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SLOVO  ÚVODEM   

Vážení spoluobčané, 

právě se Vám dostává do rukou poslední číslo našeho Zpravodaje. Pokud vše 
proběhlo podle plánu, oslavili jste již vánoční svátky a chystáte se přivítat Nový rok. 
Doufám, že Vaše vánoční svátky byly štědré, plné lásky a pohody.  
 
Rok s devítkou na konci nám tedy končí. Jaký byl? Každý z nás si jistě prožil své ztráty 
i přínosy, někomu přinesl spíše radost, někomu smutek a očekává s nadějí příchod roku 
nového.  
 
Naše město se v uplynulém roce dočkalo mnohých zlepšení, o nichž je pojednáno níže. 
Dařilo se nám také v dotační oblasti a já jen doufám, že tento trend bude pokračovat. 
V současné době máme podáno několik žádostí o dotaci z Evropské unie. Z tzv. 
Regionálního operačního programu jednak na úpravu chodníků a souvisejících 
prostranství směrem ke klášteru a dále na kompletní rekonstrukci bývalého kina. 
Z operačního programu Životní prostředí žádáme příspěvek na revitalizaci návesního 
rybníka v Lázu. U těchto žádostí jsme  netrpěliví, jaký bude výsledek, zda budou naše 
projekty vyhodnoceny a obodovány tak, abychom se dočkali dalších „evropských peněz“. 
Bude to těžké, protože žádostí je stále mnoho a balíček dotačních peněz se stále 
zmenšuje.  
 
Další projekty se však chystají a budeme samozřejmě usilovat o dotace – krajské, státní 
i evropské. Připravujeme kompletní zateplení (včetně výměny oken) školky i školy, 
opravy kulturních památek (kaplička v Tuněchodech, dům čp. 6 v Kladrubech), budování 
nových chodníků (např. v Milevské ulici) i vybudování nové lokality pro výstavbu 
rodinných domů.  
 
Kulturní akce pořádané a spolupořádané městem Kladruby v roce 2009 byly hojně 
navštěvovány a přijaty s kladnými ohlasy. Největší návštěvnost zaznamenalo již tradičně 
Kladrubské léto, které již patří ke stálicím hudebního dění v našem kraji. Velkou 
návštěvnost a úspěch u návštěvníků má také akce Ahoj prázdniny. Chtěla bych ji 
vyzdvihnout z toho důvodu, že je na ní pěkně vidět, na jaké dobré úrovni je u nás 
spolkový život. Na této akci se totiž podílí velká část kladrubských spolků. Ať jsou to 
hasiči, divadelníci, včelaři, střelci či fotbalisté. A i další kulturní a společenské akce 
mohou existovat jen díky práci našich občanů  sdružených v nějaké organizaci – plesy, 
akce pořádané na klášteře, koncerty, poučné vycházky do přírody apod.. A za to patří 
všem velký dík a obrovské uznání. Kéž by vše fungovalo tak, jako společenský a kulturní 
život v Kladrubech. 
 
 
 



 5

Milí občané i přátelé Kladrub,  
 
přeji Vám vše nejlepší do nového roku 2010. Hlavně ať jste všichni zdrávi, tohoto daru je 
nám potřeba všem. Také mnoho štěstí, rodinné pohody a úspěchů v práci i v osobním 
životě.  
 
      Vaše Svatava Štěrbová 

 

 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vážení spoluobčané, 
  

přeji Vám veselé a pohodové Vánoce a do nového roku 2010 především pevné 
zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů.  

                                           Ing. Václav Votava, poslanec Parlamentu České republiky 
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Vážení spoluobčané,  
 
     dovolte mi, abych stejně jako v letech minulých zhodnotil v  posledním čísle tohoto 
Zpravodaje uplynulý rok. Mnozí z Vás si jistě všimli, že se poměrně velká část města 
změnila. Věřte, že uděláme všechno proto, aby tomu tak bylo nadále, a budeme se snažit, 
aby většina prostředků na tyto akce nešla pouze z rozpočtu města, ale hlavně z dotací. 
Bohužel však dotace nejsou nárokové a výběrová kriteria jsou přísná, proto je v rámci 
akce někdy nutné i vybudovat něco, nad čím sedlák se zdravým rozumem kroutí hlavou, 
ale právě to třeba pomůže získat body a pomoci tak uspět při získání dotace. 
Bohužel také na všechno dotace získat nelze, a tak je třeba upřednostnit  větší akce a ty 
menší pak zrealizovat z běžného rozpočtu města.   
 
Mezi větší  zrealizované akce patří : 
Akce celkové náklady dotace 
Rekonstrukce III. odd. MŠ 348.102,- Kč 100.000,- Kč 
Výstavba kabin na ten. kurtech 877.057,- Kč 300.000,- Kč 
Rekonstrukce kurtů Láz 175.868,- Kč  
Rekonstrukce kurtů Brod 116.537,- Kč  
Rozšíření stávajícího VO Zadní 
a Revoluční ulice 

213.093,- Kč  

Stavební  úpravy Revoluční ulice  
I. etapa 

730.250,- Kč 250.000,- Kč 

Dopravní zpřístupnění lokality 
Kladruby sever 

5.281.217,- Kč 4.896.822,- Kč 

Výstavba 4x8 bytových jednotek 
včetně komunikace Zadní ul. 

46.035.266,- Kč 20.600.000,- Kč 

Oprava příjezdové  komunikace Láz 25.859,- Kč  

     
 Počátkem jara byla mimo jiné provedena výsadba javorů babyka podél hlavní 
komunikace před ZŠ a další výsadba okrasných třešní v Zadní ulici.  Dále se rovněž 
podařilo dovybavit  kuchyň ZŠ dalšími, v současné době již standardními, spotřebiči 
a v rámci reklamačního řízení bylo vyměněno linoleum v prostorech chodeb staré budovy 
ZŠ. Podařilo se domluvit s majitelem pozemku v Milevské ulici a propojit tak chodníky 
mezi ulicemi Zadní a Revoluční, rovněž byla přeložena část špatně vyspádovaného 
chodníku v Zahradní ulici. Byla provedena výměna ústředny veřejného rozhlasu za 
ústřednu bezdrátovou a ozvučeny tak lokality v Zadní ulici u DPS a v Lázu. V závěru 
roku byl na posledním zasedání zastupitelstva schválen nákup nového malotraktoru, který 
nahradí již dosluhující malotraktor T4K10 sloužící již přes 40 let.  
     Nezbývá než si přát, aby i rok 2010 byl rokem úspěšným a podařilo se tak zas 
posunout o krůček dál  ve zkvalitnění běžného života v našem městě. 
 
Pěkný rok plný zdraví a spokojenosti přeji.   Jaroslav Pospíšil 
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 

Zasedání rady města v období od 21.10. 2009  do 15.12.2009  : 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 

• Výroční zprávu Základní školy Kladruby za školní rok 2008/2009 
• Zprávu starosty SDH p. Ammerlinga a velitele SDH p. Semoráda o činnosti 

SDH Kladruby 
• Vyhlášení obchodní veřejné soutěže Pozemkového fondu  na pozemky  

v  k.ú. Milevo -  p.p.č.381/2 a 2038  
• Vyhlášení obchodní veřejné soutěže Pozemkového fondu  na pozemky  

v  k.ú. Vrbice u Stříbra - p.p.č.81/1, 405/3, 409/3, 411/1, 411/3, 414/1, 418, 419 
• Výroční zprávu o činnosti Mateřské školy v Kladrubech za školní rok 

2008/2009  
• Protokol o provedení vnitřního auditu ve školní jídelně ZŠ Kladruby 
• Zprávu Policie ČR – OO Stříbro k vyhodnocení bezpečnostní situace na teritoriu 

města Kladruby v roce 2009  
• Žádost o instalaci plynového topení do zubní ordinace ve ZS v Kladrubech 

s tím, že záležitost bude řešena na podzim roku 2010 v souvislosti se stavem 
rozpočtu, projekt bude zpracován na počátku roku 

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

• Vybavení bytu č.1 v domě čp. 298 ve Hřbitovní ulici – nová kuchyňská linka se 
sporákem a troubou, nové lino do kuchyně a chodby, oprava elektroinstalace. 
Předpokládané náklady cca 50.000 Kč 

• Prodloužení  pozemkové nájemní smlouvy na pronájem pozemku p.p.č. 1057/6 
v k.ú. Brod u Stříbra p. Janě Říhové, Praha 9 na dobu 5 let za stejných podmínek 

• Zařazení žádosti o byt p. Petra Curzydla, Zhoř 63 do seznamu žadatelů o byt 
• Příkaz ředitelky MŠ Kladruby k provedení inventarizace majetku k 31.12.2009 
• Poskytnutí propagačních materiálů do Brna na vyhodnocení soutěže Strom roku 

2009  
• Zákonné navýšení platu ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové 
• Návrh na změnu jízdního řádu linky č. 490 350 Stříbro – Zhoř. (Nyní autobus 

vyjede ze Zhoře ve 4,50 hodin, přijede do Kladrub v 5,14 hod. Zde autobus 
končí a cestující musí  přesednout na jiný spoj - z Kostelce.  Druhý problém 
odjezd z Kladrub v 6,30 směr Zhoř.) Návrh -  první spoj prodloužit až do Stříbra 
a tudíž i druhý spoj výjezd ze Stříbra v 6.20 hodin a poté návaznost na stávající 
jízdní řád 

 8

• Uzavření smlouvy o zprostředkování prodeje bytů v čp. 260 a 296 s realitní 
kanceláří RAZKA. Do doby realizace prodeje případně byty zájemcům 
pronajmout  

• Přidělení bytu č. 2 v domě čp. 404 v Revoluční ulici v Kladrubech po p. Zd. 
Kováčovi p. Vladislavě Kratochvílové, Kladruby 

• Umístění informační tabule města Stříbra – městská památková zóna na 
pozemku č. 1643/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

• Zplnomocnění místostarosty města Kladruby p. Pospíšila k jednání se SFŽP ČR 
ve věci dotačního řízení XIV. výzvy OPŽP na akci – „Revitalizace návesního 
rybníka v Lázu“ 

• Nákup vyhřívaného zrcadla do lokality Kladruby – výjezd z lokality Pozorka,  
dle projektu do 12.000,- Kč  

• Návrh na vyřazení majetku MŠ Kladruby v hodnotě 42.198,30 Kč 
• Cenovou nabídku p. Lukasche, Heřmanova Huť na výměnu 10 ks stávající 

svítidel v obci Láz za cenu 46.800,- Kč bez DPH 
• Zařazení žádosti p. Drahomíry Pavlíkové, Kladruby, Revoluční 51 do seznamu 

žadatelů o byt 
• Přidělení zahrádky č. 7 pod Základní školou v Kladrubech p. Martině 

Demeterové, Kladruby  (první žadatel M.Walter nabídku odmítl) 
• Podání žádosti na odkup pozemků od Státního statku Jeneč s tím, že požaduje 

ocenění každého pozemku zvlášť. Jedná se o tyto pozemky : 
   k.ú. Kladruby   

- p.p.č. 202/3 o výměře 835 m2 
- p.p.č. 2048/1 o výměře 4542 m2 
- p.p.č. 2049 o výměře 2194 m2 
- p.p.č. 2069/1 o výměře 106 m2 
- p.p.č. 2069/3 o výměře 32 m2 
- p.p.č. 2073/1 o výměře 720 m2 
- p.p.č. 2082/1 o výměře 3333 m2 

              k.ú. Pozorka u Kladrub 
- p.p.č. 239/1 o výměře 665 m2 

              k.ú. Láz u Kladrub 
- p.p.č. 1990/1 o výměře 584 m2 
- p.p.č. 1990/9 o výměře 731 m2 

              k.ú. Vrbice u Stříbra 
- p.p.č. 779 o výměře 4190 m2 

• Dle § 132 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb. hospodaření KL, s.r.o. s tím, že byl 
předložen návrh splátkového kalendáře na úhradu dlužného nájmu, a to ve výši 
20.000,- Kč měsíčně, nájem za kanceláře a pilnici zůstává pro rok 2010 ve stejné 
výši jako doposud, nájem za les bude snížen o 50%. Nájemné se nebude platit 
k 31.12., ale měsíčně vždy k 28. dnu v měsíci 
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• Prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemků pro konání letních táborů turistickému 
oddílu Šlápoty Komárov, a to od 01.01.2010 do 31.12.2014. Jedná se o p.p.č. 
1562/1 o výměře 5449 m2 a p.p.č. 1567/1 o výměře 8855 m2 vše v k.ú. Kladruby 
u Stříbra 

• Prodloužení platnosti  nájemní smlouvy firmě ZIKOSTAV, s.r.o. - st.p.č. 35 o 
výměře 588 m2 a p.p.č. 133/2 o výměře 92 m2  vše v k.ú. Kladruby, a to od 
01.01.2010 do 31.12.2011 

• Prodloužení platnosti smluv o nájmu nebytových prostor :  
- p. Karel Sladký, náměstí Republiky 85, Kladruby, dosavadní  roční 

nájemné  
       51.188,-Kč, prodloužení do 31.12.2011, navýšení nájemného o 5 % 
- Kladrubské lesy s.r.o. – kanceláře , dosavadní roční nájemné 52.500,-

Kč, prodloužení do 31.12.2010 bez navýšení 
- Kladrubské lesy, s.r.o. – pilnice, dosavadní roční nájemné 141.414,-Kč, 

prodloužení do 31.12.2010 bez navýšení  
- RECEPTT, Husova 6, měsíční nájemné 1,-Kč prodloužení do 

31.12.2010 
- Čápová Lenka, Brod 24 – second hand v Brodu (pokud bude požadovat  

                            prodloužení smlouvy, tak do 30.06.2010 za stejných podmínek 150,- 
Kč/1 měsíc) 

- p. Josef Koprna ml., výpůjčka kino, za energie 100,-Kč měsíčně,     
       prodloužení do  31.12.2010 za stejných podmínek 

• Prodloužení nájemní smlouvy p. Martině Šmídové, restaurace U Koruny 
v Kladrubech do 31.12.2010, nájemné bez navýšení, příspěvky na akce pořádané 
městem 1.500,- Kč, na plesy pořádané spolky po dohodě se spolkem nejvýše 
1.500,- Kč 

• Prodloužení platnosti pozemkových nájemních smluv dle seznamu  
• Prodloužení platnosti nájemních smluv :  

- Karel Fraus - nájemce  místnosti v ubytovně čp. 6, Husova ul. 
v Kladrubech, prodloužení od 1.1.2010 do 31.12.2010 

- Jindřich Blábol -nájemce  místnosti v ubytovně čp. 6, Husova ul.   
       v Kladrubech, prodloužení od 1.1.2010 do 31.12.2010 
- Ladislav Geschvantner - nájemce  místnosti v ubytovně čp. 6, Husova   
       ul. v Kladrubech, prodloužení od 1.1.2010 do 31.12.2010 

• Po provedení místního šetření v bytě v čp. 51 v Brodě, nájemci Jaroslav  
a Miloslava Šimkovi, povolení stavebních úprav – výměnu vany za sprchový 
kout, a to na náklady nájemce bytu 

• Uzavření Mateřské školy v Kladrubech v době vánočních prázdnin ve dnech 
23.12., 28.12. –31.12.2009  

• Vyřazení inventáře školní jídelny MŠ Kladruby ve výši 1.506,- Kč  
• Vyplacení odměny ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové z rozpočtu MŠ  
• Vyplacení odměny ředitelce ZŠ Kladruby Mgr. Ivetě Svobodové z rozpočtu ZŠ 
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• Zákonnou změnu příplatku za vedení  ředitelce MŠ Kladruby p. Aleně Medové 
dle § 124/3 ZP 

• Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2009 uzavřený mezi městem Kladruby 
a firmou Elektro MB Stříbro. Dodatek se týká koordinace pokládky kabelů VO 
s rekonstrukcí chodníku v Revoluční ulici v Kladrubech 

• Smlouvu o dílo č. 290161 uzavřenou mezi městem Kladruby a AR okenní 
technika, s.r.o. Vrhaveč na dodávku a montáž plastových oken v domě čp. 86 na 
náměstí Republiky v Kladrubech za cenu 166.612,- Kč vč. DPH 

• Vyřazení inventáře z kabinetů ZŠ Kladruby 
• Rozpočtové opatření ZŠ Kladruby č. 2/2009  
• Pronájem nemovitosti čp. 36 v Milevě za účelem zřízení bazaru -  nábytek, 

elektronika  apod. p. Janě Múčkové, Kladruby 408, za nájemné 700,- Kč 
měsíčně, do doby realizace prodeje předmětné nemovitosti, výpovědní lhůta 14 
dní bez nároku na jakékoli odškodnění  

• Zařazení žádosti o byt v čp. 86 v Kladrubech p. Kamila Petráně a Renaty 
Petráňové Bohadlové do seznamu žadatelů o byt (byt po manž. Petráňových) 

• Zařazení žádosti o byt v čp. 356 v Zadní ulici v Kladrubech p. Lucie Jozové do 
seznamu žadatelů o byt  (byt po  p. Anně  Svobodové – Schippmann) 

• Doporučení komise služeb a dopravy na přidělení bytu č.2 v čp.403 v Revoluční 
ulici v Kladrubech (byt po Jaroslavu Kováčovi) p. Rypové, Stříbrská 306, 
Kladruby 

• Připojení místnosti v čp. 6 v Husově ulici v Kladrubech – nájemce p. Josef Daněk 
k el. proudu s tím, že nájemní smlouva bude prodloužena pouze do 31.12.2009 a 
po úhradě dlužného nájmu dále do 31.12.2010 

• Prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 36 v Kladrubech p. Rudolfu Hájkovi 
na dobu do 31.12.2010 a určuje splátkový kalendář s nejmenší splátkou 500,- Kč 
měsíčně 

• Prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 36 v Kladrubech p. Vieře Oláhové  na 
dobu do 31.12.2010 a určuje splátkový kalendář s nejmenší splátkou 500,- Kč 
měsíčně 

• Poskytnutí 10 ks knih o Kladrubech (černé) sl. Elišce Pomyjové do tomboly na 
Vánočním plese Gymnázia Stříbro 

• Přidělení bytu č. 2 v domě čp. 403 v revoluční ulici v Kladrubech p. Jiřině 
Rypové a Bohuslavovi Polívkovi, bytem Kladruby, Stříbrská 306 

• Nákup přístřešku pro cyklisty v případě odmítnutí dotace obcí Úlice v ceně do 
22.000,- Kč 

• Zabezpečení vchodových dveří a vymalování prostoru společné chodby ve ZS 
v Kladrubech 

• Nákup svářecího invertoru, příslušenství a úhlové brusky 150 mm v ceně do 
12.000,- Kč. 
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Rada města   s o u h l a s i l a   : 
• S řešením vjezdu k RD p. Kurše v Husově ulici v Kladrubech, a to odkoupením 

pozemku st.p.č. 297/2  v k.ú. Kladruby od p. Karla Meda a s tím, že bude 
zpracován projekt na rekonstrukci této komunikace a budou zde vytvořena dvě 
až tři parkovací místa a bude znemožněno parkování před vjezdy do nemovitostí 
pana Kurše a p. Meda 

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

• K předložené PD na stavbu RD v k.ú. Tuněchody na p.p.č. 179/33, stavebník 
Jan Říha, Tuněchody 

•  K žádosti o stanovisko pro firmu Zikostav s.r.o.  – vedení elektrické přípojky 
přes pozemky p.p.č. 47/1 a 47/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, které jsou ve 
vlastnictví města – pozemky u garáže v MŠ s tím, že nebude  porušena betonová 
deska  před garáží a dále pozemky budou uvedeny do původního stavu včetně 
zatravnění, dále upozornění na vedení kanalizace  

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

• Žádost  p. Jiřího Kurše, Kladruby o odprodej části pozemku p.p.č. 186/2 v k.ú. 
Pozorka u Kladrub za účelem zřízení vjezdu ke svému RD, a to z důvodu 
dohody s p. K. Medem  

• Požadavek TJ – oddílu kopané Kladruby o proplacení faktury za opravu 
střídaček s tím, že oddíl má veškeré náklady na údržbu hradit ze svého rozpočtu. 
Oddíl se na počátku  roku zavázal, že údržbu bude dělat svépomocí, kdy náklady 
na materiál do výše 15.000,- Kč uhradí město 

• Odprodej pozemku p.p.č. 726/19 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 98 m2 p. 
Petře Blechové Plzeň, neboť žadatelka nevlastní žádný navazující pozemek ani 
pozemek zajišťující přístup na uvedený pozemek. Není v zájmu města 
předmětný pozemek odprodat,  případné užívání pozemku řešit pouze nájemním 
vztahem s vlastníkem sousedního pozemku 

• Žádost Jany Múčkové, Kladruby 408 o pronájem bytu 3+1 v čp. 296 ve 
Stříbrské ulici v Kladrubech s možností pozdějšího odkupu s tím, že bude 
upřednostněna první podaná žádost  

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

• ZM schválit uzavření smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje na Podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu 
v Plzeňském kraji pro rok 2009 na vytvoření mapy města a plánu města. 
Plzeňský kraj poskytuje finanční prostředky ve výši 50.000 Kč 

• ZM schválit jako přísedící u Okresního soudu v Tachově p. Hanu Hermanovou, 
bytem Kladruby, Hřbitovní 299 na  další funkční období 4 let  

• ZM schválit uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní  mezi městem 
Kladruby a firmou ZEVYP, s.r.o. Kladruby ve věci  odkoupení p.p.č. 2217 
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v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 2697 m2 za cenu 20,-Kč/ 1 m2, tj. celkem 
53.940,-Kč (jedná se o přístup  ke 2 b.j. a kancelářím lesů a k objektu pilnice) 

• ZM schválit cenovou nabídku na opravu střechy hasičárny v Kladrubech  od 
firmy Tesařství p. Pospíchal za cenu125.327,- Kč vč. DPH 

• ZM schválit nákup malotraktoru firmy Agriimport,  s.r.o. Líté v ceně 375.000,- 
Kč + návěs 86.500,- Kč a radlice na sníh  v ceně 18.500,- Kč, a to z důvodu, že 
malotraktor T4 K10 již není technicky v pořádku, aby umožňoval bezpečné a 
ekologické  vykonávání pracovní činnosti  

• ZM schválit návrh Plánu rozvoje města Kladruby na rok 2010 
• ZM schválit návrh rozpočtu města Kladruby na rok 2010 
• ZM schválit směnu pozemků v k.ú. Milevo s firmou Arboles servis, s.r.o. Stříbro 

o celkové výměře 9.758 m2 za pozemek dle následného ujednání. Jedná se o 
pozemky – p.p.č. 2102 o výměře 5167 m2, 2103 o výměře 1077 m2, 2106 o 
výměře 1866 m2, 2107 o výměře 1387 m2, 2109 o výměře 261 m2 

• ZM schválit odprodej části p.p.č. 1399/7, 1399/4 a st.p.č. 13/2 v k.ú. Tuněchody 
p. Petru Strankmüllerovi, Stříbro za cenu 35,- Kč/m2 + náklady na GP (výměra 
bude upřesněna GP) 

• ZM schválit smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Romanem 
Reiserem,  Čerňovice na zajištění a zpracování potřebné dokumentace k podání 
žádosti o finanční dotaci z ROP Jihozápad, prioritní osy 2, oblast podpory 2.3 – 
projektu „Bezbariérové propojení kláštera se středem města včetně revitalizace 
veřejného prostranství“ ve výši 88.500,- Kč bez DPH 

• ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2009  
• ZM schválit odprodej bytu 3+1 v čp. 296 ve Stříbrské ulici v Kladrubech p. 

Michalovi Šimanovi, Kladruby 263 s tím, že cena je konečná 
 

Zasedání zastupitelstva města dne 16.12.2009  : 
 
Zastupitelstvo města    v z a l o    n a      v ě d o m í    : 

• Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Tachov o 
výběrovém řízení č. PTC/22/2009 a jeho podmínkách – budova čp. 305 
v Kladrubech (NS) včetně st.p.č. 127 a p.p.č. 2011/3 

• Zprávu Policie ČR – OO Stříbro k vyhodnocení bezpečnostní situace na teritoriu 
města Kladruby v roce 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   
• Rozpočet města Kladruby na rok 2010  s provedenými změnami 
• Plán rozvoje města Kladruby na rok 2010 s provedenými změnami  
• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2009  
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• Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského 
kraje na Podporu rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro 
rok 2009 na vytvoření mapy města a plánu města. Plzeňský kraj poskytuje 
finanční prostředky ve výši 50.000 Kč 

• Přísedící u Okresního soudu v Tachově p. Hanu Hermanovou, bytem Kladruby, 
Hřbitovní 299 na další funkční období 4 let 

• Cenovou nabídku na opravu střechy hasičárny v Kladrubech  od firmy Tesařství 
p. Pospíchal za cenu 125.327,- Kč vč.DPH 

• Nákup malotraktoru firmy Agriimport, s.r.o. Líté v ceně 375.000,- Kč + návěs 
86.500,- Kč, přední hydrauliku za 35.000,- Kč a radlice na sníh  do ceny 
25.000,- Kč, a to z důvodu, že malotraktor T4 K10 již není technicky v pořádku, 
aby umožňoval bezpečné a ekologické  vykonávání pracovní činnosti  

• Smlouvu o smlouvě budoucí kupní  mezi městem Kladruby a firmou ZEVYP 
s.r.o. Kladruby ve věci  odkoupení p.p.č. 2217 v k.ú. Kladruby u Stříbra o 
výměře 2697 m2 za cenu 20,-Kč/ 1 m2, tj. celkem 53.940,-Kč (jedná se o 
přístup  ke 2 b.j. a kancelářím lesů a k objektu pilnice) 

• Směnu pozemků v k.ú. Milevo s firmou Arboles servis, s.r.o. Stříbro o celkové 
výměře 9.758 m2 za pozemek dle následného ujednání. Jedná se o pozemky – 
p.p.č. 2102 o výměře 5167 m2, 2103 o výměře 1077 m2, 2106 o  výměře 1866 
m2, 2107 o výměře 1387 m2, 2109 o výměře 261 m2 

• Odprodej části p.p.č. 1399/7, 1399/4 a st.p.č. 13/2 v k.ú. Tuněchody p. Petru 
Strankmüllerovi, Stříbro za cenu 35,- Kč/m2 + náklady na GP (výměra bude 
upřesněna GP) 

• Kupní smlouvu na odprodej p.p.č. 179/33 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 
781 m2 p. Janu Říhovi, Tuněchody 11 za cenu 35,-Kč/ 1 m2, celkem tedy 
27.335,-Kč. Nutná podmínka pro výstavbu RD). Pozemek byl bezúplatně 
převeden do vl. města od PF ČR  v souladu s ÚP – určeno k bytové výstavbě 

• Odprodej celého pozemku st.p.č. 2 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 54 m2 
manželům Václavu a Květě Zlotorovičovým, Koterovská 2125/86, Plzeň za 
cenu 35,-Kč/1m2, cena celkem 1.890,-Kč 

• Odprodej p.p.č. 799 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 225 m2 p. Josefu Zíkovi, 
Kruhová 1261, Stříbro za cenu 35,-Kč/1m2 (jedná se o náhon ve vlastnictví 
města, p. Zíka vlastní veškeré okolní navazující pozemky) 

• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV –12-
0004567/VB001 uzavíranou mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s,  
jedná se o pozemky p.p.č. 47/1 a 47/2 v k.ú, Kladruby u Stříbra v rozsahu 12,6 
m2 – akce vedení elektrické přípojky přes pozemky u MŠ Kladruby, cena 
věcného břemene 1.000,-Kč 

• Smlouvu o smlouvě budoucí kupní mezi městem Kladruby a firmou Ekodepon, 
s.r.o. Černošín na pozemky města v k.ú. Kladruby u Stříbra – p.p.č. 1686/10 
(103 m3), část 1720 (7000 m2), 1740/16 (283 m2), 1740/17 (26 m2), 1740/18 
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(413 m2), 1740/20 (546 m2) a část 1740/12 (cca 300 m2). Cena bude stanovena 
na základě znaleckého posudku, k této ceně bude připočtena DPH 

• Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Romanem Reiserem,  
Čerňovice na zajištění a zpracování potřebné dokumentace k podání žádosti o 
finanční dotaci z ROP Jihozápad, prioritní osy 2, oblast podpory 2.3 – projektu 
„Bezbariérové propojení kláštera se středem města včetně revitalizace veřejného 
prostranství“ ve výši 88.500,- Kč bez DPH 

• Odprodej bytu 3+1 v domě čp. 296 ve Stříbrské ulici v Kladrubech p. Michalovi 
Šimanovi, bytem Kladruby, Kostelní 263 za cenu 540.000,- Kč dle znaleckého 
posudku 

• Plán kontrolního výboru ZM na rok 2010 
                       
Jednání starostky a místostarosty města : 
26.10.-  jednání s Ing. Bartošem – odprodej pozemku v k.ú. Pozorka (starostka) 
  2.11.-  jednání se zástupci Tachovského deníku (starostka)  
  3.11.-  zasedání rady Sdružení obcí Černošín – skládka (starostka) 
  4.11.-  zasedání rady města 
  6.11.-  jednání ohledně plynofikace části Žďár (místostarosta) 
  6.11.-  jednání ohledně revitalizace rybníku Láz (místostarosta) 
  9.11.-  jednání na KÚ PK, ŽP ohledně dotace na rybník Láz (starostka) 
10.11.-  setkání se seniory v DPS kladruby (starostka) 
10.11.-  jednání s dodavatelskou firmou na nová okna v čp. 86 (místostarosta) 
12.11.-  jednání ohledně dotace – revitalizace rybníku Láz  (místostarosta) 
16.11.-  jednání s vlastníkem pozemků v k.ú. Pozorka Ing. Benešem (starostka) 
18.11.-  zasedání rady města 
19.11.-  seminář RWE v Chodové Plané (starostka) 
20.11.-  jednání na KÚ PK – klášter Kladruby (starostka) 
20.11.-  jednání s Ing. Bartošem – odprodej pozemku v k.ú. Pozorka (starostka) 
23.11.-  finanční konference Praha (starostka) 
24.11.-  finanční konference Praha (starostka) 
25.11.-  jednání na Okr. soudu v Tachově (starostka) 
26.11.-  účast při oceňování dárců krve v Tachově  (starostka) 
27.11.-  jednání ohledně dotace – revitalizace rybníku Láz  (místostarosta) 
30.11.-  zasedání vodohospodářského sdružení obcí v Karlových Varech (starostka) 
  2.12.-  konference k odpadovému hospodářství  v Plzni  (starostka) 
  2.12.-  zasedání rady města 
  3.12.-  zasedání  členské schůze Sdružení obcí Černošín – skládka (starostka) 
  3.12.-  setkání se seniory v DPS kladruby (starostka+místostarosta) 
  4.12.-  jednání se zástupci Tachovského deníku (starostka) 
  7.12.-  jednání ohledně značení cyklotras (starostka) 
  8.12.-  jednání s Českou spořitelnou v Plzni (starostka) 
11.12.-  jednání ohledně  projektů na ozelenění města (starostka+místostarosta) 
14.12.-  předání akce – chodníky Revoluční od firmy Promonasta   
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              (starostka+místostarosta) 
14.12.-  jednání s vlastníkem pozemků v k.ú. Pozorka Ing. Benešem (starostka) 
14.12.-  schůzka koordinační komise k zabezpečení prac.míst ve Stříbře (starostka) 
15.12.-  kolaudační řízení – skládka (starostka) 
15.12.-  zasedání rady města 
16.12.-  jednání s pojišťovnou (starostka) 
16.12.-  zasedání zastupitelstva města 
17.12.-  jednání s projektanty na rekonstrukci kina (místostarosta) 
17.12.-  závěrečné slavnostní zasedání zastupitelstva města 
18.12.-  podpis smlouvy na PF v Tachově (starostka) 
23.12.-  účast na slavnostním aktu u příležitosti 20 let od otevření česko-německé hranice   
             Nové Domky (starostka) 

Irena Lőriková 
 

Plán rozvoje m ěsta na rok 2010   

Akce Plán poznámka 
  Láz   
Údržba  VO            5 000,00      
Úprava a údržba komunikací          15 000,00      
Revitalizace rybníka         100 000,00    podíl města * 
Úprava Lázského potoka        300 000,00    nelze zahrnout do dot. na rybník 

Výstavba propustku        500 000,00    nelze zahrnout do dot. na rybník 

Dětský koutek          60 000,00      
Výstavba oplocení kurtu          40 000,00      
Celkem Láz      1 020 000,00      
      
  Vrbice   
Údržba VO          15 000,00      
Veřejný rozhlas          30 000,00      
oprava a údržba komunikací          20 000,00      
Protipovodňové opatření         100 000,00      
Celkem Vrbice        165 000,00      
      
  Brod   
Údržba VO          15 000,00      
Provoz vodárny         120 000,00      
Oprava a údržba komunikací          10 000,00      
Dětský koutek          60 000,00      
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Výstavba oplocení kurtu          30 000,00      
Veřejný rozhlas          30 000,00      
Nátěr střechy "knihovna"          30 000,00      

Celkem Brod        295 000,00      
      
  Tuněchody   
Údržba VO          15 000,00      
Oprava a údržba komunikací            5 000,00      
Desinfekce studní a rozbor vody            5 000,00      
Veřejný rozhlas          30 000,00      
Kaplička - rekonstrukce střechy        150 000,00    * v případě záskání dotace 

Celkem Tun ěchody        205 000,00      
      
  Milevo   
Rekonstrukce a údržba VO          74 000,00      
Oprava a údržba komunikací          20 000,00      
Desinfekce studní a rozbor vody          10 000,00      
Veřejný rozhlas          45 000,00      
Branky hřiště          15 000,00      

Celkem Milevo        164 000,00      
      
  Kladruby    
Vodní hospodá řství     
Desinfekce studní a rozbor vody          50 000,00      
Celkem vodní hospodá řství          50 000,00      
Opravy a údržba VO     
Oprava a údržba VO           50 000,00      
Zadní ul. (pod suškou) + PD        270 000,00      
Zemní vedení Stříbrská ulice        180 000,00      
Napěťový regulátor           81 000,00    úspora energie  

Celkem VO        581 000,00      
      
ZŠ     
Hydroizolace sklepů ŠK          50 000,00      
Výměna svítidel         350 000,00      
Výměna oken stará budova        500 000,00      
Sprchy tělocvična        350 000,00    * pouze v případě získání dotace 
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Zatěsnění kopilitů          20 000,00      
Nátěr palubovky tělocvična        130 000,00      

Škola celkem      1 400 000,00      

      
MŠ     
Nákup myčky          100 000,00      
Zateplení budov        800 000,00    podíl města * 

Celkem MŠ        900 000,00      
      
SDH     
Opravy a údržba          15 000,00      
DDHM          30 000,00      
Služby (Servis, STK)          25 000,00      
Investice          20 000,00      
Celkem SDH          90 000,00      
      
Údržba bytového hosp.     
Údržba a opravy bytového fondu        200 000,00      
Oprava fasády čp. 298 - 299        350 000,00      
Rozvod zemního plynu 298        100 000,00      
Oprava střechy čp. 209        400 000,00      
Oprava střechy čp. 86        400 000,00      
Demolice Šebesta        120 000,00      
Zelená úsporám 355, 356        850 000,00    podíl města * 
Celkem UBH      2 420 000,00      
      
Komunikace     
Rekonstrukce chodníku klášter      1 500 000,00    podíl města * 
Stav. úpravy Rev. ul. II. etapa      1 000 000,00    návaznost na I. Etapu 
Stav. úpravy Rev. ul. III. etapa          880 000,00    realizovanou v 11/2009 
Chodník Milevská ulice      1 000 000,00      
Rek. cesty k čp.223,224        120 000,00      
Oprava autobusové zastávky          80 000,00      
Cesta "Stavební dvůr"        100 000,00      

Celkem komunikace      4 680 000,00      
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Veřejná zeleň     
Zeleň Okružní ulice         120 000,00      
Ostatní zeleň           90 000,00      
Celkem VZ        210 000,00      

      
Místní hospodá řství NP     
Rekonstrukce kino       2 000 000,00    podíl města * 
Ostatní údržba a opravy NP         200 000,00      
Oprava střechy pilnice        300 000,00      
Rekonstrukce kabin fotb. hřiště        250 000,00      
Plynofikace Žďár         180 000,00      
 Celkem  místní hosp. NP       2 930 000,00      
      
DPS     
Opravy a údržba           45 000,00      
Celkem DPS          45 000,00      
      
Pohřebnictví     
Oprava hrobů           15 000,00      
Odpadkové koše            5 000,00      
Pohřebnictví celkem          20 000,00      
     
Technické služby     
Nákup traktoru        500 000,00    podíl města * 
Nákup techniky        155 000,00      
Opravy a údržba strojů          50 000,00      
Technické služby celkem        705 000,00      

Celkem     15 880 000,00      
poznámky:  *  akce realizovaná pouze v případě získání dotace 

 
 
 
     Jaroslav Pospíšil 
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Víte o dalších nádobách na třídění odpadu?  
 
V přízemí  budovy Městského úřadu v Kladrubech jsou umístěny další  nádoby na třídění 
odpadu.  
 

A) Sběrný box  „E-box“,  který je určen pro sběr drobných vyřazených 
elektrozařízení, jako například nefunkční kalkulačky, telefony, drobná 
počítačová vybavení, discmany, walkmany, MP3 přehrávače apod.  Tento 
sběrný box  byl na úřad dodán firmou Asekol.  

 
 

B) Sběrný box na úsporné kompaktní zářivky a výbojky.  Do této malé sběrné 
nádoby patří  úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární (trubicové) zářivky 
do délky 40 cm, světelné zdroje s LED diodami.  

 
 
 

 
 
 
 
Do této nádoby nepatří klasické žárovky, reflektorové žárovky, halogenové 
žárovky, lineární (trubicové) zářivky nad 40 cm.  
 
 
 
 
 
 
 
Tento sběrný box byl na úřad dodán firmou Ekolamp. 
 
 

C) Sběrný box na použité tonery. Tonerové a inkoustové kazety nepatří mezi 
odpadky.  Do umístěného boxu lze dávat tonery a kazety, které jsou uvedené 
firmou KMP v seznamu odebíraných kazet  určených k renovaci.  Tento 
seznam je zveřejněn na internetových stránkách www.sbirej-toner.cz .  Prázdné  
tonery a kazety je nutné ukládat do igelitového  původního obalu a krabice nebo 
tomu podobnému obalu.  

 
Hana Floriánová 
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TERMÍNY svozů směsného komunálního odpadu v Kladrubech  
a spádových obcích – rok 2010 den výsypu STŘEDA 

 

Měsíc svoz 1x týdně  
svoz 1x za 14 

dnů sudý 
týden 

 
svoz standard 

říjen - duben 1x týdně 
květen - září 1x za 

14dnů 
sudý týden 

 

svoz 1x
měsíčně
posledn
středa v
měsíci

LEDEN 6.,13.,20.,27. 13.,27. 6.,13.,20.,27. 27. 

ÚNOR 3.,10,17,24. 10.,24. 3.,10,17,24. 24. 

BŘEZEN 3.,10.,17.,24.,31. 10.,24. 3.,10.,17.,24.,31. 31. 

DUBEN 7.,14.,21.,28. 7.,21. 7.,14.,21.,28. 28. 

KVĚTEN 5.,12.,19.,26. 5.,19. 5.,19. 26. 

ČERVEN 2.,9.,16.,23.,30. 2.,16.,30. 2.,16.,30. 30. 

ČERVENEC 7.,14.,21.,28. 14.,28. 14.,28. 28. 

SRPEN 4.,11.,18.,25. 11.,25. 11.,25. 25. 

ZÁŘÍ 1.,8.,15.,22.,29. 8.,22. 8.,22. 29. 

ŘÍJEN 6.,13.,20.,27. 6.,20. 6.,13.,20.,27. 27. 

LISTOPAD 3.,10.,17.,24. 3.,17. 3.,10.,17.,24. 24. 

PROSINEC 1.,8.,15.,22.,29. 1.,15.,29. 1.,8.,15.,22.,29. 29. 

 
EKO-SEPAR s.r.o. 
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Ceník vodného a stočného platné od 1. 1. 2010 
Sazby vodného a stočného pro rok 2010 schválila valná hromada 
Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech na svém zasedání dne 
30. 11. 2009. 

Průměrné ceny 
(přepočtené průměrné ceny na základě typických ročních odběrů – Kč/m3) 

vodné stočné celkem vodné a stočné

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

31,18 34,30 21,52 23,67 52,70 57,97

 
                    Informace převzaty z www.vakkv.cz, kde najdete i podrobnější informace 

 
 

Informace Kladrubských lesů, s r.o. 
 

Kladrubské lesy, s r.o. v roce 2009 obhospodařovaly 1250 ha lesa. V tomto roce 
bylo vytěženo cca 4000m3 dřevní hmoty. Průměrná cena dřevní hmoty poklesla o 500 Kč 
za 1 m3. Zároveň se snížila i průměrná cena řeziva. V prvním pololetí nebyl žádný zájem 
o borovou dřevní hmotu, což na nás mělo velký dopad, neboť jsme ze 75 % borová 
oblast.  

Naše prodejna rozšířila letos svůj sortiment o prodej krmení pro hospodářská a 
domácí zvířata a o prodej pracovních oděvů a obuvi.  Na provozu pilnice letos proběhla 
rekonstrukce stropu a krovu vlastními zaměstnanci a byla provedena kompletní výměna 
osvětlení.  
 V letošním roce se opět rozmáhají krádeže dřeva, jedná se převážně o místní 
občany. Po dohodě se sousedními vlastníky lesů, nebude již těmto občanům vydávána 
žádná samovýroba dřeva. Přistižení hříšníci budou předáni  Policii ČR. 
 V tomto roce odchází k 31.12.2009 pan ing. Ladislav Zabloudil do starobního 
důchodu, jeho funkci převzal pan Zdeněk Liška, lesního hospodáře vykonává pan Josef 
Burian. Pro veškeré informace o provozu volejte na tel.č. 374 631 955. 
 

    
 Zdeněk Liška 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 
 
M a t e ř s k á     š k o l a       
 
Děti z MŠ mají nového 
kamaráda 

Novým kamarádem 
dětí je šnek africký. Tento 
šnek měří 20 cm a dožívá se 
šesti let. V akváriu máme 
jednoho velkého a dva malé 
šneky. Při vymýšlení jména  
pro šneka se většina dětí 
shodla na jméně Pepík. Děti 
rády Pepíka pozorují  
v akváriu i při koupání. 
 
Děti v divadle  

Děti z MŠ si zajely 
se školáky na divadelní 
představení "Příběhy včelích 
medvídků". Přestože na 
jevišti byli pouze tři herci, 
každou chvíli dokázali 
roztleskat malé diváky. 
Příběhy včelích medvídků 
byly provázeny krásnými písničkami, které si spolu s herci děti pobrukovaly. 

Petra Kertysová 
 
Výlet Sluníček, Broučků a Berušek do Stříbra na divadelní představení 
 

Počátkem října se děti z oddělení Sluníček, Broučků a Berušek vypravily do 
Stříbra na divadelní představení s názvem Hledá se Adam. Především pro nejmenší 
Broučky a Berušky to byl obrovský zážitek, na který se dlouho těšily, ale zároveň měly 
trošku strach z toho, co je čeká. Proto náš ranní odjezd autobusem do Stříbra byl smáčen 
nejen prvními sněhovými vločkami, ale také dětskými slzičkami. To když se děti měly 
rozloučit se svými maminkami a nasednout do autobusu, který je měl odvézt do neznáma. 
Naštěstí se nám podařilo dětem vysvětlit, že se nemusí ničeho bát, že se zase 
k maminkám vrátí. A tak jsme přece jen všichni nastoupili a odjeli do Stříbra.  

Po příchodu do kina si děti daly svačinku a s očekáváním se usadily na svá 
místa. Brzy se kino zaplnilo dalšími dětmi, a tak se mohlo začít. Hra Hledá se Adam byla 
plná písniček, pojednávala o kamarádství, o komunikaci mezi lidmi. Na pódiu 
vystupovali tři herci z divadla Čas, kteří dokázali děti zaujmout a pobavit. Také se zde 
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vystřídala celá řada dětí, které se samy jako herci zapojily do hry. Na usměvavých 
tvářičkách dětského obecenstva bylo vidět, že se představení líbí, za což děti herce 
odměnily dlouhým potleskem. 

Po skončení představení jsme se vrátili autobusem zpět do Kladrub. I když byl 
teprve říjen, celou cestu nás doprovázela zima a poletující sněhové vločky. Proto jsme se 
všichni těšili do tepla naší školky. 

Myslím si, že výlet byl pro děti pěkným zážitkem. Kromě poučení, které herci 
předali prostřednictvím představení dětem, si mnohé z nich odnesly také novou 
zkušenost. Teď už ví, že se cesty autobusem ani divadla nemusí bát. 
 
                                            Petra Čechurová 
 
U Sluníček se tvořilo 

Na začátku listopadu se v naší třídě Sluníček uskutečnilo již tradiční „ 
štrůdlování“. Děti předvedly rodičům pohybové hry, zazpívaly několik podzimních písní 
a každý přednesl oblíbenou báseň z tohoto období. Ve zručné dílničce si děti mohly 
společně s rodiči vytvořit například ježka z těsta, podzimáčka ze zeleniny nebo 
postavičku z listů. Maminky si vyzkoušely vytvořit růži z javorových listů. 

Musíme pochválit malé i velké, protože všechny výrobky se podařily. Na 
závěr jsme všichni ochutnali jablíčkové pohoštění od našich maminek a babiček, 
vzájemně jsme si vyměnili recepty a zvesela se rozešli s příslibem dalšího podobného 
setkání 
        Zuzana Křížová 
 
Poděkování 
 Náš velký dík patří organizaci včelařů za krásné a voňavé perníčky čerta 
a Mikuláše, které pro naše „školkové“ děti připravují  již několik let. 
 Taktéž děkujeme p.Zdvihalové za cukrovinky a p. Kertysovi  za zprostředkování 
a dopravu jogurtů z firmy EHRMANN – taktéž vše na mikulášskou nadílku pro děti. 
        Děkujeme moc. 
 
Mikulášská nadílka 

V pátek 4.12.09 ráno do naší mateřinky doputoval majestátní Mikuláš,  
krátkozraká čertice a  usměvavý dlouhovlasý anděl. Nejprve trochu vystrašili a následně  
potěšili  Koťátka , Berušky  i Broučky  a naposled  Sluníčka. 
  Ty děti, které neměly „čisté svědomí“ a byly zapsány v knize hříchů, se 
vykupovaly recitací různých veršů a zpěvem - dokonce i vlastní provenience. Všechny  
slíbily, že se polepší a paní učitelky nebudou muset volat na pekelný  mobil. V opačném 
případě by pak v pekle na hříšníky čekala „polévka z  klíšťat, kafe z mouru, sušení 
cvrčci“……. a další „čertí  pochoutky“. Nikdo z dětí pak nelitoval trochu toho strachu 
a slziček, protože byly obdarovány bohatou nadílkou. 

Touto cestou  moc děkujeme členům divadelní společnosti z Kladrub – 
jmenovitě p.H.Koutské, p.J.Koutskému a p.J.Zdvihalové - za ochotu a vstřícnost při 
sehrání svých rolí u nás v MŠ. 
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Uzavření MŠ 
Mateřská škola Kladruby bude v době vánočních prázdnin dne 23., 28., 29., 30.  

a 31.12. 2009 uzavřena. Provoz bude opět obnoven  od 4.1.2010. 
 
Víte,že : 

- 17. a 21.12.09 pozveme všechny rodiče i rodinné příslušníky na tradiční vánoční 
setkání v MŠ. Zaznějí tu koledy, vánoční verše, nebude chybět ani dramatizace  
scének s předvánočními prvky. 

- 17.12. půjdou naše Koťata potěšit babičky a dědečky do DPS se svým vánočním 
programem, s přáníčky a malými dárky 

 Alena Medová  
 
 
Z á k l a d n í      š k o l a : 
 
Mikulášské trhy 
 Každým rokem na začátku prosince se konají 
v Kladrubech Mikulášské trhy. Již tradičně (3.rok) 
byl mezi stánky stánek žáků ze základní školy, ve 
kterém se prodávaly výrobky žáků všech tříd. 
Podařilo se nám prodat velké množství 
nejrůznějších vánočních dekorací. Utržené peníze 
použijeme na zaplacení školních poplatků naší 
adoptované Muthiny a určitě zbyde i na nějaké drobné dárky, které jí pravidelně 
posíláme. Tímto bychom chtěli poděkovat všem lidem, kteří si u nás něco koupili. Rádi 
Vás zase uvidíme na další podobné akci.   František Kaňok VII. 
  
 
Povídání o Keni 
 Ve středu 2. prosince k nám do školy zavítal Lukáš Houdek. Povídal nám o Keni, 
kde on sám byl čtyři měsíce. 
 Ukazoval nám fotografie, pouštěl videa, které natočily děti, se kterými v Keni 
pracoval. Viděli jsme například i fotografii afrického domu uvnitř. Byl sice plechový, ale 
upravený tak, že se tvářil jako klasický dům. Vyprávěl nám příběhy afrických lidí, 
povídal o problémech s kriminalitou… Ani on sám tam neměl jednoduchý život, zažil 
tam spoustu napínavých situací. 
 Po 90 minutách, po čase, který byl vyhrazený pro povídání o Africe, jsme se 
s Lukášem Houdkem rozloučili. Sice jsme už o Keni leccos věděli, protože tam máme už 
tři roky adoptovanou holčičku Muthinu, přesto jsme se dozvěděli řadu nového. 
           Ondřej Naruševič VII. 
 
Šesťáci na Přimdě 
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 My žáci 6. třídy Základní školy v Kladrubech jsme strávili víkend 7.-8.listopadu 
v horském hotelu Přimda.  
 Po příjezdu v sobotu ráno jsme se dozvěděli, že jsme na ostrově a že jsme se právě 
stali piráty…, a proto jsme si vymysleli pirátské přezdívky, např. dravá Danča, 
„nenormální“ Nela, Nikola nejmenší apod. Hráli jsme tam zábavné „pirátské“ hry 
s nejrůznější tématikou – hry se zavázanýma očima, procvičovali jsme spolupráci, důvěru 
k ostatním, učili jsme se také ohleduplnosti, vytvářeli jsme si pravidla třídy a naše 
pirátské vlajky, vyráběli jsme pirátské věže z krabic… V sobotu večer jsme také byli 
v přimdském bazénu. V neděli odpoledne, když si pro nás rodiče přijeli, se málokomu 
chtělo odjíždět. 
 Na tomto výletě byla stále legrace a nikdy nebyl čas na nudu. Program bez nudy nám 
zařídily dvě praktikantky Mirka a Lenka – studentky Pedagogické fakulty ZČU v Plzni.  
 

        Bára Zmeškalová, Nikola Goldobinová, Jakub Kuneš VI.    
     

Solasido 
Moderátor Pavel Justich pořádá soutěž Solasido už 15 let, na naší základní škole se 

konala už podruhé. Finále soutěže se večer 26. 11. v sále Kulturního domu U Koruny 
zúčastnilo 24 soutěžících, kteří byli rozděleni do dvou kategorií – na mladší a starší.  

Vítězové a pár dalších momentek je umístěno na obálce v barvě. 
 

Marek Prokop VIII. 
 
 

 
Střípky ze ZŠ 
21.10. Představení „Kniha džungle“ navštívili osmáci v plzeňském Komorním 

divadle… 
3.11.  Žáci 9.třídy se v Tachově zúčastnili Burzy práce. Tuto akci každoročně pořádá    
   Úřad práce v Tachově pro vycházející žáky základních škol… 
6.11.  Do plzeňského divadla Alfa vyjeli tentokrát žáci 1.a 2.třídy na představení 

„Hrnečku, vař!“ 
6.11.1.  Na halloweenský „Dýňový dýchánek“ se děti ze školní družiny převlékly do  

    masek strašidel a užily si pozdní odpoledne plné soutěží a zábavy… 
7.-8.11.   Šesťáci prožili víkendový seznamovací  pobyt na Přimdě. Více se dozvíte  

 v článku … 
16.11. Konalo se finále recitační soutěže pro žáky 1. a 2. stupně … 
19.11.  Žáci 5., 6. a 8.třídy navštívili hvězdárnu v Rokycanech … 
20.11.  Krajská hospodářská komora Plzeňského kraje pořádala Den řemesel v rámci  

Dne otevřených dveří v SPŠ Světce. Z naší školy se zúčastnili vycházející  
žáci… 



 27

24.11. Okresního turnaje Orion florbal Cupu v Bezdružicích se zúčastnilo družstvo  
mladších žáků. Naši kluci vyjeli spíše na zkušenou, ale přesto nezklamali  
a skončili s dvěma výhrami na celkovém šestém místě… 

25.11. Základní škola pořádala zájezd do Komorního divadla na představení „Hledá se 
muž, Zn.: Bohatý“ … 

26.11. Klatovské studio DETO pořádalo v KD  Kladruby 2.ročník pěvecké soutěže 
„Solasido“, v  které vystupovalo 24 žáků naší školy … 

2.12. Povídání o Keni připravil pro žáky 6.- 9.třídy stříbrský Lukáš Houdek. Mohli 
jsme vyslechnout spoustu zajímavostí a viděli snímky z různých částí této 
krásné africké země …(viz článek) 

4.12. Žáci 9.třídy připravili pro ostatní žáky Čertovskou diskotéku ve školní 
tělocvičně. K vidění byly krásné masky Čertů, Mikulášů a Andělů, různé 
soutěže a samozřejmě i spousta křepčení při diskotékových skladbách … 

4.12. Starší žáci /8.-9.třída/ se stejně jako jejich mladší spoluhráči zúčastnili okresního 
turnaje Orion florbal Cup. V konkurenci dvanácti týmů vybojovali šesté místo, 
když v silně obsazené skupině „C“ remizovali s tachovskou ZŠ Hornická 1 : 1, 
porazili stříbrskou ZŠ Mánesova 2 : 1 a prohráli s pozdějším vítězem turnaje ZŠ 
Gagarinova Stříbro 1 :  3 

5.12. Svoje výrobky prodávali žáci základní školy na Mikulášských trzích. Výtěžek 
z této akce bude opět použit na zaplacení vzdělání naší „adoptované“ keňské 
dívky Muthinu Muniwoki… (viz článek) 

5.12. 6. ročník závodů v boulderingu mládeže „Mikulášský Open Cup“ přivítal 
v Boulder clubu při DDM Stříbro 66 závodníků z širokého okolí /viz.článek/ 

13.12. HK Skoba Stříbro a HK Maglajz Kladruby uspořádaly společný výjezd dětí a 
dospělých na horolezeckou stěnu HANNAH do haly Lokomotivy Plzeň na 
Slovanech. Byla to parááááda! 

 
Mikulášský Open Cup  
                  Již šestý ročník závodů mládeže v boulderingu přilákal do Stříbra rekordních 
66 závodníků z Kladrub, Stříbra, Plzně, Mariánských Lázní, Chebu, Plané a Tachova. 
Tento poměrně mladý sport získává na oblibě a horolezecké stěny rostou zejména ve 
městech jako houby po dešti. 
                  Jak takové závody vlastně vypadají? Při ranní prezentaci jsou závodníci 
rozděleni do kategorií podle věku, zvlášť hoši a dívky. Každý závodník se individuálně 
rozcvičí a připraví se na kvalifikaci. Ta se zpravidla skládá ze dvou cest /cesta =různě 
poskládané chyty na stěně/, které jsou pro každou kategorii jinak náročné. Zatímco ti 
nejmladší /1. – 3.třída/ lezou nejčastěji na kolmé stěně a po větších chytech, cesty 
nejstarších kategorií vedou velmi často po převislých stěnách a po stropech. Každá cesta 
začíná nástupním chytem, další chyty pro ruce jsou očíslovány a cesta je zakončena tzv. 
TOPem, který se musí uchopit oběma rukama. Do finále pak postupují závodníci, kteří 
dosáhli na TOP a nebo mají nejvyšší součet dosažených chytů. Podle toho, kolik 
závodníků lezlo v kvalifikaci, postoupí do finále 2, 4 nebo 6 závodníků. Tam už se 
rozhoduje v jediné náročné cestě o umístění na stupních vítězů. Pokud nastane situace, že 
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dva závodníci/i více/ dosáhnou stejného výsledku, následuje tzv. „rozstřel“. Tedy 
rozlezení na ještě náročnějších cestách, dokud se nerozhodne. 
                 A jak dopadl letošní Mikulášský Open Cup? Zde jsou výsledky: 
Kategorie H1: 1. R.Palma /Kladruby/, 2. 
                 D1: 1. K.Matúšová /Stříbro/, 2. 
                 H2: 1.V.Blažek /Kladruby/, 2. 
                 D2: 1. V.Nová /Plzeň/, 2. M.Matúšová /Stříbro/, 3. 
                 H3: 1. J.Nový /Kladruby/, 2. J.Pitra /Stříbro/, 3. F.Švarc /Kladruby/ 
                 D3: 1. L.Jarolímová /Stříbro/, 2. T.Janatová /Mar.Lázně/ 
                 H4: 1. M.Budín /Kladruby/, 2. 
                 D4: 1. L.Davidová /Stříbro/, 2. B. Pitrová /Stříbro/ 
                 H5: 1. M.Zezula /Stříbro/, 2. O.Jaša /Kladruby/ 
                 D5: 1. L.Křížová /Stříbro/, 2. N. Budínová, 3. K. Hrachovcová 

 /obě Kladruby/ 
Tento závod byl v r. 2009 posledním z pětidílného seriálu „Překližka Cup“ a ve 

dvou kategoriích se teprve zde rozhodlo o vítězích. 
 
Celkové výsledky Překližka Cupu: 
 
H1:  Ríša Palma               D1:  Katka Matúšová 
H2:  Filip Štědrý        D2:  Míša Matúšová 
H3:  Honza Nový D3:  Lucka Jarolímová                                        
H4:  Matěj Štědrý D4:  Lucka Davidová 
H5:  Martin Zezula D5:  Lucka Křížová 
 
 
 
                 Potěšitelné je, že počet účastníků na závodech má vzrůstající tendenci a také 
výkony předních závodníků zasluhují uznání. Vždyť Míša Matúšová ze Stříbra /na 
Mikulášském Open Cupu druhá v kategorii D2/ je vítězkou Českého poháru školní 
mládeže TENDON CUP pro rok 2009!  Těšme se na první závod v roce 2010, kterým 
bude druhou březnovou sobotu náš Maglajz Boulder Cup. 
 

Pavel Nový 
 

 
Základní umělecká škola Stříbro   
příspěvková organizace, Kostelní ul., čp. 106, 349 01 Stříbro 

IČO: 750 484 77, Bankovní spojení:  č.ú. 197328658/0300  ČSOB  Stříbro 
Telefon: +420 374 622 400        
E mail:  zus.stribro@quick.cz 
Mobil: +420 776 323 971 nebo +420 603 308 545 
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Základní umělecká škola v Kladrubech 
          Kladrubská pobočka Základní umělecké školy Stříbro je již řadu let velmi aktivní  
a neméně úspěšná. Ve městě i v širokém okolí posluchači znají Cavallu, Qurtetto nebo 
Kladrubský band. Koncerty žáků v kině, v katedrále nebo na různých místech Plzeňského 
kraje patří mezi krásné kulturní zážitky, na které žáci, rodiče a samozřejmě i posluchači  
dlouho vzpomínají. Poděkování za to patří paní učitelce Mgr. Stanislavě Šmahelové, 
která žáky učí, upravuje pro ně notové materiály a připravuje nespočet vystoupení. 
Informace o nich najdete na webových stránkách školy web.quick.cz/zus.stribro nebo 
www.volny.cz/zlaticka, popřípadě na samostatných stránkách Cavally  cavalla.sweb.cz.  
 Od září pobočka působí v budově základní školy a vedle zmíněného hudebního 
oboru se podařilo otevřít také obor výtvarný, který vede učitelka Jana Vačviricová. Zde je 
namístě poděkovat představitelům města Kladruby, ředitelství Základní školy 
v Kladrubech za spolupráci při zajištění nových prostor pro výuku a oběma výše 
uvedeným učitelkám za přípravu těchto prostor. 
 V současné době navštěvuje pobočku 25 žáků v hudebním oboru a 20 žáků  
ve výtvarném oboru. 
 Do nového roku přeji ZUŠce v Kladrubech i nadále hodně dobrých žáků, podporu 
rodičů, veřejnosti a podporu města. 
                                                                               Bc.František Kratochvíl 
                                                                               Ředitel ZUŠ Stříbro    
          
 
Kladrubská divadelní společnost bilancuje 
  

Je tu konec roku, pro nás - divadelníky končí pestrý a úspěšný divadelní rok. 
Počátkem roku jsme hráli ještě „ O princezně, která ráčkovala“ v Boru, Bezdružicích, 
Kostelci, Třemešném a Horšovském Týně. Mezi tím jsme již studovali pohádku novou. 
V únoru jsme se zúčastnili masopustního reje a připravili masopustní taškařici s bohatým  
programem. Díky Bohunce Dusíkové a přispění města Kladruby byla i perfektní hudba. 
Taškařice se vydařila a bude opět zopakována 13.2.2010 v kulturním domě , jste srdečně 
zváni.  
 Koncem školního roku jsme coby čarodějnická školka navštívili předškoláky v MŠ 
v Kladrubech, kde se dětičky loučily se školkou a popřáli jsme jim hodně úspěchů ve 
škole základní. I na Dni dětí jsme nesměli chybět se svými pohádkovými soutěžemi. 
„Ahoj prázdniny“ jsme zpestřili opět svým pohádkovým lesem plným čertů a čertic.  
 Pak pro nás přišel jako každý rok velký den, premiéra pohádky „O ševci Ondrovi a 
komtesce Julince“ . Premiéra byla úspěšná, o čem svědčil tleskající plný sál. Tím děkuji 
za účast i našim věrným divákům. 
 Letos jsme prvně navštívili jako Mikuláš, čert a anděl i dětičky v MŠ, byla to naše 
premiéra, moc se nám tam líbilo a doufám, že za rok si to zopakujeme. Ani Mikulášsské 
trhy nesměly být bez divadelníků, v přestrojení za čerty a jejich ohňe. Nechyběl ani 
anděl.  
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 Na závěr chci upřímně 
poděkovat všem členům Kladrubské 
divadelní společnosti za jejich ochotu, 
práci a hlavně čas, který věnují našemu 
divadlu a jeho dalším aktivitám. Velký 
dík patří městu Kladruby za finanční 
podporu, za poskytované zázemí. Dík 
patří i za spolupráci paní Haně 
Zdvihalové, panu Karlu Špringlovi a 
paní Daně Bogdanské, která po nás 
uklízí. 
 S přáním hodně zdraví a štěstí 
v novém roce Vás srdečně zvu na naše 
vánoční představení pohádky „O ševci 
Ondrovi a komtesce Jůlince“, které se 
uskuteční v sále kina v sobotu 26. 
prosince 2009 od 15.00 hodin. 

       
         Hana Koutská  

 
 
 
Ohlédnutí za loňskými akcemi Ekocentra Tymián 
 

Ráda bych se tímto článkem ohlédla za uplynulým rokem a připomněla tak 
některé akce, které naše občanské sdružení Ekocentrum Tymián uspořádalo. 

Počátkem roku se nám podařilo získat dotace především z Plzeňského kraje, 
čímž jsme se mohli vrhnout do tří projektů. Jednalo se o projekt Environmentální 
výchova pro děti, mládež a dospělé, dále Miniškola lidových řemesel a projekt 
Interaktivní výukové prvky na naučné stezce Kladruby. 

V rámci prvního zmíněného projektu proběhla celá řada akcí jak pro děti, tak pro 
dospělé. První z nich nesla název Zasaď si svůj strom a byla uspořádána ke Dni Země. 
První květnovou sobotu se sešlo asi 20 účastníků z Kladrub a také několik přespolních, 
aby společnými silami vysadili novou alej kolem silnice na Láz. Za tři hodiny se nám 
podařilo zasadit 100 dubů, což považuji za chvályhodný výkon. 

Další velká akce Nebe plné hvězd se uskutečnila v srpnu v areálu kláštera. Této 
akce se zúčastnilo zhruba 200 lidí. Dospělí návštěvníci si mohli poslechnout přednášku 
ředitele Hvězdárny a planetária z Plzně pana Lumíra Honzíka s názvem Zajímavosti 
sluneční soustavy nebo si zasoutěžit v astronomickém kvízu, pro děti pak byly připraveny 
hvězdářské úkoly a promítání pohádek o hvězdách. Závěr večera patřil pozorování noční 
oblohy. 
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V říjnu se sešla dvacítka převážně přespolních milovníků hub na mykologické 
exkurzi. Odpolednem nás provázel pan Luboš Zelený, mykolog ze Západočeské 
univerzity v Plzni. Přestože letos na podzim houby moc nerostly, podařilo se nám najít a 
určit 33 druhů. Z této exkurze si všichni odnesli spoustu zajímavých informací ze světa 
hub. 

V listopadu jsme uspořádali spolu s městem Kladruby, Národním památkovým 
ústavem a Pony farmou další ročník Martinské slavnosti. Akce byla určena především 
dětem. Společně jsme absolvovali procházku zámeckým parkem osvíceným svíčkami. Na 
klášteře pak děti plnily různé úkoly týkající se svatého Martina a nakonec se nám 
podařilo se s Martinem setkat. 

V průběhu roku jsme připravili také dvě zajímavé přednášky. První se konala ve 
Stříbře v Domě dětí a mládeže a byla věnovaná moderním látkovým plenám. Paní Petra 
Lammas z Plzně seznámila maminky s moderními látkovými plenami, a vyvrátila tak 
mnohé mýty, kterými jsou právě látkové pleny opředeny. 

Druhá přednáška se konala také ve Stříbře, a to na Gymnáziu a obchodní 
akademii. Pozvali jsme slečnu Lenku Černou ze společnosti Excellent Plzeň, aby 
seznámila studenty s problematikou Fair Trade (spravedlivý obchod). Lenka Černá má 
bohaté zkušenosti, několik let pobývala v Ugandě a založila zde projekt Adopce na dálku. 
Svým poutavým povídáním studenty zaujala, o čemž svědčila i závěrečná diskuse. 

Z akcí pro děti bych zmínila Tvořivé dílničky. Během roku se jich uskutečnilo 
několik. Maminky s dětmi si na nich mohly vyzkoušet zajímavé výtvarné techniky a práci 
s nejrůznějším materiálem. Tyto dílničky se staly velice oblíbenými. 

V září pak byl pro děti školou povinné zahájen přírodovědný kroužek Bělozářka, 
který nyní navštěvuje sedm dětí. Rádi bychom, aby nás bylo ještě více, takže kdyby měly 
vaše děti zájem, určitě se ještě mohou přihlásit. Scházíme se každý čtvrtek od 13:30 na 
infocentru. 

Druhý projekt Miniškola lidových řemesel zahrnoval celkem čtyři kurzy pro 
dospělé zaměřené na různá lidová řemesla. V minulém roce proběhly tři z nich a zájemci 
si na nich mohli vyzkoušet zpracování ovčího rouna, výrobu staročeských vytlačovaných 
perníků a práci s kukuřičným šustím. V lednu nás ještě čekají základy drátenictví. Tyto 
kurzy se také staly oblíbenými a byly hojně navštěvovány. 

V době, kdy píši tento článek, pak dokončujeme poslední projekt s názvem 
Interaktivní výukové prvky pro děti na naučné stezce Kladruby. Na financování projektu 
se kromě Plzeňského kraje podílelo také Ministerstvo životního prostředí. Jeho cílem je 
doplnit naši naučnou stezku o nejrůznější herní prvky, které budou poutavou a nenásilnou 
formou seznamovat děti s přírodou. Tato část stezky bude slavnostně otevřena na jaře 
tohoto roku. 

Na závěr bych vás ráda pozvala na akce, které pro vás připravujeme na leden a 
únor. 

V sobotu 9. ledna jste zváni na kurz drátenictví. Lektorkou bude paní Kateřina 
Plachá z Cechu českých a moravských dráteníků. Obsahem budou základy tohoto 
řemesla a cena kurzu je 100 Kč. Pokud byste měli zájem se zúčastnit, je nutné se předem 
přihlásit na telefonním čísle 607 256 249 nebo e-mailem na adresu: 
ekocentrum.tymian@centrum.cz. 
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V únoru (datum bude upřesněno) bychom rádi zopakovali zábavné odpoledne 
pro děti a rodiče s názvem Kdo si hraje, nezlobí. Děti si zde budou moct zahrát 
nejrůznější deskové hry. 

Poslední řádky budou patřit poděkování. Chtěla bych poděkovat především 
Městskému úřadu v Kladrubech, jehož pracovníci nám vycházejí vstříc, a když je 
potřeba, podají pomocnou ruku. Dále patří náš dík paní ředitelce Mateřské školy 
v Kladrubech paní Aleně Medové, díky níž můžeme na akce, především pro děti, 
využívat nově opravené prostory mateřské školy. A nakonec všem ostatním, kteří nám 
pomáhají akce připravovat, a samozřejmě vám všem, kteří na akce chodíte. 
Všem čtenářům kladrubského Zpravodaje přeji krásný nový rok. 
 
Za občanské sdružení Ekocentrum Tymián 

Petra Čechurová 
 

 

 

 

 Hasiči informují    
 

Letos naposledy Vás seznámím s činností našeho sboru. Letošní rok byl  
úspěšný, obzvlášť pro naše mladé hasiče. V tomto roce se zúčastnili mnoha soutěží 
a umisťovali se na poměrně dobrých místech. 
Dne 9.1.2010 se uskuteční naše výroční 
schůze, kde se bude hodnotit činnost za rok 
2009.  
 Nyní již k přípravě našeho plesu, 
který pořádáme v sobotu 23.1.2010 
v Kladrubech, v sále kulturního domu. Pro 
všechny účastníky plesu je připravena tombola 
a dámská volenka. Všichni občané jsou 
srdečně zváni. Předprodej vstupenek začíná od 
4. ledna 2010. Vždy v pondělí a středu od 
16.00 do 18.00 hodin v hasičské klubovně si 
můžete lístky koupit.  
 Závěrem bych chtěl za celý sbor 
hasičů popřát všem šťastné a veselé Vánoce  
a úspěšné vykročení do roku 2010. 
     
  František Ammerling  
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Včelařské okénko- vzduch z úlu ozdravuje dýchací cesty 
 

Včely zpracovávají ve svém úlu početné substance, které jsou žádoucí pro 
zdraví. Vynalézavá včelařská rodina v Rakousku objevila, že vůně pylu, medu, vosku  
a propolisu může vylepšovat také zdraví lidských dýchacích cest. „Terapii vzduchem ze 
včelího úlu“ jako kúru nabízí šest včelařských provozů. 

 
   Léčivý vynález z Rakouska bude co nevidět k dostání také v Německu. Firma Kunesa, 
specializovaná na zařízení lékáren, převzala nápad naší sousední země. Tam byla 
vyvinuta terapie vzduchem z úlu včelařskou rodinou Húttnerových. V rodinném 
včelařském provozu v Peilsteinu v blízkosti Pasova patří včelí kůra k důležitým pilířům 
podnikání. Ročně přichází řada pacientů s dýchacími potížemi, např. astmatem nebo 
chronickou bronchitidou, aby se nadýchali vzduchu přiváděného ze včelstva hadicí. 
„Vzduch z úlu obsahuje páry blahodárného aroma. Voní po medu, pylu, vosku a 
propolisu“, objasňuje včelař Heinrich Hűttner princip působení kůry. U Hűttnerů je 
zřízen speciální systém odsávání vzduchu a vznikl zde dům s aplikací vzdušné kůry. 
Podle zpráv na internetových stránkách se enormně zlepšil zdravotní stav pacientů, kteří 
předtím částečně žili jen s pomocí sprejů obsahujících kortison a měli astmatické nebo 
jiné problémy dýchacích cest. 
    Kůry trvají běžně 10 až 15 dní za absolvování 
dvou sezení denně (půlhodina a hodina). Jedno 
sezení stojí 12 až 14 eur. Terapie může být 
prováděna jen v období od dubna do září, tedy 
v aktivním období včelstev. Vynálezce Hűttner 
obdržel už několik vyznamenání a cen, mimo 
jiných i německou cenu Agrární projekt v roce 
2002  
a rakouskou cenu Inovation v roce 2005. Podnikaví 
včelaři mohou tuto terapii vzduchem z úlu uvést po 
medicínské stránce na trh už nyní a potřebný 
přístroj si sami postavit nebo si u firmy Kunesa 
obstarat součástky. Pro tuto terapii není 
bezpodmínečně nutný včelín, stačí volně stojící včelstvem obsazený úl. Z úlu odstraníme 
víko a fólii. Místo víka přijde deska se zářezy. Zářezy jsou široké jen 2 až 3 mm, aby 
včely nemohly přes víko projít. Na tuto desku se nasazuje trychtýř a připevňuje hadice. 
Na druhém konci hadice se nachází dýchací maska. Za úlem je postaveno křeslo, ve 
kterém může člověk v klidu dýchat. Aby včely pacienta neobtěžovaly, lze mezi úl  
a člověka postavit stěnu. Stěna pak musí mít otvor pro dýchací hadici. 
 

       František Černoch 
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Výrovští myslivci informují  
 

Milí čtenáři, zdravím Vás prostřednictvím kladrubského Zpravodaje. Rok 2009 
se blíží ke svému konci, a tak mám prostor k jeho zhodnocení. Pro nás myslivce to byl 
rok oddechu. Po loňském roce, kdy jsme se snažili 
ubránit pole s kukuřicí před divočáky, nás letos nic 
podobného nečekalo. Plodiny pěstované na polích 
v naší honitbě nebyly tak atraktivní, a proto nevznikaly 
škody a ani počet divokých prasat u nás nebyl tak 
vysoký jako před rokem. Slovo oddech neznamená, že 
bychom během roku nic nedělali. Mimo jiné jsme opět 
pořádali Dětský den v Brodu, na který zveme děti z 20. 
základní školy v Plzni. Ty nám na oplátku nasbíraly 
okolo 2 tun kaštanů a žaludů. Kdo z Vás si někdy 
zkusil sbírat tyto plody, jistě dokáže ocenit jejich píli. 
Letošní Hubertská zábava se myslím vydařila nad 
očekávání dobře, a i když návštěva byla průměrná, 
dokázali se všichni účastníci skvěle pobavit.  Hned po 
Novém roce nás čeká Myslivecký ples v Kladrubech, 
což je pro pořadatele Vaška Havránka těžký úkol. 
Každý, kdo máte chuť na ples přijít, můžete se na něj 
můžete s žádostí o vstupenky. Ples máme naplánovaný 
na 16.01.2010  a k tanci a poslechu nám opět zahraje kapela Classik. Pro všechny 
příchozí budeme mít připravenou bohatou tombolu.  
         Chci Vám všem popřát šťastné a veselé vánoční svátky a do nastupujícího roku 
2010 hlavně hodně zdraví a pohody.     
     
   S pozdravem                                                                                            Petr Hucl 
 
 
 
KLADRUBSKÁ STRAŠIDLA  a jiné povídky  
 
O původu křížku ve „Zkratce“ 

U cesty pod školou stával malý domek se zahrádkou, v němž žila vdova se 
synem a dcerou. Hospodařili na malém políčku a matka ještě chodila do vsi pracovat 
k sedlákům, což stačilo na chudé živobytí. Dcera se starala o domácnost. Byla hezká 
a pověst o její kráse se brzy roznesla široko daleko. Matka ji nerada pouštěla do vsi, ale 
přesto někdy o sobotách, když pro ni přišla děvčata, ji k muzice pustila. Tak se stalo, že 
se na jedné zábavě seznámila s bohatým selským synem z nedaleké Vrbice. Scházeli se 
tajně v lese u „Zkratky“, ale jen do té doby, než se to doslechl chlapcův otec. 
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Nepřicházelo v úvahu, aby se vzali, protože otec měl se synem docela jiné záměry. Co na 
tom, že dívka byla krásná a pořádná, když byla chudá. Bohatý sedlák synovi zakázal, aby 
se nadále s dívkou scházel. Ale láska nehledí nalevo, ani napravo, ti dva se od sebe 
nemohli odpoutat. Přes veškeré zákazy se scházeli dál. Sedlák na syna útočil, že ho 
vydědí, neposlechne-li. Oba mladí byli nešťastni, nemohli bez sebe být. 
Jednou po otcově důrazné domluvě syn slíbil, že se s dívkou rozejde, že ji dnes uvidí 
naposledy. Zvečera se vytratil za svou milovanou. Dívka už čekala ve Zkratce, nebála se 
v tmavém lese. Naposledy tedy dívku políbil a přivinul k sobě. Tu se mu ale v ruce 
zablýskl nůž. Nešťastný mládenec dívku zabil a odtáhl přes silnici, kde ji zahrabal na 
rozlehlém poli do složeného kompostu. 
Celý týden matka dceru hledala, ale nikdo o ní nevěděl. Po týdnu jeden sedlák vyprávěl, 
že na poli u Vrbice létá nevídané množství vran. Hned se tam sběhlo plno lidí a nedalo 
mnoho práce objevit lidskou ruku trčící z kupy kompostu. Přivolali četníky a ti mladého 
sedlákova syna zatkli. Ten byl sice obviněn z vraždy, ale nikdy nebyl potrestán, prý pro 
nedostatek důkazů. Po letech postavili lidé na místě vraždy křížek, jemuž se podnes říká 
„Zkratka“. 

 
Pověst o bílém kříži na Kalvárii 

Při cestě po silnici na zámek přes most na Pozorce stojí vlevo v lese nad 
Úhlavkou bílý kříž. Býval vidět už zdaleka, svítil jako 
bílá pochodeň. Dnes už ho ale zastínily vrcholky 
stromů na břehu řeky. K němu se váže několik pověstí. 
Tady je jedna z nich. 

Před dávnými lety, kdy v klášteře přebývali 
benediktýnští mniši, vedla cesta podzemím až do 
ženského kláštera v Chotěšově. Obyvatelé obou 
klášterů se tudy vzájemně navštěvovali. Traduje se, že 
tato cesta byla tak široká, že tudy mohl projet  
i kočár s koňmi. 
Stalo se tehdy, že v chotěšovském klášteře porodila 
jedna z jeptišek tajně dítě a nechtěla ho od sebe dát. 
Vše se ale provalilo a matka dítěte chtěla novorozeně 
zachránit. Kladrubští mniši jí pomohli utéci podzemní 
chodbou až někam do lesa k Jirné. Odtud pospíchala ke 

Kladrubům, kde měla příbuzné, jimž chtěla dítě svěřit na vychování. 
Ale útěk s tak hrozným proviněním se vždy krutě trestal. Představená kláštera se o útěku 
dozvěděla a poslala za ni trestnou výpravu, aby ji chytili a potrestali. Na silnici ke 
klášteru jeptišku dostihli. Nechtěla se vydat do jejich rukou dobrovolně, a tak utíkala 
pěšinou do lesa, kde mohla snáze uniknout pronásledovatelům. Ti se na koních pustili za 
ní. Doběhla k místu, kterému se dnes říká Kalvárie. Dostala se na příkrou skálu nad řekou 
a poznala, že je v koncích. Přitiskla k sobě dítě zabalené v šátku a skočila. Na paměť této 
události byl na tomto místě postaven onen bílý kříž. 

Blanka Krýslová 
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HISTORIE 
 
Kladruby na přelomu 19. a 20. století 
(zápisy faráře Františka Hlavsy ve farní kronice - 1. část) 
 

Události z konce 19. století jsou v německy psané městské kronice popsány jen 
velice stručně, proto jsem sáhl i po kronice farní, kterou v té době vedl mnohem 
podrobněji tehdejší kladrubský farář František Hlavsa. I ta byla tehdy pochopitelně 
vedena v němčině. Přestože většina pečlivě zaznamenaných zápisů se týkala především 
činnosti fary, farníků a oprav kostela sv. Jakuba, údaje v ní uvedené mají pro historii 
Kladrub nesmírnou cenu. Těch 160 velkých stránek, do nichž farář Hlavsa vměstnal 
údaje za celé své působení v Kladrubech, nelze popsat v jednom článku, a tak jsem se 
rozhodl rozdělit text alespoň do dvou čísel Zpravodaje. Kroniku mně poskytl 
v elektronické podobě na CD pan Josef Jaša. 

 
Kdo byl František Hlavsa 
Narodil se 7. listopadu 1863 v Javornici v okrese 
Rychnov nad Kněžnou. Studoval v Praze, kde byl 
v roce 1887 vysvěcen na kněze. Jeho prvním 
působištěm byla Dřenice u Chebu, odkud byl po třech 
letech přeložen do Vysokého Sedliště u Plané. Koncem 
roku 1893 se uvolnilo na faře v Kladrubech místo po 
faráři Hornsteinerovi a František Hlavsa přišel na jeho 
místo. Sice jen na krátkou dobu, ale hned si tu získal 
jako mladý nadšenec oblibu u místních farníků. Hned 
se „blýskl“ svou vlastní tvorbou, když spolu s místním 
knihařem Worofským se snažil vydat svůj vlastní 
zpěvník kostelních písní pro mládež s modlitbami. Ale 
neuspěl se žádostí o pomoc, o níž požádal okresního 
hejtmana ve Stříbře. Ten mu odepsal, že hejtmanství se 
nemůže zabývat takovými otázkami a vydání si má 
zajistit autor soukromou cestou, jak je to jinde obvyklé.  
Hlavsa nastoupil v době, kdy Kladruby právě jásaly 
(možná povinně), neboť to bylo nařízeno od vrchnosti. 
Jeho Jasnost JUDr. Alfréd III. kníže Windischgrätz 
právě povýšil. Ještě 6. listopadu 1893 byl na lovu 
v Jirenském lese a netušil, že dva dny poté už bude ve 
Vídni rakousko – uherským ministerským předsedou. Kladruby byly na nohách, bylo 
instalováno slavnostní osvětlení a konaly se veliké oslavy.  
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V roce 1894 shořel domek u cesty pod školou nazývaný Jakobizeche č. 177, v němž 
uhořel jeho majitel Josef Weis, místní zahradník. Místo dosavadní dřevěné lávky přes 
Úhlavku na Pozorce byl vystavěn na tehdejší dobu pozoruhodný osmiobloukový 
kamenný most se sochou sv. Jana Nepomuckého. 
To už ale František Hlavsa putoval z Kladrub daleko odtud, do Toušeně u Brandýsa a 
nedlouho poté znova na západ Čech, do Pořejova u Tachova. V Kladrubech mezitím 
během tří let se také vystřídali tři duchovní správci, a sice Alois Červenka, Václav Horák 
a František Fleischhans. Za tu dobu se stalo dosti zajímavých událostí. Tak třeba 
květnová vichřice v roce 1895 porazila stodolu pekaře Eduarda Gotshyho v č. 42 naproti 
pivovaru a při tom bylo zraněno malé dítě, které pak zemřelo. V roce 1895 byla 
dokončena budova měšťanské školy (dnešní nižší stupeň ZŠ), jejíž stavba přišla zhruba 
na 12 000 zlatých. V té době chodilo do kladrubské obecné školy 340 dětí (byly tam dvě 
čtvrté třídy a jedna pátá, do níž chodily jen dívky), do měšťanské 100 žáků, do obecných 
škol v Brodu 53, v Milevě 42 a ve Vrbici 39 dětí. 
 
Znova v Kladrubech, tentokrát na dalších 37 let 
V listopadu byl ustanoven a v prosinci 1897 se z Pořejova opět vrátil do Kladrub 
František Hlavsa. Byl překvapen nepořádkem ve farním majetku, který způsobil jeho 
předchůdce Fleischhans. Farní pole neobdělaná, mnoho jich bylo propachtováno, kostel 
v žalostném stavu, dlouho neopravován. Hlavsa v kronice dokonce použil slovo 
„šlendriánství“. Okamžitě se pustil do nápravy na všech frontách. Polnosti vykoupil 
z pachtu, přikoupil další ornou půdu (dnešní severní polovinu hřbitova nad kostelíkem) 
výměnou za pastviny od Josefa Pröbnera a především se pustil za pomoci dalších do 
důkladné renovace kostela sv. Jakuba. Postupně došlo na opravu sakristie, pak hlavního 
oltáře (horní sochy sv. Kateřiny, sv. Ludmily, sv. Alžběty a sv. Terezie i velkého obrazu 
„t ří sv. Janů“ odkoupeného s chotěšovským znakem někdy začátkem 19. století ze 
zrušeného kostela ve Vrabině u Stoda). Dále byly opraveny všechny ostatní oltáře, to je 
oltář sv. Josefa, sv. Kříže, sv. Jakuba, oltář mariánský a navíc i křížová cesta, varhany, 
věčné světlo a další. U firmy Heinrich Hosch z dnešního Nového Boru u České Lípy byl 
zakoupen nový korunní lustr (německy Kronenleuchtnung) za 600 Korun (nová rakouská 
měna platná od roku 1900), z čehož polovinu zaplatil kladrubský rodák, profesor 
František Stefanides z České Lípy. (Poznámka: Velký závěsný lustr snad pocházel už 
z poloviny 19. století a dodala ho sklářská firma ze Smržovky u Liberce.) Celkový náklad 
na všechny opravy činil 5 000 K. V roce 1902 byl vybudován chodník od čísla 26 (dům 
Duspivových proti kostelu) k číslu 32 na náměstí. 
 
Události v novém, dvacátém století 
Již zmíněný profesor Stefanides z České Lípy nechal osadit a zaplatil výrobu dvou 
barevných oken v presbytáři (kněžišti) kostela u kladrubského sklenáře Flossmanna. Do 
stodoly v č. 37 uhodil blesk (1901), ale vše se obešlo bez následků. V roce 1902 bylo 
třeba přikročit k výstavbě nové školní budovy v Brodu, protože dosavadní měla jen 
malou učebnu. Při jejím slavnostním otevírání provolávali lidé „Hoch“ císaři Františku 
Josefovi I. Nová budova této školy přišla na 12 400 K. 
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Farář Hlavsa se také zaměřil na své farníky. Založil pro ně dva veřejné náboženské 
spolky, a to Spolek křesťanských rodin Sv. rodiny nazaretské a Katolický spolek pro 
mládež Kladrub a okolí. Mladí hned začali nacvičovat různé divadelní scénky, s nimiž 
vystupovali především v přírodě u řeky poblíž Čertova mlýna. 
Hlavsovo působení na faře v Pořejově se podepsalo na jeho zdraví. Často ve sněhové 
vánici a ostrém větru chodíval přes Anenský vrch v nadmořské výšce přes 700 metrů. 
Navštěvoval mnoho lidí, kteří onemocněli tyfem, chodil k jednomu mladému selskému 
synovi do Bažantova, který rovněž měl tyfus. Také v Kladrubech starosti 
s rekonstrukcemi v kostele mu na jeho zdraví nepřidaly a častěji se přistihl, že je velmi 
nervózní. A tak na doporučení už zmíněného preláta Michaela Hornsteinera odejel v roce 
1905 na nějaký čas do lázní v italském Meranu (od 30. března do 1. května). Když se 
vrátil, poznamenal do farní kroniky latinsky: Mnohé jsem slyšel, mnohé jsem viděl, 
mnohé jsem poznal. Ale všude dobře, doma nejlépe. 
Kostel dostával mnoho darů od různých jednotlivců. Paní Vorschnerová darovala k oltáři 
Sv. Kříže nádherné antipendium (závěsný koberec), z pražského kostela sv. Víta na 
Hradčanech poslali bílou skříňku na uložení kněžských paramentů a poté i kněžské 
roucho. Kladrubský občan Josef Flossmann věnoval další barevné okno do presbytáře. 
 
Důležité události ve městě a farnosti před začátkem první světové války 
Farní i městská kronika uvádějí některé události, které popíši jen zkráceně: 
29.7.1900, aniž by pršelo, udeřil blesk do rodinného domku Josefa Preye v Milevě č. 10. 
Rodina seděla kolem stolu, ale kromě poškozených zdí a stropu se nikomu nic nestalo. 
Rok 1905 byl velice suchý, teploty dosahovaly až 35 o C. 5. července  zasáhl blesk věž 
kostela (ještě starou, jehlanovitou) a třebaže z ní začal vystupovat šedomodrý dým, byl 
oheň včas zažehnán. Farní kronika popisuje podrobně všechny volby konané 
v Kladrubech, v nichž většinou získávala nejvíce hlasů německá křesťansko – sociální 
strana. Zajímavější jsou údaje o počtu obyvatel k roku 1907: 
Kladruby (bez Pozorky) 1307, Brod 224, Láz 151, Vrbice 174, Milevo 158 a 
Tuněchodský mlýn 10. Celkem 2 032 katolíků a 23 Židů. V roce 1907 byla vydlážděna 
Truhlářská (Zadní) ulice od č. 128 k č. 132. Byla též renovována kaple u stříbrské silnice. 
1909 byl v Kladrubech založen Spořitelní a záložní spolek. František Hlavsa se stal 
v roce 1912 čestným občanem města a téhož roku se zúčastnil Světové eucharistické 
konference ve Vídni. Roku 1911 vichřice vyvrátila v lese Dušníku mnoho stromů. 1911 – 
1912 byla vybudována silnice do Mileva za částku 26 000 K, z toho na most přes 
Úhlavku připadlo 14 000 K. V roce 1913 se v Římě zastřelil kvůli dluhům princ Vincenc 
Windischgrätz, který měl převzít kladrubské panství po svém otci Alfrédu III. 
 Budova fary byla zepředu opravována v roce 1900, devět let poté byla 
vybudována kanalizace z cementových rour a vydlážděn průjezd. Ve Farském lese byl 
zabudován misijní kříž za 100 K, z toho 32 K zaplatila Anna Stefanidesová, č. 31. 
Výpravy na Svatou Horu se zúčastnilo z kladrubské farnosti 604 poutníků. 1904 byl 
mariánský oltář vyzdoben z důvodů jeho fotografování. 1905 byly zakoupeny dvě sochy 
andělů. Původně stály nad schodištěm zrušeného kostela ve Vrabině u Stoda ve 
dvanáctičlenné skupině andělů, pak tyto dva odkoupil od jednoho stodského měšťana 
malíř Josef Čermák ze Sekyřan, restauroval je a prodal za 57 K do kladrubského kostela, 
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kde byly umístěny do dvou prázdných nik. Další dvě barevná okna do kostelní lodi 
zaplatili manželé Stelzerovi, funkcionáři Červeného kříže. Na prvním z nich je 
nanebevzetí Panny Marie, na druhém Panna Maria Lourdská. Ekonom kladrubského 
panství Anton Vonášek věnoval sošku sv. Antonína za 110 K. 
 
Nová věž kostela sv. Jakuba 
 V roce 1911 byla dokončena stavba nové věže kostela sv. Jakuba. Celková cena 
vyšla na celkově na 10 700 K, z toho klempířské práce, které prováděl klempíř Gebert 
z Vlkýše, stály téměř polovinu konečné ceny. Klempíři pracovali za úmorného vedra při 
35 – 40 o C. 3. září 1911 se konalo její slavnostní vysvěcení, jehož se kromě významných 
osobností církevního i světského života zúčastnil i bratr Františka Hlavsy, biskupský 
děkan Václav Hlavsa z Rokytnice. Nakonec ještě několik rozměrů: 
Stará věž měřila k vrcholu nízkého jehlanu 26 m. 
Nová věž: K římse nad hodinami 20 m, dolní část báně 2,74 m, samotná velká báň 8,30 
m, „lucerna“ 2,60 m, malá báň nad lucernou 4,80 m, podstavec pod křížem 3,20 m a 
vlastní kříž 3,10 m. Celkem 44,74 m. 
V roce 1913 se přece jen podařilo Františku Hlavsovi vydat svůj zpěvníček s modlitbami 
pro mládež u kladrubského knihaře Antonína Worofského v počtu 1000 kusů. 
 

  
  
  

 Jiří Čechura   
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KULTURA 
 

 
 

 

 

 

  „Slavnost Matky Boží – Mše svatá“ 
      pátek 1. ledna  2010       
- kostel sv.  Jakuba  v 10.30 hodin -                

 

„Novoroční ohňostroj“  
pátek 1. ledna 2010     

v 18.00 hodin na kladrubském náměstí                

 
 

          „Tři králové“  
středa  6. ledna  2010    

-obcházejí kladrubské domácnosti -                

 
 
 

„ D ětský maškarní rej“  
v pátek 8. ledna 2010 

od 17.00 v sále kulturního domu v Kladrubech 
- připraveny soutěže a hlavně správná diskotéka- 
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„Kurz drátenictví“ 

v sobotu 9. ledna od 14.00 hodin v MŠ Kladruby 
cena 100 Kč, přihlášky: tel. 607 256 249, ekocentrum.tymian@centrum.cz 

 
 

„Kurz pletení z pedigu“  
soboty 16.ledna a 20.2.2010 od 14.00 hodin na Infocentru 

cena 240 Kč (včetně materiálu), přihlášky: tel. 724 514 541 
 
 
 

„ Myslivecký bál “  
v sobotu 16. ledna  2010  

od 20.00 v sále kulturního domu 
v Kladrubech. 

Pořádá Myslivecké sdružení Výrov a opět 
bude připravena bohatá myslivecká tombola. 

Hraje Classic z Tachova.  
 
 

„Hasičský  ples “ 
v sobotu 23.ledna 2010    

od 20.00 v sále kulturního domu 
s bohatou tombolou. 

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kladruby.                  
                      Hraje Classic z Tachova.  

 
 

 

„ U čitelský ples “ 
v sobotu 6. února 2010 

od 20.00 v sále kulturního domu v Kladrubech 
Pořádá Základní škola v Kladrubech. Je připraven 

kulturní program a tombola, opět hraje Taneční orchestr 
Miroslava Novotného. 
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„ MASOPUST “  
v sobotu 13. února 2010 

sraz maškar ve 13.00 na náměstí 
 
 

 
„ MASOPUSTNÍ TAŠKA ŘICE  “  

v sobotu 13.února 2010 
od 19.00 hodin v sále kulturního domu Kladruby. 

Pořádá Kladrubská divadelní společnost. O zábavu nebude nouze. Opět budou 
vyhodnoceny nejlepší masky  

(a stejně jako v loňském roce získají   
 h o d n o t n é    c e n y   !!!!) O půlnoci možná přijde… kouzelník ( nebo někdo jiný) 

a hudba ( stejná jako vloni) bude hrát dokud to vydržíme… 

 
„ V čelařský ples “ 

v sobotu 20. února 2010 
od 20.00 v sále kulturního domu v Kladrubech. 

Pořádá Základní org. Českého svazu včelařů Kladruby, připravena bohatá tombola. 
Hraje Hudba hradní stráže. 

 
 

„1. Klubový večer“  
pátek 26. února 2010    

  
Akce připravované v měsíci březnu a dubnu  2010 
  6. 3.2010 Oslava MDŽ      
 13. 3.2010 Maglajz boulder cup                                                               
 19. 3.2010 Komorní koncert staré hudby       
 26. 3.2010 Klubový večer                         
  3.  4.2010 Volejbalový turnaj smíšených družstev 
  3. 4. 2010  Klapáči jdou vesnicí                      
  4. 4. 2010 Velikonoční  jarmark            
  4. 4. 2010  Velikonoční koncert              
  5  4. 2010 Velikonoční koleda                                 
30. 4. 2010 Slavnostní stavění máje      

  Eva Pomyjová  
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Blahopřejeme     

V měsíci  lednu a únoru 2010 se dožijí významného životního jubilea  tito naši občané: 

Leden  :     Únor: 

 

Oláh Ján    Tausch Bedřich  

Šrůtová Hana  (Láz)   Prokešová Olina        

Polivková Jaroslava (Brod)   Kreps Václav  

Duspivová Anna    Vilímová Jiřina  

Chaloupka Emanuel   Kunešová Helena 

Švec Zdeněk  (Vrbice)   Zabloudilová Kristina 

Kudry Vladimír    Jordán František  

Rypová Olga  (Vrbice)   Němcová Alžběta  

Rožňová Růžena    Balík Václav 

     Janečková Sláva (Milevo) 

     Kuneš Jaroslav  

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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Zrození              

 
Jak  život  podobá se životu vesmíru 

na moři času houpá se lodička z papíru, 
ta papírová lodička je dítě člověka… 

co Tobě chystá sudička a co Tě nečeká? 
 

V úbočí dávno rozkvetla růže šípková 
a barva pleti Tvé se růži podobá, 

do očí jasných, zářivých padl Ti z kosmu prach 
na duši se Ti usadil, zůstal Ti po něm strach, 

 
život Ti vdechla příroda, vřelou krev meteor 

přišel jsi na svět, človíčku, v očích prach a vzdor 
Země Tě s láskou přivítá, uchopí v náruč svou 
jen na radostné planetě může být život hrou. 

 
Jen Afrodita z mořských pěn se v báji zrodila 
a božstva z hory Olympu jí hvězdou svítila. 
Tys ale člověk zrozený v slzách a bolesti 

nad všechny lidské útrapy musíš se povznésti. 
 

Hrdost Ti vtiskla do čela lidského rodu máť, 
Ty s hlavou hrdě vztyčenou se ze všech střetů vrať, 

neponižuj a neotroč, žij v lásce k člověku, 
by lidský rod byl zachován od věků do věků.  

 
 
 

Blanka Krýslová  
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SPORT 
 

Mikulášská dvacítka 
 
      Po večerních bězích v Tachově a Plané pokračoval seriál závodů zařazených do Bodit 
cupu o nejlepšího běžce Tachovska dalším závodem. Byla jím Mikulášská dvacítka, 
kterou společně pořádali ve Stříbře oddíl atletiky Baníku Stříbro a Dům dětí a mládeže 
Stříbro. Posunutí závodu o týden dopředu se ukázalo jako správné. Závodníky, kteří měli 
trénovanost a chuť běžet 20 km, přivítalo ideální běžecké počasí. Jen vítr po cestě zpět od 
železničního mostu u Pňovan, kde byla otočka závodu, byl  místy silný a chladivý.   
     Na start tohoto závodu se postavilo 54 závodníků, z toho bylo 7 žen. Začátek závodu 
byl rychlý, na což doplatila řada závodníků, kteří přecenili svoje síly. Brzy se v čele 
vytvořila vedoucí skupina složená ze Šroubků staršího i mladšího, Tomáše Jaši, Švarce a 
Minaříka. První stoupání za terénem Stříbro již zúžilo skupinu, z které odpadl Vlastimil 
Šroubek mladší. U Butova již byla v čele jen dvojice Vlastimil Šroubek starší a Jaša. Ten 
vzhledem k délce závodu a věku měl povoleno od trenéra běžet na průměrnou tepovou 
frekvenci  170 tepů za minutu. I to mu však stačilo, aby se při běhu zpět oddělil od 
Šroubka a bez problémů si doběhl pro vítězství. Jeho čas 1:11:48 hod. byl o 1:08 min. 
lepší než soupeřův. Výkon Šroubka staršího však byl velmi dobrý, vyhrál kategorii 
veteránů do 50 let. 
        V kategorii za Tomášem Jašou z Baníku Stříbro doběhl na 2. místě Přemysl Švarc  
z Podestát teamu v čase 1:13:51 hod. a třetí Petr Minařík z Rokycan (1:14:50 hod.). 
Všichni se postarali o kvalitu tohoto závodu. V kategorii veteránů do 50 let za Šroubkem 
starším z SC Marathonu Plzeň doběhl na 2. místě Martin Kučera z SOU Plzeň se ztrátou 
přes 5 minut před třetím Janem Flaksem z SVS Baník Stříbro měl náskok 4 minuty. Ten 
přesto podal velmi dobrý výkon a proti loňsku se zlepšil o 2 minuty. Tím si upevnil 
vedení v Bodit cupu. 
      V kategorii veteráni do 60 let obsadili první dvě místa závodníci z AC Falkon 
Rokycany. Úspěšnější byl Ján Korytár v čase 1:28:12 hod. Druhý Miloslav Fryč doběhl 
za ním se ztrátou 1:36 min. Třetí  finišoval Jiří Vyšín z Karlových Varů (1:32:36 hod.). 
Po delší době v této kategorii nebyl na stupních vítězů závodník ze Stříbra. To se málem 
stalo také v kategorii veteránů nad 60 let. Zde se dobrým výkonem prezentoval Otakar 
Kučera z Přeštic. Čas 1:34:26 hod. je na tuto kategorii na velmi dobré úrovni. 2. doběhl 
Petr Janový z AC Trial Plzeň (1:41:49 hod.). 3. místo pro Stříbro vybojoval Václav 
Šůcha z SVS Baník Stříbro, i když zaostal za vítězem  o 10:20 min.  
      Smeknout by se mělo před ženami, které absolvovaly celou trať 20 km. Podle 
očekávání zvítězila Ivana Sekyrová z AK Sokolov. Tato reprezentantka zaběhla 
vynikající čas 1:19:17 hod. Byl celkově 8. nejlepší. 2.  doběhla Kateřina Dudková z Nový 
Věk TT Trusnov v čase 1:32:52 hod. S odstupem 4 minut byla třetí Anna Ulrichová ze 
Slavie VŠ Plzeň. 
      Protože v kategorii fit byla vypsána i jízda na kole, byli na startu také „kolaři“. Trať 
měli podobnou, ale více v terénu. Zúčastnilo se jich 8. Celkově byl závod zdařilý  
a účastníci byli spokojeni.     Vladislav Moravec 
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 Informace oddílu volejbalu TJ Sokola Kladruby   
 
Vážení čtenáři, 
      jako každý rok i letos se v tomto posledním čísle našeho Zpravodaje  ohlédneme za 
právě uplynulým  volejbalovým rokem. 
      Soutěžní sezóna 2009 – 2010 je právě ve své polovině. V okresním přeboru máme 
zatím pouze družstvo žen, které  je po první části soutěže na  1. místě. Mládežnické 
soutěže budou zahájeny až v lednu 2010 a to v kategorii starších a mladších žaček. 
      V krajských soutěžích mládeže máme v této sezóně o jedno družstvo méně. Bronzové 
medaile ml.žaček tedy neobhájíme, ale v kategorii mladších žáků určitě ano. I v letošní 
soutěži hrajeme  minimálně o 3. místo. Družstvo tvoří tito hráči : Štefan Perďoch, Jan 
Nový, Martin Duspiva a  Jan Dejl. 
      Kategorii st. žáků sice nehrajeme, ale do krajského výběru byli z naší TJ nominování 
Matěj Havránek a Jan Nový, kteří by měli reprezentovat náš kraj na setkání krajských 
výběrů ČR  v lednu 2010  v Hradci Králové. Z této skutečnosti má oddíl opravdu velkou 
radost a věříme, že v dalším volejbalovém růstu to oběma klukům hodně pomůže. 
      Krajské přebory dále hrajeme v kategorii kadetů a kadetek – tj. věk hráčů a hráček do 
17 ti let. Dívky jsou po třech turnajích na 3. místě  za TJ Klatovy a Sokolem Vejprnice,  
hoši jsou na místě 4. za TJ Klatovy, USK Plzeň a J.Domažlice. 

Kadetky hrají ve složení : Jana Kunešová, Šárka Pomyjová, Markéta Kučerová, 
Jana Nedvědová, Simona Křeválková, Pavla Šálová, Eva Berková a Vlaďka 
Naruševičová. 
Kadeti : Josef Berka, Petr Mrňák, František Havránek, Václav Krýsl, Matěj Havránek, 
Jan Nový, Martin Duspiva  a Štefan Perďoch. 
 

KP 2. tř. muži – zde už bylo hodnocení provedeno v minulém čísle Zpravodaje, 
takže jen pro oživení : Sokol  Kladruby je v nedohrané polovině soutěže na 2. místě, a tak 
v jarní části bude bojovat na našich kurtech o medailové umístnění. 
 

V krajských soutěžích žen v tomto soutěžním 
ročníku zastoupení už nemáme. Hráčská základna se 
doslova rozpadla okamžikem ukončování studií 
jednotlivých hráček. Nu, a pokud kadetkám vydrží 
jejich dosavadní volejbalový elán, snad se za tři – čtyři 
roky opět dočkáme alespoň KP 2. třídy. Bylo by to 
jedině dobře. Vždyť reprezentovat Kladruby je čest pro 
každé naše družstvo – zejména nyní, kdy máme díky 
naší radnici  na kurtech krásné  nové kabiny. 
 
      Do nového roku 2010 si tedy přejme hodně zdraví a štěstí jak v osobním, 
tak i sportovním životě. 
 

Pavel  Petráň  
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Podzim se fotbalistům povedl 

 Fotbalisté TJ Kladruby jsou po 13. kole v tabulce III. třídy okresního přeboru na 
výborném čtvrtém místě, a to za triumvirátem tradičně silných celků z Erpužic, Tachova 
a Stříbra. V podzimní části soutěže se našim hráčům dařilo, a tak se můžeme těšit na 
příští rok. Lze bez nadsázky říci, že takové umístění by po skončení jarní části sezóny 
uvítal asi každý fotbalový fanoušek, včetně samotných hráčů a trenéra R. Kertyse. 
Omlazené mužstvo zatím střelecky táhnou T. Kasl (6 branek), L. Král (5) a R. Duspiva 
(4).  
 
Výsledky odehraných zápasů 9. - 13. kolo (v závorce jsou uvedeni střelci branek): 

 
TJ Kladruby – Černošín  4:2 (Kasl, Kudlík, Král, Kertys) 
Stříbro B – TJ Kladruby  2:2 (Kudlík, Kurš) 
TJ Kladruby – Studánka A 0:1 
TJ Kladruby – Kšice B  3:0 (Kasl 2, Král) 
Planá B – TJ Kladruby  2:6 (Klečka 2, Král, Duspiva, Hilf, Kertys) 
Tabulka: 
Pořadí Tým      Zápasy  V    R  P     Skóre Body 
 

1. Erpužice 13 11 2 0 53: 11 35  

2. Tachov B 13 10 1 2 64: 14 31  

3. Stříbro B 13 9 1 3 55: 22 28  

4. Kladruby 13 8 1 4 32: 21 25  

5. Studánka A 13 7 2 4 45: 19 23  

6. Lesná 13 6 3 4 31: 26 21  

7. Černošín 13 7 0 6 29: 24 21  

8. Kšice B 13 6 1 6 33: 25 19  

9. Bezdružice B 13 4 2 7 13: 26 14  

10. K. Lázně B 13 4 2 7 17: 32 14  

11. Stráž 13 3 2 8 27: 39 11  

12. Planá B 13 2 4 7 16: 48 10  

13. Z. Chodov 13 3 0 10 18: 45 9  

14. Hošťka 13 0 1 12 13: 94 1  

 
Daniel Petráň 
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Víte, že … 
 
…od 4.1.2010 je zřízen nový autobusový spoj na trase Stříbro- Nýřany, DIOSS-Plzeň, Nov
Hospoda-Plzeň, CAN a zpět, linka bude zajištěna v pracovních dnech a neděli. Přesn
rozpis jízdního řádu si můžete vyzvednout na městském úřadě, nebo na internetovýc
stránkách www.kladruby.cz… 
 
… Kladrubské lesy, s.r.o. mají od 21.12.2009 do  3.1.2010 zavřeno…. 
 
… v případě změny prodeje nebo nákupu pozemků a nemovitosí je nutné do  31.1.2010 
podat daňové přiznání na Finanční úřad ve Stříbře… 
 
… Základní škola v Kladrubech na Mikulášském trhu získala prodejem výrobků žáků 
částku 6.767,- Kč  pro adoptovanou africkou holčičku Muthinu Munywoki… 
 
… v roce 2009 bylo MěÚ Kladruby vydáno 151 ks občanských průkazů… 
 
…prostřednictvím systému CZECH POINT bylo vydáno: 
55 výpisů z katastru nemovitostí, 95 výpisů z rejstříku trestů, 12 výpisů z obchodního 
rejstříku, 2 výpisy z živnostenského rejstříku, 3 výpisy bodového hodnocení osoby, 
4 konverze dokumentů z elektronické do listinné podoby… 
  
…na Městském  úřadu v Kladrubech a na jiném vhodném místě  (na klášteře), bylo 
v roce 2009 uzavřeno 17 sňatků … 
 
…dle zprávy Policie ČR, Obvodního oddělení Stříbro, bylo v rámci teritoria města 
Kladruby a spádových obcí za rok 2009 zaevidováno a zpracováno  v oblasti vyhledávání 
a objasňování trestné činnosti : 15 trestných činů, z toho: 9 TČ- neznámý pachatel, 4 TČ 
známý pachatel, 1 TČ prověřování dle ust. § 158 odst. 1 tr. Řádu, 1 TČ v souvislosti 
s provozem na pozemní komunikaci; v oblasti přestupkové agendy : 43 přestupků, z toho 
je 15 přestupků proti majetku, 5 proti občanskému soužití, 21 proti bezpečnosti 
a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a 2 proti pořádku ve státní správě 
a pořádku v územní samosprávě. Z celkového počtu 43 přestupků bylo 11 přestupků 
oznámeno k projednání příslušnému správnímu orgánu a dále bylo za přestupky proti 
bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích uloženo 17 blokových 
pokut. 
 
… Oblastní spolek Českého červeného kříže 
v Tachově slavnostně ocenil bezpříspěvkové dárce 
krve regionu Tachov a Stříbro, a to dne 26.11.2009 
ve společenském sále kina Mže v Tachově. 
Stříbrnou plaketou byli oceněni : Lubomír Žižka a 
Tomáš Míčka. Bronzovou plaketou byli oceněni : 
Jaroslav Krebeš, František Dlhý, Petr 
Hinterholzinger, Tomáš Eret, Taťána Barfusová. 
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Placená inzerce 
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Vítězové kategorie mladších zpěváků: 

1. místo 2. místo 3. místo 

   
Daniel Fišer, 2. třída, 

píseň: Já do lesa nepojedu 
Zuzana Demeterová, 2.třída, 

píseň: Šel zahradník do zahrady 
Alice Pospíšilová, 5. třída, 

píseň: Oliver Twist 

 

Vítězové kategorie starších zpěváků: 
1. místo 2. místo 3. místo 

   
Tereza Kudryová, 7. třída, 

píseň: Dvě malá křídla 
Lenka Jandíková, 6.třída, 

píseň: Brána milenců 
Eliška Jozová, 9. třída, 

 píseň: Spomaľ 

 

  

Zpěváky přišla podpořit spousta jejich fanoušků, 
někteří si připravili i transparenty 

Pro zpestření programu zazpíval i jeden z porotců, 
Michal Šindelář, song Padaly hvězdy 

 
 


