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SLOVO  ÚVODEM   
    
Vážení spoluobčané, 
 

čekají nás teď studené a deštivé podzimní dny, kdy je lépe sedět doma v teple. 
Přicházíme s pátým letošním Zpravodajem a doufáme, že si jej mnozí se zájmem 
přečtou, třeba doma u krbu. 

 
V poslední době se stále dočítám o tom, že obce a města jsou na tom finančně 

špatně, že nemají peníze na investice, a dokonce ani na běžný provoz. Ten, kdo se 
zajímá o finance našeho města, tedy kdo se informuje, s jakým rozpočtem naše město 
pracuje, jaké má dluhy a kolik peněz ročně proinvestuje, ví, že situace rozhodně není 
růžová, ale přímo o krizi se hovořit nedá. V současné době máme pouze jednu půjčku,  
a to na výstavbu 32 bytových jednotek. Jednotlivé splátky jsou z větší části pokryty 
z nájemného na jednotlivé byty, takže není třeba mít obavy, že bychom tuto půjčku 
nebyli schopni v dohledné době splatit.  

 
Také ministerstvo financí hodnotí jednotlivé samosprávné subjekty a určuje 

jejich tzv. finanční zdraví. Tento indikátor se uvádí a hodnotí při podávání žádostí  
o jednotlivé dotace. Město Kladruby je podle ministerstva financí hodnoceno písmenem 
A, což je nejlepší možná známka. Zastupitelstvo města při tvorbě rozpočtu a plánů na 
další období tento fakt vždy pečlivě zvažuje. 

 
V průběhu října proběhla ze strany Úřadu regionální rady kontrola právě 

ukončeného projektu Bezbariérové propojení kláštera se středem města. Jedná se  
o první z mnoha kontrol, které nás v tomto ohledu čekají. Není to nic příjemného, když 
jsou přepočítávány jednotlivé lavičky, stromy a odpadkové koše, a já vždy trnu, jestli 
opět neřádil nějaký nenechavec.  

 
Podávání žádostí o dotace z Evropské unie je velice náročné. Znám dokonce 

obce, které to z důvodu velkého „papírování“ či četných kontrol nezkoušejí vůbec. 
Zastupitelstvo města Kladruby však vždy razilo snahu získat z dotací maximum. Na 
svém posledním zasedání schválilo podání žádosti o dotaci na vybudování muzea.  
V lednu by měla být naše žádost ohodnocena a podle počtu získaných bodů bychom se 
pak mohli dočkat celkové opravy budovy bývalého kina na náměstí. 

 
Na závěr roku město dokončuje některé plánované investiční akce. V obci 

Tuněchody se jedná o výměnu vodovodních řadů. Probíhá kompletní rekonstrukce 
Kostelní ulice a finišujeme také s výstavbou hřiště s umělým povrchem. Doufejme,  
že nám bude přát počasí tak, abychom všechny akce zvládli dokončit. 

 
Zastupitelstvo města čeká na závěr roku nelehký úkol, sestavit plán rozvoje 

města. Je jasné, že nemůžeme zrealizovat všechno, o čem víme, že je potřeba a že by 
našemu městu prospělo. Přesto rádi uvítáme podněty od Vás všech. 

      Vaše Svatava Štěrbová 
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 

 

Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 

Zasedání rady města v období od 15. 8. 2012  do 10. 10 .2012  : 
 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 
 

• Zprávu FÚ Tachov o provedené daňové kontrole na dokončené akce - Hřiště u MŠ 
Kladruby, Oprava hřbitovní zdi a na Program podpory výstavby nájemních bytů  
a technické infrastruktury pro rok 2003. 
• Rozhodnutí MěÚ Stříbro o povolení úplné uzavírky a stanovení objížďky přes 
Kladruby z důvodu uzavření mostu na silnici Stříbro – Benešovice. Platnost uzavírky  
do 23.09.2012 
• Veřejnou nabídku pozemků PF ČR dle § 7 zák.č. 95/1999 Sb. 
       -  k.ú. Láz u Kladrub – p.p.č. 1425/1 a 1929/4  
       -  k.ú. Pozorka u Kladrub – p.p.č. 242/4, 267/2, 267/7, 267/8  
          s tím, že město nemá o pozemky zájem 
• Stav pohledávek nájemce KD Kladruby p. Brestovanské k 18.9.2012 
• Situaci pronájmu restaurace U Koruny v Kladrubech 
• Vyhlášení soutěže PF ČR na prodej pozemku č. 937/1 v k.ú. Milevo o výměře 5346 
m2, cena 36.950,-Kč (pozemek u řeky na hranici katastru s k.ú. Kladruby u Stříbra)  
s tím, že město nemá o pozemek zájem 
• Informaci dle int. stránek rybářů – 29.09.2012 výlov rybníku Výrov  
• Návrh na instalaci pamětní desky rodáka Rudolfa Kohna na dům čp. 14 na Pozorce  
s tím, že bude rozhodnuto až po dohodě s majitelem domu 

• Informace o postupu zřízení autobusové zastávky na znamení v obci Brod u Stříbra  
u RD čp.  61 na základě požadavku obyvatel hájovny a mlýnu (p. Eret, p. Kasten)  
a schvaluje postupovat dále – projednání na DI Tachov  

• Sdělení Policie ČR DI Tachov k žádosti města o zvýšenou kontrolní činnost 
v Kladrubech i z důvodu vedení objízdné trasy přes Kladruby  

• Oznámení p. Přemysla Budína, Husova 208, Kladruby o záboru veřejného prostranství 
za účelem opravy fasády domu s tím, že zábor je dle obecně závazné vyhlášky 
bezplatný,  pokud nepřesáhne dobu tří měsíců (nahlášeno od 24.9. do 30.10.2012)  

• Prodloužení termínu uzavírky a tedy objízdné trasy přes Kladruby, a to do 31.10.2012     
• Protokol České školní inspekce o provedené následné státní kontrole v ZŠ Kladruby  

k přijetí opatření a odstranění nedostatků 
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Rada města   projednala  a     s c h v á l i l a   : 
• Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a městem Stříbro o poskytnutí finančního 
daru ve výši 3000,- Kč na organizační zajištění turistického pochodu Svatováclavskej 
vejšlap konaného dne 28.9.2012 
• Zařazení žádosti p. Hubkové Věry, Malé Dvorce 34, Přimda o umístění do domu 
s pečovatelskou službou do seznamu žadatelů  
• Prodejní cenu Kladrubského kalendáře na rok 2013 - 120,- Kč  
• Poskytnutí propagačního materiálu do tomboly na akci AHOJ prázdniny - 
propisovačky - 50 ks,  černé knihy o Kladrubech - 10 ks 
• Poskytnutí propagačního materiálu na pouťový fotbalový zápas "starších pánů" - 20 ks 
černých knih, 20 ks propisovaček 
• Připojení domu čp. 10 ve Vrbici do kanalizace v obci Vrbice, žadatelé Vladěna 
Rypová  
a Josef  Horvát 
• Provedení stavebních úprav domu čp. 10 ve Vrbici dle předloženého návrhu, žadatelé 
Vladěna Rypová a Josef Horvát 
• Nabídku firmy Belas, s.r.o. Stříbro na úpravu komunikace v obci Vrbice v ceně 
166.040,- Kč bez DPH s tím, že musí dojít k synchronizaci prací realizační firmy a prací 
prováděných panem Horvátem a sl. Rypovou             
• Zápůjčku místnosti na „Staré poště“  Rybářskému kroužku Kladruby 
• Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Mazeppa s.r.o. Plzeň na 
zorganizování výběrového řízení na akci "Víceúčelové hřiště v Kladrubech" za cenu 
15.000,-  Kč + DPH 
• Dokončení  projektu na výstavbu jednoho rybníku v Milevě projektantem p. V. Říhou, 
Tuněchody.  Z důvodu nevhodného podloží nelze realizovat výstavbu dvou rybníků 
• Výsledek výběrového řízení na akci "Výměna vodovodních řadů v obci Tuněchody" -  
vítěz firma Stamoza, s.r.o. Cheb  
• Přidělení bytu v DPS v Kladrubech – byt v přízemí 1+1 v pořadí dle seznamu  
• Uzavření mandátní smlouvy mezi městem Kladruby a Václavem Říhou, Tuněchody 9 

na zajištění inženýrské činnosti - výkon autorského, stavebního  
a technického dozoru investora při realizaci stavby "Tuněchody - Oprava vodovodu"  
za cenu 17.800,- Kč + DPH 

• Uzavření dohody o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi městem 
Kladruby a spol. EuropEL, s.r.o., Praha na připojení výrobny k distribuční soustavě 

• Uzavření dohody o převodu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy mezi městem 
Kladruby a spol. Freitag Project Development, s.r.o., Praha na připojení výrobny  
k distribuční soustavě 

• Uzavření mandátní smlouvy č. 5/7/2012 mezi městem Kladruby a Janem Kuvíkem, 
Třešňová 1290, Stříbro na stavební a technický dozor a práce koordinátora stavby na 
akci "Kladruby, Kostelní ulice - kanalizační a dešťové přípojky a stavební úpravy 
místní  komunikace“ za cenu 1% z konečné ceny stavby + cestovní náklady - 80,- Kč 
za jednu  návštěvu staveniště 
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• Výměnu kotle v čp. 197 v Husově ulici, nabídka firmy Zikostav, s.r.o.  za cenu  
37.991,- bez DPH 
• Nabídku na vybudování přístupového chodníčku do areálu MŠ ze Hřbitovní ulice  
za cenu  48.500,- bez DPH firmou Promonasta, s.r.o. 
• Výsledek výběrového řízení na akci "Kladruby, Kostelní ulice - kanalizační  
a dešťové přípojky a stavební úpravy místní komunikace"  - vítěz firma Strabag, a.s. 
Plzeň 
• Zápis do kroniky města Kladruby za rok 2011 
• Roční pronájem střechy domu čp. 194 v Husově ulici v Kladrubech (p. Winkler)  
k umístění  internetu od f. Internethome, s.r.o. pro provoz infokiosku, za cenu 4.500,- 
Kč ročně 
• Cenovou nabídku ing. Černého, Plzeň na výkon TDI a koordinátora BOZP při akci  
"Víceúčelové hřiště v Kladrubech" ve výši 68.000,- Kč 
• Zařazení žádosti o byt  p. Anny Zezulové, Kladruby, Kostelní 196 do seznamu 
žadatelů o přidělení bytu 
• Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy na pozemek část p.p.č. 1964/1  
v Kladrubech (zahrádka pod školou) s p. Michalem Šimanem dohodou ke dni 
30.09.2012  bez nároku na jakékoli finanční odškodnění  a schválení uzavření nové 
pozemkové  nájemní smlouvy s p. Martou Turkovou za stejných podmínek s tím, že 
dojde k úpravě plotu  tak, aby nebyli omezováni ostatní nájemci zahrad 
• Zařazení žádosti o byt  p. Michaely Valové, Revoluční 406, Kladruby do seznamu 
žadatelů o přidělení bytu (výměna bytu) 
• Poskytnutí 25 ks knihy Kladrubský klášter v pověstech, legendách a vyprávěních  
pro potřeby ZŠ Kladruby 
• Užívání a úpravu prostor prádelny v domě čp. 356 v Kladrubech manž. Kunzovým 
pro uskladnění mobilního vozíku pro tělesně postižené  
• Nabídku Regionální rozvojové agentury,  o.p.s. k vypracování žádosti na výstavbu 
kompostárny za cenu 40.000,- Kč 
• Nabídku p. Marka Demjana na zhotovení zadních vrat do MŠ v Kladrubech  
v hodnotě  17.300,- Kč 
• Ošetření poškozeného památného stromu u silnice na Skapce firmou KRS Skviřín 
v ceně do 3.953,- Kč 
• Výsledek výběrového řízení na akci „Kladruby - víceúčelové hřiště“, vítězná firma 
TUBEKO SPORT, spol. s r.o.  Rynholec, za cenu 2.002.400,22 Kč vč. DPH 
• Zařazení žádosti Tomáše a Veroniky  Kozákových, Zadní 355, Kladruby o větší byt           
• Prodloužení nájemní smlouvy na byt p.Vladislavě Kratochvílové, byt v domě  
čp. 359 - od 1.10.2012 do 31.12.2012  
• Poskytnutí sponzorského daru – propagačního materiálu o Kladrubech  na Vánoční 
ples studentů septimy Gymnázia Stříbro  - 5 černých knih o Kladrubech, 1 kniha 
Pověstí, 5 propisovaček, 1 kalendář 
• Poskytnutí příspěvku 4000,- Kč Nakladatelství Českého lesa, p. Procházka, 
Domažlice na vydání knihy CO ODNESL ČAS. (v knize budou uveřejněny i staré 
fotografie z Kladrub) 
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• Zajíždění pojízdné prodejny Pekárny Stříbro do spádových obcí města Kladruby 
• Umístění turistické tabulky Hornicko-historického spolku Stříbro na sloup VO  
na výjezdu na  Stříbro vlevo  (tabulka o velikosti 0,4x 0,6 m) 
 
Rada města   s o u h l a s i l a   : 
• S dělením pozemků dle GP č. 178-118/2012 a jeho zápisem do KN - pozemky  
v k.ú. Pozorka u Kladrub v souvislosti s realizací stavby Rekonstrukce RN Raška I  
(Jedná se o skutečné zaměření stavby, kdy  GP došlo k rozdělení p.p.č. 79/4  
v k.ú. Pozorka u Kladrub, která je vl. města Kladruby)  
 
Rada města   n e m á     n á m i t e k   : 
• K umístění reklamy firmy Hippo Shop - Susanne Leuchter,  na části p.p.č. 1950/1 
v k.ú. Milevo na veřejné prostranství s tím, že za umístění reklamy město bude  
požadovat roční  poplatek ve výši 500,-Kč . Přesné umístění reklamy bude projednáno 
se žadateli osobně 
• K předložené PD na stavbu zahradního domku na p.p.č. 580/8 v k.ú. Kladruby  
u Stříbra -  investor p. Jaroslav Nedvěd, Jílová 335, Kladruby s tím, že město Kladruby 
není povinno do budoucna zachovat  či zřizovat  přístup k předmětné stavbě  
• Ke stavbě oplocení pozemku p.p.č. 38/1 v k.ú. Tuněchody u Stříbra, žadatel  
p. Kindelmann, Stříbro s tím, že p. Kindelmann zajistí vypracování geom. plánu 
skutečného zaměření plotu a tento předá městu, aby mohlo být provedeno majetkové 
dořešení pozemku část p.p.č. 1441 v k.ú. Tuněchody u Stříbra  

 
Rada města    n e s c h v á l i l a   : 
• Provedení jakýchkoli úprav v bytě p. Soblahovského, v čp. 403 Revoluční ul., 
Kladruby,  doporučuje nabídnutí bytu v DPS v přízemí, který je nyní volný a je 
bezbariérový  
• Žádost p. Kunzové, Kladruby 356 o vymalování bytu z důvodu, že výskyt plísně byl 
zohledněn snížením nájemného 
• Poskytnutí příspěvku p. Jindřichu Novému, Kladruby, Hřbitovní ulice na arboristické 
ošetření dubu z důvodu, že strom se nachází na jeho pozemku   

 
Rada města    p o v ě ř i l a   : 
• Starostku města k jednání s p. Syrovým ohledně projednání odkupu pozemku, který 
bezprostředně sousedí s pozemkem u školních dílen, a to v souvislosti  
s výstavbou  víceúčelového hřiště v Kladrubech 
 
Rada města   d o p o r u č i l a   : 
• ZM schválit podání žádosti na PF ČR o zpracování privatizačního projektu na převod 
p.p.č. 1992/6 v k.ú. Kladruby u Stříbra a p.p.č. 2233 v k.ú. Kladruby u Stříbra  
do vlastnictví města (jedná se o pozemek u ČOV a u výjezdu z dílen v Revoluční ulici) 
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• ZM schválit změnu katastrální hranice mezi k.ú. Kladruby u Stříbra a k. ú. Milevo  - 
jedná se  o kat. hranici, kterou tvoří řeka v úseku obou směrů od silničního mostu přes 
silnici Kladruby  – Milevo za kamenolomem  
• ZM schválit přijetí dotace pro ZŠ Kladruby od MŠMT - EU peníze školám - 
Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost - v současné době poskytnuto 
60% z návrhu tj. 566.545,20 Kč 
• ZM schválit uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Stamoza, s.r.o. 
Cheb na akci "Výměna vodovodních řadů v obci Tuněchody" za cenu  903.567,34 Kč 
vč. 20% DPH 
• ZM schválit uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Strabag, a.s. Plzeň 
na akci "Kladruby, Kostelní ulice - kanalizační a dešťové přípojky a stavební úpravy 
místní komunikace" za cenu 2.336.521,- Kč vč. 20% DPH 
• ZM schválit podání žádosti na PF ČR o pronájem p.p.č. 152 v k.ú. Pozorka  
u Kladrub včetně následného podání žádosti o úplatný převod do vlastnictví města 
Kladruby formou  privatizačního projektu (rybník u kláštera) 
• ZM schválit výprodej nepotřebného majetku dle předloženého návrhu 
• ZM schválit odprodej p.p.č. 430/2 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 6m2 Správě 
železniční dopravní cesty, s.o. (zábor stavbou Optimalizace trati  Stříbro – Planá  
u  Mariánských Lázní),  cena dle znal. posudku 900,-Kč 
• ZM schválit prodloužení nájmu honebních pozemků ve vlastnictví města Kladruby  
v k.ú. Brod u Stříbra, k.ú. Benešovice a k.ú. Kladruby u Stříbra Honebnímu 
společenstvu Kladruby - Brod u Stříbra za stávajících podmínek do 15.3.2023 
• ZM schválit uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou TUBEKO SPORT, 
spol. s r.o. Rynholec na akci Kladruby - víceúčelové hřiště, za cenu 2.002.400,22 Kč  
vč. DPH 
• ZM schválit nákup materiálu na kanalizaci v obci Láz s tím, že p. Jaroslav Mašát 
zajistí výkopové práce a pokládku a zakoupí jednu šachtu 
• ZM schválit plnění rozpočtu města Kladruby k 31.8.2012 
• ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2012 
• ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene  
s Rybářským  svazem MO Stříbro na užívání a vstup na p.p.č. 152 v k.ú. Pozorka  
u Kladrub (rybník) pro rybářský kroužek  
• ZM schválit odprodej části p.p.č. 1441 v k.ú. Tuněchody za cenu 60,-Kč/ 1m2 s tím,  
že kupující uhradí veškeré náklady související s prodejem pozemku   
• ZM schválit návrh na směnu pozemků mezi městem Kladruby a s.p. Lesy ČR,  
a to st.p.č. 108 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 389 m2 za lesní půdu p.p.č. 197/18  
o výměře 446 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra a odprodej pozemku ve vlastnictví LČR 
st.p.č. 185/33 o výměře 239 m2. Pokud bude nesouhlas ze strany  LČR, tak jen věcné 
břemeno 
• ZM schválit podání žádosti na SÚS PK o bezúplatný převod pozemků dotčených 
stavbou chodníků  v Revoluční a Husově ulici v Kladrubech  
- P.p.č. 2252 o výměře 404 m2 
- P.p.č. 2008/19 o výměře 8 m2 
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- P.p.č. 2250/1 o výměře 51 m2 
- P.p.č. 2250/2 o výměře 37 m2 
- P.p.č. 2251/1 o výměře 308 m2 
- P.p.č. 2251/2 o výměře 430 m2  vše v k.ú. Kladruby u Stříbra  
• ZM schválit podání žádosti na PF ČR o zřízení věcného břemene přístupu  
k nemovitosti ve vlastnictví města k budově čp. 353  na st.p.č. 585 v k.ú. Kladruby  
u Stříbra, přístup přes p.p.č 202/1 v k.ú Kladruby u Stříbra, která je ve správě PF ČR 

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

• ZM schválit odprodej pozemku st.p.č. 108 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 389 
m2 za cenu 3700,-Kč  s.p. Lesy ČR (jedná se o pozemek, který byl dotčen stavbou 
hráze rybníku Raška I) 

 

Rada města    u l o ž i l a   : 
• Starostce města- napsat nájemnici restaurace U Koruny p.Brestovanské dopis s tím,  
že neplatí nájemné v dohodnutých  termínech 

 

Zasedání zastupitelstva města dne 26.9. 2012  : 
 

Zastupitelstvo města    v z a l o    n a      v ě d o m í    : 
•  Zápis č. 3/2012 z jednání kontrolního výboru města Kladruby konaného dne 
11.9.2012 

 

Zastupitelstvo města    projednalo  a   s c h v á l i l o    : 
• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 27.6.2012 
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení  
• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2012   
• Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.8.2012  
• Výprodej nepotřebného majetku města dle předloženého návrhu s tím, že k 
navrženým cenám bude připočteno DPH a školní majetek bude před výprodejem 
převeden městu  
• Podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje - Správa a údržba silnic  
o bezúplatný převod pozemků do vlastnictví města – jedná se o pozemky, které byly 
dotčeny stavbou chodníku v Brodu u Stříbra 
    P.p.č. 1606/2 o výměře 71  
  P.p.č. 1606/3 o výměře 24 m2  

P.p.č. 1665/1 o výměře 278 m2  
P.p.č. 1666/3 o výměře 92 m2  vše v k.ú. Brod u Stříbra  

• Smlouvu o zřízení věcného břemene a o právu stavby  č. IV-12-007992/VB/001 
Kladruby,  Husova 393, OZE, kNN , p.p.č. 1999/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra mezi 
městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. - jedná se o novou skříň SR622  
u transformátoru v parku pod základní školou – z důvodu FVE.  Náhrada za věcné 
břemeno 1000,-Kč  
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• Podání žádosti na Krajský úřad Plzeňského kraje - Správa a údržba silnic  
o bezúplatný převod  pozemků do vlastnictví města – jedná se o pozemky, které byly 
dotčeny stavbou chodníku Kladruby u Stříbra a Pozorka u Kladrub – stavby 
bezbariérové propojení kláštera se středem města. Jedná se o pozemky: 

- P.p.č. 2071/4 o výměře 100m2 
- P.p.č. 2236 o výměře 393 m2 
- P.p.č. 2237 o výměře 704 m2 
- P.p.č. 2238 o výměře 90 m2 
- P.p.č. 2239/2 o výměře 103 m2 
- P.p.č. 2240 o výměře 87 m2   vše v k.ú. Kladruby u Stříbra  
- P.p.č. 231/12 o výměře 1869 m2 
- P.p.č. 300 o výměře 546 m2  
- P.p.č. 301/1 o výměře 333 m2 
- P.p.č. 231/4 o výměře 60 m2 
- P.p.č. 231/5 o výměře 61 m2 
- P.p.č. 231/11 o výměře 599 m2 
- P.p.č. 299 o výměře 296 m2  vše v k.ú. Pozorka u Kladrub 

• Podání žádosti na PF ČR o zpracování privatizačního projektu na převod p.p.č. 
1992/6 v k.ú. Kladruby u Stříbra a p.p.č. 2233 v k.ú. Kladruby u Stříbra do 
vlastnictví města (jedná se o pozemek u ČOV a u výjezdu z dílen v Revoluční ulici) 
• Změnu katastrální hranice mezi k.ú. Kladruby u Stříbra a k.ú. Milevo  (jedná se  
o kat. hranici, kterou tvoří řeka v úseku obou směrů od silničního mostu přes silnici 
Kladruby - Milevo za kamenolomem) 
• Podání žádosti na PF ČR o pronájem p.p.č. 152 v k.ú. Pozorka u Kladrub včetně 
následného  podání žádosti o úplatný převod do vlastnictví města Kladruby formou 
privatizačního projektu (rybník u kláštera) 
• Přijetí dotace pro ZŠ Kladruby od MŠMT - EU peníze školám - Operační program 
vzdělávání  pro konkurenceschopnost - v současné době poskytnuto 60% z návrhu tj. 
566.545,20 Kč 
• Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Stamoza, s.r.o. Cheb na akci 
"Výměna vodovodních řadů v obci Tuněchody" za cenu 752.972,78 Kč + 20% DPH  
tj. 150.594,56 Kč, celkem 903.567,34 Kč  
• Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Strabag, a.s. Plzeň na akci 
"Kladruby, Kostelní ulice - kanalizační a dešťové přípojky a stavební úpravy místní 
komunikace" za cenu  1.947.101,- Kč + 20% DPH tj. 389.420,- Kč, celkem 
2.336.521,- Kč  

• Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou TUBEKO SPORT, spol. s r.o.  
Rynholec na akci Kladruby - víceúčelové hřiště, za cenu 1.668.666,85 Kč + 20% 
DPH tj. 333.733,37 Kč,  celkem 2.002.400,22 Kč  

• Prodloužení nájmu honebních pozemků ve vlastnictví města Kladruby v k.ú. Brod  
u Stříbra, k.ú. Benešovice a k.ú. Kladruby u Stříbra Honebnímu společenstvu 
Kladruby - Brod u Stříbra za stávajících podmínek do 15.3.2023 

• Nákup materiálu na kanalizaci v obci Láz v ceně  150.000,- Kč 
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Jednání starostky a místostarosty města : 
 
21.6.   -   členská schůze Stříbrského regionu (místostarosta) 
22.6.   -   jednání se zástupcem  SOČ Černošín (starostka) 
27.6.   -   jednání se zástupcem firmy Ekodepon (starostka) 
27.6.   -   zasedání rady města 
27.6.   -   zasedání zastupitelstva města 
11.7.   -   jednání na MěÚ Stříbro, OVÚP ohledně stavby kompostárny v Kladrubech   
               (místostarosta) 
17.7.   -   jednání se zástupcem firmy ohledně vyúčtování dotací (místostarosta) 
24.7.   -   jednání s firmou MBF Praha ohledně FVE v k.ú. Pozorka (starostka) 
24.7.   -   jednání v bance ohledně SOČ Černošín (starostka) 
24.7.   -   zasedání rady města  
26.7.   -   jednání se zástupcem Kladrubských lesů  (starostka) 
  6.8.   -   jednání s vedoucím odboru výstavby MěÚ Stříbro (starostka) 
  7.8.   -   jednání SOČ Černošín v Karlových Varech (starostka) 
  8.8.   -   jednání na PF ČR v Plzni (starostka) 
  9.8.   -   kontrolní den na stavbách chodníků s dozorem stavby (starostka) 
  9.8.   -   jednání se zástupcem Správy a údržby silnic ve Stříbře (starostka) 
10.8.   -   jednání se zástupci  VaK Stříbro (starostka) 
15.8.   -  zasedání rady města 
16.8.   -  jednání s firmou Elektrowin (starostka) 
21.8.   -  jednání s Pozemkovým úřadem Tachov ohledně pozemkových úprav  
 (starostka) 
24.8.   -   jednání v bance ohledně SOČ Černošín (starostka) 
28.8.   -  jednání se zástupcem firmy Zevyp-pozemky (starostka) 
29.8.   -  zasedání rady města 
30.8.   -  jednání se zástupcem spol. ČEZ ohledně výstavby víceúčelového hřiště  
 (starostka) 
30.8.   -  předání staveniště firmě Stamoza - Tuněchody - Oprava vodovodních řadů  
 (starostka) 
  3.9.   -  jednání se zástupcem firmy Mazeppa Plzeň ohledně zpracování výběrového  
 řízení na akci - Kladruby - víceúčelové hřiště (starostka) 
  5.9.   -  jednání se zástupcem firmy Strabag ohledně akce - Kladruby, Kostelní ulice –  

   výměna vodovodních řadů a úpravy MK (starostka) 
  5.9.   -  jednání s ředitelkou MŠ Kladruby (starostka) 
  7.9.   -  jednání se starostou města Stříbro (starostka) 
11.9.   -  porada starostů Stříbrského regionu (starostka) 
12.9.   -  jednání se zástupcem firmy Ginkgo ohledně výsadby zeleně (místostarosta) 
17.9. -  jednání s Pozemkovým úřadem Tachov ohledně pozemkových úprav (starostka) 
18.9.   -  jednání se zástupcem firmy Ekodepon (starostka) 
19.9.   -  zasedání rady města 
20.9.  -   kolaudace staveb - Bezbariérový chodník v ulici Husova a Revoluční  

  v Kladrubech (místostarosta) 
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20.9.   -  kontrolní den stavby - Tuněchody - Oprava vodovodních řadů (starostka) 
24.9. - seminář s ředitelem Státního fondu rozvoje bydlení a náměstkem ministra 
              pro místní rozvoj (starostka) 
25.9.   -  zasedání rady cestovního ruchu Tachovska  (starostka) 
25.9.   -  jednání s projektanty víceúčelového hřiště v Kladrubech (starostka) 
26.9.   -  zasedání rady města 
26.9.   -  zasedání zastupitelstva města 
27.9.   -  jednání Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka) 
27.9. - jednání s majiteli sousedního pozemku při výstavbě víceúčelového hřiště  
              v Kladrubech (starostka) 
1.10.   -  předání staveniště stavby víceúčelového hřiště v Kladrubech firmě Tubeko  
    Sport Rynholec (starostka) 
4.10.   -  kontrolní den stavby - Tuněchody - Oprava vodovodních řadů (starostka) 
8.10.   -  jednání se zástupci MO Rybářského svazu Stříbro ohledně rybníka u kláštera  
              (starostka) 
10.10. -  jednání s ředitelem muzea ve Stříbře (starostka) 
11.10. -  jednání s kaplanem města (starostka) 
11.10. -  kontrolní den stavby - Tuněchody - Oprava vodovodních řadů (starostka) 
15.10. -  jednání se zástupcem firmy Ginkgo ohledně úpravy parčíku po demolici  
    domu v Revoluční ulici v Kladrubech  (starostka, místostarosta) 
16.10. -  jednání s ředitelkou muzea v Tachově (starostka) 
17.10. -  jednání se zástupci Policie ČR (starostka) 
17.10. -  zasedání rady města 
17.10. -  zasedání zastupitelstva města 
18.10. -  zasedání rady Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka) 

Irena Lıriková 
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Výsledky voleb do zastupitelstev krajů konané dne 12.10.-13.10.2012 
 

Okrsek č.1 – Kladruby, Milevo, Pozorka 
 
 
 
 
 
Strana     hlasy 
„Sdružení nestraníků“   1 
Volte Pr.Blok www.cibulka.net  4 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 5 
SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ-SNK 4 
Komunistická str. Čech a Moravy 119 
Strana zelených    64 
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 10 
Česká str.sociálně demokrat.  80 
TOP 09 a Starostové pro Plz.k.  7 
Občanská demokratická strana  78 
Koalice pro plzeňský kraj  10 
Strana svobodných občanů  2 
Česká pirátská strana   8 
 
 

Okrsek č.2 – Brod  
 
 
 
 
 
Strana    hlasy 
Volte Pr.Blok www.cibulka.net  1 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 1 
SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ-SNK 1 
Komunistická str. Čech a Moravy 3 
Strana zelených   1 
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 3 
Česká str.sociálně demokrat.  1 
TOP 09 a Starostové pro Plz.k.  1 
Občanská demokratická strana  12 
Česká pirátská strana   3 
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Okrsek č.3 – Láz a Vrbice 
 
 
 
 
 
Strana    hlasy 
„Sdružení nestraníků“   1 
Volte Pr.Blok www.cibulka.net  0 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 1 
SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ-SNK 0 
Komunistická str. Čech a Moravy 22 
Strana zelených   4 
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 3 
Česká str.sociálně demokrat.  0 
TOP 09 a Starostové pro Plz.k.  0 
Občanská demokratická strana  1 
Koalice pro plzeňský kraj  0 
Strana svobodných občanů  0 
Česká pirátská strana   0 
 
Celkem 
 
Strana    hlasy 
„Sdružení nestraníků“   2 
Volte Pr.Blok www.cibulka.net  5 
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 7 
SDRUŽENÍ PRO NÁŠ KRAJ-SNK 5 
Komunistická str. Čech a Moravy 144 
Strana zelených   69 
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM! 16 
Česká str.sociálně demokrat.  81 
TOP 09 a Starostové pro Plz.k.  8 
Občanská demokratická strana  91 
Koalice pro plzeňský kraj  10 
Strana svobodných občanů  2 
Česká pirátská strana   11 

 
 
 
 
 

Hana Floriánová 
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  Výprodej nepotřebného majetku Města Kladruby  
        

Poř č. Název ks 
Cena bez 

dph/ks 

1 Smaltované umyvadlo s dřevěnými okraji 2 50,- 

2 Smaltovaný žlab na mytí 1 100,- 

3 Propanbutanové lahve velké (73 l) 3 100,- 

4 Křovinořez Stihl 420 FS 3 6.000,- 

5 Nádrž na vodu na valníkovém podvozku  1 6000,-  

6 Skříň policová dvoukřídlá 1 100,- 

7 Skříň šatní dvoukřídlá 1 100,- 

8 Skříň šatní dvoukřídlá 1 80,- 

9 Válenda s matrací  3 100,- 

10 Válenda s matrací  1 70,- 

11 Kuchyňská lavice 1 100,- 

12 Křesílko s čalouněnými opěradly 1 50,- 

13 Křesílko vzorované 1 50,- 

14 Křesílko červené 2 50,-  

15 Plechová registrační skříň 1 100,- 

16 Stůl kancelářský žaluziový 1 300,- 

17 Stůl kancelářský zásuvkový 1 200,-  

18 Skříň dvoukřídlá nízká 1 80,- 

19 Sedadla z kinosálu 28 200,- 

20 Pozinkovaný vlnitý plech 83x200 48 80,- 

21 Profilovaný plech 100x47 215 20,- 

22 Železobetonové pražce 14x21x122-150 18 20,- 

23 Betonové zlomky do základů 1m3 zdarma 

24 Betonový přístřešek na popelnice 3 50,- 

25 Šamotové cihly 30x17x6 38 5,- 

26 Šamotové cihly 25x12,5x6,5 69 5,- 

27 Šamotové cihly 13x25x3 169 2,- 

28 Šamotové cihly 25x12,5x10 55 7,- 

29 Obrubník 24x100x10 28 25,- 
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30 Lavice školní zelená  10 50,-  

31 Lavice školní žlutá 10 50,-  

32 Lavice školní modrá 10 50,- 

33 Lavice školní šedá 10 50,- 

34 Židle školní zelená 10 30,- 

35 Židle školní žlutá 10 30,- 

36 Židle školní modrá 10 30,- 

37 Židle školní šedá 10 30,- 

38 Katedra učitelská 3 100,- 

39 Skříňka dvoudvéřová 4 100,-  

40 Skříňka zasklená mělká 4 100,-  

41 Skříň šatní plechová 2 100,- 

42 Stůl mycí 2 100,- 

43 Dveře 60 L,P 2 100,- 

44 Dveře 70 L,P 2 100,-  

45 Lamino deska  50x100cm 1 50,-  

46 Tabule deska 1 50,-  
Jaroslav Pospíšil  

 
 
INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 
 

M a t e ř s k á     š k o l a       
  

Životospráva v MŠ: 

Dětem je poskytována plnohodnotná a vyvážená strava, 
je dodržována  zdravá technologie přípravy pokrmů, mezi 
jednotlivými jídly jsou zachovány intervaly (3 hod.).  

Nabízíme také dietní a bezlepkový jídelníček. 

 Školní stravování se řídí spotřební normou ( spotřební 
koš). Spotřební koš stanovuje vyživovací hodnoty a finanční 
normu, která stanovuje finanční limit na pořízení jednotlivých 
jídel. Jídelní lístky se sestavují dle zásad správné výživy  
s hlavní kuchařkou a vedoucí ŠJ. 
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Děti dostávají denně zeleninu (např. rajče, okurka, paprika, kedluben) k přesnídávce a k 
svačině. V případě finanční úspory     dostávají děti ovoce i po obědě. Zeleninu také 
upravujeme tepelně –  květák, mrkev, brokolice a kapusta.  

Každý týden mají děti jogurt, tvarohový výrobek, pudink apod. 

Luštěniny mají také podle spotřebního koše v dostatečné míře (např. čočka, hrách  
a fazole), buď jako hlavní jídlo nebo do luštěninových polévek. Cizrnovou mouku 
používáme jako zahušťovadlo. Pomazánku k přesnídávce děláme také cizrnovou. Do 
polévek dáváme jako vložku jáhly nebo pohanku, sóju používáme místo masa  
do gulášové nebo dršťkové polévky.   

Děti jsou vedeny k slušnému chování při stolování, užívání příboru, do jídla se děti 
nenutí, avšak hledají se motivační prvky k tomu, aby se odstranila vybíravost,  
či odmítání jídla z důvodu jeho neznalosti.  

1x za 14 dní je slané nebo sladké bezmasé jídlo – dle spotřebního koše. Kynuté 
knedlíky, rýže, těstoviny se mohou podávat pouze 1x za týden, brambory až 3x týdně.  

Jídelníček musí obsahovat různé druhy mas včetně ryby. 

Pitný režim je dodržován po celý den. Děti mají na výběr čaj, ovocné nápoje, či vodu  
v libovolném množství. 

Do mateřské školy nelze donášet a ani tam konzumovat vlastní potraviny- mohou 
být neznámého původu a tedy zdrojem nákazy!  

Renata Zíková 

  
 
Podzim u „Berušek a Broučků" 
 

Dovedeš to jako podzim 
radovat se z barviček? 
Půjčil si je od sluníčka 
a posledních kytiček. 

 
Rozdával je trávě, stromům, 

také šípkům na keři, 
ať se kolem dobře dívá, 
kdo mi to teď nevěří. 

 
My „Berušky a 

Broučci“  to umíme! 
Podnikáme vycházky do 
podzimní přírody, díváme 
se a stále objevujeme něco 
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nového. Pozorujeme změny v přírodě a radujeme se, jak je krásně barevná. 
Velmi se nám zalíbilo v „kaštánkové aleji“ – zahráli jsme si zde několik 

pohybových her a také zasoutěžili. A protože myslíme i na to, že přijde zima  
a zvířátka v lese budou potřebovat naši pomoc, udělali jsme si zásoby kaštanů  
a žaludů, které v zimě odneseme do krmeliště.  

                                                                               Marcela Jandíková 
 

 
Co děláme ve školce? 

Tak třeba – nasloucháme pohádce. O čem je ta pohádka? Byla jednou 
kůzlátka… 
I naše Sluníčka poslouchala pohádku O kůzlátkách a každý den jinou. Děti se tak 

mohly seznámit s několika verzemi tohoto oblíbeného příběhu a díky němu poznat 
několik vlků – vychytralého, zlého, ale i hloupého a vlka popletu. Známá pohádka 
v několika podobách pomohla dětem objevovat různé varianty příběhů, charakterové 
vlastnosti hrdinů, procvičily si jednoduché početní situace a seznámily se s pohádkou 
ve veršované podobě i v próze. Děti si rády všechny příběhy zahrály v malých 
dramatických etudách, při kterých se přestaly ostýchat mluvit a vystupovat před 
publikem. Pohádkový týden se nám velmi líbil a už se těšíme na další. 

 
Zuzana Křížová 

 
 

Skřítek Podzimníček mezi dětmi 
 Mezi děti ze třídy Koťat zavítal skřítek Podzimníček, který je seznámil  
s podzimními proměnami přírody. Děti si na procházce nasbíraly podzimní plody, 
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kaštany, žaludy, šípky, trnky. Kaštany darovaly myslivcům pro zvířata, šípky si usuší na 
čaj. Kaštany děti sbíraly i se svými rodiči, nejlepším sběračem byl Kubík Špaček. 
Také si povídaly o barevném listí, dozvěděly se, proč listí opadává, a naučily  
se poznávat a pojmenovat listy kaštanu, javoru, lípy, dubu. Při vycházkách si děti 
všímaly, jak krásně umí podzim malovat. 

 
                                                  

Ladislava Pauchová, Petra Kertysová 
 
Začátek školního roku 2012/2013 

Tak je tu opět nový školní rok, a proto mi dovolte poskytnout několik 
informací o našem předškolním zařízení. Ve 3 třídách bylo přivítáno 64 děti, z nich 22 
je předškolních. Po 1.lednu 2013 by se měly ve třídách objevit ještě 3 nové děti.  
 Personální obsazení se od loňska nezměnilo : v I. třídě u Sluníček zůstává Z. 
Křížová a A. Medová, ve II. u Koťat L. Pauchová  a P. Kertysová a ve III. u Broučků 
M. Jandíková.  O čistotu a pořádek vnitřních prostor MŠ se stará  A. Demjanová, 
částečně i M. Duspivová. Stravování a celý provoz hlavní kuchyně leží na bedrech 
R. Zíkové a opět i  na M. Duspivové. 
 Díky změnám ve školském zákoně a vyhlášce o školním stravování  
(již zmiňováno v předchozím Zpravodaji ) jsme i v našem předškolním zařízení navýšili 
ceny stravného a zavedli poplatky za vzdělávání i dětem s odkladem školní docházky. 
Rodiče platby provádějí nyní ne v hotovosti jako dříve, ale převodem z účtu na účet. 
 Nabídkou letošního roku je i odpolední výuka anglického jazyka pro skupinu 
dětí od 4 let. Prozatím se mohou do konce kalendářního roku rodiče rozhodnout, zda 
využijí služeb kvalifikovaných lektorů. 
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Nová hlavní kuchyně 
 V  předcházejícím Zpravodaji jsme avizovali rekonstrukci hlavní kuchyně 
plánovanou na období prázdnin.  Vše se uskutečnilo, z kuchyně zmizela stará 
vzduchotechnika i elektrické rozvodní kabely. Odstraněno bylo i nefunkční litinové 
větrací potrubí. Stávající obklady a dlažby nahradily dlažby nové ………. 

Zkrátka a dobře – paní kuchařky mají nyní příjemně bílé a béžové pracovní 
prostředí, a to je určitě povede k vyhledávání nových nápadů a trendů zdravého  
a chutného stravování. 

Alena Medová 
 

Víte, že : 
- 17.10. proběhlo fotografování dětí se zimním motivem  
- 18.10. se všechny děti MŠ zúčastnily programu Ekocentra Tymiánek : „Putování 

podzimní přírodou se skřítkem Podzimníčkem“ 
- chystáme „Veselé dračí létání“   (dle vhodného počasí ) 
- plánujeme tradiční „Štrůdlování“ v I.třídě 
 
Poděkování 
 Náš dík patří vedení Městského úřadu v Kladrubech za novou zámkovou 
dlažbu na všech přístupových cestách v celém areálu MŠ. Zmizel tak poničený, 
nevzhledný asfalt a dětem se tak naskýtá jedinečná možnost prohánět se při pobytu 
venku se svými odrážedly, koloběžkami, koly a tříkolkami po široké „dálnici“. 

Taktéž děkujeme za nová dvoukřídlá vrata ze severu budovy určená pro 
zásobování naší  kuchyně . 

                    Alena Medová 
 

Z á k l a d n í      š k o l a : 
 

 
Mini Globe Games 
Ve čtvrtek 11. října se zástupci 2. stupně už poněkolikáté zúčastnili soutěže Mini Globe 
Games ve Stříbře. Z naší školy soutěžila dvě družstva po pěti členech – mladší a starší.  
Na vyznačené trati jsme plnili různé úkoly. Po dokončení jsme hráli různé hry a čekali 
na vyhlášení. Družstvo mladších se dokonce umístilo na slušném 4. místě. 
 

Marek Duřpek, VIII. 
Hamleteen 
16. října dopoledne jsme se my žáci 7., 8. a 9. třídy vydali do divadla Alfa v Plzni. Jeli 
jsme na divadelní hru s názvem Hamleteen, což byla upravená Shakespearova tragédie 
Hamlet. Představení bylo určeno teenagerům, proto byly některé momenty udělány tak, 
aby působily vtipně, částečně to bylo převedeno do současnosti, spíš by se dalo říct,  
že to byla komedie, i když na konci představení všichni zemřeli, stejně jako v originále.  
Hodně jsme s nasmáli. Herci byli skvělí. Byl to pěkný zážitek. 

Andrea Jančová, VIII. 
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Den cyklistiky 
Třetího října byl pro 2. 
stupeň uspořádán 
„cykloden“, nebo spíš 
„cykloodpoledne“.  
Mohli jsme se 
rozhodnout, zda 
pojedeme na výlet na 
kolech, nebo 
zůstaneme ve škole a 
budeme plnit 
cyklistické úkoly tam.  
Ti, kteří zůstali ve 
škole, se vystřídali na čtyřech stanovištích – postupně se zabývali zdravovědou, 
vyzkoušeli si jízdu zručnosti před školou, vyplňovali dopravní testy a plnili další úkoly 
v počítačovém programu. 
My, kteří jsme jeli na kolech, jsme se rozdělili do dvou skupinek, první jela s panem 
učitelem Novým, druhá s panem učitelem Kindelmannem. Naše skupinka jela přes Láz 
a Vrbici, vyjeli jsme nad kopcem do Stříbra. Kousek jsme jeli po silnici na Kladruby, 
pak jsme zabočili na polní cestu a dojeli až ke hřbitovu. Pak následovala už jen snadná 
cesta do školy a focení uřícených cyklistů:-) 

Stanislava Kožnarová, VIII. 
 

 
Jak chutná ugali? 
Ve středu 17. října jsme se 
s paní učitelkou Dusíkovou 
vypravily do Prahy, kde se 
konala beseda, kterou 
pořádalo centrum Narovinu. 
Akce se zúčastnil i jeden 
z keňských koordinátorů 
adopcí na dálku Ben. Ten nám 
předvedl, jak se připravuje 
tradiční keňský čaj, nejprve to 
byl černý čaj s mlékem a 
potom druhý způsob – čaj se 
zázvorem. Tento čaj byl dost 
silný. Potom nám ještě uvařil 
nejběžnější keňské jídlo ugali. 
Jak Ben říkal, tohle jídlo prý 
v Keni můžou jíst od prvního 
dne v roce až po ten poslední. Připravuje se z bílé kukuřičné mouky a vody a Keňané ho 
jedí s masem, různými omáčkami, fazolemi, nebo třeba se zelím. Chutnalo to podobně 
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jako náš knedlík... Později jsme se ještě podívali na krátký film a nějaké fotografie 
z Keni a mohli jsme se Bena ptát na to, co nás o životě v Keni, nebo o fungování adopcí 
na dálku zajímá. Bylo to velmi zajímavé.  

Nikola Brzobohatá IX. 
 

 
Podzimní lezení na obtížnost – Velká cena časopisu Lidé a Hory 
 Skončil čas prázdnin, začaly školní povinnosti a s nimi se „rozjely“ i zájmové 
kroužky, tedy i ty horolezecké. Letní přestávka byla znát nejen na některých 
závodnících, ale i na účasti, která tentokrát nebyla z nejvyšších. Možná za to mohlo i 
chladné počasí, které přinutilo lezce nasadit kulichy a dokonce i rukavice. Ani to však ty 
nejlepší nezastavilo a opět jsme mohli vidět spoustu výborných výkonů na pěkně 
postavených cestách.  Dvě kvalifikační určily finalisty a ti pak bojovali v odpoledním 
finále.  
To spočívalo v přelezení jedné finálové cesty, která svojí náročností většinou rozhodla  
o tom, kdo obsadí stupně vítězů. Kluci a děvčata ve dvou nejstarších kategoriích  
si zakládali lano sami, což ještě zvyšovalo obtížnost a také nebyla nouze o pády do lana. 
Ale na to jsou tak zkušení lezci zvyklí a tak se možná polekali jen náhodní kolemjdoucí, 
kteří také závody sledovali přes plot areálu. 
 20.října nás ještě čekají závody v hale TJ Lokomotiva v Plzni, které se letos 
ještě nezapočítávají do celkového pořadí Rock Point Překližka Cupu. V prosinci pak 
bude seriál zakončen Mikulášským Boulder Cupem opět ve Stříbře. 
Výsledky: 
H1 1. V. Čechura /HK Maglajz Kladruby /, 2. V.Pechmann , 3. S.Pechmann/oba Břasy/ 
D1 1.  A.Týfová , 2. P.Jandová /obě Gekon Praha/ /, 3. T. Chudáčková /HK Skoba  
Stříbro/ 
H2 1. M.Honsig /Tachov/, 2. A.Kopřiva /Adrenalin Pit Praha/, 3. A.Pechmann /Břasy/ 
D2 1. T.Kubátová /Los Pedos Plzeň/, 2. K. Matúšová  / HK Skoba  Stříbro/, 3. K. 
Jandová  /Gekon Praha/ 
H3 1. J. Lorenc /Cheb/, 2. M.Dobranský /Třebýcinka Climber Club/, 3. L.Zezula  /HK 
Skoba Stříbro/ 
D3 1. L.Kepková, 2. Z. Bunková /obě HK Skoba Stříbro/, 3. K. Boučková /Cheb/ 
H4 1. M.Buřič /Cheb/, 2. F.Švarc, 3. V. Blažek /oba HK Maglajz Kladruby 
D4 1. V. Hálová /Los Pedos Plzeň/ 
 Více info a fotogalerie na www.skoba.ddm-stribro.cz  

Pavel Nový 
 
Střípky ze ZŠ 
- Období letních prázdnin bylo věnováno poměrně významným úpravám v budovách 
školy a blízkém okolí. Největší akcí byla výměna stávajících ventilů za termostatické  
u topných těles v celé škole, oprava terasy a schodiště před budovou druhého stupně, 
modernizace učebny 6. třídy, malování vnitřních prostor, opravy krytů topných těles 
v tělocvičně a spousta dalších běžných oprav, které jsou vždy po skončení školního roku 
nutné... 
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- Zahájení školního roku se uskutečnilo 3.září před budovou školy u kaštanu. Přivítali 
jsme 33 nových prvňáčků a celkem ve školním roce 2012 – 13 v naší škole nastoupilo  
192 žáků  
- V prvním školním týdnu /5.9./se konal už tradiční orientační běh, který byl tentokrát  
zaměřen na historii kláštera a žáci museli prokázat  spíše své znalosti než fyzickou 
kondici  
- 7.9. byla celá naše škola pozvána městským úřadem na dvůr Sulanova statku, kde 
jsme mohli za krásného počasí zhlédnout divadelní představení „Ať žije Kocourkov“  
a také výstavu fotografií místního fotografického klubu... 
- 8.9. navštívili osmáci  Techmánii v areálu bývalé plzeňské Škodovky... 
- 14.9. si mohli šesťáci „na vlastní kůži“ vyzkoušet, jak fungují některé fyzikální 
zákony v Dnech vědy na ulici, které se konaly v Plzni... 
- 18.9. mohli žáci z čtvrté a páté třídy na vlastní oči vidět jak žijí bobři. V rámci 
exkurze navštívili lokalitu u Lesné, kde bobři žijí... 
- 18. a 20.9. si  mohly děti z prvního stupně prohlédnout kladrubskou Ponyfarmu, kde je 
provedl a o koních vyprávěl pan Kraus. Děkujeme ☺ 
- 23.9. se ve Stříbře konal čtvrtý závod Rock Point Překližka Cupu 2012  - Podzimní 
lezení na obtížnost /viz. článek/ 
- 1.10. navštívili žáci osmé třídy v rámci přírodovědné exkurze plzeňskou ZOO... 
- 3.10. zahráli a zazpívali páťáci seniorům v DPS a také se v základní škole uskutečnil 
Den cyklistiky... 
- 4.10. vyjeli prvňáčkové a druháčkové za kulturou do plzeňského divadla Alfa, kde  
zhlédli hru „Čarovná rybí kostička“ 
- 8.10. V rámci festivalu „Jeden svět“, který pořádá organizace Člověk v tísni, viděli 
v Plzni žáci deváté třídy působivý film „Hlad“... 
- 11.10. Družstva mladších a starších žáků z druhého stupně se zúčastnila Mini Globe 
Games /přírodovědná a zeměpisná vědomostní soutěž pro školy tachovského okresu/ ve 
Stříbře... 
- 12.10. vyrazili čtvrťáci do Stříbra, kde sbírali poznatky v místním muzeu. Zpátky  
do Kladrub pak šlapali pěkně po svých ... ☺  
- 16.10. viděli žáci 7. – 9. třídy netradiční podání Hamleta v divadle Alfa v Plzni 
nazvané „Hamleteen“, které se způsobem provedení velmi přiblížilo dnešním 
teenagerům /mladistvým/ a sklidilo velký úspěch ... 
- 17.10. Na besedu s keňskými koordinátory centra Narovinu vyjelo několik žáků naší 
školy do Prahy. Beseda byla zpestřena ochutnávkou tradičního keňského pokrmu 
„ugali“, který se vaří z kukuřičné mouky, vody ... 
- 20.10. pořádalo občanské sdružení Climber lezecké závody pro děti na horolezecké 
stěně Hannah v hale plzeňské Lokomotivy. Tento závod se letos konal zkušebně a příští 
rok by se měl stát jedním ze závodů Rock Point Překližka Cup 2013. Za HK Maglajz se 
zúčastnili Filip Švarc, Vašek Blažek a Vojta Čechura. Filip s Vaškem obsadili 
v kategorii H4 druhé a třetí místo,Vojta zvítězil v kategorii H1. 

         Pavel Nový 
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Hasiči informují  
 
 Dne 29.9.2012 se uskutečnil sběr železa a také se 
odpoledne uskutečnil výjezd jednotky k požáru lesa  
u Lázu.  
 Dne 13.10.2012 byl proveden přechod aut a hasičské 
techniky na zimní období.  
 Naši mladí hasiči se připravovali na podzimní soutěž 
s názvem „Plamen“, která proběhla 20.10.2012 
v Konstantinových Lázních a naše družstvo obsadilo 2. 
místo ! 
 

  František Ammerling 
 

 
Včelařské okénko – něco o medu 
 
Krystalizace medu- je přirozený proces, při kterém med ztuhne. Krystalizací se pro 
člověka důležité látky obsažené v medu neničí. Včelí med krystalizuje během 
několika týdnů až měsíců. Jen výjimečně se vyskytují medy, které nekrystalizují.  
Do tekutého stavu jej lze převést opatrným zahříváním. Falšované medy krystalizují 
buď obtížně, nebo vůbec. Cukernatění medu je laický výraz pro krystalizaci medu. 
Může svádět k mylné představě, že takový med je nějakým umělým způsobem 
vytvořen z cukru nebo že se med přeměnil v obyčejný cukr. Pastovaný med je 
v principu zkrystalizovaný med, který byl během krystalizace míchán, takže se 
nemohly vytvořit velké krystaly tvořící tuhost medu. Je také plnohodnotný jako 
původní tekutý med, jeho výhodou je, že se již neroztéká, z namazaného chleba 
nekape, a proto mu řada spotřebitelů dává přednost.  
 
Falšovaný med – je výrobek, který se za včelí med vydává, ale alespoň část obsahu 
je jiného původu, než včelí med. Vydáváním  laciné náhražky za včelí med se 
obchodníci neoprávněně obohacují klamáním zákazníků. Zákazník obvykle 
nerozpozná falšovaný med od nefalšovaného a na to podvodníci spoléhají. Falšované 
medy se velmi často objevují ve velkých obchodník řetězcích. Výroba falšovaného 
medu není jednoduchá a zájmový včelař není schopen vytvořit nějakou použitelnou 
napodobeninu. 
 
Zkvašený med – je med znehodnocený kvasným procesem. Pro vznik kvasného 
procesu musí být v medu zvýšen obsah vody. Zkvasit může i zkrystalizovaný med. 
Zkvašený med nelze jako potravinu použít.  
 
Z odborné literatury vybral                       František Černoch 
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Zprávy z jezdeckého klubu Ponyfarm Kladruby  

Stejně jako v minulých letech vykazoval náš klub i v roce 2012 mnoho aktivit. 
Na dvoře jsme vybudovali nové venkovní boxy, do kterých se na jaře nastěhovali koně. 
V prostředku dvora jsme založili novou okrasnou skalku osázenou převážně jehličnany  
a nyní sázíme v jejím okolí nové keře. Celou scenérii dokresluje stáj hustě porostlá psím 
vínem. Nově je, zásluhou radnice, vybudovaný chodník a sjezd ze silnice, což opět 
napomohlo k celkovému zkrášlení prostředí. Na jaře se v naší stáji narodila dvě 
hříbátka, která krásně prospívají a těší všechny návštěvníky, hlavně ty nejmenší. 
               Protože i náš klub je neodmyslitelnou součástí Kladrub, přispěli jsme letos, 
stejně jako každý rok, místním spolkům do tombol organizovaných při místních 
plesech. 

Naší největší tradiční akcí, kterou pořádáme pro veřejnost je DEN KONÍ.  
I letos se v našem areálu uskutečnil na konci května a těšili jsme se velké divácké 
účasti, což nás velice potěšilo. Novinkou v programu byly atraktivní křtiny hříbat. Role 
kmotry se skvěle ujala paní starostka Štěrbová a i přes to, že se klisnička Loramee 
trošku bránila, vše se podařilo. Zpestřením programu bylo i krásné vystoupení dětské 
country skupiny ze Staňkova.  

Akce, kterých se s našimi koňmi také pravidelně účastníme, jsou DEN DĚTÍ 
v Kladrubech, výstava chovatelů o pouti nebo rozličné akce na klášteře, kam 
propůjčujeme např. také naše holandské zakrslé kozy a další zvířátka. 

Dlouhodobě také velice rádi spolupracujeme se SOŠ Stříbro, jejíž studenti 
jezdí do našeho areálu na exkurze, plní si u nás praxe a my se účastníme s koňmi  
a dalšími zvířaty jejich Dnů školní zahrady. Dalšími školami, se kterými 
spolupracujeme jsou ZŠ Kladruby a MŠ Kladruby. Žáci přicházejí v září na exkurze, při 
kterých je provedeme celým areálem a dozvědí se např., čím koně krmíme, jak se o ně 
staráme nebo jak se jmenují jejich zbarvení. Velkou prázdninovou akcí jsou pro nás 
dětské tábory, které pořádáme již 15 let spolu s chatovým táborem ve Svojšíně. I letos 
jsme připravili 3 běhy, které byly zaplněné. 

Minulý týden proběhly na našem dvoře Hubertovy jízdy jako slavnostní 
zakončení sportovní sezóny. První se jela dětská, na jejímž konci hledaly děti liščí ocas 
a mohly si zazávodit v jízdě zručnosti. Na velkého Huberta hledají i velcí jezdci 
schovaný liščí ocas a poté absolvují parkur. Počasí nám letos opravdu přálo a po oba 
dva dny probíhalo vše tak, jak mělo, a doufáme, že se u nás všem účastníkům líbilo. 
Ihned po Hubertu se vždy začínáme připravovat na poslední akci v roce, Vánoční 
besídku. I letos si děti připraví písničky a básničky, které na pódiu přednesou divákům. 
Po ukončení vystoupení následuje občerstvení a posezení v klubovně. 
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V letošní sezóně jsme se jako Jezdecký Klub Kladruby účastnili mnoha 
parkurových závodů, ze kterých jsme do Kladrub dovezli cenná umístění. Lze říci,  
že každoročně se naše sportovní výsledky mílovými kroky zlepšují, na čemž má veliký 
podíl především náš dvorní trenér Jaroslav Nedbal.  

Rádi Vás přivítáme v našem areálu na Pozorce, ať už se přijdete jen podívat, 
povozit děti na ponících, nebo k nám začnete chodit na lekce jezdectví.  

Na závěr bychom rádi poděkovali všem lidem a organizacím, se kterými 
spolupracujeme. Děkujeme vám všem, jsme vám vděční a těšíme se na další milou 
spolupráci.  
          Co se u nás děje můžete sledovat na našich stránkách www.jk-
kladruby.weebly.com nebo ve skupině JK Kladruby na Facebooku. 

 
      Za celý tým JK Kladruby                                                                           Emil Kraus 
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HISTORIE 
 
Víte, kde byly Brdec a Vosy? 
 
Dvůr Brdec  

Nacházíme-li ve starých městských knihách zápis, že jeden z kladrubských 
měšťanů vlastnil spolu s jiným měšťanem stříbrským „hory brdecké“, pak si jistě 
nemůžeme myslet, že by byli spolumajiteli pohoří zvaného Brdy. Horami se tehdy 
označovaly totiž šachty, štoly, či jiná hornická a důlní zařízení k těžbě různých druhů 
rud a později i uhlí. A proč brdecké? Brdec byl klášterní zemědělský dvorec nacházející 
se severně od Kladrub, směrem na Stříbro a k němu patřící brdecký mlýn, dnes známý 
jako Obecní mlýn při Úhlavce v místech, jimž se obvykle říká „u vojáků“. Samo slovo 
Brdec vzniklo od staročeského brdo, to je zalesněný kopec (stejně tak konečně vznikl  
i název Brdy), německy se takovému kopečku říká Hügel. Protože tamější budovy byly 
později pravděpodobně přestavěny z červeně vypálených cihel, říkalo se mu také 
Červený dvůr (Rote Hof) a místní Němci si z českého názvu Brdec vytvořili lépe 
vyslovitelný Brodec či dokonce Brod. Původně zde snad byla i vesnice, která možná 
měla nahradit dožívající Staré Kladruby, později skutečně jen klášterní dvůr s dvěma  
či třemi hospodářskými budovami. Ačkoli ho někteří historikové umísťují blíže 
k Vrbici, někam k Lázskému potoku, dnes již bezpečně víme, že se nacházel v cípu 
silnic Kladruby – Stříbro a její odbočky k Vrbici, jen malý kousek od zalesněné 
Podhůrky, přibližně 400 metrů od stříbrské silnice, kde se okraj lesa lomí  
ze severojižního směru k západu (pole číslo katastrální 1412). Polnostem na tomto místě 
dali kladrubští Němci místní název Gemäuer (česky „zdivo“, či lépe zbytky zdiva), což 
potvrzuje správnost domněnky o umístění dvorce. Ještě nedávno vyprávěli místní 
usedlíci, že jejich rodiče či prarodiče, kteří v těchto místech vlastnili svá pole, nacházeli 
při orbě kusy červených cihel. Také na tzv. 1. josefském mapování (nazvané podle 
pozdějšího císaře Josefa II.) z let 1764 – 1768 je tento dvorec červeně zakreslen jako 
dva malé obdélníčky, stejně tak je patrný jeho otisk i ze současných leteckých 
fotografií. 

První písemná zmínka o Brdci pochází z roku 1344, kdy klášterní opat Jindřich  
si vymínil od faráře Ctibora u sv. Petra ve Starých Kladrubech výměnu jeho dvou 
polních lánů ve vsi Brdec (villa Brdecz) za jiné ve Vrbici, snad kvůli zaokrouhlení 
svých pozemků v tomto místě. Od té doby patřil Brdec celý kladrubskému klášteru. 

Další zmínka je až teprve o více než celé století později. Opat kláštera Pavel  
se rozhodl s využitím tzv. emfyteutického neboli německého práva k prodeji, či spíše 
pronájmu, zdejších polností některým kladrubským měšťanům. Latinsky psaná listina 
z 12. června 1462 je jmenuje jako Jakub Vetchý (Jacobus Wethonis), Ondřej Tichý 
(Andreas Tichi), Bartoloměj syn Martěšův (Bartha filius Martiessonis), Jan Hrozný 
(Johannes Hrozni) a Michael. Každý z nich získal od kláštera k užívání pozemky 
s příslušenstvím, to je s polnostmi, loukami, lesem a potřebným majetkem pro sebe i pro 
své dědice s tím, že každý rok k termínu dne sv. Jakuba zaplatí klášteru částku 84 grošů 
pražských denárů. Pergamenová listina dále vymezuje podmínky, které popisují, co se 
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stane, když držitel pozemků včas nezaplatí, či bude-li je chtít přenechat jinému 
uživateli. K listině je přivěšena historicky vůbec poprvé pečeť města Kladrub. 

O několik desítek let později se vedení kláštera, reprezentované opatem Janem, 
proboštem přeštickým stejného jména a proboštem touškovským Blažkem rozhodlo 
prodat z neznámých důvodů Brdec znova, včetně pozemků blíže k dnešní stříbrské 
silnici, tehdy ještě vedené jinudy a především i pod ní, směrem k již zmíněnému mlýnu, 
jenž je dnes majetkem armády. Tentokráte již česky psaná pergamenová listina z 6. září 
1494 udává jako kupující měšťany Václava Faráře (později se psali jeho potomci jako 
Farářík), Martěšova syna Matouše, jeho bratra Václava, jakéhosi Vrbše a Václava 
Viničku, jimž klášter prodal dwuor nass gmenem Brdecz. Vymezuje přesně polnosti, 
louky včetně tzv. Špatlowky, dále pastviny, les neboli chrastinu, kteraž gest whuorcze 
nade dworem (myšleno les na kopci Podhůrce) až po potok (Lázský) y s tiem porostlym 
chwogim (chvojím) … y s loveniem zagiejcow (zajíců). Vyjímá z toho jen majetek 
faráře od sv. Petra v místech zvaných Na kolébkách, to je u rybníka, jenž se nacházel 

vpravo pod velkou 
zatáčkou stříbrské 
silnice. Každý 
z měšťanů tentokrát 
byl povinen za svůj 
díl platit ročně 70 
grošů míšeňských. 
Prodej se uskutečnil, 
jak uvádí listina, 
podle praw Osských. 
o nichž bude zmínka 

v následujících 
řádcích. 

Koncem 16. 
století již budovy 
dvorce neexistovaly, 
ale majitelé Brdce, 
nebo jejich potomci, 
či následníci stále na 
těchto pozemcích 
hospodařili. V roce 
1713 v tzv. přiznávací 
tabele zde již bylo 18 
majitelů. 

 
 
Pečeť klášterního konventu z roku 1449 
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Osek neboli Wossy 
 Podobným dvorcem, stejně jako předešlý, i když asi o něco starším, byl dvorec 

Osek čili Osík, latinsky psáno Ossyc. To jméno vzniklo tak, že se jednalo o kus 
osekaného lesa, kde se snad měl pást dobytek. I tam snad chtěl klášter původně vysadit 
vesnici, ale nakonec tam zůstal jen hospodářský dvorec. Tak to uvádí V.V. Kremer, 
dnes již nežijící historik Kladrub a kladrubského kláštera. Tento dvorec se nacházel asi 
500 metrů jižně od silnice Kladruby – Brod, jen pár desítek metrů za dálnicí a sotva 200 
m západně od hráze rybníku v Třešňovce, kdysi nazývaného Felixen Teich. Je to úzký, 
kameny pokrytý pruh neobdělávaného pole na katastrálním čísle 736/4. Jenže příliš 
výnosná půda zde nebyla, jak svědčí zápis z pozdější doby. Ten tvrdí, že je tu zem málo 
úrodná, ostrá, písčitá, silně propustná pro vodu a zrno se tu urodí jen tu a tam. Proto již 
11. prosince roku 1334 klášterní opat Bohuslav nabídl rozdělit polnosti v této části osmi 
kladrubským měšťanům a tím jim jakoby ukázat, jak si jich klášter váží. Bylo to těchto 
8 měšťanů: kladrubský rychtář Mikuláš zvaný Rener (začáteční písmeno je špatně 
čitelné, možná Werner), Frenclin Chudoba, Petr z tržiště, Herman kožešník, Herman 
Cerdo, Ulricus Czubetz, Mikuláš Mortis (Smrtka) a Jakub Vitco (Vítek), který jediný 
byl ještě ze Starých Kladrub. Jim opat pronajal 8 lánů za roční částku 30 dvojitých 
pražských grošů splatnou každým rokem, už tehdy podle tzv. německého práva, jež 
ovšem klášter sám pojmenoval pro svoji potřebu na „právo osských lánů“ a tento výraz 
použil i při prodeji Brdce, jak bylo uvedeno. Pravidla držení tohoto majetku byla shodná 
s uvedenými u dvorce Brdec.  

Mezi lidmi se ovšem neříkalo 
Osek, Osík, ale častěji Vosek, Vosík. 
Němečtí kolonisté později název 
Vosík předělali na Ossy či častější 
Wossy. V roce 1713 měly Wossy již 
53 drobných majitelů. Kolem Oseku 
vedla od nejstarších dob zemská 
cesta, nejprve přes Benišův mlýn 
k Milevu, později k Brodu, Starému 
Sedlu a Přimdě. Nedaleko odtud stojí 
velmi starý kamenný kříž na okraji 
lesa Dušníku. 
 

Jiří Čechura 
 
 
 
 
 
 

Kamenný kříž na okraji lesa Dušníku 
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KULTURA 
      
Zveme Vás:  

                                 

„4. Klubový večer“ 
s Martinem Stránským 
hercem, dabérem i moderátorem 

 9. listopadu 2012  v 19.00 hodin  
v sále kulturního domu v Kladrubech. 

Vstupné 80 Kč. 
 
 

 

 
 

„Martinská slavnost“ 
 10. listopadu 2012 

V sobotu 10.11. se uskuteční již tradiční Martinská 
slavnost. Sraz všech účastníků bude v 17 hodin na 
fotbalovém hřišti. Společně se vydáme po stopách sv. 
Martina směrem na klášter, kde nás čeká zajímavé setkání. 
S sebou si nezapomeňte vzít teplé oblečení, něco na opékání 
a lucerničku. 

Kdo by měl zájem pomoci nám při organizaci 
Martinské slavnosti, nechť se nahlásí na městském úřadě  
u paní Evy Pomyjové nebo může zavolat na telefonní číslo 
607 256 249 (Petra Čechurová). Těšíme se na další 

spoluorganizátory. 
Petra Čechurová 

 
 
 

„MYSLIVECKÁ ZÁBAVA“ 
 17. listopadu 2012 od 20.00 hodin 

v hostinci U Sládka v Brodu  

hraje kapela Triangl 

        -bohatá myslivecká tombola - 
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 „ATARI TERROR,  
HENTAI CORPORATION 

BIT-A-NAIL“ 
aneb  

Bigbeatový večer 

 17. listopadu 2012 
ve 20.00 hodin 

v sále kulturního domu v Kladrubech 
- vstupné 100 Kč - 

 
 

 

DIVADELNÍ  ROK  2012 -  3. představení  : 
 

„BESÍDKA  DIVADLA  SKLEP  PRAHA“ 
 

22. listopadu 2012 
v 19.00 hodin v sále kulturního domu v Kladrubech  

 
hrají : Tomáš HANÁK, Milan ŠTEINDLER, Ji ří BURDA, Roman FOJTÍČEK, 

Robert NEBŘENSKÝ, Václav MARHOUL, Jana HANÁKOVÁ, Tereza 
KUČEROVÁ, Lenka VYCHODILOVÁ…..a další 

 
Předprodej probíhá, na MěÚ Kladruby zakoupíte vstupenku za 200 Kč.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              Tento projekt finančně podpořil 
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„LAMPIONOVÝ PR ŮVOD“ 

se  zpíváním koled  

a rozsvícením vánočního stromku 

 
Pravidelnou každoroční akci pořádá  

městský úřad společně se ZUŠ Kladruby   
a DDM Stříbro       

         
  2. prosince 2012 

Průvod bude vycházet od základní školy v 17.30 
hodin, na náměstí si za hudebního doprovodu žáků 

ZUŠ zazpíváme vánoční koledy. 

 

 

 
 

 „MIKULÁŠSKÝ TRH“  
 8. prosince 2012 

      se opět můžete těšit na    

 z a b i j a č k o v é     hody,  

teplou medovinu, vánoční zboží… a trh  

na kladrubském náměstí od 8.00 hodin.   

Na děti se těší kladrubští čerti. 

Kromě klasických stánků budou žáci ZŠ 
Kladruby opět prodávat své výrobky  
a vydělávat tak na školné pro svou 

africkou holčičku  Muthinu.  

Kladrubské lesy budou u svého stánku 
také prodávat vánoční stromky. 
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„CHOD ĚJÍ, LUCIE, CHOD ĚJÍ…“ 
 12. prosince 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„VÁNO ČNÍ  KONCERT CAVALLA“ 
16. prosince 2012 

od 16.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v kladrubském klášteře 

 

 

 

„VÁNO ČNÍ KONCERT ZUŠ“ 

18. prosince  2012 

od 18.00hodin v sále KD Kladruby   
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„VÁNO ČNÍ KONCERT 

- Chantal  Poullain“   
Štěpán Markovič –saxofon 

Vít Švec – kontrabas 
Ondřej Kabrna- piano 
21. prosince 2012 

                       od 18.00 hodin 
      v kostele Nanebevzetí Panny Marie v klášteře 

vstupné dobrovolné a bude předáno ve prospěch 
kladrubského kláštera 

 

 

„VÁNO ČNÍ BESÍDKA NA PONY FARM“ 
 22. prosince  2012 

od 17.00 v areálu Ponyfarm Kladruby                 
 

 

 

     „Oživený Betlém“ 
 26. prosince  2012 

po mši svaté (cca 12.00) na 
nádvoří kláštera v Kladrubech             

 

 
 

                 „Hejbni kostrou“ 
27. prosince 2012 

od 15.00 v tělocvičně Základní školy v Kladrubech      
MěÚ Kladruby- komise kulturní a školská pořádá         
tradiční sportovní odpoledne pro všechny věkové 

kategorie.  

Je možné využít horolezeckou stěnu, ping-pongové stoly… Nutné je sportovní oblečení  
a obuv, vstup zdarma! 

 36

                     
DIVADELNÍ ROK  2012 - 4. představení  : 
 
Kladrubská divadelní společnost zve na   

„ČERTOVSKÁ  POHÁDKA“ 
28. prosince 2012 

v 16.00 hodin  

 v sále kulturního domu Kladruby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Akce připravované v měsíci lednu a únoru 2013            
1. 1.2013 Novoroční ohňostroj       
6. 1.2013 Tři králové        
12.1.2013         Maškarní rej pro děti  
19.1.2013         Myslivecký ples       
26.1.2013         Hasičský ples       
  2.2.2013 Učitelský ples    
  9.2.2013 Masopust 
9.2.2013         Masopustní taškařice 

16.2.2013         Včelařský ples 
    22.2.2013 Klubový večer      Eva Pomyjová 
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Římskokatolická farnost Kladruby informuje 

 

            „Mše a pobožnost za zesnulé“ 
 4. listopadu 2012 v 11.00 hodin 

 kostel sv. Petra na hřbitově v Kladrubech  
 

 
 

„Roráty“ 
Se budou konat vždy v sobotu před 
jednotlivými adventními nedělemi,  

a to od 7.00 hodin v kostele sv. Jakuba  
na kladrubském náměstí. 

Tedy : 1.12.2012 
8.12.2012 
15.12.2012 
22.12.2012 

 
 
 
 
 

    „Slavnostní  narození Páně- 
mše svatá“ 

     24. prosince  2012 ve 22.00 hodin 
      kostel sv. Jakuba na kladrubském  náměstí  

 
 
 

             „Svátek sv. Štěpána - mše svatá“ 
        26. prosince  2012 v 11.00 hodin 

          kostel Nanebevzetí Panny Marie v klášteře 
 
 
 

Matěj Goždzik 
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Blahopřejeme     
 

V měsíci listopadu a prosinci 2012 se dožijí významného životního jubilea  
tito naši občané: 

 

Listopad:    Prosinec: 

 

Pírka Bohuslav       Ferčáková Marta     

Soukup Zdeněk    Tomanová Jaroslava  

Sloup Josef    Semorádová Vlastimila 

Koutský Josef    Nadler Pavel 

Touš Jan  (Láz)    Šámalová Irena  

Peteříková Anežka   90 let  Barfusová Ludmila 

Perďoch Štefan    Semorádová Helena 

Ryp Josef  (Láz)     

Mašková Jaroslava 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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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VÍTÁNÍ  OB ĆÁNKŮ 
 

V sobotu 22. 9. 2013  proběhlo v 16.00 hodin v obřadní síni Městského úřadu 
v Kladrubech již 108. vítání občánků. 

 

Přivítáni byli: 

Nikola   BUREŠOVÁ    Kladruby 

Tobias  STAHL        Kladruby 

Magdalena ŠMÍDOVÁ      Kladruby 

Štěpán   VALACH      Kladruby 

Marek  KAISER      Kladruby 

Aneta  MICHÁLKOVÁ   Kladruby 

Tomáš   ŘÍHA     Tuněchody  

Adam   SEMORÁD   Kladruby 

 

 

                             Městský úřad Kladruby       

Sbor pro občanské záležitosti 
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Dušičková 
 

Podzim se hlásí svou nevšední krásou 
sluníčko leští svůj poslední břit 

nějaké teplé dny jsou ještě spásou 
než zima si vzpomene už na zem jít. 

 
Hřbitovní zahrada je plná kvítí 
co slzí za nocí, co zbývá v ní 

do tmy roj světýlek na hrobech svítí 
kde duše nejdražších pokojně spí. 

 
Až zima zasype sněhem vše kolem 
vše ledovým větrem se bude chvět 

klid a mír rozprostře se sadem i polem 
a na všem vykvete ledový květ.  

 

        Blanka Krýslová  
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SPORT 
 
13. ročník Kladrubské desítky opět za hezkého počasí… 
 

Ani podivná číslovka „třináct“ před letošním ročníkem turistického pochodu 
Kladrubské desítky neodradila početnou skupinu turistů od desetikilometrové 
procházky. Tato skupina vyrazila v pátek 28. září na trať v rámci pochodů „4 v 1“ 
směrem Stříbro. Navíc všem přálo slunečné počasí, nechyběla tradičně dobrá nálada, 
tradiční setkání s kolegy ze Stříbra, Kostelce a Hněvnic a ani tradiční občerstvení v cíli 
ve Stříbře.  

A protože cesty z Kladrub do Stříbra nesplňují délku pochodu, jež je uvedena 
v názvu, trochu jsme pochod prodloužili o okruh kolem našeho městečka. Prošli jsme se 
po novém chodníku ke klášteru a poté lesními cestami jsme se vrátili ke hřbitovu  
a vydali se ke Stříbru. Oproti loňsku nás bylo méně – letos 57 a co do počtu jsme 
tentokráte skončili druzí za Stříbrem. Nicméně i toto číslo hovoří o již dobře zaběhnuté 
akci a doufejme, že těch ročníků bude stále přibývat…  
  A nakonec ještě důležité sdělení. 14. ročník bude mít start i cíl v Kladrubech. 
28. září 2013 (a opět ta třináctka) budeme pořadateli pochodů 4 v 1 my. Takže se 
všichni těšme na pěkné počasí, pohodu a pohoštění u nás…  

                                                               Vladimír Junek 
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  Volejbalisté TJ Sokola Kladruby hrají krajské přebory 
 

Muži TJ Sokola Kladruby A rozehráli svá utkání v krajském přeboru I. třídy. 
V prvním utkání prohráli s TJ Union Plzeň dvakrát 3:0. Soupisku družstva tvoří 
přibližně 20 hráčů, potěšující zprávou je, že do týmu přibyli noví hráči, včetně dosud 
mladých dorostenců. Uvidíme, jak se našemu celku v náročné soutěži povede a jak 
se na něm projeví tréninkové manko způsobené nemožností trénovat přes prázdniny 
na antukových kurtech. Níže uvádím domácí zápasy, které se vždy hrají v tělocvičně 
školy, a to od 10.00 a 14.00 hodin. Budeme rádi, když nás přijdete povzbudit. 

 
20.10.  TJ Sokol Kladruby – USK Slavia Plzeň C 
10.11.  TJ Sokol Kladruby – SK Volejbal Klatovy 
1.12.  TJ Sokol Kladruby – TJ Sokol Mirošov 
12.1.  TJ Sokol Kladruby – TJ Union Plzeň 
9.2.  TJ Sokol Kladruby – TJ Sokol Plzeň - Skvrňany 
2.3.  TJ Sokol Kladruby – TJ Plzeň - Bílá Hora 
23.3.  TJ Sokol Kladruby – USK Slavia Plzeň B 
 
Muži TJ Sokola Kladruby B již svoji účast v krajském přeboru II. třídy 

ukončili.  Po 3. kolech podzimní části soutěže jsou překvapivě na druhém místě 
tabulky. Soupiska družstva je složena z 13 hráčů, převážně dorostenců, doplněných 
několika staršími zkušenými volejbalisty. Výsledkově se mužstvo stále zlepšuje, po 
několika krutých porážkách, způsobených nesehraností, již v posledním kole 
dokázalo oba své soupeře drtivě porazit (dlužno dodat, že zejména díky hostujícímu 
H. Petráňovi, který zvedl naši hru o třídu výše). 

 
Výsledky 1. až 3. kola: 
TJ Sokol Kladruby B - TJ Jiskra Domažlice B  0:3 
TJ Sokol Kladruby B - TJ Dynamo Horšovský Týn  3:1 
TJ Jiskra Domažlice B - TJ Sokol Kladruby B  3:0 
TJ Dynamo Horšovský Týn - TJ Sokol Kladruby B  3:0 
TJ Dynamo Horšovský Týn - TJ Sokol Kladruby B  1:3 
TJ Jiskra Domažlice B - TJ Sokol Kladruby B  1:3 
 
Tabulka po podzimní části soutěže: 
TJ Jiskra Domažlice B  14 b. 
TJ Sokol Kladruby B    9 b. 
TJ Dynamo Horšovský Týn   4 b. 
V souvislosti s činností oddílu volejbalu TJ Sokola Kladruby je třeba ocenit 
neúnavnou organizační práci Pavla Petráně. Za všechny volejbalisty a volejbalistky 
mu tímto děkujeme a doufáme, že mu to vydrží co nejdéle. 

Daniel Petráň 
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Úspěšná sezóna kladrubských motokrosařů 
 
 V sobotu 20.10. se jel poslední závod Sdruženého přeboru  středních, 
západních a severních Čech Buell Cup 2012 a v  některých třídách se ještě rozhodovalo 
o celkovém pořadí. 
 Ve třídě Hobby Open startoval Miloš Nedvěd a druhým místem v závodě uhájil 
celkové 1. místo v přeboru západočeského SMS Nepomuk /středisko motocyklových 
sportů/ a také 1. místo v absolutním pořadí. 
 Ve třídě Hobby MX2 jel Václav Nedvěd, ale pouze s cílem odstartovat a být 
klasifikován, protože zranění kolena mu nedovolilo jet naplno. Kvůli němu musel 
vynechat i předposlední závod v Krásné Lípě a tentokrát potřeboval získat alespoň  
5 bodů k udržení celkového pořadí v seriálu. To se povedlo a Vašek nakonec obsadil  
2. místo v SMS Nepomuk a 3. místo v absolutně. Nebýt zranění, mohl skončit ještě 
lépe, protože velkou část sezóny vedl. Vše si ale vynahradil v samostatném přeboru 
středních Čech – VVL Lorenc Cupu, který ve své třídě Hobby MX2 vyhrál. 
 Třetí jezdec MX Teamu Kladruby Jarda Nedvěd letos doplatil na změnu 
motocyklu a na zranění ruky, kvůli kterým nemohl odjet několik závodů, a do 
celkového pořadí výrazně nezasáhl. Přesto dosáhl i výborných dílčích výsledků /např.  
3. místo v Krásné Lípě u Chomutova v kategorii MX2/. 
 Ve třídě Veterán startoval za tým Blue Smoke Pavel Nový a vybojoval 
konečné 2. místo v SMS Nepomuk a 2. místo celkově v kategorii nad 50 let. 
V absolutním pořadí pak obsadil 5. místo. V pětidílném seriálu Pohár sv. Petra pak 
skončil na 2. místě, rovněž v kategorii Veterán. 
 Z pohledu konečných výsledků byla sezóna 2012 velmi úspěšná.  
Na závěrečném vyhodnocení Buell Cupu v Letech u Prahy bude o našem městě opět 
slyšet. To těší nejen samotné jezdce, ale i jejich skalní fanoušky,  kteří v průběhu sezóny 
navštěvovali blízké i poměrně vzdálené závody. Děkujeme za podporu ☺ 
 A sezóna 2013? Ta začíná už v listopadu fyzickou přípravou jezdců  
a „léčebnou kůrou“ pro motocykly, které dostaly od března do října opravdu zabrat. 

 
                                                                                                                                                  

Pavel  Nový 
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Úspěchy atletů Baníku Stříbro pokračují 

           Víkend 1. a 2. září byl v atletice ve znamení mistrovství Česka mužů a žen  
ve věku 20 – 22 let. V tomto závodě ale mohou startovat i mladší, pokud dosáhnou 
dobré výkonnosti  a mají kvalitní výsledky. Z Baníku Stříbro se kvalifikoval Tomáš 
Jaša. Tomáš Jaša je věkově v této kategorii prvním rokem. 
          Tomáš Jaša jel na závody s určitými obavami. Sice se cítil dobře, ale na stejném 
závodě v loňském roce se mu vůbec nedařilo. Přesto chtěl na 5 km zaběhnout dobrý čas. 
Výhodou bylo, že se domluvil s jedním ze soupeřů, Davidem Kučerou, o střídání na 
čele závodu a rychlejším tempu.  To také plnili až do 3500 m. Potom se však nečekaně 
před ně dostal Petr Lukeš, závodník, o kterém nebylo delší dobu slyšet. Rovnoměrným 
během se dvojici vzdaloval. Jeho tempa se do té doby vedoucí dvojice zalekla a nechala 
jej běžet v čele. 600 m před cílem Tomáš zrychlil a odpoutal se od Kučery. I když 
postupně zrychloval, náskok Lukeše se mu podařilo jen snížit. Přesto nový osobní 
rekord 14:42,36 min. je velmi kvalitní. Se stříbrnou medailí může být také spokojen.  
I když po průběhu první poloviny závodu naděje na zlatou byl reálná. Po poradě 
s trenérem se rozhodli k přihlášce k běhu na 3 000 m překážek. Ten se běžel v neděli. 
         Tomáš Jaša nevěděl, co s ním závod z předchozího dne udělá. Proto se domluvili 
na rozběhnutí závodu z 3.pozice. To je ale Tomášovi cizí, cítil se dobře, takže se brzy 
ujal vedení a rychlým tempem pole závodníků roztrhal. V čele běžela 5 členná skupina. 
Jaša překážky nejprve našlapoval, potom je však klasicky přebíhal. 600 m před cílem 
přepustil vedení Petru Holánkovi, který byl horkým favoritem na vítězství.  4-5 metrů 
ztrácel, potom však ztrátu rychle smazal a „pověsil“ se za soupeře. Jak prohlásil po 
závodě, bylo to součástí 
taktiky. Již před posledním 
vodním příkopem byl v čele 
a kdo Tomáše zná, ví, že 
dokáže při souboji v cílové 
rovince být velmi 
houževnatý. To také 
potvrdil a ve finiši nedal 
soupeři šanci. Stal se tak 
nečekaným vítězem, 
mistrem Česka pro tuto trať. 
A navíc ve vynikajícím čase 
9:09,36 min. 
         Na obou tratích si za 
svoje výkony vysloužil 
nominaci na mezistátní 
utkání mužů a žen do 22 let.  
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Běchovice za účasti Tomáše Jaši 
 

Posledním mistrovským závodem atletů jsou populární Běchovice. Tento 
silniční závod je nejstarší v Evropě, startuje na 13. km v Běchovicích a běží se 10 km 
s koncem do kopce  proslulého „Hrdlořezáku“. Letos bylo krásné počasí, jako již 
dlouho nebylo. Tohoto závodu se zúčastnila i malá výprava atletů Baníku Stříbro. 
Obsadili kategorie mužů a juniorek.  

Ve velmi početné skupině mužů startoval Tomáš Jaša. Na tento závod se již 
speciálně nepřipravoval, v současné době je v odpočinkovém období s  malým objemem 
tréninku. Protože však patří ke špičce závodníků na delších tratích, držel se v čelní 
skupině. Tu však před  „Hrdlořezákem“ roztrhalo rychlé tempo Keňanů, bylo nad síly 
Tomáše udržet se v této čelní skupině. Přesto bojoval, ani v konci neztrácel, doběhl na 
17. místě, po odečtení cizinců v mistrovství republiky skončil na kvalitním 13.místě. 
Jeho čas byl 32:35 min.    

 
       Vladislav Moravec 
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Víte, že … 
 
…11.10.2012 byl zahájen "Rok 
víry", který je vyhlášen papežem 
Benediktem XVI. Jako 
vyvrcholení této oslavy se  
v Kladrubech 8. května 2013 
uskuteční diecezní pouť, která se 
bude konat v kladrubském 
klášteře. Této pouti se zúčastní 
věřící Plzeňské diecéze, do které 
spadá Plzeňský i Karlovarský 
kraj.  
 
… si můžete na Městském úřadě 
v Kladrubech koupit kladrubský 
kalendář na rok 2013 za cenu 
120 Kč s historickými 
fotografiemi. 
 
…si každý čtvrtek od 16.30 
hodin můžete v tělocvičně ZŠ 
Kladruby zahrát rekreačně 
košíkovou… 
 
…každou středu je cvičení jógy vhodné pro všechny věkové kategorie. Sraz v 19.30 
před budovou staré ZŠ v Kladrubech, cena lekce 70 Kč… 
 
…žáci 9. třídy ZŠ Kladruby srdečně zvou všechny zájemce na promítání 
dokumentárního filmu Hlad  (v rámci festivalu Jeden svět od Člověka v tísni) 
20. listopadu od 17:00 hod. v budově ZŠ Kladruby vstupné zdarrna… 
 
…předseda Parlamentu Senátu České republiky vyhlásil dne 1. října 2012 svým 
rozhodnutím, publikovaným ve Sbírce zákonů pod č. 322/2012 Sb., volbu prezidenta 
České republiky na dny 11. a 12. ledna. Příslušná částka Sbírky zákonů byla 
rozeslána dne 3. října 2012. Podle § 3 odst.1 zákona je tak za den vyhlášení volby 
považován 3. říjen 2012.  
Volby ve dnech  11. 1.2013  :  14.00-22.00 hodin 
   12..1.2013  :    8.00-14.00 hodin 
 Případné 2. kolo  25.1.2013    :  14.00-22.00 hodin 
   26.1.2013    :    8.00-14.00 hodin 
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Placená inzerce  
 

WELLNESS KLUB v Černošíně 
 
Měření tělesné kondice na speciálním japonském přístroji TANITA 
- metabolický věk 
- podkožní a meziorgánový tuk, svalová hmota, stav kostí 
- množství vody v těle 
- fyzická kondice, bazální metabolismus, protein faktor 

Konzultace možná skupinově i individuálně. 
 
RNDr. Lenka Vondrašová 
http://wellnessklub.webnode.cz/ 
tel: 725 529 902 
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