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SLOVO  ÚVODEM   
       
Vážení spoluobčané, 
 

obracím se na Vás v druhém čísle letošního ročníku kladrubského Zpravodaje. 
Jaro již je v plném proudu a možná, že až budete číst tyto řádky, vypukne už i léto. 
V posledních letech vždy přichází léto nečekaně a rychle. Ale někdo zase říká, že letos 
léto nebude vůbec díky výbuchu islandské sopky. Takže uvidíme.   

 
V poslední době se v našem městě hodně hovoří o bývalém nákupním středisku, 

ve kterém dnes provozuje prodejnu tachovská Jednota. Na výstavbu této budovy si jistě 
mnozí občané pamatují. A mnozí zde také odpracovali spoustu hodin. A tak se dnes ptají, 
jak to vlastně vypadá, kdo může za to, že objekt se dnes prodává? A nemá dnes patřit 
občanům Kladrub, když se na tom tak významně podíleli? A nemůže s tím vedení města 
něco udělat? 

 
Pro ty, kteří to nevědí, upřesňuji, že budova nákupního střediska byla 

vybudována v tzv. Akci „Z“. Tehdejší Místní národní výbor uzavřel s Jednotou Tachov 
v roce 1982  hospodářskou smlouvu, na základě které se národní výbor zavázal 
vybudovat stavbu a Jednota se zavázala zaplatit za to dohodnuté náklady. Celá akce 
proběhla, občané Kladrub na stavbě zanechali spoustu potu a Jednota zaplatila místnímu 
národnímu výboru nemalou částku. Stavba byla zkolaudována v roce 1986. Pak bohužel 
došlo k velkému pochybení, které mělo za následek, že ohledně prodejny byly vedeny 
soudní spory – pro Jednotu neúspěšné. Po výstavbě mělo totiž dojít k převodu majetku na 
základě další hospodářské smlouvy. To se nestalo a smlouva nikdy uzavřena nebyla. Zdá 
se malicherné a nespravedlivé, že na základě chyby staré více než dvacet let dnes všichni 
s napětím očekáváme výsledky dražby, která rozhodne o budoucnosti největšího obchodu 
v Kladrubech, ale je to tak. Takže na otázky, které jsem položila v úvodu, musím 
odpovědět, že z morálního hlediska jistě měl objekt patřit občanům Kladrub a následně  
pak Jednotě, ale z právního hlediska jim patřit nemůže. Chyba se stala již dávno a těžko 
dnes budeme hledat konkrétního viníka. A dnes již tuto chybu z minulosti napravit nelze. 
Budu si tedy podobně jako Vy přát, aby se novým vlastníkem objektu stal někdo, kdo zde 
obchod zachová.  

 
Se službami pro občany je to v menších městech poměrně složité. Myslím si 

však, že i menší obchody a provozovny v Kladrubech svoji službu dělají. Je to však vždy 
o nabídce a poptávce. A jaká je ve skutečnosti poptávka? Netěží občané Kladrub spíše 
z výhodné polohy nedaleko Stříbra?  

 
Pevně doufám, že pestrá je v Kladrubech i nabídka kulturních, sportovních 

a společenských akcí, o nichž si můžete přečíst na stránkách našeho Zpravodaje. Doufám, 
že si na ně najdete čas a chuť i v teplejších dnech, které vybízejí spíše k toulkám přírodou 
a posezení na zahrádce. 

 
     Vaše Svatava Štěrbová 
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Vážení spoluobčané, 
 

dovolte mi, abych se krátce zmínil o tom, co nás v nejbližší době čeká v oblasti, která 
je nejvíce vidět – a tou je oblast výstavby. Počátkem měsíce května by firma Promonasta, 
s.r.o.  měla začít s realizací druhé etapy akce „Rekonstrukce Revoluční ulice“. Na 
dokončení akce celé, tzn. etapu třetí, si budeme muset ještě nějakou chvíli počkat, 
protože jsme závislí na právě probíhající rekonstrukci kanalizačního řadu v Revoluční 
ulici. Tuto akci nefinancuje město, jak si mnozí myslí, ale Vodohospodářské sdružení 
obcí Karlovy Vary. Město Kladruby se bude pouze občanům bydlícím v této lokalitě 
podílet na stavbě přípojek k odvodu dešťových vod, a to částkou cca 250.000,-Kč. 
Budeme doufat, že se tedy třetí etapu výstavby chodníků v této lokalitě  podaří dokončit 
nejpozději v podzimních měsících letošního roku.  

Ve druhém a počátkem třetího kvartálu bude provedena rekonstrukce střech domů 
čp. 209 v Husově ulici a čp. 85 na náměstí Republiky (starý úřad). Rovněž bude 
provedena výměna oken na domě čp. 355 v Zadní ulici. V této ulici bude také provedena 
rekonstrukce povrchu  zálivu autobusové zastávky a nástupního ostrůvku, protože dílčí 
opravy jsou zde pouze dočasné vzhledem k nedostatečnému zhutnění podloží této stavby. 
V nejbližších dnech provedeme  také nové výsadby stromů v Zadní, Stříbrské a Okružní 
ulici. 

Do obcí Brod, Milevo, Vrbice a Tuněchody bude v květnu zaveden obecní rozhlas. 
V Milevě bude rovněž provedena 
kompletní výměna svítidel veřejného 
osvětlení. Ve všech obcích budou 
vyměněny již dožilé vývěsky a plakátovací 
plochy za plochy nové. V Lázu a Brodě 
budou oploceny kurty a umístěny herní 
prvky pro děti.  

To je stručný výčet nejdůležitějších 
akcí realizovaných v dohledné době. 
Doufejme jen, že se výše uvedené akce 
podaří bez větších komplikací uskutečnit 
v plánované době a  ke spokojenosti všech 
uživatelů. 
 
 
Pěkný den 

                        Jaroslav Pospíšil 
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 
 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 

Zasedání rady města v období od 24.2. 2010  do 14.4.2010  : 
 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 
 

• Informaci o ukončení nájmu bytu č. 2 v domě čp. 356 v Zadní ulici 
v Kladrubech – p. Anna Schippmann-Svobodová,  ke dni 22.2.2010  

• Poděkování SDH Kladruby za poskytnutí tomboly na konání hasičského plesu 
• Ceny za svoz a likvidaci směsného komunálního odpadu pro rok 2010  

(Ekosepar Nýřany) 
• Závěry z místního šetření ve věci žádosti p. Jana Říhy o odprodej pozemku 

v k.ú. Tuněchody 
• Závěry z místního šetření ve věci žádosti p. Petra Strankmüllera o odprodej 

pozemku č. 1399/15 v k.ú. Tuněchody 
• Nabídku Miroslava Mašáta – Elektroservis Kladruby na kompletní péči 

o elektrické  zařízení  a žádá vypracování nabídky na péči o rychlostní panely  
• Zápis a usnesení z valné hromady honebního společenstva Kladruby- část 

Vrbice ze dne 11.2.2010 
• Výroční zprávu za rok 2009 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 

zák.č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
• Informaci starostky města o podané výzvě města Kladruby firmě MBF Czech, 

s.r.o. k uhrazení smluvní pokuty  za pozdní úhradu kupní ceny za pozemek p.č. 
101/9 v k.ú. Pozorka u Kladrub a výzvě k úhradě zvýšených nákladů daně 
z přidané hodnoty 

• Reklamaci na plíseň v několika bytech v domech čp. 403, 404, 405, 406 
v Revoluční ulici v Kladrubech s tím, že na základě provedených měření teplot 
a vlhkostí v jednotlivých bytech nebylo shledáno pochybení v technologii nebo 
provedení stavby, ale v uvedených případech dochází k nesprávnému užívání 
bytů. Z tohoto důvodu nebyla firmou Stafiko stav, s.r.o. reklamace uznána 

• Výsledek obsazení volného bytu v DPS Kladruby – p. Jaroslava Dobruská, 
bytem Kostelec –Beranní Dvůr 

• Oznámení Ing. J.Valenty, Tuněchody o provedení obnovy odvodu vody 
z nemovitosti na st.p.č. 17/2 v k.ú. Tuněchody 

• Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 : 
a)Neposkytnutí dotace sociálnímu fondu Kladrubských lesů, s.r.o. 
z hospodářského výsledku  KL, s.r.o. za rok 2009 



 7

b) Zprávu jednatele KL, s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2009 
• Zprávu ekonomického odboru Krajského úřadu PK o výsledku přezkoumání 

hospodaření města Kladruby za rok 2009 – nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
• Výsledek zápisu dětí do MŠ Kladruby na školní rok 2010/2011 
• Diskusní příspěvky z výjezdního zasedání Rady města Kladruby v obci Brod 
• Přehled dlužníků nájemců bytů ke dni 31.3.2010 
• Ústní oznámení sl. Michaely Valové, Revoluční 403, Kladruby o ukončení 

platnosti smlouvy o nájmu bytu k 30.04.2010 (byt 1+1) 
 

Rada města   projednala a     s c h v á l i l a   : 
• Přidělení bytu č. 2 v domě čp. 356 v Zadní ulici v Kladrubech p. Lucii Jozové  

a Pavlu Jamriškovi, Kladruby od 1.3.2010 do 31.12.2010  
• Slevu na nájmu bytu č. 10 v domě čp. 36 na náměstí Republiky v Kladrubech – 

nájemci Radka Kozáková a Rudolf Hájek, z důvodu špatného vytápění bytu. 
Sleva 20% z výše nájemného po dobu 5 měsíců   

• K žádosti Vojenské ubytovací a stavební správy Praha prohlášení, že město 
Kladruby není vlastníkem staveb na p.p.č. 1530 v k.ú. Kladruby u Stříbra (nově 
dle GP st.p.č. 713 a 1714)  

• Cenovou nabídku od firmy SKG Karel Hranička ml. Plzeň na akci „Rozšíření 
vnitřního rozvodu plynu v bytovém domě čp. 298 v Kladrubech“ ve výši 
78.485,-Kč  (cena neobsahuje přetryskování stávajících spotřebičů)  

• Využití pozemku č. 2063/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra s následným uzavřením 
smlouvy o věcném břemenu s ČEZ distribuce na stavbu  el. přípojky pro 
výstavbu RD manž.. Lehečkových, Kladruby s tím, že tato akce bude probíhat 
současně s akcí „Rozšíření VO Kladruby, Stříbrská ul.“  

• Předložené vyjádření k projektu stavby „Novostavba RD na části st.p.č. 152  
a části p.p.č. 100/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, stavebník Václav a Miloslava 
Mrňákovi, Kladruby, Revoluční 253 

• Termíny výjezdních zasedání rady města  
  Brod    -  31.3.2010  - 17.oo 

                Láz       -  28.4.2010  - 17.oo 
                Vrbice  -  28.4.2010  - 18.oo 
                Milevo -  26.5.2010  - 17.oo 

• Nabídku firmy Elektroservis Kladruby na úpravu veřejného osvětlení 
v Kladrubech  za cenu 39.090,- Kč bez DPH . RM schvaluje úpravu náměstí  
a Milevské ulice  

• Nabídku firmy Martina Stupky, Kladruby na provedení demolice garáže u ZŠ 
Kladruby  s podmínkou, že firma musí doložit, jak bude naloženo se sutí 

• Nabídku firmy Zikostav, s.r.o. na vybudování panelové cesty ke stavebnímu 
dvoru v Kladrubech v ceně 98.000,- Kč 

• Výsledek jednání s nájemkyní restaurace U Koruny p. Šmídovou ohledně 
provozu pronajatých prostor 
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• Výsledek poptávkového řízení na akci „Kladruby, Stříbrská ul. VO“ s tím, že 
vítězem řízení se stala  Česko – Bavorská spol., s r.o. Kladruby za cenu 95.176,- 
Kč bez DPH 

• Žádost Radka a Terezy Lehečkových o povolení k pokácení smrku na p.p.č. 23 
v k.ú. Kladruby u Stříbra z důvodu výstavby RD  

• Žádost firmy ZEVYP, s.r.o. Kladruby o povolení k pokácení cca 10 ks osik na 
pozemku v areálu VKK Kladruby  

• Pronájem pozemku - části p.p.č. 185/47 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 200 
m2 za účelem zřízení zahrádky sl. Petře Segíňové za nájemné 0,50,-Kč/1 m2, 
tzn. roční nájemné 100,-Kč, uzavření nájemní smlouvy od 1.4.2010 do 
31.12.2013 

• Vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu u MŠ a ZŠ Kladruby s účinností 
od 1.1.2010  

• Vyhodnocení a novou kalkulaci ceny za provoz vodovodu v Brodu 
a Tuněchodech -skutečnost  roku 2009 - 154 081,09 Kč,  plán na rok 2010 - 157 
142,70 Kč, cena vody pro občany 15,-Kč/1 m3  

• Pořadník na uvolněný byt v DPS (manž. Svobodovi, J.Dobruská, J.Csabová, 
A.Wolfová) 

• Firmě Zikostav, s.r.o. Kladruby změnu užívání skladových prostor v objektu čp. 
408 v Kladrubech na Pneuservis s tím, že zkušební provoz bude po dobu 1 roku 

• Výstavbu zahradního dřevěného altánu na pronajatém pozemku p.p.č. 185/1 
v k.ú. Kladruby,  nájemci manž. Míkovcovi, Kladruby 264 s tím, že stanovisko 
města nenahrazuje povolení dle stavebního zák. 

• Umístění 2 ks práškových hasicích přístrojů se skříňkou na chodby domů 
čp. 355 a 356 v Zadní ulici v Kladrubech 

• Kácení nelesní zeleně na p.p.č. 73/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub – 3 ks smrk, 2 ks 
modřín, 1 ks olše, 2 ks douglaska tisolistá, žadatel E.Janča, Kladruby 272 

• Objednání vyhotovení znaleckého posudku na pozemky v k.ú. Kladruby, které 
jsou dotčeny stavbou skládky komunálního odpadu, a to dle smlouvy o smlouvě 
budoucí kupní 

• Kácení nelesní zeleně na p.p.č. 2003 v k.ú. Milevo – 12 ks břízy, žadatelé – 
V.Kaiserová, R.Kaiser, Z.Nikolovová  

• Kácení nelesní zeleně na p.p.č. 967 v k.ú. Tuněchody – 40 ks uschlých vrb, 
žadatel – Ing. Valenta, Tuněchody  

• Prodej vyřazené rozhlasové ústředny MěÚ za cenu šrotu 600,- Kč p. Ladislavu 
Paluchovi, bytem Černotín 18, Přeštice 

• Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 : 
a)   Účetní závěrku Kladrubských lesů, s.r.o. za rok 2009  
b) Rozdělení hospodářského výsledku KL, s.r.o. za rok 2009  

• Výsledek výběrového řízení na akci – „Rekonstrukce střechy domu čp. 209 
v Husově ulici v Kladrubech“ – vítězem řízení se stala firma Jan Pospíchal, 
Tesařské práce, Kladruby 
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• Výsledek výběrového řízení na akci – „Rekonstrukce střechy domu čp. 85 na 
náměstí Republiky v Kladrubech“ – vítězem řízení se stala firma Zikostav s.r.o., 
Horní Sekyřany 

• Nabídku firmy Montáže a opravy elektrozařízení Lukasch R. Heřmanova Huť 
na výměnu 11 ks svítidel v obci Milevo za cenu 56.500,- bez DPH 

• Nabídku firmy KRS 2007 – Péče o zeleň, rizikové kácení, Skviřín 26, Bor na 
zdravotní řez lip a javorů v aleji k fotbalovému hřišti, do ceny 22.000,- Kč 
vč.DPH 

• Úpravu vodního režimu a cesty u bývalé vodárny v obci  Brod firmou Stavpro – 
služby,  s.r.o. Kladruby, a to za cenu dle skutečných nákladů na provedení do 
výše 70.000,- Kč 

• Nabídku Kovářství Brabec, Kladruby na výrobu mříže do objektu kostela sv. 
Petra z důvodu možnosti otevření kostela a větrání kostela v letních měsících  
a odvodu vysrážené vlhkosti z tohoto objektu.  

• Ceník propagačních materiálů a služeb města Kladruby  
• Ceník zapůjčovaných předmětů v majetku města Kladruby  
• Přidělení bytu č.3 v domě čp. 86 na náměstí Republiky v Kladrubech manželům 

Renatě a Kamilu Petráňovým s platností od 1.5.2010 
• Převod pronájmu pozemku p.p.č. 1684/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra (zahrádka  

u hřbitova), dosavadní nájemce p. Romana Prokopová, Stříbrská 296, nový 
nájemce p. Lenka Palmová, Stříbrská 296, a to za stejných podmínek 

• Zařazení do seznamu žadatelů o byt : 
                - sl. Žaneta Rudolfová, Kladruby, Kostelní 263 

• Nákup  nepotřebného zařízení od fi. AEES Power Systems, s.r.o. Stříbro 
• Poskytnutí finančních příspěvků zájmovým organizacím a spolkům na rok 2010 

dle přiloženého seznamu  
• Pokácení 1 ks suché hrušně na zahradě domu čp. 197 v Kladrubech  
 
 

Rada města   n e s c h v á l i l a   : 
• Odprodej pozemku části p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra před  RD čp. 21 

manž. Pavlisovým, Brod 21, RM trvá na nájemním vztahu 
• Odprodej pozemku p.p.č. 158 v k.ú. Kladruby u Stříbra spol. RAZKA, s.r.o. 

Tachov a požaduje od společnosti okamžité zabezpečení svahu obecního 
pozemku  

• Odprodej pozemku části st.p.č. 35 a p.p.č. 133/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra firmě 
Zikostav,  s.r.o. Kladruby, v platnosti zůstává nájemní vztah 

 
Rada města   n e s o u h l a s i l a   : 

• S užitím znaku města Kladruby na reklamní předměty pro firmu Aktiv 95 
Opava, s.r.o. 
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Rada města   p o v ě ř i l a   : 
• Starostku města  k vyvolání osobního jednání s p. Jaroslavou Fízikovou ohledně 

splacení dluhu nájemného z bytu 
• Starostku města Mgr. Štěrbovou k podpisu smlouvy s vítězem výběrového 

řízení na akci – „Rekonstrukce střechy domu čp. 209 v Husově ulici 
v Kladrubech“  

• Starostku města Mgr. Štěrbovou k podpisu smlouvy s vítězem výběrového 
řízení na akci – „Rekonstrukce střechy domu čp. 85 na náměstí Republiky 
v Kladrubech“  

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

• ZM schválit  smlouvu o dílo č. 06/2010 uzavíranou mezi městem Kladruby 
a Regionální rozvojovou agenturou Šumava, o.p.s. Stachy na zpracování žádosti 
o grant vč. Příloh do operačního programu ŽP XIV. výzva na akci „Zateplení 
objektů MŠ v Kladrubech“ za cenu 12.000,- Kč vč. DPH a dále částku 2% 
z celkových nákladů projektu v případě přidělení finančních prostředků 

• ZM schválit výsledek hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2009 
• ZM schválit výsledek hospodaření MŠ Kladruby za rok 2009 
• ZM schválit odprodej části p.p.č. 179/10 v k.ú. Tuněchody u Stříbra – pruh 

v celkové šíři 9 m navazující na p.p.č. 179/33 p. Janu Říhovi a zbývající část 
v šíři cca 4 m odprodat p. Petru Strankmüllerovi (vlastníku navazujícícho 
pozemku p.p.č. 179/32 Tuněchody)  za cenu 35,-Kč/1 m2 + náklady na GP  

• ZM schválit rozpočet sociálního fondu města Kladruby na rok 2010  
• ZM schválit tvorbu sociálního fondu města Kladruby na rok 2010  
• ZM schválit podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu stabilizace 

a obnovy venkova PK 2010  na akci „Stavební úpravy Revoluční ulice – 
Kladruby – II.etapa“ ve výši 500.000,- Kč 

• ZM schválit podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu PK 
v oblasti školství, mládeže a sportu pro rok 2010 na akci „Rekonstrukce 
povrchu tělocvičny ZŠ Kladruby“ ve výši 94.400,- Kč 

• ZM schválit pronájem  pozemku č.  2007 a části p.p.č. 2013 v k.ú. Milevo 
za účelem výběhu a pastvy pro koně – žadatelka Žaneta Šnajdrová, Milevo 
pronájem pozemku za 0,30 Kč/1 m2 ,  výměra celkem cca 5000 m2, roční 
nájemné 1500,-Kč za těchto podmínek : 
-  oplocení v dostatečné vzdálenosti od vzrostlých vrb, aby nedocházelo  
k jejich okusu  

 -oplocení provést souběžně s plotem p. Zdvořana, aby nedocházelo k ničení   
 jeho  oplocení  

               -  omezení chovu - max.2 koně 
               -  v měsících s vyššími srážkami zákaz pastvy z důvodu zamokření pozemku 
               a odtoku vody do rybníka na p.p.č. 2008 Milevo 

• ZM schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. IP-12-0001151/VB001 mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. 
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u pozemku č. 2063/1 v k.ú. Kladruby, na akci – „Kabelové vedení NN, přípojka 
na p.č. 23 – p. Lehečka“, za cenu 1.000,- Kč 

• ZM schválit cenovou nabídku firmy HL Trade, s.r.o. Tatiná na ozvučení obcí 
Vrbice, Milevo,  Brod, Tuněchody. Každá z obcí osazena 2 hnízdy se čtyřmi 
reproduktory v ceně 42.353,-Kč. Celkové náklady 169.413,60 vč. DPH. 
Rozpočtováno 125.000,- Kč vč. DPH. Rozdíl 44.413,- Kč 

• ZM schválit cenovou nabídku na prodloužení kanalizační sítě v akci „Stavební 
úpravy Revoluční ulice – II.  etapa“. Jedná se posunutí kanálové vpusti 
z prostoru před domem čp. 195 do zeleného pruhu mez domy čp.65,66. 
Posunutí se uskuteční z důvodu napojení části lokality nové bytové zóny. 
Nabídka firmy Promonasta, s.r.o. činí 60.154,66 Kč vč. DPH 

• ZM schválit nabídku firmy Zikostav, s.r.o. na opravu cesty od domu čp. 397 
k vybudované cestě „Panelka do Stavebního dvora“ v ceně 79 321,- Kč  
vč. DPH 

• ZM schválit nabídku firmy Toman – inženýrské sítě  a.s. na stavbu 
kanalizačních přípojek – odvodu dešťové vody v rámci akce „ Kanalizace – 
Kladruby, Revoluční ulice“ v ceně 249.788,-  vč. DPH  

• ZM schválit nákup 10 ks stolů a 30 ks židlí do prostor hostince v Brodu v ceně 
do 50.000,- Kč 

• ZM schválit plnění rozpočtu města Kladruby k 31.3.2010   
• ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2010  
• ZM schválit změny rozpočtového výhledu města Kladruby  
• ZM schválit podání žádosti o dotaci z programu „Program podpory rozvoje 

venkovského cestovního ruchu  v Plzeňském kraji 2010“ na projekt – Dotisk 
knihy „Kladrubský klášter v pověstech, legendách a vyprávěních“ ve výši 
58.000 Kč 

• ZM schválit kupní smlouvu č. 1012931031 uzavíranou mezi městem Kladruby 
a PF ČR Tachov na odkup pozemku p.p.č. 527/2 v k.ú. Brod u Stříbra (pozemek 
u jímacích studní) za cenu 38.470,- Kč 

• ZM schválit nákup „přenosné motorové stříkačky PS-12“ pro SDH Vrbice za 
cenu do 20.000,- Kč 

• ZM schválit záměr pronájmu části domu čp. 99 „ Staré pošty“ MAS Český 
Západ Místní partnerství za účelem vybudování sídla MAS 

• ZM schválit příslib  města Kladruby na spolufinancování rekonstrukce domu 
čp. 99 v případě získání dotace prostřednictvím MAS Český Západ Místní 
partnerství 

• ZM schválit podání žádosti na akci „Přizpůsobení kabin fotbalového hřiště 
potřebám občanů“ do 5. výzvy Programu Leader 2007 – 2013 

• ZM neschválit podání žádosti do programu „Zelená úsporám“ na zateplení 
bytových domů 355, 356 v Zadní ulici, vzhledem k nedosažení maximální výše 
dotace 

 12

• ZM schválit podání žádosti o dotaci z programu „Program podpory rozvoje 
venkovského cestovního ruchu  v Plzeňském kraji 2010“ na projekt – 
Informační tabule v Kladrubech a přilehlých obcích ve výši 51.200,- Kč 

 
 
 
Zasedání zastupitelstva města dne 15.4.2010  : 
 
 
Zastupitelstvo města    v z a l o    n a      v ě d o m í    : 

• Zprávu KÚ PK o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby – nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky 

• Informaci starostky města o stavu nájmu Restaurace U Koruny v Kladrubech  
• Informaci starostky města o dlužnících na nájemném z bytů města k 31.3.2010  
• Informaci starostky města o průběhu prodeje pozemku 101/9 v k.ú. Pozorka 

firmě MBF Czech, s.r.o. 
 
Zastupitelstvo města    projednalo  a   s c h v á l i l o    : 

• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení   
• Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.3.2010   
• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2010  
• Změny rozpočtového výhledu města Kladruby  
• Rozpočet sociálního fondu města Kladruby na rok 2010  
• Tvorbu sociálního fondu města Kladruby na rok 2010  
• Výsledek hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2009  
• Výsledek hospodaření MŠ Kladruby za rok 2009  
• Výsledek hospodaření Kladrubských lesů, s.r.o. za rok 2009  
• Podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o zpracování  bezúplatného 

privatizačního projektu na převod p.p.č. 282 v k.ú. Pozorka u Kladrub a p.p.č. 
2170   v k.ú. Kladruby u Stříbra - jedná se o vodní plochy, které slouží jako 
odtok z čističky odpadních vod 

• Darovací smlouvu mezi městem Kladruby a p. Bohuslavem Pírkou, Kladruby - 
p. Pírka daruje městu p.p.č. 79/4  o výměře 2379 m2 a p.p.č. 79/6 o výměře 409 
m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub. Jedná se o vodní plochy, zamokřené plochy, které 
nejsou zavodněné  

• Odprodej části p.p.č. 1506/10 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov) p.Karlu Koppovi, 
Plzeň,  Žlutická 1627/24, a to z důvodu oplocení pozemku, za cenu 200,-Kč/m2 
a náklady na vyhotovení geometrického plánu 

• Podání žádosti na KÚ PK o poskytnutí dotace na ekologické projekty v rámci 
Plzeňského kraje ve výši 80.000,- Kč na akci – Projekt kompostárny 
v Kladrubech 
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• Podání žádosti o grant Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2010 na 
projekt Divadelní rok 2010 v požadované výši 50.000,- Kč a projekt 
Kladrubské léto v požadované výši 125.000,- Kč 

• Odprodej p.p.č. 185/37 v k.ú. Kladruby, a to v podílech tak jako je vlastnictví 
bytů – tedy podíl 2374/10000 Václav a Jana Mrňákovi, podíl 2626/10000 
Daniel Mrňák. Cena 50,-Kč/ 1m2. Jedná se o pozemek okolo bytových 
jednotek, který je přístupem k b.j.  

• Návrh ceny za užívání ploch a zařízení obce pro umístění stálé (trvalé) reklamy 
(mimo přenosných cedulí) - z 1 m2 velikosti užitého prostoru nebo velikosti 
cedule roční poplatek minimálně 500,-Kč 

• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-0000796 mezi městem Kladruby 
a ČEZ distribuce - jedná se o p.p.č. 2060/2  k.ú. Kladruby, již byla schvalována 
smlouva o budoucí smlouvě o věcném břemenu (Kladruby, Husova ul. – 
přípojka pro ČOV – vzduch  NN) 

• Smlouvu o zřízení věcného břemene č. EP-12-0000796 mezi městem Kladruby 
a  ČEZ distribuce  - jedná se o p.p.č. 1991/1 k.ú. Kladruby,  již byla 
schvalována smlouva o  budoucí smlouvě o věcném břemenu (Kladruby, 
Husova ul. – přípojka pro ČOV – vzduch NN) 

• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IP-12-
0001151/VB001  mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. u pozemku č. 
2063/1 v k.ú. Kladruby,  na akci – Kabelové vedení NN, přípojka na p.č. 23 – p. 
Lehečka, za cenu 1.000,- Kč 

• Přijetí sponzorských darů na ples ZŠ Kladruby (viz seznam) 
• Smlouvu o dílo č. 06/2010 uzavíranou mezi městem Kladruby a Regionální 

rozvojovou  agenturou Šumava, o.p.s. Stachy na zpracování žádosti o grant vč. 
Příloh do operačního programu ŽP XIV. výzva na akci „Zateplení objektů MŠ 
v Kladrubech“ za cenu 12.000,- Kč vč. DPH a dále částku 2% z celkových 
nákladů projektu v případě přidělení finančních prostředků 

• Odprodej části p.p.č. 179/10 v k.ú. Tuněchody u Stříbra – pruh v celkové šíři 9 
m navazující na p.p.č. 179/33 p. Janu Říhovi a zbývající část v šíři cca 4 m 
odprodat p. Petru Strankmüllerovi (vlastníku navazujícícho pozemku p.p.č. 
179/32 Tuněchody)  za cenu 35,-Kč/1 m2 + náklady na GP  

• Podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci Programu stabilizace a obnovy 
venkova PK 2010  na akci „Stavební úpravy Revoluční ulice – Kladruby – 
II.etapa ve výši 500.000,- Kč 

• Podání žádosti o poskytnutí dotace z dotačního programu PK v oblasti školství, 
mládeže a sportu pro rok 2010 na akci „Rekonstrukce povrchu tělocvičny ZŠ 
Kladruby ve výši  94.400,- Kč 

• Pronájem  pozemku č.  2007 a části p.p.č. 2013 v k.ú. Milevo za účelem výběhu 
a pastvy pro koně – žadatelka Žaneta Šnajdrová, Milevo pronájem pozemku za 
0,30 Kč/1 m2 ,  výměra celkem cca 5000 m2, roční nájemné 1500,-Kč za těchto 
podmínek : 

     -  oplocení v dostatečné vzdálenosti od vzrostlých vrb, aby nedocházelo    
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         k jejich okusu  
               -  oplocení provést souběžně s plotem p. Zdvořana, aby nedocházelo k ničení  
                   jeho oplocení  
               -  omezení chovu - max.2 koně 
               -  v měsících s vyššími srážkami zákaz pastvy z důvodu zamokření pozemku  
                   a odtoku vody do rybníka na p.p.č. 2008 Milevo 

• Podání žádosti o dotaci z programu „Program podpory rozvoje venkovského 
cestovního ruchu v Plzeňském kraji 2010“ na projekt – Dotisk knihy 
„Kladrubský klášter v pověstech, legendách a vyprávěních“ ve výši 58.000 Kč 

• Kupní smlouvu č. 1012931031 uzavíranou mezi městem Kladruby a PF ČR 
Tachov na odkup pozemku p.p.č. 527/2 v k.ú. Brod u Stříbra (pozemek u 
jímacích studní) za cenu 38.470,- Kč 

• Cenovou nabídku firmy HL Trade, s.r.o. Tatiná na ozvučení obcí Vrbice, 
Milevo,  Brod, Tuněchody. Každá z obcí osazena 2 hnízdy se čtyřmi 
reproduktory v ceně 42.353,- Kč.Celkové náklady 169.413,60 vč. DPH. 
Rozpočtováno 125.000,- Kč vč. DPH. Rozdíl 44.413,- Kč 

• Cenovou nabídku na prodloužení kanalizační sítě v akci „Stavební úpravy 
Revoluční ulice – II.  etapa“. Jedná se posunutí kanálové vpusti z prostoru před 
domem  čp. 195 do zeleného pruhu mez domy čp.65,66. Posunutí se uskuteční 
z důvodu napojení části  lokality nové bytové zóny. Nabídka firmy Promonasta, 
s.r.o. činí 60.154,66 Kč vč. DPH 

• Nabídku firmy Zikostav, s.r.o. na opravu cesty od domu čp. 397 k vybudované 
cestě „Panelka do „Stavebního dvora“ v ceně 79 321,- Kč vč. DPH 

• Nabídku firmy Toman – inženýrské sítě, a.s. na stavbu kanalizačních přípojek – 
odvodu dešťové vody v rámci akce „ Kanalizace – Kladruby, Revoluční ulice“ 
v ceně 249.788,-  vč. DPH  

• Nákup 10 ks stolů a 30 ks židlí do prostor hostince v Brodu v ceně do 50.000,- 
Kč 

• Podání žádosti o dotaci z programu „Program podpory rozvoje venkovského 
cestovního ruchu  v Plzeňském kraji 2010“ na projekt – Informační tabule 
v Kladrubech a přilehlých obcích ve výši 51.200,- Kč 

• Nákup „přenosné motorové stříkačky PS-12“ pro SDH Vrbice za cenu 
do 20.000,- Kč 

• Záměr pronájmu části domu čp. 99 „ Staré pošty“ MAS Český Západ Místní 
partnerství za účelem vybudování sídla MAS 

• Spolufinancování rekonstrukce domu čp. 99 v případě získání dotace 
prostřednictvím MAS Český Západ Místní partnerství 

• Podání žádosti na akci „Přizpůsobení kabin fotbalového hřiště potřebám 
občanů“ do 5. výzvy Programu Leader 2007 –2013 

• Plán činnosti finančního výboru města Kladruby na rok 2010  
• Uložit u peněžního ústavu, kde má město účet, na termínovaný vklad do 20 mil. 

Kč z volných prostředků města Kladruby s lhůtou uložení 3 měsíce 
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• Podání přihlášky do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2009 – bytové 
jednotky v Revoluční ulici v Kladrubech 

 
Zastupitelstvo města    n e s c h v á l i l o    : 

• Podání žádosti do programu „Zelená úsporám“ na zateplení bytových domů 
355, 356 v Zadní ulici, vzhledem k nedosažení maximální výše dotace 

•  
 

Jednání starostky a místostarosty města : 
 
23.2.    -   jednání ohledně pozemků v obci Tuněchody (místostarosta) 
24.2.    -   zasedání rady města 
25.2.    -   kolaudace stavby RD v Kladrubech (starostka) 
10.3.    -   jednání s chalupáři v osadě Výrov ohledně pozemků (starostka)  
10.3.    -   zasedání rady města 
12.3.    -   jednání se zástupcem stavební firmy Urban (starostka)  
12.3.    -   jednání s firmou Promonasta ohledně chodníků v Revoluční ulici (místostarosta) 
18.3.    -   jednání na MÚ Stříbro ohledně přístavby RD v Brodu (místostarosta) 
22.3.    - jednání v obci Brod ohledně akce - Úprava vodního režimu a cesty u bývalé  
                 vodárny  (místostarosta) 
23.3.    -   seminář pro starosty na KÚ v Plzni k datovým schránkám a CzechPOINTu  
                (starostka) 
24.3.    -   zasedání rady města 
25.3.    -   zasedání MAS Český Západ v Kladrubech (starostka + místostarosta) 
26.3.    -   zasedání valné hromady Euregia Egrensis v Chebu (starostka) 
29.3.    -   kolaudace stavby RD v Kladrubech (starostka) 
30.3.    -   zasedání PF ČR ohledně kompletních pozemkových úprav (starostka) 
31.3.    -   jednání ohledně propagace cyklotras (starostka)  
31.3.    -   jednání se zástupci SDH Vrbice (starostka + místostarosta) 
31.3.    -   výjezdní zasedání rady města do obce Brod 
  9.4.    -   jednání se zástupcem firmy na výrobu oken (starostka) 
13.4.    -   jednání s projektantem na rekonstrukci fotbalových kabin (místostarosta) 
13.4.    -   jednání s projektantem ohledně opravy kapličky v Tuněchodech (místostarosta) 
14.4.    -   zasedání rady města 
15.4.    -   zasedání zastupitelstva města 
20.4.    -   jednání se zástupcem firmy Stafiko Domažlice ohledně přihlášky do soutěže  
                „Stavba roku PK roku 2009“ (starostka) 
21.4.    - jednání s předsedou SD Jednota Tachov ohledně výběrového řízení na objekt  
                  nákupního střediska v Kladrubech  (starostka) 

 
Irena Lıriková 
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  Ceníky schválené zastupitelstvem města  
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Květnové volby  
 
VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY  
      
 28. května 2010  v době 14.00 - 22.00 h 
 29. května 2010  v době   8.00 - 14.00 h  
   
 Stanovené volební okrsky: 
 ------------------------ 
okrsek č. 1 
----------- 
 KLADRUBY a MILEVO  
 volební místnost umístěna v budově Městského  úřadu   v Kladrubech 
  

okrsek č. 2 
----------- 
 BROD a TUNĚCHODY  
 volební místnost umístěna v Brodě čp. 18 – myslivecká klubovna 
  
okrsek č. 3 
----------- 
 LÁZ a VRBICE  
 volební místnost umístěna ve Vrbici čp.19 – knihovna 

          Hana Floriánová 
 
 
MAS -otevírá se další kolo rozdělování dotací  

MAS Český Západ – Místní partnerství vyhlašuje již  
5. výzvu k předkládání žádostí o dotace z programu LEADER 
2007-13. V tomto kole rozdělí MAS maximálně 8,5 milionů 
korun na projekty v oblasti obnovy kulturního dědictví, 
vytváření míst k setkávání, rozvoje cestovního ruchu i jiného 
podnikání, budování naučných stezek nebo vzdělávací akce. Důležitou podmínkou je, že 
projekt bude realizován na území MAS a že žadatel o dotaci bude schopen svůj projekt 
předfinancovat. Pátá výzva otevírá všech devět oblastí podpory (tzv. fichí) najednou, 
z tohoto důvodu jsou možnosti podpory velmi široké. 
Počátkem dubna proběhne seminář pro zájemce o dotace, uzávěrka příjmu žádostí pak 
bude počátkem května 2010. Sledujte proto naše webové stránky www.leader-
ceskyzapad.cz. Zájemcům o dotace doporučujeme své záměry předem konzultovat 
s pracovníky MAS (kontakt pro konzultace: Jan Florian, koordinátor programu 
LEADER, tel.: 77 44 99 396, e-mail: florian@leader-ceskyzapad.cz). 

  Spolufinancováno Evropskou unií.  
 

                                                        Kateřina Kvasničková 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 
 
M a t e ř s k á     š k o l a       
 
Oslava MDŽ 
Děti z MŠ si připravily pásmo k MDŽ. Před vystoupením odnesly dárky pro ženy v DPS, 
předaly jim papírové kytičky a pozvaly je do KD. 
Doufáme, že vystoupení plné písniček, pohybu a básniček udělalo radost všem 
přítomným. 
 
Návštěva PONY   FARMY 
Jarní sluníčko zlákalo děti ze třídy Koťat, Berušek a Broučků k delší procházce. Jejím 
cílem byla Pony farma. Děti se už na své čtyřnohé kamarády těšily. Ve stáji je přivítala 
čerstvě narozená hříbátka a kůzlátka. Děti pozorovaly koně v ohradě, ale i ostatní 
obyvatele farmy, kozy, slepice, holuby, husy, králíky, hrdličky, kočky. 
Děti se rozloučily, předaly pro zvířátka suché pečivo a už se těší na léto, kdy jim pan 
Kraus slíbil, že je povozí na ponících. 

                                       L.Pauchová,P.Kertysová 
 
 

Jak se Koťátka a Broučci loučili se zimou a vítali jaro 
 

„ Neseme Mořenu, 
na vrchu červenú, 
na spodku zelenú, 

pěknú, pěknú, 
pěkně přistrojenú …“ 

 
Jistě mi dá každý za 

pravdu, že letošní zima byla 
krásná, ale taky dlouhá. Přestože se 
děti radovaly z každé sněhové 
nadílky a užívaly si hrátek na 
sněhu, po Masopustu jsme už 
všichni začali netrpělivě vyhlížet 
jaro a těšit se na první hřejivé 
paprsky sluníčka. To bylo radosti, 
když vykvetly první sněženky. A 
co teprve když jsme si mohli opět hrát na školním hřišti. Abychom však měli jistotu, že 
se zima už nevrátí, rozhodli jsme se s ní jak se patří, rozloučit.  

V pondělí po Smrtné neděli vyrobily děti a paní učitelky z Koťátek velkou 
Moranu. Společně s Broučky jsme se pak vydali Moranu spálit a hodit do řeky. Každé 
Koťátko a každý Brouček chtěl bábu Smrtku aspoň kousíček cesty nést. A tak se děti po 
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cestě na hřiště v nesení Morany střídaly a plné zvědavosti čekaly, jak to s ní dopadne. Na 
hřišti jsme si společně zazpívali a zatancovali. Nakonec jsme Moranu zapálili a za jásotu 
dětí ji hodili do řeky. Velký proud vody Moranu lapil do svých spárů a odnášel rychle 
pryč. A děti? Ty utíkaly podél břehu a mávaly paní Zimě na rozloučenou. 

„Byla zima mezi náma, 
a teď už je za horama. 
Ejchuchu, ejchuchu, 
jaro už je ve vzduchu. 
Ejchuchu, ejchuchu, 

jaro už je tu.“ 
 Zimu se nám sice podařilo vyhnat, ale s příchodem jara to nebylo tak 
jednoduché. Paní Zima totiž zapomněla Jaru předat kouzelný klíč, aby mohlo začít 
vládnout. Naštěstí jsme tento zapomenutý klíč našli u nás ve školce. A protože jsou 
Koťátka a Broučci moc šikovné a statečné děti, vypravili jsme se Jaro hledat, předat mu 
klíč a přivítat ho.  

Cesta nebyla vůbec jednoduchá. Čekala nás celá řada jarních úkolů. Rozděleni 
do tří družstev – fialky, sněženky a petrklíče, jsme museli složit obrázek sluníčka, naučit 
se znát jarní kytičky, pomoct včeličkám nasbírat první pyl, přiletět s vlaštovkami 
z teplých krajů zpět domů, zazpívat jarní písničky. Děti zvládly všechny úkoly na 
jedničku a díky tomu našly cestu k Jaru. To na ně už netrpělivě čekalo. Mělo podobu víly 
z hedvábí vznášející se mezi stromy na naší zahradě. Děti Jaro přivítaly písničkou 
a předaly mu klíč. To jim poděkovalo za krásné uvítání a na oplátku děti obdarovalo 
bonbóny a rašícími březovými větvičkami.  
 A tak se nám během prvního jarního týdne podařilo rozloučit se se zimou 
a přivítat jaro. 

„ Vozilo se na jaře, tralalalala, 
slunce v zlatém kočáře, tralalalala.“ 

Petra Čechurová 
 
 
Zápis do Mateřské školy Kladruby 
 

V posledním čísle Zpravodaje jsem psala o termínu zápisu do Mateřské školy Kladruby 
. Ten byl stanoven na 17.3.2010 od 10.00 do 13.00 hodin. 
Byly  zapsány 22 děti, ovšem během několika dnů se  jejich počet snížil na 20.  
Je však možné, že se ještě v průběhu roku ozve několik zájemců o umístění svých dětí 
do našeho předškolního zařízení. Důvodem může být nevyhovění žádosti rodičů  
o zahájení docházky v okolních  MŠ – např. ve Stříbře či Heřmanově Huti. 
Konečný počet dětí  pro školní rok 2010/2011 ovlivní i odchod předškolních dětí do ZŠ 
v Kladrubech. Záleží na tom, kolik bude odkladů školní docházky. 
V současné době se zdá, že do tří tříd všechny děti umístíme, protože jejich počet je 
přibližně stejný, jako v loňském roce, tj 64 až 66 dětí. 
 

        Alena Medová 
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Vítali jsme jaro s vílou Sněženkou 
 

Do naší školičky zavítalo divadélko Bedna z Karlových Varů. Pan Pohoda se 
svojí kamarádkou Zdeničkou zahráli dětem krásnou jarní pohádku o zlém Mrazíkovi, 
který chtěl všechny jarní kytičky nechat zmrznout, ale víla Sněženka společně s dětmi 
Mrazíka zahnala a jaro mohlo dál pokračovat v probouzení přírody. Děti se zapojily do 
jarního úklidu lesa i polí a třídily odpad do barevných kontejnerů. 

Na závěr si všichni zahráli a zazpívali o vláčku, který putuje z pohádky do 
pohádky, rozloučili se s panem Pohodou a Zdeničkou a zazvonil zvonec a pohádky je 
konec. 

Zuzana Křížová 
 

Víte,že : 
- 10.5.2010 pojedeme do divadla dětí ALFA v Plzni na pohádku „ Hrnečku,vař“  
- budeme dne 28.5.2010 soutěžit již po třetí na oblastních sportovních hrách ve 

Stříbře v pěti disciplínách (hod míčkem do dálky, „pětiskok“, štafetový běh,  
překážkový běh, skoky v pytli) 

- jsme byli osloveni vedením MŠ z německého Altenstadtu , zda bychom přijali  
dne 10.6.2010 asi  15 předškolních dětí , které se učí česky a mají zájem poznat 
podmínky českých MŠ 

- hledáme od září 2010 na 4 hodiny denně novou sílu částečně na úklid i pomoc  
v kuchyni 

                                                                   Alena Medová 
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Z á k l a d n í      š k o l a : 
 
           
MUTHINA 

Začalo to pozvolna. Deváťáky tehdy napadl nápad adoptovat africké dítě, byla 
jsem pro. První platba školného byla zaplacena ze sbírky veřejnosti  a to bylo poprvé 
a naposled. Od té doby získávají žáci ZŠ ( záštitu má stále devítka ) prostředky prodejem 
svých nápaditých výrobků na jarmarcích a sběrem pomerančové kůry. Příprava a výroba 
překrásných dekorací a ozdob probíhá převážně ve vyučovacích hodinách, daří se již 
tradičně využití projektového dne, ale prodej se odehrává  ve volném čase žáků/žákyň, 
vždy si udělají čas. Letošní velikonoční stánek byl překrásný,nápaditý, barevný a pestrý, 
jistě si každý zájemce vybral. To je úspěch nejen pro Muthinu, které se platí školné, ale 
dostala již jízdní kolo, pojištění, průběžně dárečky, ale hlavně pro naše žáky, kteří se učí 
myslet na druhé, nezůstávat lhostejní, radovat se z práce, tvořivě se podílet na tvorbě 
fondu. Zpětnou vazbu dostávají během roku -  Muthininy fotografie, dopisy, vysvědčení, 
ve škole máme překrásnou stěnu věnovanou pouze jí. Po nenápadném začátku se nám 
zdařilo hmatatelné úspěšné dílo, ve spolupráci malých i velkých spolužáků pod vedením 
učitelů a učitelek školy. Všem jim patří moje upřímné poděkování a přání, aby si 
pozitivní pocity z dobře odvedené poctivé práce nesli všichni budoucím životem. 
 

       Iveta Svobodová 
 

Romano voďori 
Na podzim se naše škola zapojila do spolupráce na multikulturním časopise pro 

mládež Romano voďori. V březnu vyšlo první číslo zaměřené na téma homosexualita 
a v květnu vyjde další – tentokrát s tématem Asie. Do časopisu přispívají dětští redaktoři 
z 10 různých škol a časopis je pak rozesílán do 300 základních škol v ČR. 

Z naší školy píše do tohoto časopisu skupinka 7 dívek z druhého stupně a zatím nám 
vyšly (nebo v příštím čísle vyjdou) následující články: rozhovor se sociální pracovnicí 
Monikou Berkyovou, článek o tom, jak jsme se zapojili do projektu Adopce na dálku, 
rozhovor s vietnamskou obchodnicí ze Stříbra a rozhovor s lékařem a zpěvákem Ali 
Amirim (o tomto rozhovoru ještě bude řeč). 

Díky spolupráci s tímto časopisem jsme dostali nabídku zúčastnit se 19. března 2010 
natáčení pořadu Hřiště 7 na ČT1 a také exkurze po České televizi. S radostí, 
nedočkavostí, ale i trochu s obavami jsme přijali. V pořadu se nakonec objevila tři 
děvčata z naší školy a kromě nich tam byli redaktoři Romano Voďori z dalších čtyř škol. 

Do Prahy s některými z nich vyrazili jako opora i jejich kamarádi, ti samozřejmě 
museli čekat v zákulisí za kamerami, ale i pro ně to bylo dost zajímavé. Po nalíčení 
v maskérně se šlo „na plac“, samotné natáčení trvalo přibližně hodinu, z toho pak páni 
střihači udělali asi 5 minutový vstup, který se vysílal v neděli 11.4. 2010.  

Poté nás ještě čekala prohlídka ČT. Náš průvodce nás provedl bludištěm chodeb – 
nikdo se ale naštěstí neztratil. Viděli jsme studia, kde se natáčejí nejrůznější pořady, 
všude na chodbách byly složeny rekvizity k těmto pořadům, viděli jsme, jak se připravují 



 23

kulisy k natáčení nového seriálu… nakonec jsme si mohli vyzkoušet i královskou korunu 
a posadit se na trůn.  

Podívali jsme se tam, kam se každý hned tak nedostane, a určitě na to budeme 
dlouho vzpomínat. 

 
Další akcí, do které jsme se mohli zapojit, byl rozhovor s Ali Amirim. Tento zpěvák 

pochází z Íránu – tedy se rozhovor s ním hodil do čísla zaměřeného na Asii.  
Připravily jsme si pro něj spoustu otázek, např. jak to vypadá v íránských školách, 

jak se mu žije v Čechách, jak na něj reagují jeho pacienti a dostali jsme se i na téma 
SuperStar… A ve středu 7.dubna 2010 čtveřice dívek mohla vyrazit. Byly jsme zvědavé, 
těšily se, ale byly jsme samozřejmě i trochu nervózní, jak to všechno dopadne.  

Bylo to příjemné povídání, pan Amiri nám na všechny otázky velmi ochotně 
odpověděl a spoustu věcí nám objasnil, působil na nás všechny milým a pozitivním 
dojmem. Určitě je to další zážitek, na který hned tak nezapomeneme. 
 

redaktorky Romano voďori 
  

Velikonoce 
Letošní Velikonoce jsme ve škole zahájili už o něco dříve – dne 26. března jsme měli 

tzv. „vyráběcí den“. Jak jistě víte, máme už čtvrtým rokem v Keni adoptovanou holčičku 
Muthinu, a proto pravidelně vyrábíme a prodáváme své výrobky na různých trzích 
pořádaných v Kladrubech. 
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Při tomto dnu  se do vyrábění se zapojily všechny třídy a vyrobili jsme toho dokonce 
víc než jindy, navíc nás to všechny bavilo… 

Všechny naše pomlázky, „zapichovátka“, ozdobené květináčky s osením a další 
a další velikonoční dekorace jsme prodávali ve čtvrtek 1. dubna dopoledne v Kladrubech 
na náměstí a pak v neděli 4. dubna odpoledne na nádvoří kladrubského kláštera, kde se 
konal Velikonoční jarmark. Celkem jsme za výrobky získali 6779 Kč, když odečteme 
náklady, čistý zisk je zhruba 3500 Kč. 

 
 

Chtěli bychom Vám poděkovat za podporu a pozvat Vás na další prodej, tentokrát na 
historickém jarmarku, který se uskuteční o víkendu 15. a 16. května 2010 na nádvoří 
kláštera. 

Eva Berková, Michal Štrunc IX. 
 
 
 

Střípky ze ZŠ  
- 19.2. Chlapci ze sedmé třídy vyzvali učitele k utkání v košíkové. Zápas sice 

skončil výhrou pedagogů 35:11, ale byla to „pořádná fuška“ .... 
- 13.3. Prvním letošním závodem seriálu Hannah Překližka Cup v lezení mládeže 

na umělých horolezeckých stěnách byl kladrubský Maglajz Boulder Cup / více 
v článku/ ... 

- 18.3. Konalo se školní kolo celostátní matematické soutěže „Klokan“. Zde jsou 
výsledky: Kategorie Cvrček:  1. S. Kokrment /2.tř./, 2. D. Karlíková /3.tř./, 3. M. 
Rohm /3.tř./ 
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Kategorie Klokánek:   1. M. Petr, 2. D. Eret, 3. J. Pospíchal / všichni 4.tř./ 
Kategorie Benjamin:  1. N. Goldobinová /6.tř./, 2. N. Budínová /6.tř./,  
3. F. Švarc /7.tř./ 

              Kategorie Kadet:  1. M. Budín, 2. O. Turek, 3. M. Štrunc /všichni 9.tř./ 
- 23.3. K příležitosti Dne knihy byla ve školní knihovně instalována výstavka knih 

pro mladé čtenáře a ukázky z děl autorů ... 
- 24.3. V okresním kole matematické soutěže Pythagoriáda nás ve Stříbře 

zastupovaly N. Budínová a S. Ježková z šesté třídy... 
- 25.3. Osmičlenné družstvo, které tvořili chlapci a dívky z 3.- 6. třídy, 

reprezentovalo naši školu na „mezinárodním“ turnaji ve hře „Člověče, nezlob 
se!“ v německém Nabburgu. Tato hra byla uvedena na trh právě před 100 lety  
a německá firma Schmidt, zabývající se výrobou stolních her, tento turnaj 
podpořila dodáním cen nejen pro vítěze, ale i pro všech 200 dětí z padesáti 
zúčastněných českých a německých škol. Soutěžilo se v městské Nordgauhalle, 
soutěžíci byli rozlosováni do čtveřic, vždy dva žáci z české a dva z německé 
školy. V průběhu turnaje bylo pro všechny nepřetržitě připraveno pestré  
a chutné občerstvení, dokonce i dorty znázorňující tuto oblíbenou stolní hru. 
Dorty upekla děvčata ze školy v Nabburgu a byly výborné ☺ Turnaj se opravdu 
povedl a všichni si odnesli pěkné vzpomínky z netradičního zážitku ... 

- 26.3. Při projektovém dnu „Dílničky“ vyráběli žáci se svými učiteli výrobky 
s velikonoční tématikou.  Ty pak nabízeli 1. a 4. dubna na trzích /náměstí  
a klášter v Kladrubech/ a byli velmi úspěšní ☺  Výtěžek z prodeje bude použit 
na zaplacení školného pro naši adoptivní africkou holčičku Muthinu a určitě 
zbude i na nějaký balíček s dárky ... 

- 31.3. Žáci z prvního stupně navštívili Městskou knihovnu ve Stříbře, prohlédli si 
prostory, vybavenost a besedovali s vedoucí knihovny, paní Solovou... 

- 1.4. Více než 40 dětí si užilo další ročník „Kouloboulení“ v bowlingovém klubu 
Baníku ve Stříbře, které pořádala školská a kulturní komise při MěÚ Kladruby. 
Tři hodiny kuželek, bowlingu a squashe určitě byly tou správnou volbou v první 
den Velikonočních prázdnin ... 

- 13.4. Filip Švarc /7.tř/ a Vašek Blažek /5.tř./ se poprvé zúčastnili Tendon Cupu – 
poháru v lezení školní mládeže. Spolu s kamarády z horolezeckého klubu Skoba 
Stříbro si vyzkoušeli, jaká je konkurence na celorepublikové úrovni a nevedli si 
vůbec špatně. Vašek dokonce postoupil i do finále ... 

- 14.4. Dva lektoři s pojízdnou výstavou „Tonda Obal na cestách“ zavítali na naši 
školu a předvedli dětem ze všech tříd, jakým způsobem třídit odpad, co se 
z tříděného odpadu vyrábí a proč vlastně třídit ... 

- 21.4. Jednou z pravidelně se opakujících akcí byl projektový den ke Dni Země 
/22. duben/. Počasí nám přálo a mohli jsme tedy uskutečnit všechny plánované 
akce. Vydali jsme se na úklid v blízkém okolí Kladrub, navštívili skládku TKO,  
sázeli okrasné rostliny v areálu školy a nelesní zeleň v okolí města, zpracovávali 
plasty, ručně vyráběli papír, třídili a vážili odpadní hliník a společně se 
zaměstnanci technických služeb města sváželi vysloužilou elektrotechniku, 
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chladničky a nebezpečný odpad na skládku /celkem 8 valníčků/. Zkusme 
všichni pomáhat přírodě vícekrát než jednou v roce! Co vy na to? 

- 22.4. Stejně jako v loňském roce vyjelo i letos dvanáct děvčat z 6.-9. třídy na 
poznávací zájezd do Německa, který společně pořádají české a německé úřady 
práce. Akce se příznačně jmenuje Girl´s Day a má dívkám ukázat možnosti 
volby povolání a uplatnění v různých profesích... 

- 23.4. Představení „Břízová Růženka“ shlédli v plzeňském divadle Alfa děti 
ze třetí a čtvrté třídy ... 
 
 

Maglajz Boulder Cup 2010 
 
                                  Čtvrtý ročník Maglajz Boulder Cupu byl prvním letošním závodem 
pětidílného seriálu závodů školní mládeže v lezení na umělých stěnách – Hannah 
Překližka Cupu 2010. Tento ročník může být zlomový minimálně ze dvou důvodů. 
Především se podařilo  získat silného sponzora pro celý seriál a hned na prvním závodě 
sezóny jsme zaznamenali nárůst přespolních závodníků. Vedle tradičních účastníků 
z Kladrub, Stříbra, Chebu, Plané  a Tachova přijely závodit i děti z Domažlic, Karlových 
Varů, Kladna a Rakovníka. Chyběli jen lezci z Mariánských Lázní, kteří si užívali jarních 
prázdnin a termín závodů jim zasahoval 
do předem naplánovaných akcí. Přesto 58 
chlapců a děvčat v pěti věkových 
kategoriích je rekordem v účasti na 
kladrubských závodech ☺ 
                                   Samotné závody 
začínaly v sobotu ráno prezentací 
závodníků a v půl desáté začala 
kvalifikace na stěně v tělocvičně a na 
boulderu v galerii tělocvičny. První ze 
dvou kvalifikačních cest byla postavena 
tak, aby uspěli i ti méně trénovaní. Druhá 
cesta už ukázala, kdo postoupí do finále. 
Někdy se to neobešlo bez slziček, ale 
takový je sport. Útěchou pro nepostupující snad bylo i to, že díky sponzorům si každý 
odnesl tašku s malým dárkem a chutnými jogurty. 
                                                                                   
Filip Švarc a Vašek Blažek svedli tuhý boj o třetí místo v nabité kategorii H3 ... 
 
Stupně vítězů: 
Kategorie:     H1  1. V.Pechmann /Kladruby/, 2. D.Founě /Stříbro/, 3. M.Varga   

       /Kladruby/ 
         D1   1. K.Pavlasová /K.Vary/, 2. P.Nová /Kladruby/, 3. A.Pospíšilová  

       /Stříbro/ 
         H2    1. R.Palma /Kladruby/, 2. Š.Pavlas /K.Vary/, 3. L.Zezula /Stříbro/ 
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         D2     1. L.Kepková /Stříbro/, 2. K.Matúšová /Stříbro/, 3. B.Zemanová  
       /Domažlice/ 

         H3     1. F.Štědrý /Stříbro/, 2. J.Pitra /Stříbro/, 3. V.Blažek /Kladruby/ 
         D3     1. M.Matúšová /Stříbro/, 2. P.Pospíchalová /Kladruby/,  
                                3. L.Koronová /Planá/ 

H4     1. M.Budín /Kladruby/, 2. J.Nový /Kladruby/, 3. K.Fafílek /Cheb/ 
      D4     1. L.Jarolímová /Stříbro/ 
      H5     1. L.Šottník /Rakovník/, 2. O.Jaša /Kladruby/ 
      D5     1. L.Davidová /Stříbro/, 2. L.Křížová /Stříbro/,  
                                       3. K.Hrachovcová /Kladruby/ 

                 Finálové cesty naplno prověřily připravenost závodníků, kteří museli předvést 
sílu, techniku a i  silovou vytrvalost, protože některé cesty byly opravdu dlouhé. Poprvé 
byli vítězové odměněni také medailemi, které věnovali manželé Matúšovi za Stříbra. 
Děkujeme! 
     Poděkování patří samozřejmě všem sponzorům, kterými byli: Hannah a.s. 
Plzeň, Poštovní spořitelna, Ehrmann mlékárna Stříbro a Městský úřad Kladruby. 
                 Čtvrtý ročník závodů Hannah Překližka Cup má tedy první letošní závod za 
sebou a nezbývá než se těšit na květnové závody na obtížnost ve Stříbře ☺ 

                                                                                                                                                                 
Pavel Nový 

 

 Hasiči informují    
 
 

 Jako každý rok, tak i letos se 24.4.2010 uskutečnil 
dovoz májky a 30.4.2010  
od 18.00 tradiční stavění máje. Na tuto akci zajišťujeme 
občerstvení ve vlastní režii. 
 Naši mladí hasiči se připravují na jarní soutěž (hra 
Plamen), která se uskuteční v Plané. V neděli 30.5.2010 od 
14.00 hodin se uskuteční den dětí v Kladrubech. Na této akci 
si mohou děti vyzkoušet stříkání na terče. Odměnou jim 
bude sladké cukroví. A večer v 18.00 opět proběhne dražba  
a kácení máje. Na tuto akci jste všichni srdečně zváni. 
 V sobotu 5.6.2010 pořádáme soutěž v požárním 
útoku Kladrubská studna. Začínáme od 9.00 hodin. Této 
soutěže se zúčastní družstva hasičů a mladých hasičů. Také 
na tuto akci Vás všechny srdečně zveme, abyste přišli 
podpořit naše hasiče na fotbalové hřiště. Občerstvení bude 
taktéž zajištěno. 

                                                                                                        František Ammerling  
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Chovatelé bilancovali 
 
            Začátkem března se kladrubští chovatelé sešli na výroční členské schůzi, kde 
bilancovali uplynulé období. Pro naší malou ZO byl tento rok velice úspěšný. Ať se jedná 
o naši pouťovou výstavu, nebo chovatelské úspěchy našich členů, kterých bylo v loňském 
roce velmi mnoho. První úspěch jsme zaznamenali již počátkem roku na Okresní 
konferenci v Tachově, kde naše členka př. Mandáková byla vyhlášena nejlepší 
chovatelkou králíků okresu Tachov  
a na druhém místě se umístil př. Janoušek. Takže kladrubští králíkáři vyhráli na celé čáře. 
Na jaře proběhlo ve Stříbře Okresní kolo mladých chovatelů. Ze 4 účastníků byli  dva od 
nás - a to byly holky Kozlů. V soutěži se neztratily  a Adéla ze dvou účastnic v  Odboru 
Králíci vyhrála. 
  Asi měsíc před poutí jsme z městského úřadu dostali nabídku pořádat výstavu 
v areálu bývalého Sulanova statku. Zpočátku jsme tomu moc nakloněni nebyli. U školy 
jsme měli již zaběhnutý servis, klece jsme nemuseli nikam vozit a věděli, kam co 
postavit. Hlavním lákadlem ale bylo  „ strategické postavení objektu“ .  Pouť  se koná na 
náměstí , kolotoče jsou pod bytovkami a  návštěvníci musí chodit kolem nás a určitě se 
zajdou podívat. Takže jsme to zkusili. Stavění klecí bylo trošku delší. Jednak jsme to 
museli vše přivézt od školy a za druhé jsme si přidělali přístřešky i pod drůbež, takže 
práce přibyla. Také jsme se museli rozmýšlet, kam co postavit. Je potěšitelné, že přišli 
stavět skoro všichni, a tak jsme to zvládli. Zvláště bych chtěl poděkovat Kubovi 
Šedivejch,  který ač „Stříbrskej“ nám pomáhal po celou dobu výstavy a od některých 
členů vlastní ZO za to sklidil 
uštěpačné poznámky. Takže za 
pomoc mu ještě jednou přede všemi 
děkuju. 
  Bylo vystaveno 114 králíků, 
16 plemen. Pohár starostky O nejlepší 
4 člennou kolekci králíků vyhrál př. 
Smrž ze Stříbra se svými 
francouzskými berany. Králíky 
posoudil jako tradičně bývalý rodák 
př. Král. Drůbeže bylo 28 voliér, 21 
plemen. Posouzení provedl př. Štolba. 
Počasí nám přálo a my byli zvědaví, 
kolik návštěvníků přijde. Na prvním 
dvorku připravil MěÚ výstavku 
starých hospodářských strojů, čímž nám také přitáhl lidi. A u nás bylo k vidění 
a k prodeji také dosti věcí. Bylo mnoho prodejných králíků, hlavně zakrslých. Kohoutů 
nebylo tolik jako dříve, ale zájemce jsme uspokojili. Poprvé jste si mohli prohlédnout 
kaktusy p. Budína, které byly všechny k prodeji. Tradičně lákala tombola.  Po oba dva 
dny bylo celkem asi 400 cen . Od pana Krause jsme měli k tradičním poníkům a ovečkám 
ještě zapůjčené husy labutí, Kozlovi přivezli své stádečko koz a náš nový člen př. Šefl 
své ovečky. Návštěvníků přišlo nejvíce v historii našich výstav. Jiné organizace jsou rádi 
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za pár stovek návštěvníků. My jsme se již dostali k hranici 1200 platících dospělých 
návštěvníků a skoro stejnému počtu dětí, které mají vstup zdarma. Tombola nám také 
něco vynesla, takže jsme  měli rekordní zisk.   
 Rozhodli  jsme se , že po delší době uděláme pro členy zájezd a koncem léta vyrazili 
s rodinnými příslušníky na výstavu do Bohdalova. Výstava byla pěkná a líbila se.  Dále 
jsme se domluvili, že budeme opět investovat do výstavního fundusu a koupíme cca 50 
nových děr pro králíky. Prvně zkusíme vystavovat i holuby. Musíme ale na ně zbudovat 
také přístřešky. Klece nám zapůjčí ZO Stříbro. Na stavění toho bude až dost, tak pak 
budeme muset určit,  jestli to zvládneme za jeden den, nebo to rozdělíme na dva.   Mám  
příslib od  myslivců  z Brodu, že nám zapůjčí nějaké trofeje a včelaři skleněný úl se 
včeličkami. Povede-li se nám všechno uskutečnit. Mohla by být příští  výstava jako fík. 

Nyní trošku k činnosti našich odborů. Tradičně nejsilnější jsou králíkáři. A že 
měli rok perfektní, posuďte sami. O ocenění na okrese jsem se již zmínil. Na krajské 
výstavě v Kostelní Bříze se díky malému prostoru vystavovalo jen v 5 kolekcích a z naší 
ZO reprezentoval př. Janoušek. Zadařilo se a okres Tachov vyhrál. Př. Janoušek obdržel 
pohár pro Nejlepší kolekci výstavy. Dařilo se tam i ostatním odborům. Drůbežáři také 
zvítězili a holubáři byli druzí.  Na národní výstavě mláďat byl př. Janoušek také úspěšný, 
měl nejlepší kolekci Bo obdržel titul Mistr republiky. Úspěšný rok završil na speciálce 
Bo.  Na kolekci BO žel  obdržel titul Mistr Klubu, na samici titul Šampionka klubu a na 
samce Šampion klubu. Ani ostatní se neztratili. Př.  Šantora s Tříslovými černými, př. 
Malá s Malými berany divoce zbarvenými, př. Mandáková s Aljaškami  
a nově př. Kaňka s Anglickými strakáči madagaskarovými  reprezentovali naší ZO na 
mnoha výstavách o odnesli si často čestné ceny. 

Činili se letos i holubáři. Př. Brichta jako každoročně obeslal výstavy po okrese 
se svými Českými staváky bílými. První velkou sezonu prožil i náš nový holubář př. 
Kaňka. Na speciální výstavě Německých výstavních holubů obdržel na kolekci černých 
titul Mistr klubu a černého holuba titul Šampion Klubu. Měl také nejlépe ohodnocenou 
kolekci výstavy. Je to pěkný úspěch.  

Bohužel odbor drůbeže již neexistuje. Drůbež v čistokrevné podobě již nikdo 
nechová. Je to škoda, ale nedá se nic dělat. 
  Závěrem se vždy děkuje. Proto náš první dík patří MěÚ Kladruby, který nám 
vloni přispěl  na zbudování nových přístřešků a zapůjčil nové prostory pro pořádání 
výstavy. Dále děkuji  všem členům za to, že se tu pokaždé v tak hojném počtu scházíme, 
že všichni při pořádání výstavy přiložíte ruku k dílu, neb jinak bychom ani výstavu 
nemohli pořádat. Když vidím, jak malé  procento  členů se podílí na pořádání výstav 
v ostatních organizacích  a  u nás všichni,  tak jsme čestná výjimka a jsem tomu velice 
rád . Nesmím zapomenout ani na naše oslavence, vlastně jen jediného, náš pokladník Vl. 
Šmahel oslaví krásné 55. narozeniny. Doufám, že letošní rok bude stejně úspěšný jako 
ten loňský, že zde bude stále panovat přátelská atmosféra. Přeji vám do tohoto roku moc 
a moc chovatelských úspěchů, hodně zdravíčka Vám a Vašim rodinám. Bez klidu,  
pohody a spokojenosti se těžko náš krásný koníček realizuje. A na závěr bychom všichni 
naplnili chovatelské heslo  :                         PRO  KRÁSU,ZDRAVÍ A UŽITEK.  
 

                                          František Janoušek  
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Včelařské okénko 
V porovnání s obdobím před patnácti až dvaceti lety se na 

první pohled zdá, že dochází k nárůstu počtu ohnisek moru včelího 
plodu. Tento „nárůst“ však nesvědčí o skutečném zhoršování nákazové 
situace, vychází totiž ze zpřesnění zejména laboratorní diagnostiky. 
Zavedené metody vyšetřování „měli“ totiž umožňují lepší orientaci 
v terénu a účelné zaměření klinických prohlídek na chovy, v nichž se 
původce nemoci vyskytuje. Objektivně je prokázáno, že území republiky není zamořeno 
rovnoměrně-existují okresy s vyšším a nižším výskytem nákazy. Tento poznatek 
vyplynul ze srovnávání hromadně prováděných mikrobiologických šetření směsných 
vzorků měli v některých okresech.  Okres Tachov je zcela čistý.  
 Nynější úprava právních předpisů přispěje k lepšímu uplatňování daných 
postupů a opatření, které povedou ke snížení výskytu moru včelího plodu. Toho lze 
docílit pouze aktivní součinností chovatelů včel s pracovníky krajských veterinárních 
správ a důsledným dodržováním všech protinákazových opatření. 
Z odborných publikací čerpal     František Černoch 

 
 

Výrovští myslivci informují  
         Milí čtenáři, opět vyšel kladrubský Zpravodaj a já se tedy pokusím shrnout Vám 
novinky a očekávané události nejbližších dnů. 
         V sobotu 13.3.2010 jsme měli výroční členskou schůzi, na které proběhly volby 
do výboru našeho MS. S končícím volebním obdobím se většina stávajícího výboru 
rozhodla odejít ze svých funkcí, že prý to nechají nám mladším. Chtěl bych poděkovat 
všem odstoupivším členům za jejich práci ve výboru MS. Jmenovitě to jsou Ing. 
František Janoušek - předseda, Josef Hucl - místopředseda, Bedřich Tausch – jednatel 
a dále členové výboru Jan Zíka, Jan Pošvic a Václav Havránek ml.. Za svou osobu mohu 
říci, že odchod Franty Janouška z pozice předsedy MS Výrov je velká škoda. Franta svojí 
prací pro sdružení nastavil laťku předsedy hodně vysoko. Tyto věty ohledně odchodu 
Franty Janouška z pozice předsedy neberte jako moje alibi, ale jako fakt, který cítí asi 
všichni naši členové. 
         Nový výbor byl členskou schůzí zvolen v následujícím, zeštíhleném pětičlenném 
složení:  
hospodář – Václav Zíka, předseda – Petr Hucl, místopředseda – Vladimír Souček, 
jednatel – Vojtěch Horák a finanční hospodář – Zdeněk Liška.  
         Doufám, že nezklameme důvěru sdružení a udržíme jeho chod ve výšce nastavené 
našimi předchůdci.  
         Nyní již k událostem, které nás teprve čekají. Kromě, dá se říci, běžných 
brigádnických prací nás začátkem června čeká pořádání Dětského dne. Tímto Vás 
všechny co nejsrdečněji zvu a myslím si, že zkušený hlavní organizátor Béďa Tausch 
bude mít pro děti opět nějaké překvapení a zpestření. Budeme se těšit na Vaši návštěvu 
a hlavně doufám v lepší počasí oproti loňsku. Nicméně ten, kdo byl minulý rok, ví, že ani 
nepřízeň počasí nás neodradí od uspořádání.  

Petr Hucl   
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 Muzeum Československého opevnění informuje  

   Muzeum Československého opevnění Kladruby sestává ze dvou objektů 
lehkého opevnění vz.37(lidově nazývaných řopíky), vybudovaných v roce 1938 jako 
hlavní obranné pásmo proti nacistickému Německu. Nachází se v těsné blízkosti kláštera 
v Kladrubech. Oba dva expoziční objekty jsou v těsné blízkosti silnice na Nýřany  
a dálniční přivaděč (možnost parkování), 100 metrů od sebe, zasazené v krásné přírodě  
s výhledem na klášter.  Jsou snadno přístupné i pro návštěvníky s horší pohyblivostí. 

            První z objektů je po několikaleté rekonstrukci uveden do plánovaného stavu let  
1938-39. Byl opraven jak exterier,tak i interier,kde byla nainstalována originální  
výdřeva,lafety hlavních zbraní,ventilátor a odtahy zplodin střelby,střelecké 
lavice,periskopy,telefonní spojení a další dobová výbava podle služebních předpisů. Vše 
jsou originály,vyjímečně přesné kopie. Během prohlídek jsou nainstalovány i zbraně 
(úředně znehodnocené): těžké kulomety vzor 24 a 37,lehký kulomet vz.26 a pušky vz.24. 
Celá expozice vytváří dojem,že si osádka jen na chvilku odskočila. 

           Druhý objekt je uveden do stavu z let 1960-65. V této době v souvislosti  
s vrcholící studenou válkou byly všechny objekty takzvaně reaktivovány,tj. opět 
vystrojeny a vyzbrojeny. Na samotných stavbách byly provedeny úpravy (např. vchod 
byl vytvořen podzemní chodbou,týlová strana byla zahrnuta zeminou proti atomovému 
výbuchu). Také výzbroj doznala změn:ve střílnách jsou osazeny nové lafety UL-1  
s kulomety vzor 52/57  a vzor 59. Osobními zbraněmi byly samopaly 24 a nové vzor 58  
a 61. Také ostatní výbava objektu je opět originální z doby před 50 lety. 

Za 8 let fungování nás navštívilo 6 125 lidí. Postupně jsme se zařadili mezi 10 
nejlépe vybavených a provozovaných muzeí lehkého opevnění v republice. Konečně si 
také zájemci o vojenskou historii všimli, že v Kladrubech je kvalitní expozice lehkého 
opevnění .  

Prohlídky jsou s odborným 
výkladem, otevřeno je  
o sobotách a nedělích  
v měsíci červenci a srpnu od 
9.00 do 16.00 hod.  
Vstupné je dobrovolné.  

 
 

                Petr Petr 
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Klášter Kladruby – občanské sdružení 
 
      Již deset let pořádá naše občanské sdružení různé akce 
v kladrubském klášteře. Stejně je tomu i v letošním roce. 
     Velikonoční jarmark máme již za sebou a tak vrcholí přípravy na 
další akci. 
Historický jarmark, letos již desátý, bude 15. a 16. května 2010. 
Stejně jako v předchozích letech se kromě množství stánků s tradičními 
výrobky, přehlídkou původních lidových řemesel a spoustou lákadel 
k jídlu i pití můžete těšit na bohatý program. Stánky budou na nádvoří 
kláštera otevřené od 10 hodin dopoledne, program bude po celé 
odpoledne. 

V sobotu vystoupí skupina historického šermu Český Lev, přítomné pány jistě 
potěší pohled na břišní tanečnice, dále se představí Divadlo z bedny a letos  nás opět 
navštíví mistr světa „bičař Votápek“. V neděli opět vystoupí skupina historického šermu 
Český Lev, dále kejklíř Vojta Vrtek, maňáskové divadýlko Amatýlko a soubor staré 
hudby Cavalla. 

Další akcí v kladrubském klášteře je v červnu - Slunovrat. Tentokrát v sobotu 
19. června 2010 vpodvečer a večer. 

Těšíme se na setkání s Vámi s přáním, aby nám plánované akce prozářilo 
sluníčko a pohodička. 

 Helena Šrámková  
 
 
 
KLADRUBSKÁ STRAŠIDLA  a jiné povídky  
 
 
P O V Ě S T I 
 
Třpytivé okénko 

U knížete Windischgrätze sloužilo mnoho lidí. Nacházely zde obživu i mladé 
dívky, které pracovaly v kuchyni jako pomocné síly, jako komorné nebo služky. Jedna, 
velmi mladá a pěkná dívka, pomáhala v knížecí kuchyni. Nosila v koších dřevo na otop  
ze sklepa a dělala různé jiné práce. 

Jednou odpoledne dostala za úkol nanosit do panských místností dřevo na 
topení. Lopotila se s koši naštípaného dřeva po schodech ze sklepa. Zbývalo jí přinést 
poslední koš, když si všimla, že vzadu v tmavém sklepě je jakési okénko, které se třpytilo 
jako zlaté. Podivila se, neboť si toho nikdy nevšimla.  Šla se podívat blíž, ale najednou se 
jí zatmělo před očima a ona omdlela. 

Když se probrala, ležela nahoře na schodech, koš s dřevem stál vedle ní. A nikde 
nikdo. Rychle se vzpamatovala, koš odnesla, ale do sklepa už nikdy nešla sama. Když 
příhodu vyprávěla, nikdo si nepamatoval, že by vůbec kdy nějaké okénko ve sklepě bylo. 
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Tajemný dům 
 

Pod kladrubským klášterem leží vesnička Pozorka, dnes součást města Kladrub. 
Je zádumčivá a snivá. Ještě v padesátých letech minulého století v ní stávalo více domů, 
než dnes, zvláště po levé straně od Kladrub. Jedním z těch domů, který již dnes nestojí, je 
bývalý Steinbachův hostinec, který sloužil před druhou světovou válkou k ubytování 
vojáků a lidé mu říkali kasárna. 

I na Pozorce se v některých domech děly různé záhadné věci. V domě, kde 
bydlela rodina Věnckova, prý také strašilo. Paní občas slyšela těžké kroky na půdě,  
i když tam nikdo nebyl. Jindy se domem proháněl průvan, ačkoli byly dveře zavřené. 
Říkalo se, že v domě přišel o život mladý člověk při nějakém neštěstí. Bylo však 
zajímavé, že nikdo z členů rodiny o tom nikdy neslyšel. 

V jiném domě, schovaném v zahradní zeleni, na tehdejší dobu moderně 
vybaveném, se po nastěhování mladých manželů zprvu nic zvláštního nedělo. Ale po čase 
se začaly ozývat rány do zdí, do podlah a často bylo slyšet lomoz, jako když se sype fůra 
kamení. Manželé tomu nejprve nevěnovali pozornost. Snad prý zde kdysi bydlela rodina 
s postiženým synem, který se v dospělosti oběsil. 

Ale po čase začala mít mladá manželka různá neobvyklá vidění. V ložnici u její 
postele se začala objevovat mužská postava, oblečená vždy jako vysoký církevní 
hodnostář s širokým kardinálským kloboukem na hlavě. Postava byla v černém oblečení, 
černý byl i klobouk, ale obličej skrývala tak, že do něho nebylo vidět. K ženě vždycky 
vztahovala ruce, jakoby o něco žádala. Žena se nemohla vůbec pohnout, teprve když 
postava zmizela, začala se intenzivně modlit. Zpočátku se samozřejmě bála a přes obličej 
si přetahovala peřinu, ale po čase si zvykla, odolala strachu a v modlitbách žádala Boha  
o navrácení klidu tomuto zjevení. Trvalo to však téměř třicet let, vždy třikrát v týdnu se 
onen církevní hodnostář ženě vytrvale zjevoval. K tomu navíc se stávalo oběma 
manželům, že je před usnutím probudila silná rána prknem, která jakoby dopadla mezi ně 
a oni slyšeli i její pomyslný dopad na podlahu. 

Kdo byla tato postava? Byl to snad duch nějakého církevního hodnostáře? 
Říkalo se, že by to mohl být duch opata Wrona. Klášterní opat 
Josef Wron z Dorndorfu a Biskupova byl původem polský 
Němec. Byl to velice rozporuplný člověk. Ačkoli sám dobrý a 
zkušený ekonom, šlo klášterní hospodářství za jeho opatské 
funkce od desíti k pěti. Navíc byl velice ukrutný a hrubý 
k poddaným, i když sám často přestupoval církevní zákony. 
Vyprávělo se o něm, že žil, zprvu tajně, později i veřejně, se svou 
milenkou Annou a měl s ní i děti. Kolovaly o něm i další 
milenecké a choulostivé historky. Bylo o něm známo, že se 
neustále s někým přel a soudil. Byl prvním a jediným opatem 
kladrubského kláštera, který byl ze své funkce v roce 1583 

odvolán.Třeba to byla právě jeho duše, která po čtyřech stech letech hledala útěchu za své 
minulé činy. Možná, že přece jen po neustálých modlitbách dostála duše pokoje  
a vysvobození. 

Blanka Krýslová 
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HISTORIE 
 
Kladruby na přelomu 19. a 20. století (3. část) 
 

Nejprve bych chtěl opravit chybu, jíž jsem se nedopatřením dopustil v závěru 
minulého pokračování. Popsaný Katolický den v zámeckém parku se nekonal v roce 
1918, jak bylo uvedeno, ale 21. 8. 1921, za což se čtenářům omlouvám. Na tuto oslavu 
měla navazovat vojenská slavnost, organizovaná rovněž v parku přítomnou vojenskou 
posádkou, ale němečtí obyvatelé Kladrub ji prý bojkotovali. 

 
Kladruby se mění a rozrůstají 

V Kladrubech po skončení 1. světové války převažoval nadále německý jazyk, 
i když vedení pošty a četnické stanice bylo vyměněno za osoby české národnosti. 
Obyvatelé města se ale dočkali celé řady pozitivních změn. V roce 1922 sice ještě 
neuspěli se žádostí o zřízení vlakové zastávky mezi Stříbrem a Milíkovem v místech 
strážního domku poblíž Vrbice na katastru Kladrub (čp. 189). Ale už v roce 1923 začala 
úplná elektrifikace města firmou Bau – Elektra ze Stodu, za níž stál koncern 
Rheinländische Geselschaft. Tuto náročnou akci za 180 000 Kč uskutečnila radnice na 
dluh. Na jeho zmírnění vynesla však sbírka pouhých 2 360 Kč a nadace Marie 
Wiehwägerové poskytla 1 100 Kč. V roce 1924 vysadili členové Okrašlovacího spolku 
dvě řady mladých kulovitých akátů u kostela ve Farní (dnes Husově) ulici, na náměstí a u 
mariánského sloupu, což prý „učinilo naše město přátelštější“. 

Rozšíření hřbitova od kostela sv. Petra k severu zajišťoval v roce 1926 
kladrubský stavitel Wenzel Mrasek za 20 702 Kč. Tentýž stavitel se podílel z velké části 
na stavbě nových domů ve městě. V roce 1925 postavil velký patrový dům na místě 
zbořeniště ve Stříbrské ulici a o rok pozděj i při cestě na Zvěřenec (dnes Zahradní ulice 
směrem ke hřišti) 
přibyly dvě nové vily – 
pro Johanna Brauna čp. 
226 a pro truhláře a 
tesaře Ferdinanda 
Pimpera čp. 232, 
tehdejšího starostu. 
Nové domy vyrostly 
také v dnešní Hřbitovní 
ulici, a sice dům vedle 
školy (dnes p. Kouba), 
který zakoupil majitel 
rolnické usedlosti 
Johann Steffanides, 
když svůj dosavadní 
dům č. 113 (dnes 
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Hilfovi) prodal svému bratru Adamovi. Dále to byly domy čp. 236, 228, 230, 231, 237 ve 
Hřbitovní ulici a čp. 235 poblíž cihelny v Milevské ulici. 

Začátkem roku 1925 začalo konečně dlouho chystané vyučování v české 
menšinové škole, která se nacházela v domě čp. 221 (nad p. Mašátem). O jejích 
počátečních potížích bylo ve Zpravodaji napsáno již mnohokrát, jen připomínám, že 
první učitelé Halík a Andert neměli ve třídě zprvu ani tabuli a lavice, a také sešity, 
učebnice i křídu kupovali ze svého platu, přičemž museli čelit silnému odporu 
německého obyvatelstva. Brzy poté byla zřízena i česká mateřská škole vedle v domě  
čp. 222 (p. Mašát). 

 
Konec dvacátých let 

V roce 1927 dostala kašna na náměstí, stále využívaná jako největší zdroj pitné 
vody, nový vnitřní plášť z betonu. V cípu dnešních ulic Husovy a Kostelní proti parku 
pod školou byl v roce 1928 postaven pomník zakladateli německého tělovýchovného 
spolku Frohsin (Veselá mysl) Friedrichu Jahnovi a při té příležitosti byl v Kladrubech 
uskutečněn župní slet této organizace. V té době také začala nejstarší tradice koncertů 
vážné hudby v kladrubském klášterním chrámu, většinou v interpretaci místního 
chrámového sboru. 

Po smrti Alfréda III. Windischgrätze zdědil kladrubské panství příslušník 
maďarské větve žijící v Šarišském Potoce, Ludvík Aladar, který zprvu nechtěl 
v Kladrubech vůbec bydlet a měl jen své právní zastoupení v Praze. To se projevilo na 
úpadku jak na jeho pivovaře, tak i na dalším majetku. Pivovar přestal vařit, stal se 
skladištěm akciové společnosti ze Stoda a pak byl prodán. Město, ač v těžkém finančním 
stavu, odkoupilo od Windischgrätze celý výrovský revír o rozloze 500 ha s 3 budovami 
(fořtovna a hájovna Výrov, hájovna Brod) za vysokou částku jeden milión korun. 

V Kladrubech se po válce objevovaly mezi mládeží různé výtržnické sklony. 
Tak třeba socha sv. Jana Nepomuckého na mostě byla dvakrát značně poškozena a druhá 
socha u Jánského rybníčku pod hřbitovem dokonce nenávratně rozbita a shozena do 
vody. Nezjištění vandalové zničili a rozlámali 16 ovocných stromů. Rozmohl se i zlozvyk 
mladíků, kteří o velikonočním Vzkříšení „stříleli“ při mši z dutých klíčů naplněných 
seškrabanými hlavičkami zápalek a házeli prskavky. Na žádost faráře Waaga zajistil 
velitel četnické stanice Nosek dva z těchto výtržníků a ti pak byli odsouzeni krajským 
soudem v Plzni k dosti tvrdým trestům. 

Zajímavé jsou výsledky voleb do okresního a zemského zastupitelstva z roku 
1928, v nichž jednotlivé strany získaly tento počet hlasů: Svaz rolníků (Bund) 179, 
sociální demokraté 139, němečtí nacionalisté 96, křesťanští socialisté 77, komunisté 72  
a česká menšina 51. 

V roce 1929 byl instalován v parku pod školou pomník padlým z 1. světové 
války, jehož zhotovení za částku téměř 13 000 Kč bylo svěřeno místní kamenické firmě 
Ernsta Deinla, která vlastnila žulový lom u Mileva. V tomtéž roce byly postaveny 
Národní jednotou Pošumavskou ve Hřbitovní ulici dva domky čp. 240 a 243 pro české 
rodiny. Ve školním roce 1929/30 navštěvovalo německou obecnou školu 183 dětí, českou 
34 a do chlapecké měšťanské školy (s třídou pro dívky) chodilo 62 žáků. V Brodu 
chodilo do školy 24 dětí, v Milevě  23 a ve Vrbici 18. 
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Zima 1928/29 byla nejhorší za celé dlouhé období. Již o Vánocích bylo –
21stupňů Celsia, koncem roku a začátkem ledna – 10, ale už 3. a 4. února rekordních – 31 
a poté stále kolem – 27, začátkem března – 24 a pak pořád ještě – 10 až –12. Souvislá 
sněhová pokrývka se držela od 9. 12. do 27. 3., znova od 2.4. do 8.4. a ještě 25. 4. 1929 
napadl nový sníh. 

V roce 1930 začalo promítat kino místních válečných invalidů, roku 1932 začala 
druhá etapa výsadby akátů a na koupališti byly za přispění městské pokladny vystavěny 
kabiny pro návštěvníky s prodejním kioskem. Rok poté byly obnoveny pravidelné trhy na 
náměstí, vždy ve středu a v neděli.       

 
Co ještě zapsal farář Hlavsa 

V roce 1923 byl na kostel usazen, jako první po válce, nový zvon umíráček na 
místo odebraného zvonu pro válečné účely. Částku 2 716 Kč za tento 40 kg těžký zvon 
zaplatil firmě Herold z Chomutova místní Červený kříž. Obyvatelé byli velice vzrušeni, 
když poprvé zazněl po tragické smrti manželky místního tesaře Fanni Fischerové, již 
zabil v lese padající strom. Téhož roku vykonal v Kladrubech generální vizitaci 
arcibiskup dr. František Kordač s dalšími církevními hodnostáři a rok poté navštívil 
Kladruby i ministerský předseda Antonín Švehla doprovázený ministrem zdravotnictví 
Msgre Janem Šrámkem. Farář Hlavsa byl jmenován arcibiskupským radou a v roce 1927 
oslavil 30 let své služby v Kladrubech. 

Do kostela sv. Jakuba bylo po dokončení „nadzemní elektrické centrály“ 
(transformátoru) rovněž zavedeno elektrické osvětlení. Zásluhou světícího biskupa 
Georga Glosauera, faráře u sv. Víta v Praze a bývalého kladrubského faráře, bylo na 
hlavním oltáři instalováno 12 světel v barokním stylu od firmy Götzl z Krásna 
u Karlových varů za 1 188 Kč. Už koncem války vznikl při kladrubském chrámu sv. 
Jakuba katolický spolek Bratrstvo Srdce Ježíšova, který objednal zakoupení umělecky 
vyřezávané sochy  Ježíše Krista vysoké 150 cm dokonce až v Tyrolsku. Bylo rozhodnuto 
tuto sochu umístit na čestné místo, a to na oltář sv. Josefa, jehož socha byla proto sejmuta 
a postavena na pilíř mezi mariánský a křížový oltář, kam byla též po válce umístěna 
prozatímní deska se jmény padlých (na 
tomto místě se socha sv. Josefa nachází i 
dnes). Na paměť misie od sv. Anny 
z Plané byl zasazen dřevěný kříž za 
kostelem. 

 
Nové vybavení kostela a kapličky 

Začátkem roku 1929 se po 
přednášce sl. Betty Menzlové o sv. 
Terezii od Ježíška (heil. Theresia von 
Jesu Kind) rozhodli farníci zakoupit 
sochu této světice. Ta žila ve 
francouzském městě Lisieux (Normandie) 
koncem 19. století a jako mladičká 
zemřela na tuberkulózu. Sochu zajistil 
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zkušený farář Dlouhý z Mariánských Lázní, který ji opatřil ve Francii. Tam byla delší 
dobu vystavena přímo v Lisieux a pak převezena na jih Francie do Lourd, kde byla 
vysvěcena v místě světoznámé mariánské sochy. Většinu částky z její ceny, včetně 
osvětlení, dopravy a celních poplatků v celkové výši takřka 3 500 Kč zajistil opět 
Červený kříž. Dnes ji najdeme na podstavci při levé straně kostelní lodě. 

Brzy poté, na podzim 1929 byl restaurován interiér mariánské kapličky u silnice 
ke Stříbru. Vandaly poškozená soška Panny Marie Bolestné byla nahrazena novou 
sochou Piety, přivezenou z uměleckých sbírek jednoho velkostatku u Mnichova 
v Bavorsku. Její cena, včetně renovace malířem Oskarem Čermákem z Dolních Sekyřan, 
přišla na 5 200 Kč. Většina z tohoto obnosu byla získána od příbuzných mladého majitele 
hostince z čp. 31 na náměstí Karla Steffanidesa, jenž zemřel v jedné pražské nemocnici 
na otravu krve po operaci slepého střeva. Po zbourání kapličky po druhé světové válce 
byla soška přenesena do kostela sv. Petra na hřbitově. Současně došlo k opravě 
mariánské kapličky v Brodu. 

Na kostele stále chyběl od války velký mariánský zvon. Na jeho získání byla 
vypsána sbírka, ale částku 25 000 Kč se stále nedařilo sehnat. Nepomohl ani leták 
s úpěnlivou prosbou o finanční pomoc, ani sbírka dům od domu, která vynesla jen 11 000 
Kč. Nakonec pomohl i Fond zničených zvonů, tradičně Červený kříž a také kladrubská 
Židovská obec, takže v září 1930 mohl být 900 kg těžký zvon slavnostně zavěšen za 
zvuků slavnostní hudby Beethovenovy. V roce 1931 renovoval již zmíněný malíř Čermák 
z Dolních Sekyřan také sochu Panny Marie Bolestné z mariánského sloupu na náměstí. 

V roce 1933 se uskutečnila velká renovace farní budovy, především její fasády  
a rovněž i kostela, kde byl opraven obraz na hlavním oltáři a sochy kolem něho, 
přemalovány sokly a kazatelna, vše v celkové hodnotě přes 26 000 Kč. Akce byla opět 
svěřena staviteli W. Mraskovi. 

 
Neštěstí na faře 

V září 1930 došlo k tragické události, když se ve farní studni utopila pětiletá 
dívenka, jedno ze sedmi dětí pomocnice v domácnosti na kladrubské faře. Když byla 
poslána pro vodu k pumpě na farním dvoře, zřejmě ze zvědavosti se jí nejspíše podařilo 
odtáhnout část vrchní desky studny a postavit se na trám mezi sací rourou a okrajem. Ten 
se však neočekávaně uvolnil a dívka spadla do studny. Farář Hlavsa poskytl ihned rodině 
peněžní částku 1 000 Kč, ale sám prožil desítky bezesných nocí. Soud nakonec vyřkl 
závěr, že vedení fary nemá na tomto neštěstí vinu, neboť pumpa byla nedávno předtím 
řádně kolaudována a nebyla na ní zjištěna žádná závada. 

7. listopadu 1933 slavil farář Hlavsa své 70. narozeniny a obdržel přes stovku 
písemných blahopřání. Ale i tento den se pro něho stal nešťastným, neboť právě zemřela 
jeho hospodyně sl. Anna Uchatiusová, která vedla jeho domácnost plných 34 let. Poranila 
si nohu po špatném došlápnutí před kapličkou u stříbrské silnice, když tam šla vyměňovat 
nový závěs. Přestože její krvácivé zranění bylo ihned ošetřeno, po dvou týdnech zemřela. 

 
Světová hospodářská krize 
 V roce 1932 vrcholila světová hospodářská krize. Mnoho „vandrujících 
obyvatel“ shánělo práci a chodilo krajem žebrotou. Farář Hlavsa spočítal, že vydal za 
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dary na charitu a na almužny 8 352 Kč. Knihař Stelzer z náměstí jednou vyprávěl: „Dnes 
jsem dal žebrákům více, než jsem sám vydělal“. V zimě pak byla ohromná 
nezaměstnanost a na podporu chudých se konaly sbírky peněz i naturálií. V Kladrubech 
se sebralo 480 Kč a 373 kg zrní, v Brodu 136 kg zrní, v Lázu 155 kg zrní a ve Vrbici 500 
kg brambor a 120 kg mouky. Němečtí obyvatelé dávali vinu Čechům, že do Kladrub 
stěhují dělníky, kteří prý jim berou práci. 
 
Smrt faráře Hlavsy 
 V květnu 1934 přivítal farář Hlavsa generální vizitaci, kterou uskutečnil 
v Kladrubech arcibiskup kardinál dr. Karel Kašpar, jenž přijel od Stříbra se svým 
doprovodem a byl triumfálně přivítán farářem i místním obyvatelstvem na náměstí. Právě 
příprava této vizitace, a to nejen v Kladrubech, ale i v celé farnosti a též v Holýšově 
a Hradci u Stoda, byla spolu s předchozími traumaty příčinou náhlých zdravotních potíží 
faráře Hlavsy. Ještě 24. června 1934 sloužil poslední mši, při níž mu ale již musel 
pomáhat farář Waag z Pozorky. Za několik dní však se jeho zdravotní stav značně 
zhoršil, až upadl trvale do bezvědomí. Přes pomoc několika lékařů zemřel ráno 6. 
července 1934 v 71 letech. Jeho pohřbu se zúčastnilo velké množství lidí i dětí z Kladrub 
a dalekého okolí. Nám zanechal podrobné zápisy ve farní kronice, z nichž jsem 
především čerpal informace o historii Kladrub od roku 1897 do roku 1934, popsané 
v posledních třech číslech Zpravodaje. Použil jsem také farní kroniku fary Pozorka, dále 
rovněž německy psanou kroniku města a publikaci německého historika dr. Wilhelma 
Weschty o dějinách Kladrub.                                                                                                   
                                 Jiří Čechura   
 
 
 

KULTURA 
 

Pozvánky:  
 
 

„Májová veselice“ 
v sobotu 1. května 2010 od 18.00 hodin  
u Domu s pečovatelskou službou v Kladrubech. 

Zahraje divadlo „ Dráček“ z Plzně nejen pro děti a Kladrubská 
dudácká muzika. 

Občerstvení zajištěno. 
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„Otevření herně-výukové části naučné stezky  
v Kladrubech“  

 
v neděli 2. května 2010 od 14.00 hodin 

Sraz ve 14 hodin u kláštera.  
Akce je vhodná pro děti i dospělé. Pořádá Ekocentrum Tymián, o.s. 

 
 
 
 

„DEN MATEK a DEN RODIN“  
v pondělí 10. května 2010  v 17.00 hodin  

v sále kladrubského kina zahrají a zatancují maminkám k svátku děti  
ze ZUŠ  a zájmových kroužků Bezva těla a Maňáskového kroužku 

 
 

 

 „HISTORICKÝ  JARMARK“  

v sobotu 15. května 2010   

v neděli 16. května 2010 
 historický jarmark  s množstvím dobových 

stánků 
program od 13.00 hodin     

 
 

 
 

 
PONY FARMa   zve na  

 

 „DEN KONÍ “  
v neděli 23 .května 2010 

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

Hudební program a občerstvení zajištěno. 
Z důvodu  Dne dětí se koná Den koní mimořádně předposlední 

neděli v květnu. 
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„NOC KOSTEL Ů“  
v pátek   28 .května 2010 

v kostele sv. Jakuba v Kladrubech  
 
 

„DEN  DĚTÍ“  
v neděli  30. května 2010  od 14.00 hodin  

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

na cíl, soutěže, hry, párek v rohlíku…. 
 
 

„KÁCENÍ MÁJE“  
  v  neděli   30. května 2010  od 18.00 hodin 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
„KLADRUBSKÁ  STUDNA“  

v sobotu 5. června  2010 ve 9.00 hodin  
soutěž v požárním sportu  na fotbalovém hřišti 

v Kladrubech, 
 zahájení soutěže v 9:00 hodin. 

Občerstvení zajištěno.  
 
 
 

 „DEN DĚTÍ – MS VÝROV“  
   v sobotu  5. června  2010  od 13.00 hodin 

Myslivecké sdružení Výrov pořádá již počtvrté den dětí v Brodu u Stříbra.  
Připraveny jsou soutěže, hry, zvány jsou všechny děti z Kladrub a okolí. 
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KLADRUBSKÝ EXPRES“  
ZÁVODY V LEZENÍ NA RYCHLOST  

   v neděli 6. června  2010  od 9.00 hodin. 
Tělocvična ZŠ Kladruby. 

 
 

„SPANILÁ JÍZDA“  
v pátek 11. června 2010 v 16.00 hodin  

Jízda se vším, co má kola … 
 
 

„LETNÍ SLAVNOST – SLUNOVRAT“  
  v sobotu  19. června  2010    

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

spousta dobrot k jídlu i pití… 
 
 

„ZÁV ĚREČNÝ KONCERT ZUŠ“  
  v úterý  22. června  2010   od 18.00 hodin  

v sále kladrubského kina  
 

 „SLAVNOSTNÍ  PŘEDÁNÍ VYSVĚDČENÍ  

 žákům 9. třídy“  
ve středu  30. června 2010 

v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech. 
Slavnosti se mohou zúčastnit rodiče a rodinní příslušníci.  
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Akce připravované v měsíci červenci a srpnu 2010 
3.7.2010  XIV. Pivní slavnosti                                       
9.7.2010  Benediktinské dny                        
10.7.2010 Benediktinské dny                        
11.7.2010 Svátek sv. Benedikta – Mše svatá  
16.7.2010 Benediktinské dny                        
17.7.2010 Benediktinské dny                        
17.7.2010 Turnaj v minikopané      
24.7.2010 Kladrubské léto – 1. koncert            
24.7.2010 135 let od založení Kladrubského hasičského sboru 
31.7.2010 Kladrubské léto – 2. koncert            
2.-6.8.2010 Hodnocení soutěže „ Nejkrásnější okno-balkon-terasa 2010“ 
7.8.2010  Kladrubské léto – 3. koncert            
14.8.2010 Disko + ABBA WORLD REVIVAL 
15.8.2010 Chovatelská výstava  
15.8.2010 Kladrubská pouť  
15.8.2010 Slavnost Nanebevzetí p.Marie - poutní slavnost 
21.8.2010 Kladrubské léto – 4. koncert            
28.8.2010 Ahoj prázdniny 
28.8.2010 16. Folkový večer      

Eva Pomyjová 
 
 

MĚSTO KLADRUBY  VYHLAŠUJE  4. RO ČNÍK SOUTĚŽE :
 

„O  nejkrásnější  květinové  okno - balkon - terasu“ 
 

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

Určitě je v zájmu nás všech, aby naše okolí vzkvétalo nejen obrazně,  
ale i ve skutečnosti.   

Po úspěchu předcházejících ročníků věříme, že počet soutěžních oken,     
balkónů a teras bude daleko větší.  

 
Soutěžní komise bude hodnotit okna v týdnu  

od  2.  srpna – 6. srpna 2010. 
 

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

Do soutěže se nemusíte přihlašovat. 
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Oceněno bude jedno nejkrásnější okno v každé spádové obci   

a 3 nejkrásnější okna v Kladrubech.  
Slavnostní vyhlášení a předání cen  proběhne v neděli   
15. srpna 2010 odpoledne v rámci  Kladrubské pouti.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

KLADRUBSKÝ KALENDÁ Ř NA ROK  2011 
 
 
Vážení přátelé,  
 

sice je teprve začátek května, ale my Vás již musíme oslovit v souvislosti  
s přípravou kladrubského kalendáře na rok 2011.  
 Vybízíme tedy Vás všechny, kteří rádi fotíte, abyste své snímky přinesli na 
Městský úřad v Kladrubech do konce května. Čím dříve, tím samozřejmě lépe. 
Můžeme využít jak digitální fotografie, tak i analogové snímky. I starší převedeme             
do formátu vhodného pro kalendář.   
 Do kalendáře na rok 2011 bychom chtěli umístit opět zajímavá fota Kladrub,  
okolí, ale také snímky ze života města a obcí.. Kalendář se bude opět prodávat ve stánku 
na Kladrubské pouti a potom kdykoliv na městském úřadě. Těšíme se na Vaše fota.  
 
        Redakce  
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VÍTÁNÍ    OB ČÁNKŮ  
 
V sobotu 24. dubna 2010 proběhlo v 16. 00 hodin 
v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech již 104. 
vítání občánků.  
 
Pozváni byli:  

 
Kateřina PÍRKOVÁ  Kladruby  
Roland Heinrich STİLTZEL  Kladruby 
Rozárie  DUSPIVOVÁ  Kladruby 
Eva  HRADILOVÁ  Kladruby 
Ema  VĚTROVCOVÁ  Kladruby 
Lucie  BUBENÍČKOVÁ   Kladruby 
Nicolas  MICHÁLEK  Kladruby 
Tomáš  VYDRA   Kladruby 
Sofie  EBERLOVÁ  Kladruby 
Tereza   JAMRIŠKOVÁ  Kladruby 
Jiří   KOŘINSKÝ  Kladruby 
Jakub   KASL   Kladruby 
Matyáš  HORÁK   Kladruby 
Aleš  KOVÁČ   Brod 
Lukáš  NANÁR   Tuněchody 
Matouš  MIŠALKO  Tuněchody 
Jan  KŘEN   Kladruby 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

          Městský úřad Kladruby ,   Sbor pro občanské záležitosti  
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Blahopřejeme     

V měsíci  květnu a červnu 2010 se dožijí významného životního jubilea  tito naši občané: 

 

Květen :     Červen: 

 

Fiala Karel  (Vrbice)   Krýslová Blanka 

Fialová Markéta (Vrbice)   Šedivá Alena 

Bláhová Anna  (Pozorka)   Cafourková Květa   95 let  

Ganobjáková Ludmila   Klepsová Marie  

Strachotová Ivana   Kasalová Helena 

Čtvrtníčková Anna   Pilvousková Zdeňka  

Zíková Jarmila (Brod)   Šrůt Stanislav (Láz) 

Mašátová Jana (Láz)     Dusíková Marie 

Med Karel     Francová Otýlie 

Švarcová Anežka   (Láz)  92 let 

Demeterová Vlasta 

Salák Josef 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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                              Vzpomínka na mládí  
 

Duben zaťukal na dveře 
už zelená se tráva 

až dveře více otevře 
srdce mi rozklepává 

 
květen je mému srdci blíž 

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

 
a v červnu krásná zahrada 

kde rdí se jahod řady 
vše roste jako zamlada 
kdy mládí zrály vnady. 

 
Vzduch voní letně, po medu 

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

  
                        Blanka Krýslová  

 
 
SPORT 
 
Informace kladrubského volejbalu  
 
Vážení čtenáři, 
            je konec měsíce dubna a také konec soutěžní sezóny 2009 – 2010 v krajských 
soutěžích mládeže, žen a mužů. Muže ani ženy v KP 1.tř. jsme neměli, muži v KP 2 
dohrávají  svůj KP 2.tř. v květnu a červnu letošního roku na kurtech naší TJ v parku pod 
školou. Prozatím jsou na čele soutěže, takže předpokládáme boje nejméně o 1.-3. místo. 
  
       Ale vraťme se ke KP mládeže. V KP mladších žáků čtveřic skončilo naše družstvo 
opět na třetím místě. Družstvo tvořili tito hráči : Štefan Perďoch, Jan Nový, Martin 
Duspiva a  Jan Dejl. Opět jsme bojovali s dvěma družstvy USK Slávia Plzeň, a i když 
byla utkání vesměs velmi vyrovnaná – přeci jen se nám nepodařilo konečné umístnění 
vylepšit oproti posledním dvěma ročníkům.  
      Krajské přebory dále hrajeme v kategorii kadetů a kadetek – tj. věk hráčů a hráček 
do 17 ti let. Děvčata skončila na 3. místě  za TJ Klatovy a Sokolem Vejprnice,  hoši  na 
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místě 4. za TJ Klatovy, USK Plzeň a J.Domažlice získali doslova a do písmene 
bramborové medaile. 

Kadetky hrají ve složení : Jana Kunešová, Šárka Pomyjová, Markéta Kučerová, 
Jana Nedvědová, Simona Křeválková, Pavla Šálová, Eva Berková, Eva Nedvědová  
a Vlaďka Naruševičová. 

Kadeti : Josef Berka, Petr Mrňák, František Havránek, Václav Krýsl, Matěj 
Havránek, Jan Nový,  Martin Duspiva  a  Štefan Perďoch. 

Družstvo kadetek hrálo současně i KP juniorek – tedy soutěž o třídu starších 
hráček – a bylo poznat,že věkový rozdíl  většiny našich hráček až o 4 roky oproti 
soupeřkám nám do konečného výsledku moc šancí nedával. Ale šlo o zkušenosti a ty 
v dalších sezónách určitě zužitkujeme. V této soutěži skončila naše děvčata na posledním 
– 8.místě. 
V okresních soutěžích je situace následující :  

V kategorii žen –  už před posledním utkáním  naše družstvo vede tabulku před 
Slavojem Tachov a nemůže být již předstiženo, třetí skončí dr. SKPP Planá. 
Za náš tým hrály :  Helena Kunešová, Mirka Škorvánková, Eva Pomyjová, Hana 
Floriánová, Terezka Jášová, Simona Rubášová, Jana Kunešová, Šárka Pomyjová, Pavlína 
Šálová a Jana Nedvědová. Škoda jen dvou zranění, které utrpěly Eva Pomyjů a Helena 
Kunešů. 

V rozehrané soutěži trojic st.žaček máme dvě družstva. A tým je na druhém 
místě za Baníkem Stříbro a B tým ve složení Vlaďka Naruševičová, Eva Nedvědová  
a Nikola Hilfová na místě 4. Obě družstva však ztrácejí jen jeden bod na své lepší 
soupeřky ze Stříbra, takže boj o okresní přebornice a stejně tak o 3.místo je ještě 
otevřený. 

Nu a ve vůbec nejmladší kategorii volejbalových přípravek máme v OP také své 
zastoupení – čtyřčlenné smíšené družstvo ve složení Jana Naruševičová, Natálie 
Křeválková, Hana Vargová  a Aleš Deméter je prozatím na 4.místě. Přípravku vede paní 
Mirka Škorvánková. 
                 Petráň Pavel 

Fotbalové jaro začalo 

 Fotbalisté TJ Kladruby byli po podzimní části sezóny v tabulce III. třídy 
okresního přeboru na výborném čtvrtém místě, a to za celky z Erpužic, Tachova a Stříbra. 
Bohužel na jaře se našim fotbalistům už tolik nedaří, v prvních třech utkáních se slabšími 
soupeři prohráli a propadají se tabulkou směrem dolů. Svůj podíl viny na tom má slabá 
zimní příprava, kdy na tréninky chodilo málo hráčů. Mužstvu se nedaří dávat branky  
a v obraně kupí řadu chyb, které soupeři nemilosrdně trestají. Jako zajímavost lze uvést, 
že brankář J. Józa chytá v Kostelci a na hostování z Kostelce přišel do branky M. Kudry. 

Výsledky odehraných zápasů 14. - 16. kolo: 
Lesná - TJ Kladruby     1:0 
TJ Kladruby- Z. Chodov  1:4 (Hollý) 
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Stráž - TJ Kladruby  5:0 
Termíny dalších utkání: 
Bezdružice  -  TJ Kladruby 24. 4. 2010 14.00 hod. 
TJ Kladruby  -  K. Lázně    1. 5. 2010 14.00 hod. 
Erpužice - TJ Kladruby    9. 5. 2010 15.00 hod. 
TJ Kladruby  -  Tachov B  15. 5. 2010 14.00 hod. 
Černošín - TJ Kladruby  22. 5. 2010 14.00 hod. 
TJ Kladruby  -  Stříbro  29. 5. 2010 14.00 hod. 
Studánka A - TJ Kladruby    5. 6. 2010 14.00 hod. 
Kšice B - TJ Kladruby  13. 6. 2010 15.00 hod. 
TJ Kladruby  -  Planá B  19. 6. 2010 14.00 hod. 

Daniel Petráň 
 

Volejbalisté v květnu zahájí jarní část sezóny 

 Volejbalistům TJ Sokola Kladruby se podzimní část II. třídy krajského přeboru 
vydařila a tak přezimovali na druhém místě tabulky. Obhájit toto umístění i v jarní části 
sezóny bude velmi těžké, protože náš celek odehrál více domácích utkání a zejména se 
dvakrát utká s vedoucím celkem TJ Sokola Plzně – Valchy. Přesto by mělo být v silách 
našeho týmu obsazení nejhůře čtvrtého místa. 
 
Termíny utkání (v daném dni se hrají vždy dvě utkání): 
TJ Sokol Plzeň - Valcha - TJ Sokol Kladruby 1.5.2010  10.00-14.00 hod. 
TJ Sokol Mirošov - TJ Sokol Kladruby  8.5.2010  10.00-14.00 hod. 
TJ Sokol Kladruby – TJ Sokol Kdyně  15.5.2010 10.00-14.00 hod. 
TJ Sokol Šťáhlavy - TJ Sokol Kladruby  22.5.2010 10.00-14.00 hod. 
TJ Sokol Stod - TJ Sokol Kladruby   29.5.2010 10.00-14.00 hod. 
TJ Sokol Kladruby – TJ Dynamo ZČE Plzeň 5.6.2010  10.00-14.00 hod. 
SK Poběžovice - TJ Sokol Kladruby  12.6.2010 10.00-14.00 hod. 
TJ Sokol Kladruby - TJ Sokol Plzeň - Valcha 19.6.2010 10.00-14.00 hod. 

Daniel Petráň 
 

Nejmladší fotbalisté v Kladrubech  
 
Sestava 
Mladí fotbalisté z Kladrub hrají v tomto složení:  
Útočníci. Roman Bubeníček, Lukáš Bubeníček, Pavel Pauch 
Záložníci: Jan Pospíchal nejml., Miroslav Petr, Emil Samko, Aleš Demeter, Lubomír 
Žižka, Petr Hilf 
Obránci: Josef  Říha, Václav Havránek, Václav Kučera, Jakub Syrový, Adam Janča, 
Alexandr Štěrba.  
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Kapitánem je Jan Pospíchal nejml.   
Trénují nás: Jan Pospíchal ml., Lubomír Žižka, Ing. Roman Bubeníček 
Trénink 
Trénujeme dvakrát týdně – v úterý a v pátek. To platí ale jen, když je teplo a chodí se ven 
na hřiště. V zimě trénujeme jen jednou týdně. Trénujeme hodinu a půl, vždy od 16.00  
do 17:30. Technika tréninku: Když začneme, běháme jedno až dvě kolečka. Pak je 
rozcvička, kličky se zakončením, přihrávky, hlavičky a střelba na bránu.  

Letos již máme za sebou dva zápasy. 18. dubna jsme z loňska dohrávali zápas 
s Přimdou. Vyhráli jsme 4:0. 25. dubna jsem vrátili Tachovu jejich porážku od nich. 
Vyhráli jsme 3.2.  
Přijďte nám fandit, když budeme hrát v Kladrubech.  
Chtěli bychom také poděkovat paní a panu Perďochovi, že zajišťuje při našich zápasech 
občerstvení. 
 
Rozpis zápasů pro letošní rok v Kladrubech : 
Kladruby – Stráž  9.5.2010  10:00 hodin 
Kladruby – Ch.Újezd  23.5.2010 10:00 hodin 
Kladruby- Studánka 2.6.2010  17:00 hodin 
Kladruby-Planá  6.6.2010  10:00 hodin 
Kladruby-Bezdružice 20.6.2010 10:00 hodin 
 
                     Alexandr Štěrba, Václav Havránek 

 
Atleti TJ Baníku Stříbro informují  
 
        Letošní zima se chovala k atletům víc než macešsky. Závody sdruženého krajského 
přeboru krajů Plzeňského a Karlovarského v hale v Praze na Strahově v sobotu 13.2.2010 
byly pro ně prvním závodem v teple a suchu, na dráze.  
      V kategorii juniorů startoval Tomáš Jaša. I on běžel v otevřeném závodě společně 
s muži. Pro první závod na trati 3 000 m se domluvil s trenérem na výkonu okolo 
osobního rekordu z loňského roku. I když podmínky pro trénink nebyly dobré, dobrá 
trénovanost přinesla dobrý výsledek. Tomáš od začátku závodu běžel na 1. místě, 
mezičasy odpovídaly plánovaným nebo byly lepší. Zhruba v polovině závodu setřásl  
i posledního soupeře z Jihočeského kraje a doběhl si pro suverénní vítězství. Nový osobní 
rekord 8:51,53 min. je velmi dobrý.  
                 Vladislav Moravec  
 
Tomáš Jaša mistrem republiky 
 
     V sobotu 20.2.2010 se sjeli nejlepší atleti z kategorií dorostu a juniorů do haly 
v pražské Stromovce, aby zde bojovali o medaile z Mistrovství Česka v halové atletice. 
Atleti Baníku Stříbro měli jediné želízko, ale pěkně žhavé. Ve svém prvním mistrovském 
závodě mezi juniory startoval Tomáš Jaša. Jako hlavní závod vybral s trenérem běh na 
3 000 m, druhou disciplínou byl běh na 1 500 m, který se běžel v neděli. 
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      Pro běh na 3 000 m zvolili taktiku rovnoměrného rychlého běhu, odpovídajícímu 
současné úrovni přípravy a podmínkám přípravy. Po startu se dostal Tomáš do čela 
a víceméně dodržoval stanovené tempo na úrovni konečného času 8:50 min. Soupeři se 
jej v první polovině závodu se drželi v početnějším stavu.  Rychlé tempo však závodní 
pole roztrhalo a dopředu se dostala skupinka v čele s Jašou, v ní jej následovali Petr 
Kaminski a David Kučera, s odstupem běžel Ondřej Doležal. Kaminski 2,5 kola před 
koncem nasadil k finiši, což Jaša očekával.  Byl předběhnut i Kučerou, ale zachytil se za 
něj, držel kontakt. S trenérem byli domluveni, že finišovat bude tak, aby měl stále 
dostatečnou rezervu na zrychlení. Když 1 kolo před koncem zrychlil, dostal se před oba 
soupeře. V polovině posledního kola nasadil maximum zrychlení a bez problémů zvítězil, 
stal se mistrem Česka v této disciplíně. Kaminski ještě na cílové pásce prohrál souboj 
o stříbrnou medaili s Kučerou. Tomáš Jaša si vytvořil nový osobní rekord 8:48:47 
min. 
       Nový osobní rekord si chtěl vytvořit i v neděli v běhu na 1 500 m.  Část soupeřů 
absolvovala předešlý den závod na 3 000 m, další závod na 800 m, někteří se soustředili 
jen na tento závod. Bylo mnoho ambicí a tomu také odpovídal průběh závodu. Časté 
předbíhání, strkání, kolize. U Tomáše Jaši se to projevilo již po startu. Proti plánu se 
nedostal dopředu, ale byl sevřen ve druhé polovině startovního pole. Postupně se dostával 
dopředu, vyhnul se i pádu dvou závodníků. Na bezohledný způsob boje soupeřů doplatil 
však v konci závodu. Delším finišem se dostal již na 3. místo a stále zrychloval. Jeden ze 
soupeřů jej však chtěl předběhnout a přitom seběhl k vnitřnímu kraji rychle těsně před 
Tomášem, takže jej téměř zastavil. Tomáš se tak musel znovu rozběhnout, následovný 
finiš však stačil „jen“ na 2. místo a stříbrnou medaili. Petr Kaminski mu tak vrátil 
porážku z předchozího dne. Dosažený čas 4:07,18 min. byl těsně za osobním rekordem.    
                

Koncem ledna startoval Tomáš Jaša z Baníku Stříbro na přespolním běhu 
v Itálii.  Tam běžel příliš rychle začátek a měl problémy v konci.  V sobotu 13. 3.2010 se 
zúčastnil mezinárodního přespolního běhu v Lucembursku. Soupeři mu v kategorii 
juniorů bylo okolo 50 závodníků z Lucemburska, Belgie, Polska, Německa a dalších 
zemí. Tomáš vyběhl po italských zkušenostech pomaleji, vyrovnával se se silným deštěm 
a větrem.  Na 15. místě se držel ve skupině 2 km.  Potom se začal postupně 
propracovávat dopředu.  V čele se vytvořila skupinka, v níž byl závodník z Polska, 
Belgičan a Tomáš Jaša. Na 4. km začal ztrácet Polák, v čele se dále střídal Jaša 
s Belgičanem. 1,5 km před cílem začal Belgičan zvyšovat rychlost a získal 50 m náskok.  
Tomáš ještě nasadil finiš, ale na předběhnutí soupeře to nestačilo. Skončil tak na 
výborném 2. místě. 
  
 
Tomáš Jaša mistrem Česka 

V sobotu 20. března 2010 se vypravili atleti běžci z celé republiky do Temelína, 
kde se konalo mistrovství Česka v přespolním běhu.  Ve stínu chladírenských věží 
jaderné elektrárny, ale v příjemném prostředí parku po dobře připravených tratích se 
vydávali běžci jednotlivých kategorií ke svým bojům o mistrovské medaile. Mezi 
startujícími nechyběli ani členové atletického oddílu Baníku Stříbro.  
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Jako první se vydal na trať dlouhou 2.600 m Tomáš Kadlec v kategorii starších 
žáků. Jako začínající závodník se držel na konci závodního pole, sbíral zkušenosti. 
Tempo pro něj bylo rychlé, skončil na 33. místě v čase 11:36 min. 

Jedinou ženou ve výpravě Baníku byla dorostenka Karolína Hrubá. Běžela 
stejnou trať jako starší žáci, tedy 2.600 m. Po rozkolísaných výsledcích v předchozích 
závodech volila opatrnější začátek. Problémy jí dělala zejména stoupání. S přibývajícími 
metry se zlepšovala, skončila 22. v čase 11:37 min. 

Svůj první přespolní běh v kategorii dorostenců absolvoval Miloslav Gengel. 
Tento závodník byl dlouho pronásledován zraněními a zdravotními problémy, takže na 
start závodu dlouhého 3.700 m nenastupoval s velkými ambicemi. I on volil pomalejší 
začátek. Po otestování tratě v prvním kole se postupně ve druhém kole začal 
propracovávat dopředu. V konci mu však zůstaly síly jen na udržení pozice, skončil 40. 
v čase 14:29 min. 

Poslední nadějí v těchto závodech byl junior Tomáš Jaša. Také on běžel 
mistrovský „přespolák" v této kategorii poprvé.  Jako halový mistr na 3.000 m patřil 
k favoritům, i když je juniorem 1. rok. Navíc závod byl dlouhý 6.300 m. Po prohlídce 
trati se domluvili s trenérem na rychlém startu, protože prostor startu byl úzký. Tím se 
měl vyhnout kolizi. To se mu také podařilo a závod zahájil na 1. místě v tempu, o kterém 
jeden z přihlížejících trenérů prohlásil, že je velmi svižné. 

Tomáš má velkou výhodu, že dokáže dle momentálních pocitů a znalosti tempa 
měnit rytmus závodu, ví, na co má. Již po prvním kole bylo zřejmé, že jeho tempo rychle 
roztrhá závodní pole. To se také stalo a vpředu zůstalo jen 5 závodníků. Další již ztráceli. 
Rovnoměrné strojové tempo Jaši pokračovalo, od skupiny odpadl Kaminski, velký soupeř 
Tomáše. V dalším kole již pokračovala v čele jen trojice závodníků, ale na konci 
předposledního kola je závodník Baníku Stříbro setřásl a rychlým tempem zvyšoval 
náskok, který v cíli činil témě půl minuty. Druhý doběhl překvapivě Vlastimil Šroubek 
z Marathonu Plzeň dobře stupňovaným závěrem. Tomáš Jaša získal mistrovský titul 
suverénním způsobem a s výsledkem byli spokojeni i rodiče, kteří se přijeli podívat. 

Vladislav Moravec  
 
 
25. ročník Velikonoční desítky je minulostí  
 
       Poletování sněhových vloček  ráno 3. dubna 2010 nenasvědčovalo tomu, že by byly 
Velikonoce. Narůstající počet osobních aut u stadionu Baníku Stříbro však  svědčil  
o tom, že se sjíždějí účastníci Velikonoční desítky, jejíž již 25. ročník připravili 
pořadatelé z oddílu atletiky TJ Baník Stříbro společně s Domem dětí a mládeže Stříbro. 
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Také počasí se umoudřilo, takže start závodu i příchozích pěších účastníků proběhl v již 
velikonoční atmosféře za slunečného počasí. 
    Startérem závodu byl ing. Václav Votava, který také převzal záštitu nad tímto 
závodem. Odstartovalo 57 závodníků a 28 pěších. Závod se odehrával v režii Tomáše 
Jaši, závodníka Baníku Stříbro. I když se v poslední době necítil nejlépe, vyrazil od 
začátku do čela a bylo jen otázkou, s jakým náskokem doběhne do cíle. A ten mu v cíli 
naměřili rozhodčí ve výši 1 minuta a 23 vteřiny. Na druhém místě doběhl po dobrém 
výkonu Vlastimil Šroubek starší z SC Marathon Plzeň, který vyhrál kategorii veteránů do 
50 let.  
     Velmi dobrý výkon podala vítězka kategorie žen Ivana Sekyrová z AK Sokolov. 
Zaběhla vynikající čas 41:26 min. a byla celkově 3. Na druhém místě v kategorii žen se 
umístila Eva Hejtmánková z LK Abertamy a 3. Soňa Millerová z SC Marathon Plzeň. 
V hlavní kategorii mužů doběhl za Tomášem Jašou závodník Tatranu Přimda Lukáš 
Suda v čase 43:52 min. před třetím Janem Bíbou z SV Baník Stříbro (44:17 min.). 
     V kategorii veteránů do 50 let si pro 2. místo za Vlastimilem Šroubkem doběhl Jan 
Flaks z SV Baník Stříbro, loňský vítěz Bodit cupu. Rozhodčí mu naměřili v cíli 41:38 
min. V cíli měl náskok na 3. Zbyška Zemana ze Slavie VŠ Plzeň téměř 2 minuty. 
Vítězem veteránů do 60 let se stal Antonín Pospíšil z TJ Tlučná. Jeho čas 42:13 min. je 
kvalitní stejně jako čas 2. závodníka v cíli Františka Šiky z AC Trial Plzeň(43:08 min.). 
3. doběhl  Miloslav Fryč z Falconu Rokycany(47:11 min.). 
      Po dlouhé době byla velmi početně obsazena kategorie veteránů nad 60 let. Vítězem 
se stal Karel Ganaj z SV Baníku Stříbro v čase 48:20 min. Druhý doběhl Václav Šůcha ze 
stejného oddílu ( 50:55 min.) a třetí Petr Janový z AC Trial Plzeň (51:42 min.) 
     Startoval také Petr Bursík, který jako jediný absolvoval všech 25 dosud pořádaných 
ročníků. Účastníci byli spokojeni s tratí, ale také s Velikonoční pomlázkou.  

      Vladislav Moravec 
 
 
Běžci z Plzeňského kraje běželi v terénu o medaile 
 
      Tomáš Jaša startoval v kategorii juniorů, závod se běžel společně s kategoriemi 
dospělých na 5 000 m – 5 okruhů. Jeho konfrontace se špičkou běžců v obou kategoriích 
v kraji dopadla dobře. Protože závod běžel bez vyladění z plného tréninku, volili 
s trenérem volnější začátek. I tento začátek však stačil k tomu, že se držel v kontaktu 
s vedoucí skupinkou 5 závodníků. V ní byl na čele Pavel Faschingbauer z Domažlic, 
bývalý reprezentant, 4. z mistrovství republiky dospělých v Temelíně. Ve 3. kole Tomáš 
trochu ztrácel, daleko více však Vlastimil Šroubek mladší, jeho velký soupeř. Byla znát 
únava i pocit, že do cíle je přece jen ještě daleko. V polovině 4. kola však náskok soupeřů 
mimo vedoucího Faschingbauera zlikvidoval. Chvíli běželi společně, ale v 5. kole již 
Tomáš Jaša nedal soupeřům šanci a doběhl si pro vítězství v kategorii juniorů (17:15 
min.), celkově byl 2. Na vítěze ztratil 14 vteřin. 
                             Vladislav  Moravec 
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Víte, že … 
 
… veřejné vyhlášky k dani z nemovitosti jsou vyvěšeny na úřední desce… 
 
… dne 6.5.2010 v 17.00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu v Kladrubech  
se bude konat veřejné zasedání, na kterém bude za přítomnosti projektanta 
představeno řešení chodníků v Milevské ulici a komunikací na Pozorce, na tomto 
jednání se k dané problematice mohou občané vyjádřit. 
 
…na www.kladruby.cz ,  jsou informace o kladrubské farnosti… 
 
…pokud dáte k dispozici e-mailovou adresu na MěÚ- budou Vám elektronickou 
poštou chodit pozvánky na všechny akce pořádané městem… 
 
…si již všechny organizace a složky , které v Kladrubech pořádají plesy, zamluvily 
termíny plesů na rok 2011… 
 
… 31.5.2010 je konečný termín zaplacení daně z nemovitosti. Složenky obdržíte 
poštou od finančního úřadu… 
 
…… 31.5.2010 je konečný termín zaplacení poplatků za psy a pozemky, poplatky 
plaťte přímo na  Městském úřadě v Kladrubech… 
 
…nebezpečný odpad mohou občané celého správního území města Kladruby ukládat 
bezplatně v kterýkoli den na skládce komunálního odpadu v Kladrubech, pracovní doba 
pondělí až pátek od 7,00 do 15,30 a poslední sobotu  v měsíci od 8,00 do 11,00 hodin.  
  
… členové kladrubského fotoklubu se postarali o novou výzdobu městského úřadu. 
Velké fotografie Kladrub, kláštera, přilehlých obcí i letecké snímky si kdykoliv můžete  
prohlédnout na chodbách městského úřadu… 
 
…všeobecná burza pořádaná na letišti Přešťovice je přemístěna na letiště Tchořovice  
u Blatné. Zpevněná plocha o rozloze 30.000m se nachází-cca.85km jižně od Prahy. 
Termíny v roce 2010:20.3.,1.5.,29.5.,26.6.,24.7.,28.8.a 30.10. Přijďte prodat co vám 
doma přebývá,nebo koupit co ještě 
nemáte. Zváni jsou též numismatici, 
filatelisté, sběratelé odznaků, 
pohlednic a jiní...Pro sběratele bude 
připravena krytá sekce. 
Občerstvení a toalety zajištěny. 
Srdečně zvou pořadatelé! Více na: 
www.burzatchorovice.cz,  
602 132 238. 
 


