (starostka) 
17.3. - kolaudace ČOV – Tuněchodský mlýn (starostka) 
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17.3. - jednání se zástupci firmy Stafiko – Domažlice (starostka) 
18.3. - předání staveniště – kabiny na kurtech firmě Tazata (místostarosta) 
18.3. - zasedání rady města 
19.3. - jednání s redaktory Tachovského deníku (starostka) 
20.3.  - kontrolní den stavby 4x8 b.j. v Kladrubech (starostka + místostarosta) 
23.3. - jednání se zástupci obce Vejprnice (starostka) 
24.3. - jednání s projektantem ohledně zateplení MŠ (starostka) 
25.3.  - veřejné zasedání komise rozvoje města – projednání rekonstrukce kina  

a seznámení s návrhy větrných el. (starostka + místostarosta) 
26.3. - jednání s projektantem ohledně zateplení MŠ (starostka) 
27.3. - zasedání Euregia Egrensis v Mariánských Lázních (starostka) 
27.3. kontrolní den stavby  – Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby, sever 

(místostarosta) 
30.3. - jednání s ředitelem Správy a údržby silnic Stříbro (starostka + místostarosta) 
31.3.1. kolaudace novostavby RD v Kladrubech (starostka) 
31.3. - kolaudace rekonstruovaného domku v Brodu (starostka) 
  1.4.  - zasedání rady města 
3.4.  - jednání se zástupci České pošty ohledně přemístění pošty (místostarosta) 
3.4.  - zasedání MAS Český Západ (místostarosta) 
4.4.  - kontrolní den stavby  – Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby, sever 

(místostarosta) 
6.4. - jednání s projektanty ohledně zateplení MŠ (starostka) 
7.4. - jednání se zástupci Euregia Egrensis ohledně projektu „Památkový objekt 

 a živá kultura“ (starostka) 
7.4.  - valná hromada MAS (místostarosta) 
8.4. - jednání s advokátní kanceláří v Plzni (starostka) 

10.4.  - kontrolní den stavby  – Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby, sever 
(místostarosta) 

14.4. - místní šetření k územnímu řízení stavby RD – za poštou (starostka) 
15.4.1. kontrolní den stavby  – Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby, sever 

(místostarosta) 
15.4.   zasedání rady města 
16.4.1. kontrolní den stavby – Optimalizace trati + místní šetření ve Vrbici 

(starostka) 
17.4.  - jednání s ředitelem ZUŠ Stříbro ohledně přemístění pobočky ZUŠ Kladruby
  z MŠ (starostka + místostarosta) 
 
 

Irena Löriková 
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Seriál  Co je  to MASka? 
Z předchozích dílů by již mělo být zřejmé, proč MASka vzniká, jak regionu a  jeho 
občanům může pomoci a  jak získat prostřednictvím MASky dotace. V tomto díle 
bych Vám ráda představila MAS Český Západ, která působí na území našeho regionu.  
 
3.díl O naší MASce Český Západ - Místní partnerství  
Místní akční skupina Český Západ - Místní partnerství vznikla již v roce 2004. Patřila 
tak mezi první místní akční skupiny, které na území České republiky vznikly.                 
V počátku  zahrnovala MAS pouze území Mikroregionu Konstantinolázeňsko, 
Stříbrského regionu a města Planá. V roce 2007 došlo k významnému rozšíření území 
MAS o Mikroregion Hracholusky a Městys Chodová Planá. Na území MAS žije 27 
913 obyvatel v převážně malých venkovských obcích a pěti malých městech - Stříbře, 
Plané, Kladrubech, Bezdružicích a Černošíně. MAS Český Západ zaujímá 735 km2, 
což je více než třetina okresu Tachov a malou část okresu Plzeň - sever. 
MAS Český Západ se ihned od svého vzniku, jako jedné z mála MAS v České 
republice, podařilo zapojit do prvních programů Leader, které byly u nás vyhlášeny. 
Mohla tak podporovat první projekty v regionu již v roce 2004, z programu Leader ČR 
(např. cyklistické trasy na Konstantinolázeňsku a Stříbrsku, oprava kostela 
v Okrouhlém Hradišti, nákup strojů pro údržbu krajiny soukromého zemědělce ve 
Svojšíně). O dva roky později pak program Leader ČR 2006 (např. úprava návesních 
rybníků v obci Kostelec, boxové ustájení pro koně na farmě v Kříženci) a v roce 2005 
se MAS zařadila také do programu Leader+, spolufinancovaného Evropskou unií 
(rekonstrukce zvonice na vrchu Krasíkově, lanové centrum v Dolních Polžicích, 
obnova kulturního domu ve Zhoři …). Zatím posledním velkým úspěchem je zařazení 
do programu LEADER 2007-13 v rámci Programu rozvoje venkova, ze kterého bude 
naše MAS každoročně rozdělovat dotace až do roku 2013. 
MAS Český Západ má nyní téměř sto členů, a máte-li zájem, můžete se jím stát i vy. 
Přihlášku je možné si stáhnout na internetových stránkách www.leader-ceskyzapad.cz. 
Jaké výhody vám členství přinese? Budete přizváni na jednání Valného shromáždění 
MAS, které se schází jednou ročně a je nejdůležitějším orgánem MAS. Díky svému 
členství budete moci ovlivňovat dění v MAS a tím pádem i ve svém regionu, budete 
moci volit a být volen do orgánů MAS. Zároveň budete mít slevy na placené služby 
MAS jako zpracování projektů a žádostí o dotace, poradenství či konzultace aj. Více 
informací o MAS můžete nalézt na www.leader-ceskyzapad.cz 
 
4. díl: O úspěšných projektech podpořených MASkou  
V následujících a již závěrečných dílech o MAS Český Západ bychom Vám rádi, 
především pro inspiraci, představili některé projekty, které byly z MASky podpořeny  
a které dobře fungují.  Vybrali jsme i různé žadatele: obec, neziskovou organizaci              
a podnikatele. 
Park pro radost, žadatel: obec Konstantinovy Lázně 
Park pro radost je rozsáhlý a dlouhodobý projekt obce Konstantinovy Lázně.  Začal již 
v roce 2003 a postupně se realizuje mimo jiné i díky dotacím, které obec získávala 
z MAS Český Západ.  Park pro radost vzniká na místě původně nevyužitého 
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prostranství v centru obce. V roce 2003 svolala obec širokou veřejnost, aby společně 
s architektkou projednali a navrhli, jak by se plánovaný park měl využít a jak by měl 
vypadat.  Na základě veřejného projednávání se připravil projekt Parku pro radost, 
který se po etapách díky dotacím financuje a realizuje.  
V 1. etapě, která byla financována z programu MAS Leader+, v letech 2005-2006, se 
vybudovalo víceúčelové hřiště, oblíbené hřiště na pétanque a udělali se nezbytné 
parkové úpravy. Následovala 2. etapa, financovaná z nadace Alcoa, díky které vznikla 
komunikace pro pěší, vysadila se zeleň a nakoupil se městský mobiliář.  Nadace Alcoa 
pomohla financovat i další etapu, z níž se postavil přírodní altánek-amfiteátr ke konání 
kulturních i společenských akcí.  Poslední  4.etapou se Park pro radost dokončí. Obec 
opět čerpá dotaci z MASky, z programu Leader 2007-13. V poslední fázi se pro 
návštěvníky parku vytvoří klidová zóna, jejíž součást bude jezírko s gejzírem       
a potůčkem, doplněné kameny z nedalekého Hradišťského vrchu a osázeno vhodnou 
vodní vegetací.  
Obyvatelé, návštěvníci i lázeňští hosté se proto mohou těšit na další velmi příjemný 
kout v jediném lázeňském místě Plzeňského kraje. 
                                                                                                      Kateřina Kvasničková 

 
 

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 
 
M a t e ř s k á     š k o l a          
  
Zápis do MŠ 
    Dne 18.března 2009 se konal v ředitelně Mateřské školy Kladruby  zápis dětí pro 
školní rok 2009/2010. Zájem o umístění do MŠ projevilo  18 rodičů  - celkem pro  21 
dětí. Mezi přihlášenými není ani jedno předškolní dítě (5 let). Většina dětí  je tříletých 
(i neplně) a několik čtyřletých. 
 
Divadlo  „ Z  bedny“  Karlovy Vary 
    30.3.09 naši mateřinku navštívilo se svým programem  divadlo  „Z bedny“ 
z Karlových Varů. Zahráli  nám pohádku o  Otesánkovi – poněkud netradičně 
s ekologickými  i komediálními prvky a písničkami. Nechybělo samozřejmě ani 
mravní ponaučení  - polepšené chování Otesánka. 
Od samého začátku byly děti vtažené do děje – bavily se,spolupracovaly  a pohotově 
reagovaly na pokyny herců. 
 
Velikonoční tvoření 
Velikonoční svátky jsou tradičně u nás  v MŠ  v obou třídách  radostnou  jarní 
událostí. Vymezujeme dostatečný prostor k  tomu,aby děti nasály tu správnou 
velikonoční atmosféru a  připravily se tak  na prožitky a zážitky spojené  s  těmito 
svátky. Velikonoce nás provázely  všemi činnostmi.Např.ve třídě Sluníček jsme hráli  
pohybové hry  (Kutálení vajíček,…),cvičili s padákem ( Barvení vajíček).Také nás 
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čekaly pokusy s rychlením větviček  břízy, zlatice a  vrby. Děti zasely do mističek  
ječmen (osení) a pozorovaly jeho klíčení  zároveň i s čočkou ,fazolemi a  slunečnicí. 

Učili jsme se několik velikonočních koled, řešili labyrinty, cesty, pilovali 
prostorovou orientaci,vylepšovali  držení a kresbu tužkou  grafomotorickými cviky – 
vše na  námět Velikonoce. 

Nejvíce si ale děti  užily pracovních aktivit s nůžkami,lepidlem,barvami                   
i různými druhy papíru a dalších materiálů. Postupně vyrobily barevné slepičky 
s vajíčkem, nabarvily latexem vajíčka, která ozdobily papírovými motýlky                           
a květinami.Vajíčka též okrášlily přírodní batikou – listy trav  a odvar z cibule. Dále 
jim vajíčko posloužilo ke vzniku barevného ptáčka. Roličky od WC papíru daly 
vzniknout dalším  nosičům vajíček - slepičkám a zajíčkům. Jistě se bude maminkám 
líbit i zapichovací zajíček  z  vlnového klubíčka jako dekorace do květináče. Toto je 
zlomek  činností, které nás doprovázely  při čekání na svátky jara. 

Alena Medová 
 
Sluníčka a Koťata vynášela Moranu 

Zima byla dlouhá a s prvními hřejivými slunečními paprsky jsme se začali stále více 
těšit na jaro. „Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič …“ se neslo naší školkou 
stále častěji. Sluníčka i Koťata si vyrobila, vybarvila a vyzdobila Moranu. 
Když jsme se se Sluníčky vydali Moranu-Mařenu-Smrtku-Zimu vynést za město, 
nechtěla se jen tak dát. Nejenže nám nešla zapálit, ale ani nechtěla po vodě odplout až 
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do moře a stále se nám na vodním kolotoči vracela nazpět. Po šestém kole to vzdala       
a jaro mohlo přijít. Koťata byla daleko úspěšnější, jejich Morana vzplála hned       
a odstěhovala se do chladnějších krajin. Ano, jaro je tu a my jsme mu pomáhali ! 
                                                        Zuzana Křížová 
 
Otevírání zahrady 
Děti z MŠ se rozloučily se zimou spálením Morany a připravovaly se na vítání jara. 
Maňásci Jarníček s Jarněnkou poprosili děti, aby jim pomohly s otevíráním zahrady,       
a tak děti měly plné ruce práce. Nejprve zhotovily velikou vílu Jarněnku, pak vyrobily 
z papíru klobouky pro Jarníčka. Na odemykání zahrady ozdobily veliký železný klíč. 
Nastříhaly si pentle na ozdobení stromů. Paní Havránková ušila krásné čepičky       
a z dětí se rázem stali zahradní skřítci. 
Ti ozdobili stromy pentličkami a barevnými vajíčky, klíčem odemkli zahradu       
a tanečekem „Zima je za námi“ se definitivně rozloučili se zimou. 

      Ladislava Pauchová   
 
Jak se Koťata připravovala na Velikonoce 
Děti ze třídy Koťat se už 14 dní předem připravovaly na příchod jarních svátků. 
Nejprve si zasely osení, které pak ozdobily svými výrobky. Děti zdobily vyfouknutá       
i papírová vejce. Vyfouknutá vejce barvily latexovými barvami, polepovaly barevnými 
kytičkami a motýlky. Z papíru vyrobily zapichovátko slepičku, slepičku s vajíčky, 
obrázek z vlnitého papíru s vajíčky. Z kelímků a krabiček od sýra vyrobily slepici       
a kohouta, které barevně vyzdobily krepovým papírem. Z kelímků od jogurtů si děti 
vyrobily hnízdečko, do kterého daly papírovou trávu a ozdobená vejce. 
Na škaredou středu se děti dopoledne vydaly přát veselé Velikonoce do ulic města. 
Také předávaly dárky s velikonočními motivy, které samy vyrobily. 

Petra Kertysová   
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Víte,že  : 
- jsme  získali certifikát od FONDU  SIDUS (  shánění finančních prostředků na 

koupi  přístrojů  do dětských nemocnic )  za  prodej ( rodičům dětí ) samolepek 
zvířátek – vybrali jsme téměř 900 Kč 

- 15.4.09 přijede do naší MŠ  paní fotografka z Prestigephoto a vyfotografuje děti  
mimo jiné i na  tablo s pozadím slunečnic 

- 16.4.09 jedou obě třídy MŠ  do divadla dětí ALFA  na představení „ Kašpárek            
a Indiáni“  

- moc moc  děkujeme  paní Rötlichové za milou velikonoční pozornost pro děti 
Koťat  i  Sluníček 

- 28.4.09 přijdou děti, které chodí do Maňáskového kroužku Domu dětí a mládeže 
Stříbro, který v ZŠ Kladruby vede p. E. Pomyjová s  Divadýlkem Amatýlkem hrát 
maňáskové pohádky  

- dne 27.5.09 přijede do naší MŠ opět divadelní soubor  Divadélko Kuba  z Plzně  
s představením „Mňam, pohádky“ 

Alena Medová 
 

Z á k l a d n í      š k o l a : 
  
Maglajz Boulder Cup 2009 
3.ročník boulderingových závodů 
Maglajz Boulder Cup zahájil 
současně i třetí  
ročník Překližka Cupu – pětidílného 
seriálu pro školní mládež v našem 
regionu. 
Závod se konal v sobotu 7.3. 2009 a 
zúčastnilo se celkem 44 závodníků, 
kteří  
soutěžili v pěti kategoriích, zvlášť 
chlapci  a dívky. Pořadatelé 
/horolezecký kroužek Maglajz 
Kladruby ve spolupráci s HK Skoba 
Stříbro/ opět připravili řadu 
náročných cest, na kterých se jasně 
ukázalo, kdo je nejlepší. Medailisté si 
kromě bodů do celkového hodnocení 
Překližka Cupu odnesli i pěkné ceny 
a  zkrátka nepřišli ani ti, kteří                   
se neumístili. Tímto děkujeme všem 
sponzorům, kteří nám svojí každoroční přízní umožňují závody pořádat /MěÚ 
Kladruby, Hannah a.s., Ehrmann mlékárna Stříbro, Poštovní spořitelna/.               
Na fotografii Katka Hrachovcová ve finále… 
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MBC 2009- výsledky  
 
Kategorie  H1:   1. R.Palma , 2. L.Hrachovec /oba Maglajz/, 3. V.Pechmann /Skoba/ 
                   D1:   1. K.Matúšová /Skoba/ 
                   H2:   1. F.Štědrý /Skoba/, 2. V.Blažek /Maglajz/, 3. D.Majer /Stříbro/ 
                   D2:   1. M.Matúšová  /Skoba/, 2.P.Pospíchalová /Maglajz/, 3.K.Boučková        
                             /Cheb/ 
                   H3:   1. K.Fafílek /Cheb/, 2. J.Nový /Maglajz/, 3. J.Pitra /Skoba/ 
                   D3:   1. K.Vlčková /Maglajz/,  2. L.Jarolímová /Skoba/, 3.T.Janatová 

/Mar.Lázně/ 
                   H4:   1. M.Štědrý /Skoba/, 2. M.Budín, 3. P. Kamínek /oba Maglajz/ 
                   D4:   1. L.Davidová /Skoba/, 2. J.Hrachovcová /Maglajz/, 3. B.Pitrová  

/Skoba/ 
                   H5:   1. M. Štěpán /Kladruby/, 2. L.Kaska /Brod/, 3. M.Kohn /Prostiboř/ 
                   D5:   1. N.Budínová, 2. K.Hrachovcová /obě Maglajz/ 
Překližka Cup bude pokračovat dalším závodem /Májový Open Cup – lezení na 
obtížnost/ na venkovní horolezecké stěně DDM Stříbro v květnu :o)  
 
Den vody  
Projektového dne u příležitosti Dne vody se zúčastnili žáci všech tříd naší školy. Žáci 
z prvního stupně vyhledávali vodní rostliny a živočichy, šesťáci zkoumali vodu pod 
mikroskopem, sedmáci zkoumali fyzikální vlastnosti vody, osmáci při pokusech 
zjišťovali její vlastnosti a devátá třída navštívila ČOV ve Stříbře. Společně pak měřili 
a spočítali rychlost proudu řeky Úhlavky v různých úsecích jejího toku. 
 

Deváťáci v modrém vyhráli soutěž „vodních převleků“  
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Střípky ze ZŠ 
 
4.3. „Mezinárodního“  finále ve hře „Člověče, nezlob se!“ se ve Weidenu 

zúčastnili i čtyři žáci z prvního stupně ZŠ Kladruby a vybojovali konečné 
třetí místo. Gratulujeme! 

7.3. se konal 3.ročník boulderingových závodů mládeže Maglajz Boulder Cup 
/viz.článek/ 

17.3. Po šesti letech jsme opět měli možnost shlédnout naučný pořad „Vývoj 
světového rocku“. Žáci 5.-9.třídy si vyslechli nejznámější skladby světových 
interpretů a dozvěděli se vše podstatné o vzniku a vývoji rockové hudby. 
Dvojice Josef Šlik /kytara, zpěv/ a Milan Parnahaj /moderování, kytara,zpěv/ 
nezklamala a svým pořadem nadchla mladé posluchače. 

20.3. byl termín pro konání mezinárodní matematické soutěže „Klokan“, která se 
v naší škole konala již podesáté. Vítězové jednotlivých kategorií:  
Cvrček /2.-3.tř./: Jan Keller,Miroslav Petr, Jan Pospíchal /všichni 48bodů/ 

 Klokánek /4.-5.tř/: Jan Kalvoda /90bodů/ – současně 3.místo v okrese 
Tachov –blahopřejeme! 

Benjamin /6.-7.tř./: Ondřej Naruševič /51bodů/ 
Kadet /8.-9.tř./: Eva Berková /63bodů/ 

23.3. se ve škole uskutečnil projektový den k příležitosti Dne vody /viz.článek/ 
31.3. Družstvo starších žáků se zúčastnilo okresního turnaje ve florbalu, který se 

konal v městské hale v Tachově. 12 družstev se utkalo ve třech skupinách o 
postup do finále. Naši kluci hráli ve skupině „A“ s ZŠ Mánesova Stříbro / 0 : 
0 /, Gymnáziem Tachov / 2 : 2 / a ZŠ Kostelní Tachov / 1 : 0 / a postoupili do 
finálových bojů. Zde sice prohráli s ZŠ Bezdružice / 0 : 1 / a ZŠ Gagarinova 
Stříbro / 1 : 2 /, ale konečné 3.místo  bylo při velké konkurenci obrovským 
úspěchem. Do krajského finále postoupili            kluci ze Stříbra. 

9.4. Kouloboulení /kuželky, bowling, squash/, které pořádala Školská a kulturní 
komise při MěÚ Kladruby, se v první den Velikonočních prázdnin zúčastnilo 
41 dětí. V herně Baníku Stříbro si kluci a děvčata užili příjemné dopoledne ☺ 
Výrobky s velikonoční tématikou prodávala děvčata z 7.-9.třídy na 
kladrubském náměstí /9.4./ a na nádvoří kláštera /11.4./. Částka 4877,- Kč je 
příjemným oceněním práce žáků i jejich učitelů a bude věnována na zaplacení 
školného pro naši „adoptovanou“ keňskou holčičku Muthinu Munywoki, 
která díky této podpoře studuje již třetím rokem. 

Pavel Nový  
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POZNÁŠ   NAŠE   MĚSTA ?   
 
První písmeno každého města je vyznačeno tučně. 
 
K rutá noHa                No Beru           koní vRak 
chce i Parta        lvi Moku      a Luh či ovce     Born  
Honí don     Osa trav      bardi cePu      myli Se 
Hravé dárce Kol         rok Stanice      raKovy larVy 
I erb ceL       měřit i oceL          řev K in  opic 
        bL íN Ústa a med   
 
 
 
CO   JE   NAPADÁ? 
 
PIVO: Zásadně si nesundávám čepici. Stejně mi spadne 

do sklenice! 
ŽÁROVKA: Chcete znát mé příjmení? Já jsem po otci 

Edisonová. 
FILM:    Rád se předvádím. 
FOTOGRAFIE:   Já jsem už minulost. 
VÁNOČNÍ  STROMEČEK: Ačkoliv zářím, tak jsem už vlastně zhasl. 
MAGNET:   Na stáří nezáleží, já jsem pořád přitažlivý. 
RUKA:    Já vím nejlíp, zač je toho loket! 
BAMBUS:   Nic se nemůžu naučit, pořád jsem dutej! 
CIBULE:    Vy jste mi hrdinové! Jdete na mne s nožem, 

a pak brečíte! 
SNĚHULÁK:   Já se mám! Každé léto strávím v moři! 
OBRAZ:   Nejlíp mi bylo, když mě pověsili! 
ELIPSA:   Ovál je můj brácha. 
KOSA:    Kdybych tak jednou mohla sekat dobrotu. 
ZÁTKA:   V dětství jsem byla moc roztomilý špunt. 
HUSTILKA:   Nevěřte mi, všechno ráda nafukuju! 
KOŠILE:   Mně obezita nevadí, jsem pořád při těle! 
PRACH:   Mít o písmeno víc, to by mě měli všichni rádi. 
PÁRA:    Když začnu utíkat, nikdo mě nedohoní! 
SALÁT:    Někdo mě dokáže udělat i z učebnice. 
 
 
       Školní družina  
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Pozvánka na Den koní         
 

Protože oslava Dne dětí v Kladrubech bude 
v neděli 31.5.2009 a poslední neděli se tradičně koná i náš 
Den koní, letos mimořádně pořádáme Den koní 
předposlení neděli v květnu – tedy 24.5.2009. Již tradičně 
průvod městem vyjíždí ve 13.30. Od 14.30 je naplánován 
program, který předvedou dětští členové s našimi koňmi a 
hosté. Hudební program a občerstvení je zajištěno.  
Pořadatelé všechny srdečně zvou,  zvláště  pak děti. 

             Emil Kraus 
 
 

Hasiči  opět  informují   
 

V dubnu jsme dvakrát vyjížděli k požárům. Jako 
v loňském roce, i letos se 25.dubna 2009 uskuteční dovoz 
májky a 30. dubna 2009 od 18.00 hodin proběhne tradiční 
stavění máje. Na tuto akci zveme všechny občany, 
občerstvení máme zajištěno. 

Získali jsme tři děti do kroužku mladých hasičů, a 
tak se v květnu naši mladí hasiči zúčastní jarní hry Plamen, 
už nyní se na něj připravují. V sobotu 6. června  2009 
proběhne v Kladrubech soutěž družstev hasičů a mladých 
hasičů s názvem „Kladrubská studna“. Doufám, že přijdete 
naše hasiče podpořit na fotbalové hřiště.         

    
 František Ammerling 

 
 

 
Včelařské okénko  
 

 Vážení spoluobčané, dnes bych Vás chtěl seznámit s aktuální činností 
včelařského spolku v Kladrubech. Oficiálně se nazýváme Český svaz včelařů 
občanské sdružení v Kladrubech. Naše organizace sdružuje členy této organizace 
z Kladrub a přilehlých obcí, a to z : Lázu, Vrbice, Benešovic, Prašky, Brodu, 
Tuněchod, Prostiboře, Mileva, Telic, Skapců, Zálezel, Ostrova, Kostelce, Nedražic a 
Krtína. V naší organizaci je registrováno více než 50 členů, kteří ošetřují kolem 900 
včelstev. V poslední době počet včelařů i včelstev klesá, je to dáno tím, že ceny medu 
nejsou atraktivní a ceny vstupů jsou velké (ceny benzinu, cukru). Dále lidé se věnují 
jinému koníčku, hlavně ti mladí, kterých také ubývá. Proto zůstávají včelaři, kteří se 
této činnosti věnují dlouhá léta. Já osobně včelařím téměř 60 let, od základní školy, 
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kde jsem navštěvoval včelařský kroužek, a tato 
záliba mi vydržela až dodnes. Jsou i včelaři starší       
a možná i delší dobou zkušeností, jako např.       
p. Havlan.  
 Teď si vychováváme své nástupce na 
včelařském kroužku, i když má jen 4 členy, dobře jej 
vede p. Martin Čechura. Je problém v současnoti 

tento kroužek zajistit. Jednak finančně, což je  náročné z pokladny organizace, tak je 
také problém, aby zkušení včelaři docházeli do kroužku předat dětem své znalosti. 
Staří včelaři ze zdravotních důvodů a mladší z nedostatku času.  Pro občany a školky 
pořádáme a snažíme se zajistit například pečení perníčků na různé příležitosti. Naše 
učitelky, které naše organizace vyškolila v učilišti v Nasavrkách, předvádějí jak se 
perníčky pečou i zdobí na dětských dnech v Kladrubech i Kostelci. Na Vánoce       
a Mikuláše předáváme upečené perníčky obyvatelům DPS v Kladrubech a dětem ve 
školkách v Kladrubech          a Kostelci. Pro náš Včelařský ples jako hlavní ceny jsou 
připraveny opět výrobky z perníku. 
     Hlavní naší snahou je vyprodukovat dostatek kvalitního medu pro sebe, naše 
známé, své zákazníky a spoluobčany.     

        František Černoch 
 
 
 
 

Výrovští myslivci informují  
  
         Milý čtenáři, opět je tu nové číslo kladrubského Zpravodaje a mou milou 
povinností je informovat Vás o naší 
činnosti. Jaro vystřídalo s plnou silou 
zimní měsíce a pro myslivce nastává čas 
péče o přírodu. Dne 4.4. se většina členů 
našeho sdružení zúčastnila brigády pro 
benešovické lesy, při které jsme uklízeli 
klest z paseky. V nejbližší době nás čeká 
brigáda pro zemědělce, na které budeme 
sbírat kámen. Těmito brigádami 
pomáháme vlastníkům nebo nájemcům 
pozemků v naší honitbě. Co se péče o 
zvěř týče, obhospodařujeme dvě zvěřní políčka. Na jednom pěstujeme topinambury, ze 
kterých sušíme letninu, a na druhém necháváme zvěří spásat oves, krmnou kapustu a 
opět topinambury. S nástupem jara souvisí také kladení mláďat téměř veškeré naší 
volně žijící zvěře. Některé druhy zvěře své mláďata již mají, nebo jsou v pokročilém 
stádiu březosti. Také širší potravní nabídka umožňuje zvěři dočerpat po zimě chybějící 
živiny, a ta se tedy intenzivně paství. Z výše uvedených důvodů  Vás chci poprosit o 
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co největší klid ve volné krajině. V první řadě se to týká procházek s volně puštěným 
psem. Mláďata nemohou psu uniknout a i pro březí samice je každé vyrušení rizikem. 
Stejně tak se vystavujete riziku poranění psa od rozzuřené bachyně, která brání své 
potomstvo. Tím Vás samozřejmě nechci zrazovat od návštěv přírody, protože ta je 
v tomto období asi nejkrásnější z celého roku. Užijte si tedy jara v přírodě, ale mějte 
na zřeteli, že tam nejste sami.    
    
Tímto se s Vámi loučím a v příštím čísle nashledanou.                            Petr Hucl 
 
 
Pozvánka do kláštera! 

 
Jak to vypadá, jaro naskočilo i v Kladrubech na plné obrátky, a proto i v klášteře 

se to místy rojí jako v mraveništi. Jsme moc rádi, že jste si v takovém množství 
(a tentokrát i přespolní) našli cestu na klášterní Velikonoce a sluníčko Vám k tomu 
opravdu přálo. Naše další pozvánka je na již tradiční květnový historický jarmark! 
Uskuteční se  o víkendu 16. - 17. května a jako obvykle hlavní program bude vždy 
odpoledne od 13 hodin. A na co se můžete těšit? Ani letos nebudou chybět šermířské 
šarvátky, rozvlněné boky svůdných břišních tanečnic, pro nejmenší samozřejmě také 
pohádky  a všemi oblíbený a stále veselý kejklíř. Na své si přijdou hudební fanoušci,         
i pro ně bude připraveno několik hostů. Po oba dny samozřejmě nebudou chybět 
stánkaři, kteří už od dopoledních hodin budou nabízet své tradiční výrobky na nádvoří 
kláštera. Myslet budeme rovněž na mlsouny a labužníky, jídla a pití bude v nabídce  
dost a dost. 

Na červen jsme pak pro Vás a Vaše přátele a známé připravili po loňském 
úspěchu oslavu slunovratu v klášteře. Přijďte se uvolnit a pobavit v pátek 26. června                      
v podvečer na koncert do klášterního kostela a poté na nádvoří, kde se o Vaši zábavu  
v irském stylu postará skupina Corchen a šermíři z Vousova kmene se svým ohňovým 
vystoupením.  

Vaše nohy určitě nezůstanou v klidu! Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Za občanské sdružení Klášter Kladruby                                                                             

Linda Hejlová 
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KLADRUBSKÁ STRAŠIDLA  a jiné povídky  
 
 
Pověst o zazděných jeptiškách 

Na vnější obvodové zdi kláštera jsou v poschodí blízko oken vidět ze silnice dva 
křížky (dnes už ale jen jeden, druhý opadal) se šikmými průduchy. Vypráví se,       
že jsou tam zazděné jeptišky. Oficiální verze uvádí, že jsou to znamení na budově, kde 
byla stará latinská škola, ale mezi prostými lidmi se vyprávělo něco jiného. 

Po válce, jak známo, se do pohraničí stěhovalo plno nových lidí. Těm docela 
prvním, kteří neměli poctivé úmysly, se říkalo zlatokopové. Přijeli s taštičkou, zabrali 
majetek a brzy odváželi v náklaďácích nábytek a vše možné. Právě tak se stalo i na 
zámku, kde byly opuštěné byty plné nábytku a drahých věcí. 

Tehdy se do jednoho takového zámeckého bytu nastěhovala rodina. Byt byl velký, 
pěkně zařízený, pohled z něho přes celou Pozorku až do Kladrub. Protože v bytě nebyl 
zaveden vodovod, nechali si jej noví vlastníci zavést. Začali s prací, ale hned po 
prvním kopnutí se ve zdi otevřela veliká díra, z níž vypadlo něco kulatého. Ke zděšení 
všech kolem zjistili, že je to lidská lebka. V otvoru ve zdi spatřili něco, co připomínalo 
skrčenou sedící postavu bez hlavy, zahalenou do tmavé potrhané látky. Všichni byli 
zděšeni a rychle otvor ve zdi zase zazdili. Rodina se okamžitě odstěhovala pryč a celá 
léta pak v bytě nikdo nebydlel. 

Staří němečtí osadníci, kteří zde zůstali, vyprávěli po léta tradovanou pověst, že 
prý tam místní mniši nechali zazdít zaživa jakési dvě cizí jeptišky. Ve zdi nechali 
prorazit průduchy, kterými se dlouho ozýval nářek a pláč. Místo, kde k tomu došlo, 
označili dvěma vyštukovanými křížky na venkovní zdi. Tolik pověst. 
 
 
O klášterním pokladu 

Náhrobek zakladatele kláštera Vladislava I. v presbytáři klášterního chrámu je 
ozdoben sochami Víry, Lásky a Naděje. Právě socha Naděje s námořní kotvou       
u nohou prý ukazuje svou levou rukou do míst, kde je zakopán poklad nesmírné ceny. 
Má to být dvanáct zlatých apoštolů v životní velikosti. 

Když se rušily kláštery, došlo i na kladrubský, který byl bohatý a vlastnil zlatý 
poklad nedocenitelné hodnoty. Mniši jej chtěli zachránit a rozhodli se tajně ho někam 
ukrýt a zazdít. 

Potřebovali proto 
nějakého spolehlivého 
zedníka. Na starém mostě 
stával malý domek, 
v němž žil chudý zedník 
Ortl, který měl dva syny. 
K němu přijeli jednou 
pozdě večer kočárem 
mniši a požádali ho, aby 
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s nimi jel, že okamžitě potřebují jeho služby. Ortl tedy nasedl k nim do kočáru. Když 
projeli kolem kláštera, zavázali mu oči a jeli ještě dost dlouho, než zastavili a pomohli 
mu z kočáru vystoupit. Dále pokračovali ještě notnou dobu pěšky. Ortl si jen 
pamatoval, že slyšel odkudsi bublat vodu. Když dorazili na určené místo, rozvázali mu 
šátek na očích a rozžatou pochodní ukázali místo, které měl zazdít. Ortl pochopil, že 
jsou v jakési podzemní chodbě, kde byl připraven i potřebný materiál. Vše bylo spoře 
ozářeno hořícími loučemi na stěnách. Dal se do práce a brzy byl otvor ve skalní stěně 
zazděn. Mniši mu opět zavázali oči a stejnou cestou se pak vrátili zpátky. Dobře mu za 
práci zaplatili, ale musel slíbit, že o tom, co viděl a dělal, nikomu nic nepoví. 

Teprve poté, když zestárnul a byl nemocný, svěřil se o tom všem svým 
dvěma synům. Tak se také pověst o zazděném pokladu zachovala. Mniši nechali  
u studánky naproti klášteru postavit sochu ukazující rukou směr, aby poznali, kudy se 
k pokladu mohou dostat. Přešla léta a vandalové i zub času učinili ze sochy jen torzo. 
 I když tam stojí dodnes, porostlá mechem, nikdo však nedokáže určit, jakým směrem 
se poklad nachází. Našlo se dost bláhových lidí, kteří se pustili do jeho hledání, ale 
nikdo neuspěl. Říkalo se, že se nachází v podzemní chodbě, která kdysi vedla do 
chotěšovského kláštera, ale ta už je na mnoha místech zcela propadlá. Tam snad někde 
odpočívají i zlatí apoštolové a čekají, že snad někdy spatří opět světlo světa.      

                                                                      
Blanka Krýslová 
 
 
 

HISTORIE 
 
Devastaci klášterních budov začal Alfréd II.  
 
Současný stav klášterních budov 

Říká se, že pohled zdálky na kladrubský klášter je ohromující, ale jen 
přijdeme blíže k jeho budovám, okamžitě ztrácíme dojem o jeho kráse. Pokud však 
vstoupíme dovnitř a prohlédneme si jeho interiéry, vše se opět obrátí a my s klidným 
svědomím můžeme tvrdit, že je nenapodobitelně nádherný. Tyto rozporuplné pocity 
jsou způsobeny silně oprýskanými fasádami jak zvenku, tak i na budovách stojících na 
prvním nádvoří. Naštěstí je alespoň v pořádku Santiniho chrám, neboť byl relativně 
nedávno opraven. A to je naštěstí našim očím skryt pohled na budovy nového 
konventu z druhého a dalšího nádvoří! Ale tam už se situace také velice rychle obrací 
k lepšímu. Ještě donedávna jsme mohli na střechách dvou ze tří křídel nádherné 
Dienzenhoferovy barokní architektury nového konventu spatřit místo střešní krytiny 
jen silně potrhanou lepenku, jejímiž otvory při deštích a tání sněhu dovnitř silně 
zatékalo. A to tam ta lepenka už přežila více než celé jedno století! To už je dnes 
minulostí, střechy této části kláštera v současné době září novotou, neboť konečně 
byly přikryty patřičnou střešní krytinou. Také fasády nového konventu již postupně 
začínají dostávat nový kabát. Jen ta přední část, turisty nejvíce okukovaná, odpuzuje 
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opadanými fasádami. Ale i tam snad dojde brzy k nápravě, ono nejde všechno udělat 
najednou. 

Potěšila zpráva starostky Kladrub v minulém čísle Zpravodaje, kde jsme si 
mohli přečíst, co všechno se chystá v příštích letech do nově opravených křídel 
nového konventu, v nichž se má uskutečnit projekt „Kladruby – památkový objekt  
a živá kultura“. Čekají nás tam aktivity plzeňského Divadla J. K. Tyla, pražských 
profesionálních i amatérských tanečních souborů, pracovní semináře z oboru umění 
a kultury a kdovíco ještě. 

Nescházelo mnoho a z budov nového konventu, devastovanéno už od druhé 
poloviny 19. století, mohly zůstat jen ruiny. I když se na tom podílely zčásti i činnosti 
Státního statku a Agroservisu v padesátých letech po druhé světové válce, je třeba 
popravdě říci, že největší podíl na tom měly zničující zásahy windischgrätzských 
majitelů, především druhého v pořadí této dynastie, Alfréda II. 

 
Kdo byl Alfréd II. 

Alfréd II. Josef Mikuláš kníže Windischgrätz byl věrnou kopií svého 
slavnějšího otce. Stejně jako on byl voják tělem i duší a šplhal po hodnostním žebříčku 
až po generálmajora a polního podmaršálka. V roce 1848 byl zraněn do kolena       
a v prusko – rakouské válce u Hradce v roce 1866 utrpěl další zranění. Proto dva roky 
poté odešel z armády a věnoval se roli úspěšného podnikatele právě v Kladrubech. 
Bydlel s manželkou Hedvikou rozenou Lobkowitzovou v budově nové prelatury, nad 
jejíž vchod od silnice nechal zasadit windischgrätzský rodový znak. Měly by se 
připomenout i jeho dobré skutky, jako třeba úhrada 35 zlatých za přelití zvonu do 
klášterního chrámu, zakoupení nové křtitelnice a skříňky na oleje pro nemocné 
v celkové hodnotě 50 zlatých, jak je zmiňuje ve farní kronice zámecké fary věrný  
a oddaný služebník „jeho vysokoknížecí Jasnosti“, farář Valentin Lanhans (někde 
uváděn i jako Lanhaus). Však to bylo jeho povinností, vždyť Windischgrätzové byli 
patronem bývalého klášterního kostela ze zákona jako majitelé objektu! Ale zdaleka 
důležitější pro další vývoj celého areálu byla jeho neslavná rozhodnutí, která budou 
popsána dále. 

Alfréd II. zemřel v roce 1876 ve svých 57 letech, když si s mladým synovcem 
vyjel poblíž Tachova na lov tetřevů a byl při tom stižen břišní kolikou, které po 
návratu domů podlehl. 

 
 Vybudování knížecího pivovaru v novém konventu 

Ještě jako aktivní voják rakousko – uherské armády se Alfréd II. rozhodl pro 
vybudování knížecího pivovaru  v budově nového konventu, i když jistě dobře věděl, 
že se jedná o významnou architektonickou památku. S jeho výstavbou se začalo v roce 
1863. Že v dvoupatrových budovách konventu nebyly pro pivovar tolik potřebné 
sklepy? Nevadí, Alfréd se dlouho nerozmýšlel a nechal navézt velké množství zeminy 
až po první patro – a sklepy byly hotové. Právě při vynášení zeminy do výšky prvního 
patra se zlomil žebřík, na němž stálo několik chlapců. Jeden z nich si pádem zlomil 
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nohu a také ostatní byli zraněni. Před čelní budovou konventu byl vystavěn vysoký 
komín pro odvod zplodin topení.  

Již v roce 1864 byl pivovar slavnostně otevřen a vysvěcen. Slavnostní mši  
u přenosného oltáře se zpěvem písně „Bože, chválíme tebe“ a doprovodné hudby 
sloužil holostřevský farář Wenzel Schmid. Brzy byly zahájeny také práce na 
vybudování pivovarské ledárny na jižní straně konventu, při nichž byl zasypán hlínou 
starší muž, jenž po několika dnech zemřel. Při výkopech v těchto místech byla 
nalezena poškozená soška madony na lvu, která se dnes nachází na konci ambitové 
chodby před vstupními dveřmi do kostela. 

Pivovar dobře prosperoval a dokonce konkuroval i pivovaru plzeňskému. 
Roční výstav byl uváděn v celkové výši 75 000 věder (1 vědro = 61,1 litru). 
Windischgrätz dodával mimo jiné své pivo do stříbrského hotelu Na Staré poště, ale 
koňskými potahy i po železnici je též dopravoval do Prahy a do Vídně. Obchody se 
dařily, proto kníže Alfréd mohl naplánovat přístavbu nové sladovny. Původně vybrané 
místo vedle budovy fary bylo opuštěno, neboť povolaný inženýr stále nemohl najít 
skalní podklad, a tak bylo zvoleno místo na původním rajském dvoře při severním 
křídle konventu. V klášterní jídelně (zimním refektáři) s nádhernou štukovou 
výzdobou si kníže Alfréd bez rozpaků nechal vybudovat strojovnu svého pivovaru. 

Během dalších let chrlil 
pivovar stovky hektolitrů 
„zámeckého piva“ a jeho majitel si 
mnul spokojeně ruce nad vydělanými 
statisíci zlatých. Jenže v roce 1875 
nešťastnou náhodou zalétla jiskra 
z komína mezi dvě sladové přepážky 
a způsobila jejich vzplanutí. Během 
chvíle hořely všechny čtyři budovy 
nového konventu. Hašení se 
zúčastnily dva požární sbory, a to ze 
Stříbra a z Kladrub. Pro kladrubské 
hasiče to byl vlastně jakýsi křest 
ohněm, protože jejich sbor byl založen právě v tomto roce. Brzy hořel již i vnitřní krov 
a hrozilo nebezpečí, že se požár přenese na budovu chrámu. Naštěstí se otočil vítr, a 
tak nedošlo k závažnějším škodám. Shořela nedávno dobudovaná sladovna a spadlý 
komín zničil asi 600 pivních sudů složených na sobě před budovou dnešní knihovny s 
hodinami. Kromě toho ovšem shořely všechny střechy včetně krovů, které 
Windischgrätz dal po požáru pokrýt jen lepenkovou krytinou, která tam byla 
donedávna a teprve v posledních letech, jak již bylo poznamenáno, nahrazena taškami. 
 
Alfréd si přisvojil mnišskou hrobku 

Rod Windischgrätzů pochovával zemřelé členy své rodiny do hrobky 
v kostelíku sv. Václava v Tachově. Teprve Alfréd II. přišel v roce 1874 opět na 
„geniální nápad“. Do oka mu padla prostorná mnišská hrobka, která se nacházela pod 
sakristií klášterního kostela. Mniši byli do ní pochováváni v otevřených rakvích, neboť 
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systém různých průduchů dokázal udržet v hrobce takové klima, že mrtvoly se 
postupem měnily do stavu podobnému mumiím. 

Alfréd se rozhodl rychle. Přikázal všechny rakve mnichů přestěhovat       
a „uložit“ do dvou malých kobek či spíše chlívků na nynějším rajském dvoře. 
Pamětníci potvrzují, že před válkou byly skutečně vedle těchto kobek s vystěhovanými 
rakvemi chlívky využívané pro drůbež a domácí zvířata patřící zaměstnancům panství. 
Rakve byly vyneseny z hrobky, prohlédnuty a zjištěno, že jen ve 13 z nich jsou ostatky 
nepatřící k sobě. Ty byly rozděleny do ostatních rakví. Na tuto exhumaci dohlížel jen 
zámecký farář Georg Schön. Ten ve farní kronice píše: 

„Úcta a zbožnost Jeho Jasnosti nechtěla majitele tohoto úřadu a bývalé 
vlastníky celého panství jednoduše vytlačit, nikoli, dal ušlechtilý příkaz nejprve zřídit 
pro ně vlastní slušnou hrobku, obnovit poškozené rakve tří prelátů a uspořádat 
přenesení s co největší pietou“ 

Bylo spočítáno 135 rakví mnichů a tří opatů (Sieber, Fintzgut a také Streer, 
jehož rakev, jakožto posledního zemřelého opata, byla uložena ještě před hlavním 
oltářem). Mrtvoly byly dobře zachovalé, držely při sobě a vypadaly jako vyschlé 
mumie. Však také návštěvníci chrámu měli k nim do té doby přístup a mohli si je takto 
v hrobce prohlížet. Opatské rakve byly vyspraveny zámeckým truhlářem, natřeny a 
opatřeny novými řezbami, některé další i přikryty víkem. Mrtvoly opatů byly oblečeny 
do nových pontifikačních rouch. Do kobky pod ambitovou chodbu bylo doslova 
napěchováno 97 rakví v několika vrstvách, zbývajících 25 rakví bylo uloženo do druhé 
kobky. Poslední, tedy nejvýše uložená rakev, obsahovala ostatky mnicha, který měl 
vousy, jeho tváře byly dosud červené a tělo bylo nejlépe zachované. I já jsem měl 
možnost v roce 1970 vidět tuto „hrobku“ a v uvedené rakvi jsem si všiml zcela 
rozpadlých kožených bot onoho nebožtíka, na nichž ale tzv. floky (ševcovské dřevěné 
hřebíčky) držely stále původní tvar podrážky a podpatku.  
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Svolení k přenosu rakví dala i arcibiskupská konzistoř. Nové pohřebiště 
mnichů vysvětil a odsloužil u něho i zádušní mši vikář Vojtěch Pelikán ze Stříbra. 
Jenže práce kvůli vlhkosti stěn pokračovaly pomalu a hrobka byla zprovozněna až za 
Alfréda III. v roce 1886. Během prací byly poškozeny velké skříně a také podlaha 
v sakristii. Ostatky zemřelých Windischgrätzů byly po dokončení úprav převezeny 
z Tachova do Kladrub. Po cestě se zvonilo kostelními zvony  v Trnové, Holostřevech 
a Kladrubech, květinové věnce byly na pohřební vůz položeny v Holostřevech  
a Benešovicích. Slavnostního otevření a vysvěcení rodové hrobky se zúčastnilo devět 
kněží, okresní hejtman, starostové z okolí a další významné osobnosti. Čestnou stráž 
drželi kladrubští hasiči se svým velitelem a Spolek veteránů ze Stříbra. 

Historik V. V. Kremer píše: 
„… a proto není daleko pravdě, že to byli právě Windischgrätzové, kteří byli 

zkázou tohoto krásného místa naší vlasti…“ 
 
Rakve s ostatky mnichů ležely v oněch dvou kobkách až do roku 1979, kdy 

byly vyneseny, roztříděny a uloženy do malých dřevěných rakví uzavřených víkem. 
Některé musely být pro značný rozklad odvezeny do krematoria v Plzni ke zpopelnění. 
Všechny byly vráceny zpátky do původní hrobky k windischgrätzským ostatkům. 
Fotografie z tohoto aktu zapůjčil pan Josef Daněk z Kladrub, který byl tehdy rovněž 
osobně přítomen. 

    Jiří Čechura        

 28

KULTURA 
          
Ó, ty národe masopustní, 
 

ty družino pestrá a veselá. Jakpak se ti letos hopsalo a ejchuchalo ? 
 
Otázka zbytečná, že. 
 Kdo bavit se chce, baví se. Kdo přijít chce rád, je vždy 
vítán. Kdo přijít může, je očekáván. Kdo by však musel, ať je raděj 
doma. Vždyť ten den masopustní, co máme spolem jednou v roce, je 
jak ta barevná mozaika. Kaleidoskop – a nejenom barev, ale i 
grimas, tance, zpěvu. A hlavně vzájemných souzvuků. Každé to 
barevné sklíčko má své místo. A když tím obrazem zatočíš a necháš 
se oslnit barevným závanem, pak teprv pocítíš tu pravou radost, 
kterou si neseš spolem a dáváš ji všude tam, kam přijdeš.  

Tak tohle, milé masky, mějte vždy v paměti. A tohle pak 
spolem pěstujme           i v letech dalších. Je to dar. Vás všech a od 

Vás všech. Neb i malá maškara je potřebným korálkem na té nekonečné niti, kterou si 
nesmíme nechat přetrhnout. 

Mějte  se rádi vespolek a žijte blaze. 
 Za rok se na Vás pak těší Váš      Pronobus+++ 
 
 
 
Zveme Vás:  
 

 „MÁJOVÁ  VESELICE“  
v pátek  1.května 2009  v  18.00 hodin  
u Domu s pečovatelskou službou v Kladrubech. 

Zahraje divadlo nejen pro děti a vystoupí Kladrubská dudácká muzika. 
Občerstvení zajištěno. 

 
 „ZASAĎ SI SVŮJ STROM“  

v sobotu 2. května 2009  od  13.00 hodin program pro děti 
od 15.00 hodin sázení stromků  

KDE : sraz na parkovišti u hřbitova v Kladrubech 
PRO KOHO : pro děti i dospělé 

S SEBOU: vhodnou obuv a oblečení 
CO VÁS ČEKÁ?  Tato akce je věnována Dni Země. Pro děti bude připravena 

sportovně-vědomostní hra o Zemi, po níž bude následovat samotné sázení stromků. 
Akce bude zakončena ohněm a opékáním. 
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„DEN MATEK a DEN RODIN“  
v pondělí 11. května 2009 v 17.00 hodin  

v sále kladrubského kina zahrají, zatancují maminkám k svátku děti ze ZUŠ   
a zájmových kroužků  

 
 

„KV ĚTINOVÁ DÍLNI ČKA“  
ve středu 13. května 2009 od  17.00 hodin v MŠ, třídě Koťat  

PRO KOHO : hlavně pro děti 
CENA: 20 Kč 

S SEBOU: přezůvky, keramický květináč 
CO VÁS ČEKÁ?  Tato dílnička bude věnována květinám, kytičkám, kytkám. Vyrábět 

je budeme z papíru, z vlastních dlaní, budete si moct ozdobit květináč, vyrobit 
bylinkový pytlíček. 

 
 

 „HISTORICKÝ  JARMARK“  
 sobota 16. května 2009   

neděle 17. května 2009 
 historický jarmark s množstvím dobových stánků 
program      
sobota: 13.00 Český lev-skupina historického šermu  

14.00 Loutkové divadlo Samuel 
14.45 Dech Orientu – Fakir Kőnig a orientální tanečnice  
15.30 Jak Robin do Kladrub přišel 
16.00 Maňáskové divadlo  „Divadýlko Amatýlko“ 
16.15 Český lev-skupina historického šermu 
16.45 Orientální tanečnice 

 
neděle: 12.30 Český lev-skupina historického šermu 

13.00 Kejklíř Vítek 
13.30 Cavalla-soubor staré hudby z Kladrub 
14.00 Sokolník Milan Straka ze zámku Sychrova 
15.00 Kejklíř Vítek 
15.30 Sokolník Milan Straka ze zámku Sychrova 
16.00 Cavalla-soubor staré hudby z Kladrub  
16.30 Český lev-skupina historického šermu 
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„KURZ PLETENÍ Z PEDIGU“  
v sobotu 23. května 2009 od  14.00 do 17.00 hodin           

KDE : společenská místnost Domu s pečovatelskou službou v Kladrubech 
PRO KOHO : pro dospělé a starší děti (od 10 let), začátečníky i pokročilé 

CENA: 250 Kč 
S SEBOU: starý ručník 

POZNÁMKA:  Na kurz je nutné se předem přihlásit paní Radce Ciprové z Ateliéru 
uměleckých řemesel v Nýřanech (tel. 724 514 541 nebo radka.ciprova@centrum.cz). 

 
 
 
PONY FARMa   zve na  
 

 „DEN KONÍ “  
v neděli 24 .května 2009 

 ve 13.30 hodin začíná průvod městem  
od 14.30 hodin program v areálu jezdeckého oddílu 

v Kladrubech.       
Hudební program a občerstvení zajištěno. 

Z důvodu  Dne dětí se koná Den koní mimořádně předposlední neděli v květnu 
 
 

„DEN  DĚTÍ“  
neděle  31. května 2009  od 14.00 hodin  

v prostoru před panelovými domy v Kostelní ulici 
….střelba ze vzduchovky, z kuše, luku, házení na panáky, nástřikové terče, střelba          

na cíl, soutěže, hry, cukrová vata… 
 
 

„KÁCENÍ MÁJE“  
   neděle   31. května 2009  od 18.00 hodin 
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„KLADRUBSKÝ SLAVÍ ČEK“  
v pondělí 1. června 2009   od 18.00 hodin 

Jako každý rok připravuje ZUŠ Stříbro- pobočka Kladruby společně s MěÚ 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. 

 
 

„KONCERT  SKUPINY  K A M E L O T“  
   ve středa   3. června  2009     od 19.00 hodin 

V kladrubském klášteře v rámci výjimečného turné skupiny, která hraje 106 koncertů 
za sebou. Při koncertě bude pokřtěno nové CD skupiny. Pokud se turné povede 

uskutečnit, bude Kamelot a všechna  místa, kde se koncerty uskutečnily, zaspán do 
knihy rekordů.  

Kamelot tímto projektem podporuje Fond ohrožených dětí.  
 
 
 

„KLADRUBSKÁ  STUDNA“  
v sobota 6. června  2009 ve 9.00 hodin  
soutěž v požárním sportu  na fotbalovém hřišti 

v Kladrubech          
Prezentace 8:30-9:00, zahájení soutěže v 9:15 

hodin. 
Občerstvení zajištěno.  

 

 

 

„DEN DĚTÍ – MS VÝROV“  
    sobota  6. června  2009  od 13.00 hodin 

Myslivecké sdružení Výrov pořádá již potřetí den dětí v Brodu u Stříbra.  
Připraveny jsou soutěže, hry, zvány jsou všechny děti z Kladrub a okolí. 
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„SPANILÁ JÍZDA“  

v pátek 12. června 2009 v 16.00 hodin  

Jízda se vším, co má kola … 

 

 

 „KLADRUBSKÝ EXPRES“  
ZÁVODY V LEZENÍ NA RYCHLOST  

    sobota  13. června  2009  od 9.00 hodin. 
Tělocvična ZŠ Kladruby. 

 
 

 

„103. VÍTÁNÍ OB ČÁNKŮ“  
    sobota  13. června  2009  od 15.00 hodin. 

Obřadní síň Městského úřadu v Kladrubech. Pozváno bude 11 
dětí s rodiči. 

 
 
 

„LETNÍ SLAVNOST – SLUNOVRAT“  
   pátek  19. června  2009    

areál kladrubského kláštera  
...působivé vystoupení skupiny irské hudby a tanců, večerní magické ohňové 

překvapení, spousta dobrot k jídlu i pití. 
 
 
 

„ZÁV ĚREČNÝ KONCERT ZUŠ“  
   úterý  23. června  2009   od 18.00 hodin  

v sále kladrubského kina  
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 „SLAVNOSTNÍ  PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ  

 žákům 9. třídy“  
v úterý 30. června 2009 

v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech. 
Slavnosti se mohou zúčastnit rodiče a rodinní příslušníci.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akce připravované v měsíci červenci a srpnu 2009 
  4. 7.2009 XIII. Pivní slavnosti                                       
  10. 7.2009 Benediktinské dny                        
11. 7.2009 Benediktinské dny                        
12 7.2009 Svátek sv. Benedikta – Mše svatá  

  17. 7.2009 Benediktinské dny                        
  18. 7.2009 Benediktinské dny                        
  18. 7.2009 Turnaj v minikopané      
  25. 7.2009 Kladrubské léto – 1. koncert            
   1. 8.2009 Kladrubské léto – 2. koncert            
3.-7. 8.2009 Hodnocení soutěže „ Nejkrásnější okno-balkon-terasa 2008“ 
  8.  8.2009 Kladrubské léto – 3. koncert            
15. 8.2009 Pouťová zábava        
16. 8.2009 Chovatelská výstava  
16. 8.2009 Kladrubská pouť  
16. 8.2009 Slavnost Nanebevzetí p.Marie - poutní slavnost 
22. 8.2009 Kladrubské léto – 4. koncert            
29. 8.2009 Ahoj prázdniny 
29. 8.2009 15. Folkový večer     
  

Eva Pomyjová 
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Blahopřejeme     
 

V měsíci květnu a červnu 2009 se dožijí významného životního jubilea  tito naši 
občané: 

 

Květen :    Červen: 

Zezula Eduard        Zdvihalová Hana  

Klepsová Marie     Kunz Jiří 

Šmahelová Stanislava   Budín Karel 

Švarcová Anežka  - 91 let   Věk Jaromír 

Rožňová Anna (Milevo)   Vojáková Eliška 

Ryp Jaroslav   (Vrbice)   Cafourková Květa- 94 let 

     Kohn Jan (Milevo) 

     Šrámková Helena  

     Pilvousková Františka  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Městský úřad Kladruby        

Sbor pro občanské záležitosti 
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MĚSTO KLADRUBY  VYHLAŠUJE  3. RO ČNÍK SOUTĚŽE : 
 

„O  nejkrásnější  květinové  okno - balkon - terasu“ 
 

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.   

 
Po úspěchu předcházejících ročníků věříme, že počet soutěžních oken,                 

balkónů a teras bude daleko větší.  
 

Soutěžní komise bude hodnotit okna v týdnu  
od  3.  srpna – 7. srpna 2009. 

 
Komise bude složena ze zástupců zastupitelstva města 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.  
Slavnostní vyhlášení a předání cen  proběhne v neděli   
16. srpna 2009 odpoledne v rámci  Kladrubské pouti.  
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KLADRUBSKÝ KALENDÁ Ř NA ROK  2010 
 
Vážení přátelé,  

sice je teprve začátek května, ale my Vás již musíme oslovit v souvislosti  
s přípravou kladrubského kalendáře na rok 2010.  
 Vybízíme tedy Vás všechny, kteří rádi fotíte, abyste své snímky doručili       
na Městský úřad v Kladrubech do konce května. Čím dříve, tím samozřejmě lépe. 
Můžeme využít jak digitální fotografie, tak i analogové snímky. I starší převedeme       
do formátu vhodného pro kalendář.   
 Do kalendáře na rok 2010 bychom chtěli umístit fota – námět „Život 
v Kladrubech“. Kalendář se bude opět prodávat ve stánku na Kladrubské pouti  
a potom kdykoliv na městském úřadě.   
Těšíme se na Vaše fota.       Redakce  
      
 
 
 

 
Cena Thálie 

 
Thálie je lehkonohá Múza 
oblečená jen do stránek 

na očních víčkách plno pelu 
posbíraného z podvečerů 
na retech slova z čítanek. 

 
Je jako báseň lidské krásy 

a mnoho lásky daruje, 
umění světa všeho spásy 
jež ve vesmíru kraluje. 

 
Díky Vám, za tu Múzu básní 
jež v chrámu divadel si žije 

kde srdce příběhy her zkrásní 
ve svatostánku poezie. 

 
Vnímat ji musíš pěkně zticha 
je pozdě, honit potom bycha 
když krásnou Múzu vyplašíš 
po stránce stránku svléká tiše, 

pero ti opět špatně píše 
Múzu už zpátky nevrátíš…   

    Blanka Krýslová 
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SPORT 
 
Velikonoční  desítka se vydařila  
        Již 24.ročník Velikonoční desítky se konal ve Stříbře. V sobotu 11.4.2009 
přivítalo účastníky nádherné počasí, ideální trať pro běžce i chodce, probouzející se 
příroda. To a chuť udělat něco pro své zdraví byly také důvody rekordní účasti. 
V kategorii závodní se na startovní čáru postavilo 53 běžců, za nimi se seřadilo 71 
chodců, kteří si trať prošli. Celková účast 124 účastníků byla rekordní. Pořadatelé-
oddíl atletiky TJ Baník Stříbro společně s Domem dětí a mládeže Stříbro byli 
spokojeni.  
      Závod mužů měl vcelku jednoznačný průběh. Dorostenec Tomáš Jaša z Baníku 
Stříbro prokázal dobrou formu z posledních týdnů a téměř celou trať běžel na čele.             
A to i přes začátek pylové sezony, která mu někdy díky alergii dělá problémy. 
Přestože od trenéra dostal pokyn do kopců běhat volněji a po zbytku tratě závodit, 
doběhl si pro celkové vítězství s náskokem 1:33 min. před Martinem  Kučerou (SOUE 
Plzeň), který vyhrál kategorii veteránů I. Na 2. místě se v hlavní kategorii mužů 
umístil Vlastimil Šroubek ml. Z SC Marathon Plzeň. Tento tradiční soupeř Jaši však 
vyhořel a zůstal zpět o 2:30 min. 3. byl Jan Bíba z SV Baník Stříbro. V kategorii 
veteránů na 2.místě za Kučerou doběhl Jan Flaks, loňský vítěz Bodit cupu. 3. místo 
s přehledem vybojoval  Josef Zíka, oba  jsou z SV Baník Stříbro. 
       V kategorii veteránů II nad 50 let si nejlépe vedl Miloslav Fryč z Falkonu 
Rokycany, města, které bude v sobotu 18.4.2009 hostit běžce v krajském přeboru 
v přespolním běhu. 2. místo získal po dobrém výkonu Jaroslav Pech z SV Baník 
Stříbro a 3. Pavel Krieger z AK Sokolov. Tato kategorie byla nejvyrovnanější, první         
3 závodníci se vešli do jedné minuty. Po delší době vypsali pořadatelé kategorii 
veteránů nad 60 let. Všichni účastníci byli z SV Baník Stříbro. Zvítězil Václav Šůcha 
před Zdeňkem Bouškou a Karlem Böhmem. Na 4. místě jmenujme závodníka, který 
sice běžel volně, ale obdivuhodné je, že absolvoval zatím všechny Velikonoční 
desítky, které se dosud konaly. 24 x běžel tento závod Petr Bursík. 
      Velmi početnou kategorií byla překvapivě i kategorie žen. Mezi 10 ženami si pro 
vítězství dle očekávání doběhla Monika Preibischová  z AC Mariánské Lázně. Patří ke 
špičce přespolních běžkyň v republice a ve Stříbře to potvrdila. Druhá doběhla Ivana 
Sekyrová z AK Sokolov a 3. Gabriela Raková z MK Kladno.  
      Všechny účastníky čekaly v cíli diplom za účast, čokoládový králíček, velikonoční 
mazanec a od mlékárny Ehrmann Stříbro jogurty. Účastníci v pohodě ještě dlouho po 
skončení závodů trávili pohodové počasí v pěkném prostředí stadionu Baníku Stříbro. 
Závod byl započítán do celoroční soutěže – Bodit cup. 
       
Série přespolních běhů pokračuje 
a  běžce neodradil ani silný déšť v pátek a v noci na sobotu 18.4.2009. Nejdůležitějším 
přespolním během v kraji byl mistrovský závod pro Plzeňský kraj, který se konal 
v rámci 1. ročníku  Rokycanského krosu. Mistrovské medaile se rozdávaly ve všech 
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kategoriích. Oddíl atletiky Baník Stříbro přihlásil 3 závodníky a každý přivezl jednu 
medaili. 
     Tu nejcennější podle očekávání dorostenec Tomáš Jaša. Profil tratě umožnil běžet 
celý závod naplno a Tomáš tempo umí. Od začátku se dostal na 1.místo a před soupeři 
svůj náskok stále zvyšoval. V závěru ještě dokázal finišovat. O kvalitě výkonu svědčí, 
že na trati 3,5 km dlouhé dokázal porazit druhého v pořadí o téměř minutu. 
 
                       Vladislav  Moravec 
 

Jaký byl 8. ročník volejbalového turnaje smíšených družstev 

V sobotu 4.4.2009 se všichni příznivci volejbalu sešli v tělocvičně ZŠ 
Kladruby. Bylo milé, že se přihlásily i dvě ženy z Tachova. Také pan Krásný Jiří ml. 
sehnal družstvo až z Plzně. A tak jako v loňském roce se dalo dohromady 6 družstev. 
Prezentace byla v 8.30 hodin a začínalo se hrát v 9.00 hodin. Turnaj proběhl bez 
problémů, žádný ze zúčastněných se nezranil.  

 Na výherce čekalo sladké překvapení ve formě tří krásných dortů, které 
upekla p.Zuzana Herianová. Ti, kteří se nedostali na stupně vítězů, byli odměněni 
ovocem. Samozřejmě nechybělo občerstvení, o které se nám postarala p. Antonie 
Lišková a Štěpan Perďoch. A i když jsme končili kolem 19.00 hodiny, stále byli 
k dispozici, a proto jim za to moc děkujeme.  

 

A nyní výsledky turnaje: 

1. místo: „NAVÁSTOSTAČÍ“ 

- ve složení: Lindová Bára, Lindová Tereza, Klečka,Vachtová, Škorvánková Aneta  

2. místo: „BEZ ŠANCE“  – ve složenmí:Krásný, Maršálek, Palovičová, Kodl, Čech 
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3. místo: „SMĚSKA“  

– ve složení : Matějková, Hrkalová, Duřpek Martin, Perďoch Štefan + 2 zápůjčky 

4. místo: „ČERNÍ  PARTNEŘI“  

–ve složení: Kunešovi Helena+Martin+Jana, Šmahel, Floriánová, Věk 

5.  místo : „HAFPO“  

– ve složení : Pomyjovi Eva+Jindra+Eliška+Šárka, Havránkovi Fáňa+Máťa 

6.  místo : „ZELENÁČI“  

– ve složení : Pospíšilová, Šálovy Bláža + Pavlína, Kožnarovi Jana + Radek 

Závěrem chci poděkovat ZŠ Kladruby za zapůjčení tělocvičny a také za úklid 

p. Kociánové.       Helena Kunešová 

 

 

TJ Sokol Kladruby – oddíl volejbalu ženy  

 
Vážený čtenáři, 
       na počátku dubna letošního roku skončily  krajské přebory ročníku 2008-2009,             
a to pro mládežnické kategorie a l.třídu žen. Tyto soutěže se hrají pouze v tělocvičnách 
a halách našeho kraje. Proto dnes budeme hodnotit účast našich  pěti družstev v těchto 
soutěžích. 
       V kategorii mladšího žactva ve věku do 13 ti let hrají pouze družstva o čtyřech 
hráčích. Zde byl náš Sokol zastoupen jak v  žačkách, tak i v žácích. 
       Družstvo žaček ve složení : Šárka Pomyjová, Eva Berková, Jana Nedvědová, 
Markéta Kučerová, Simona Křeválková  a náhradnice Iva Kertysová  skončilo na 
3.místě, a získalo tak po roční odmlce opět bronzové medaile. Úspěch v soutěži 12 ti 
družstev je to opravdu velký. Pouze A družstva 15.ZŠ Plzeň a VK Rokycan byla            
v konečném hodnocení lepší. Radost máme nejen z umístnění, ale zejména z herního 
projevu hráček, kde se projevila tréninková píle a velká chuť do hry. 
       Družstvo žáků v této kategorii skončilo také na třetím místě. Zde ovšem startovala 
pouze družstva čtyři a v podstatě to byl souboj 3. družstev USK Plzeň proti 
Kladrubům. A opět jsme do posledního turnaje bojovali o 2. místo a opět jsme jej 
nedokázali uhrát, stejně jako v roce minulém. Složení týmu : Matěj Havránek, Jan 
Nový, Štefan Perďoch, Martin Duspiva a náhradník Jan Dejl. 
        Sokol Kladruby hrál dále krajskou soutěž v kategorii starších žaček. To je již 
šestkový volejbal a v tomto ročníku hrálo v kraji 8 družstev. Základ družstva tvořila 
děvčata uvedena v mladších žačkách, doplněná o Janu Kunešovou, Pavlínu Šálovou         
a Kateřinu Hrachovcovou. Náhradnicemi byly : Klára Krausová a Bára Šedivá. Malé 
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zkušenosti ze šestkového volejbalu a herní síla ostatních družstev nás odsoudila na 
poslední 8. místo o které se bojovalo ve vyrovnaných utkáních se Sokolem Vejprnice. 
        Čtvrtým mládežnickým družstvem v krajském  přeboru byli naši kadeti. To       
je hráčská kategorie do 17 ti let. Hráče : Martina Duřpeka, Vaška Krýsla, Josefa 
Berku, Fandu Havránka a Vaška Nedvěda doplňovali dle potřeby hráči z nejmladší 
kategorie uvedení výše. A také toto družstvo získalo bronzové medaile za 3. místo. 
Ovšem zde je nutné podotknout, že v KP startovala právě jen družstva z Klatov (vítěz) 
a  Plzně. Ale radost tohoto družstva ze zisku medailí byla stejně velká jako u ostatních 
našich  medailových družstev. 

 
         Pátým družstvem v krajských 
soutěžích bylo družstvo žen, hrající 
druhým rokem 1. třídu. V osmičce 
elitních družstev se nám nepodařilo 
obhájit 7. místo z loňského roku, a 
tak jsme obsadili poslední 8. místo, i 
když se stejným bodovým ziskem 
jako Jiskra Domažlice, ale jen 
horším poměrem vyhraných a 
prohraných setů. Toto poslední 
místo by znamenalo sestup do 
2.třídy žen, ale vzhledem  

k nejrůznějším skutečnostem toto družstvo zcela končí s aktivní činností -  a výboru 
naší TJ nezbývá než jen tomuto družstvu poděkovat za l0 let reprezentace našeho 
Sokola v okresních         a zejména krajských soutěžích.  
Ano – již před deseti lety převzal základ tohoto družstva od trenérky Mirky 
Škorvánkové začínající trenér Hanuš Petráň, a  po jeho odchodu na studium  VŠ       
do Č. Budějovic zbylo toto družstvo jeho otci – ovšem proti vůli paní Petráňové, která 
to ale unesla a nese až do dnešních dní docela statečně -  a i jí za to patří dík celé velké 
volejbalové party z Kladrub a Stříbra.. 
V ročníku 1999-2000 získalo v KP kadetek družstvo ve složení : Jana Medová, 
Světlana Vachtová, Markéta Rypová, Lucie Prokešová, Alena Medová, Bohunka 
Šlapáková, Jana Škubalová, Lucie Burgetová, Dana Šimková a Michaela Červenková - 
3.místo. Poslední čtyři děvčata dojížděla do Kladrub ze Stříbra, protože takřka celá 
tato volejbalová parta studovala na Gymnáziu ve Stříbře. 
Tato děvčata v dalších třech letech hrála ještě jeden rok krajský přebor  kadetek  a dva 
roky KP juniorek. To již družstvo doplnila Aneta Škorvánková a na krátkou dobu       
i Markéta Šlapáková, protože nástupem na VŠ skončila D. Šimková i M. Červenková. 
V pátém roce jejich sezóny vyhrálo toto družstvo okresní přebor a postoupilo do KP 
2.třídy, kde v ročníku 2004-2005 skončilo na 6.místě, v ročníku 2005-2006 na 2.místě,   
a ročník 2006-2007  KP 2.třídy dokonce vyhrálo a postoupilo KP 1. třídy !! 
Ale to už v družstvu postupně skončila B.a M.Šlapáků, M.Rypů, a L.Prokešů,  naopak 
začaly hrát: paní Helena Kunešová, Simona Rubášová, Tereza Jášová  a Eliška 
Pomyjová, ze Stříbra – Katka Bradáčová, Ivana Jevčáková a Lenka Žižková. 
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KP 1 :  2007-2008  -  7.místo 
KP 1 :  2008-2009  -  8.místo 
Pro KP 1.třídy  družstvo na hostování posilovaly z Baníku Stříbro : Terezka Lindová  
a Magdalena Novotná. Nu a v letošním roce si za družstvo v KP žen zahrály i naše 
žačky: Šárka Pomyjová a Jana Kunešová. 
      A jen pro informaci : Světlna Vachtů již v letošním roce hraje II.ligu v Praze              
a Aneta Škorvánková by od sezóny 2009-2010 měla hrát I ligu za VŠ Plzeň.  

Tak jim dvěma budeme držet palce, ale nejen jim – i ostatním hráčkám této 
nezapomenutelné party přejeme v dalším volejbalovém i osobním životně hodně štěstí 
a úspěchů. 
      Tím ovšem ženský volejbal v Kladrubech nekončí. Dorůstá nová volejbalová 
parta, která doplní alespoň v okresních soutěžích starší hráčky, než sama dospěje svojí 
úrovní zpět do krajských přeborů. 

Petráň Pavel    
 

Fotbalisté se na jaře vezou na vítězné vlně 
 

Fotbalisté obou našich celků 
úspěšně zahájili jarní část sezóny. Po 
dlouhé zimní přestávce hráči „áčka“ 
vyhráli první tři utkání a s 24 body 
okupují šesté místo tabulky III. třídy 
okresního přeboru. Ani „béčko“ se ve 
IV. třídě okresního přeboru nenechalo 
zahanbit, obě svá utkání bez problémů 
vyhrálo a je na třetím místě za celky 
Boru a Stráže. Výsledky odehraných 
utkání jsou uvedeny níže. 

Utkání TJ Kladruby B – jaro 2009 

Zápas  Domácí Hosté Výsledek   

15. kolo Zhoř Kladruby B 1 : 12   

16. kolo Kladruby B Vranov 4 : 1   

 
 

Daniel Petráň 
 

 

Utkání TJ Kladruby A – jaro 2009 

Zápas  Domácí Hosté Výsledek   

14. kolo Kladruby A Erpužice 3 : 1   

15. kolo Hošťka Kladruby A 0 : 2   

16. kolo Kladruby A Kšice B 3 : 1   
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Přehled utkání volejbalistů TJ Sokola Kladruby 
 

Volejbalisté TJ Sokola Kladruby vedou po podzimní části sezóny tabulku skupiny 
B krajského přeboru II. třídy. Ve zbývajících utkáních základní části soutěže se 
mužstvo pokusí zopakovat výborné podzimní výkony a vytvořit si tak co nejlepší 
pozici do bojů o postup do I. třídy krajského přeboru, které následně svede 
s nejlepšími týmy skupiny A. Nenechte si proto ujít možnost podívat se naše utkání 
hrané na domácím kurtu, zejména v utkání se zatím druhým Mirošovem budeme 
potřebovat podporu diváků. Soupisku hráčů TJ Sokola Kladruby tvoří tito hráči: 
T. Kasl, D. Petráň, V. Ocelík, V. Stahl, J. Kurš, L. Kurš, P. Krejčí, T. Noha, S. Mikšík, 
M. Klečka, R. Kožnar. 
13. – 20. kolo základní části soutěže 

01.05. 10:00, 14:00 Stod - Kladruby 

08.05. 10:00, 14:00 Kladruby - Mirošov 

23.05. 10:00, 14:00 Kladruby - Vejprnice 

Daniel Petráň  

Víte, že … 
 
… ve dnech 5. června a 6. června 2009 budou probíhat volby do Evropského 
parlamentu. Volební místnosti jsou stejné jako při každých volbách. Všechny 
informace budou průběžně zveřejňovány na úředních deskách… 
 
….rodiče z Kladrub a okolí mají možnost využít volnou kapacitu v Mateřské škole 
v Kladrubech pro školní rok 2009/2010. Bude otevřeno 3.oddělení, takže šanci mají 
opravdu všichni. Bližší informace získáte na Městském úřadě v Kladrubech, 
v kanceláři starostky města… 
 
…si již všechny organizace a složky, které v Kladrubech pořádají plesy, zamluvily 
termíny plesů na rok 2010… 
 
…poplatky za psy, pozemky  by měly být zaplaceny do 31.5.2009 … 
 
…v sobotu 11.4.2009 začala přehlídka divadelních souborů Divadelní rok, soubor 
SemTamFór ze Slavičína u Zlína sehrál vynikající konverzační komedii „Benátky pod 
sněhem“. S touto komedií  soubor postoupil  do národní přehlídky Jiráskův Hronov.  
 
… Základní škola v Kladrubech na Velikonočním jarmarku prodejem výrobků žáků 
částku 4.877,- Kč  pro adoptovanou africkou holčičku Muthinu Munywoki… 
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…v sobotu 13. června od 15.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech 
proběhne 103. vítání občánků. Pozváno bude 11 dětí s rodiči…  

 
…dne 22.4.2009 byl založen Kladrubský FOTOKLUB. Ten má s úmyslu sdružit 
fotografy kladrubska, kteří se budou scházet, diskutovat, předávat si zkušenosti a také 
společně fotografovat. Zájemci se mohou hlásit na tel.č. 374 616 716. Druhá schůzka 
bude 7.5.2009 od 19.00 hodin v restauraci U Koruny… 

 
 
 
 
 
 

 
PLACENÁ  INZERCE:  
 

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE 
 

    /z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou 
užitkovost/ 

   trasa č.5 Tachovská 
 

•••• 13h Trpísty /u pošty/  •••• 14h Těchlovice /na návsi/ 
•••• 15h Černošín /pod kostelní zdí/  •••• 16h Svojšín /před OÚ-u Smíšené zboží/  
•••• 17h Kladruby u Stříbra /na náměstí- před cukrárnou/   

 

Prodej 26.5.2009 
Kuřice černé, červené   stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč 
Kačeny pekingské /české bílé brojlerové/      1-3týd. 60-80,-Kč 
Kačeny barbarie /husokačeny/          1-3týd. 90-110,-Kč 
Husy /české bílé domácí/     1-3týd 130-150,-Kč 
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/             6-8týd. 210-270,-Kč 
Prodej 18.8.2009 
Kuřice černé, červené   stáří: 14-18týd. cena: 130-150,-Kč 
Prodej 6.10.2009 
Kuřice černé, červené     stáří: 14-18týd. cena: 
130-150,-Kč 
Drůbež  prosím OBJEDNÁVEJTE  na adrese:Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallus.extra@gmail.com 


