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Zpravodaj č. 2/2014 vychází 30.4.2014,  č. 3/2014 vychází  30.6.2014 

 
Město Kladruby, jakožto vydavatel Zpravodaje,  

si vyhrazuje právo odmítnout, a to bez udání důvodu,  
zaslané příspěvky. 
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SLOVO  ÚVODEM   
 

Vážení spoluobčané, 
s dnešním jarním číslem Zpravodaje se Vám do rukou dostává opět pestrá 

směsice informací ze života našeho města. 
 
Mnohé z nás v současné době obtěžuje to, že je uzavřena silnice směrem  

na ostrovskou křižovatku, takže se nám jaksi prodlouží  cesty do Plzně, Nýřan či Kostelce 
a někomu i do blízké práce hned za humny.  Až teď, když je tento problém přetřásán mezi 
obyvateli Kladrub, jsem si uvědomila, kolik lidí jezdí do práce třeba do Plzně. Objízdná 
trasa je vyvolaná stavební činností a  mohutným  rozvojem blízké průmyslové zóny, jejíž 
rozšíření by mělo přinést do našeho okolí další pracovní místa. Takže třeba zase přibude  
těch, kterým se cesta do práce zkrátí.  

 
Objížďka přes Stříbro na druhou stranu umožňuje vyzkoušet si, jakým způsobem 

se projeví na životě v Kladrubech omezení dopravy, hlavně kamionové. Ta v současné 
době není zcela vyloučena, protože spousta aut jezdí i směrem na Horšovský Týn. Přesto 
je to pro obyvatele v tomto ohledu značná úleva, byť dočasná. Tím jsem chtěla plynule 
navázat na to, že se nám dosud nepodařilo „náš“ problém s kamiony vyřešit, vlivem 
současné objížďky je celý problém odsunut, ale samozřejmě to neznamená, že jsme na něj 
zapomněli. 

 
Na následujících stránkách Zpravodaje se dozvíte více informací o otevřené 

kompostárně a způsobu ukládání odpadu. Pevně doufám, že kompostárna bude využívaná, 
a hlavně, že ubyde tlejících a páchnoucích hromad posekané trávy, na které člověk narážel 
na stráních, mezích a v blízkosti zahrad. Nyní opravdu nikdo nebude muset řešit onen 
známý problém „Kam s ním?“, protože možnost chovat se v tomto ohledu ekologicky  
a ohleduplně, byla vybudováním kompostárny nabídnuta opravdu všem. 

 
Všechny plánované investiční akce na letošní rok se s lepším počasím pomalu 

začnou rozjíždět. Výstavba Regionálního muzea zatím probíhá plynule a občasné obtíže 
jsou vyvolané tím, že se jedná o starou, památkově chráněnou budovu. Termín dokončení 
v letošním roce musí být tak jako tak dodržen, protože se jedná o velkou dotaci, kde jsou 
podmínky velice přísné. 

 
S nadcházejícím teplým počasím také přibude mnoho kulturních, společenských 

a sportovních akcí pod širým nebem. Většinou se jedná o akce tradiční. Ráda bych tedy 
připomněla akci, která zas až tak často nebývá, a to oslavy založení obce Brod  
a Tuněchody, od kterého uplyne 775 let.  Když sleduji přípravy oslav, do kterých se 
aktivně zapojili hlavně obyvatelé těchto obcí, myslím, že nebudete litovat, když se  
24. května do Brodu přijedete podívat. 

 
 

     Vaše Svatava Štěrbová 
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KOMPOSTÁRNA  M ĚSTA  KLADRUBY 
Od posledního víkendu  měsíce dubna je oficiálně otevřena kompostárna Kladruby. Tento 
objekt a technologie byly financovány z dotačního programu Ministerstva životního 
prostředí.  
Celkové náklady      6.221.391,88 Kč    
Podpora SF                2.143.894,65 
Podpora SFŽP               126.110,95 
Podpora na spolufinancování projektu Kompostárna Kladruby v rámci  Operačního 
programu Životní prostředí. 
Ident.č. EDS/SMVS,MSC2007:   115D242001314, CZ.1.02/4.1.00/12.16504 

Kompostárna bude sloužit prioritně pro potřeby občanů města Kladruby a okolí.     
Slouží ke kompostování ukládaného odpadu. Roční kapacita kompostárny je 500 tun. 

!Ukládání odpadu pro občany Kladrub a okolí je bezplatné! 
 

Pravidla za jakých je možné kompostárnu využívat: 
 

Co lze na kompostárně přijmout: 
1/ Dřevní odpad bez kovových součástí : větve, prkna a  latě bez hřebů, odřezky, štěpky 
kůru, piliny apod. 
2/ Zahradní odpad: tráva, rostlinné natě, listí, ovoce, zeleninu apod. 
3/ Zeminu – ornici po předchozí dohodě s osobou odpovědnou za provoz kompostárny  
4/ Hnůj pouze od drobných chovatelů např. králičí 

Nelze přijímat zbytky jídel, odpady z porážky zvířat, odpady z masa apod. 
Pokud si nejste jisti, zda je Váš odpad vhodný ke kompostování,  

raději předem zavolejte na Městský úřad Kladruby. 
 

Provozní doba kompostárny: 
pondělí – pátek 

07.00 hod. – 15.30 hod. 
Příjem materiálu v tuto dobu se provádí přes vážnici skládky komunálního odpadu, 

kde bude odpad zkontrolován a kde dodavatel odpadu dostane instrukce kam odpad 
v areálu kompostárny složit.  

 

!Ukládání odpadu pro občany Kladruby a okolí je bezplatné! 
 

Vzhledem k tomu, že jsme si vědomi toho, že v sezoně bude největší množství odpadu 
vznikat při sekání zahrad o víkendech, budou v Kladrubech umístěny kontejnery, do 
kterých bude možné ukládat posečenou trávu. Kontejnery budou umístěny v ulici 
Zahradní u odbočky k zahradám za p. Mikšíkem (hnědý kontejner) a v ulici Okružní za 
DPS (modrý kontejner). Kontejnery budou odváženy vždy po víkendu. 
Tyto kontejnery jsou určeny pouze pro posekanou trávu, nelze do nich 

vkládat žádný jiný odpad! 
Jaroslav Pospíšil  
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 

Informace z jednání rady a zastupitelstva města 

Zasedání rady města v období od 26.2. 2014  do 26.3. 2014  : 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 
• Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2013 - nebyly 
zjištěny chyby a nedostatky. 
• Dopis P.Šimka, Kladruby rekapitulující činnost kladrubské posilovny a návrh na její 
přemístění. 
• Kalkulace p. Růžičky, Stříbro na rozšíření STA - bytové domy Kladruby, Revoluční 
ulice a požaduje ještě vypracování konkurenční nabídky.  
• Zprávu ředitelky ZŠ Kladruby o vyjádření k Finanční kontrole hospodaření ZŠ 
Kladruby.  
• Informaci o ukončení nájemního vztahu p. Anny Smržové – byt č. 4 v domě čp. 405  
v Revoluční ulici v Kladrubech.  
• Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991:  Zprávu jednatele o vztazích mezi propojenými 
osobami v roce 2013.  
• Uzavření smlouvy o výpůjčce  pozemku p.p.č. 1739/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
Občanskému sdružení TREMP Vejprnice, a to na dobu 5 let pro účely konání dětských 
letních táborů. Již projednáno v ZM dne 30.10.2013 – bezplatná výpůjčka. 
• Návrh územního plánu Zhoř.  
• Zveřejněnou nabídku pozemků SPÚ dle zákona č. 229/1991 Sb. - p.p.č. 136/4 v k.ú. Láz  
u Kladrub, orná půda, výměra 10521 m2, město nemá o pozemek zájem.  
• Pozemky k prodeji zveřejněné na internetových stránkách Státního statku Jeneč  
              -  k.ú. Láz u Kladrub – p.p.č. 1967, 1997, 1966/2, 1990/1, 1990/9, 1990/12 ,  
              -  k.ú. Tuněchody u Stříbra – p.p.č. 1407/1 
              -  k.ú. Brod u Stříbra – st.p.č. 83, st.82/3, st. 82/4, st. 80, st.40/1, st. 82/1. 
• Žádost sl. Jany Nadlerové, Kladruby, Stříbrská 331 o přidělení pozemku části p.p.č. 
1643/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že je nutné nejprve oslovit žadatele dle seznamu 
žadatelů o přidělení zahrádky a poté žádost řešit. 
            
Rada města   projednala  a     s c h v á l i l a   : 
• Zařazení žádosti manž. Stanislava a Jaroslavy Muláčkových, Zhoř 15 o přidělení bytu 
v DPS do seznamu žadatelů.  
• Uzavření dodatku č. 1/2014  ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku Plzeňskému 
kraji na zajištění dopravní obslužnosti uzavřeného mezi městem Kladruby a Plzeňským 
krajem-příspěvek města ve výši 93.720,- Kč.  
• Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu části p.č. 1964/1 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra uzavřené mezi p. Silvií Kinštovou a městem Kladruby a to dohodou 
k 31.12.2013 – dle uvedení v žádosti.  
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• Uzavření pozemkové nájemní smlouvy (pacht) mezi městem Kladruby a manželi 
Josefem a Kateřinou Jamriškovými, Kladruby, Zadní 356 o pronájmu části p.č. 1964/1 
v k.ú. Kladruby u Stříbra, zahr. č. 1.  Stejné podmínky jako dosavadní nájemce – roční 
nájemné 125,-Kč, platnost smlouvy do 31.12.2016.  
• Objednání vyhotovení GP na I. etapu pro výstavbu RD Kladruby – lokalita západ- 
nejlevnější  nabídce, tzn. Radek Petrášek, zeměměřičská činnost Bor, nabídková cena 
52.900,- Kč bez  DPH (další nabídky 56.100,- Kč a 59.500,- Kč bez DPH). 
• Uzavření dohody mezi městem Kladruby a p. Jiřinou Ženíškovou o ukončení platnosti  
smlouvy o nájmu nebyt. prostoru – prodejny v DPS, a to k datu 28.02.2014. 
• Opravy a malování v KD Kladruby firmou Otto Hilf, Stříbro za cenu 57.922 Kč vč. 
DPH (sál, schodiště, fasáda). 
• Opravu bytu č. 5 v domě čp. 36 v Kladrubech – nová malba 5.910 Kč, lina v celém 
bytě – 32.034 Kč, kuchyňská linka (nájemci budou splácet v nájmu) do 12.000 Kč, 
celkem předpokládaná cena oprav a vybavení - 50.000,- Kč. 
• Poskytnutí propagačního materiálu pro vítěze Maglajz Boulder Cup – „Velká cena 
města Kladruby“ -   24 ekotašek, 24 propisovaček, 24 pohledů kláštera, 24 pohledů 
Kladrub + materiály zdarma. 
• Směrnici pro přebírání, evidenci, vydávání a další nakládání s nálezy.  
• Úplatu za vzdělávání v MŠ Kladruby na školní rok 2014/2015 ve výši 500,- Kč. 
• Výměnu vany v bytě č. 4 v čp. 36 v Kladrubech, nájemce Lucie Jozová. 
• Provedení oprav a bílení čekárny a ordinace MUDr. Střeštíkové.  
• Cenovou nabídku Ing. Antonína Kinkala, Svinná na vypracování dokumentace  
ke stanovení místní úpravy dopravního značení v souvislosti s omezením zatížitelnosti 
mostu č. 193-022 ve výši 28.000,- Kč. 
• Cenovou nabídku Ing. Antonína Kinkala, Svinná na vypracování dokumentace  
ke stanovení místní úpravy - informační panel pro měření rychlosti ve výši 3.500,- Kč. 
• Pokácení lípy u kabin volejbalových kurtů z důvodu poškozování objektu kabin 
výkyvem stromu. 
• Cenovou nabídku firmy Kácení rizikových stromů Skviřín na pokácení lípy  
u volejbalových kurtů a smrku ve Hřbitovní ulici firmou za cenu 5.000,- Kč + DPH. 
• Cenovou nabídku montáže  P-D-M Gasservis, s.r.o.  Mariánské Lázně k montáži 
hydroluxů v kotelně ZŠ Kladruby za cenu 22.968,- Kč bez DPH. 
• Žádost Josefa Buriana, Kladruby na odprodej parcely v obci Brod u Stříbra pro 
výstavbu rodinného domu s tím, že v místě bude proveden geologický průzkum pro 
vhodnost oblasti pro výstavbu. 
• Nabídku firmy Gekon s.r.o. Plzeň na geologický průzkum lokality pro výstavbu 
rodinných domů za cenu 27.800,- Kč bez DPH. 
• Pokácení ovocných stromů v areálu MŠ Kladruby. 
• Návrh smlouvy o dílo na zpracování projektu rekonstrukce objektu bývalých dílen  
Ing. Marcelem Coufalem, Stříbro za cenu 39.900,- Kč vč. DPH. 
• Prodloužení nájemní smlouvy na byt v domě čp. 209 v Husově ulici v Kladrubech p. 
Marii Mikešové  od 1.3.2014 do 31.3.2014.  
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• Prodloužení nájemní smlouvy p. Josefu Dolejšovi na místnost v čp. 6 v Husově ulici v  
Kladrubech od 1.4.2014 do 31.6.2014. 
• Zařazení žádosti p. Evy Kopecké, nyní bytem Stříbrská 408, Kladruby do seznamu 
žadatelů o přidělení bytu. 
• Hospodářský výsledek MŠ Kladruby za rok 2013 a rozdělení zisku ve výši 58.133,65 
Kč, a to 20.000,- Kč do fondu odměn a 38.133,65 Kč do rezervního fondu.   
• Hospodářský výsledek ZŠ Kladruby za rok 2013 - zisk ve výši 520,- Kč bude použit 
na pokrytí části ztráty z minulých let.  
• Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 :  
   a)   Účetní závěrku Kladrubských lesů, s.r.o. za rok 2013 
   b)   Hospodářský výsledek  KL, s.r.o. za rok 2013 – ztráta 603.420,- Kč : 
         - přeúčtování na vrub nerozděleného zisku minulých let  603.420,- Kč 
    c)   Převod částky 17.553,- Kč ve prospěch sociálního fondu z nerozděleného zisku 
minulých let. 
• Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 3.000,- Kč Mysliveckému sdružení Výrov  
na pořádání Dětského dne v Brodu dne 24.5.2014. 
• Zařazení žádosti p. Zdeny Zbiňové, Telice 13 do seznamu žadatelů o přidělení bytu 
s tím, že při přidělování bytu jsou upřednostňováni občané s trvalým pobytem ve 
správním území města Kladruby. 
• Žádost p. Marie Kašparové, Stříbrská 372, Kladruby o výměnu bytu v DPS  
v Kladrubech  za byt v 1. patře (byt po p. Satýnkové). 
• Zařazení žádosti p. Zděnky Kováčové, Stříbro, Masarykovo náměstí 61 do seznamu 
žadatelů o přidělení bytu s tím, že při přidělování bytu jsou upřednostňováni občané 
s trvalým pobytem ve správním území města Kladruby. 
• Zařazení žádosti p. Jaroslava Kováče, Brod 62 do seznamu žadatelů o přidělení bytu. 
• Zařazení žádosti p. Ladislava Foraita, bytem Benešovice 103 do seznamu žadatelů  
o přidělení bytu v DPS v Kladrubech.  
• Zařazení žádosti p.Jiřího Pelánka, Zadní 355, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení 
bytu  (výměna). 
• Zařazení žádosti p. Marie Michálkové, TP náměstí Republiky 89, Kladruby do seznamu 
žadatelů o přidělení bytu. 
• Pověření starostky města pro vydávání celkem 50 ks propagačních materiálů s tím, že 
materiály a jejich výdej bude evidován a po vyčerpání výše uvedeného množství bude 
starostka informovat RM. 
• Užívání veřejného prostranství před domem čp. 30 na náměstí Republiky 
v Kladrubech za účelem umístění 2 stolků a 8 židlí. Žadatelka p. Hana Zdvihalová, 
cukrárna Kladruby. Prostor 5 m2, platba 2,-Kč/1m2/1den, období  od 1.3.2014  
do 30.09.2014. 
• Napojení telekomunikační přípojky pro objekt firmy ZIKOSTAV, s.r.o. Heřmanova 
Huť v ulici Stříbrská čp. 408, Kladruby  - pozemek č. 32/20 v k.ú. Kladruby u Stříbra  
s tím, že povrch komunikace (zámková dlažba) musí být uveden do původního stavu. 
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• Nabídku firmy Freitag  Project Development s.r.o. Praha na preventivní roční kontroly 
FVE za cenu 1.900,- Kč/1 FVE bez DPH, která zahrnuje fyzickou kontrolu a funkčnost 
jednotlivých sekcí panelů, viz nabídka. 
• Žádost nájemců bytových domů čp. 403 – 406 v Revoluční ulici v Kladrubech  
o možnost uzamykání kontejnerů, ale pouze v tom případě, že  nájemníky bude 
ustanovena osoba,  která bude kontejnery odemykat v době vývozu komunálního 
odpadu. O ustanovení osoby bude informována p. Floriánová. 
• Nabídku firmy Klimaton, s.r.o. Plzeň na odvodnění výfukové a nasávací hlavice     
vzduchotechnického zařízení pro objekt KD ve výši 6.500,- Kč bez DPH. 
• Nabídku p. J. Míky a firmy Euroalarm, spol. s.r.o. Praha na rozšíření kamerového 
systému s tím, že požaduje ještě předložení konkurenční nabídky. 
• Nabídku firmy AgNET  Stříbro na instalaci vnitřních rozvodů internetu a kamerového 
systému v budově Regionálního muzea v Kladrubech za cenu 21.082,- Kč bez DPH.   
• Nabídku firmy Česko – bavorská, s.r.o. Kladruby na instalaci vnitřních rozvodů 
zabezpečovací techniky v budově Regionálního muzea za 19.968,- Kč bez DPH. 
• Poskytnutí neinvestičních příspěvků spolkům a organizacím na činnost v roce 2014 dle 
přílohy. 
              

Rada města    n e m á     n á m i t e k   : 
• K vedení vodovodního přivaděče z Vrbice u Stříbra do Benešovic, kdy stavbou budou 
dotčeny pozemky ve vlastnictví města Kladruby – p.p.č. 2584/2 v k.ú. Benešovice  
a st.p.č. 81 v k.ú. Vrbice u Stříbra. 
 
Rada města    n e s c h v á l i l a   : 
• Nabídku firmy Divadelní služby Plzeň na vyhotovení uzavření prostoru mezi sálem  
a barem v KD Kladruby závěsem na pojezdu z důvodu malé využitelnosti a důvodu 
ceny pořízení a následné údržby. 
• Odprodej p.p.č. 152/1 v k.ú. Brod u Stříbra p. Ing. Michalovi Drábovi, Dvořákova 49, 
Plzeň z důvodu, že na uvedený pozemek je uzavřena nájemní smlouva s p. Janem Zíkou, 
vlastníkem  navazující nemovitosti čp. 14. 
 
Rada města   d o p o r u č i l a   : 
• ZM schválit poskytnutí sponzorských darů na Učitelský ples ZŠ Kladruby 2014 dle            
předloženého seznamu. 
• ZM schválit odprodej soustruhu z objektu školních dílen formou obálkové soutěže na 
základě žádosti p. Bohuslava Pírky, Kladruby. 
• ZM schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 
Kladruby a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí n/Labem na 
pozemek č. 240/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub, úplata za věcné břemeno 1.000,- Kč. 
• ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických  
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv č. 14_SOBS01_4120986506  
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uzavřená mezi ČEZ Distribuce a.s. a městem Kladruby;  jedná se o lokalitu výstavby 
RD Kladruby - západ I. etapa; podíl města na oprávněných nákladech spojených  
s připojením 23 ks odběrných míst činí 287 500,- Kč. 
• ZM schválit Aktualizaci plánu společných zařízení v k.ú. Kladruby u Stříbra dle 
závěrů  jednání sboru zástupců vlastníků ze dne 29.01.2014 - komplexní pozemková 
úprava v k.ú. Kladruby u Stříbra  - cesty, protierozní opatření - došlo ke změnám oproti 
původnímu jednání. 
• ZM schválit návrh nového uspořádání pozemků ve vlastnictví města Kladruby - 
komplexní pozemková úprava v k.ú. Kladruby u Stříbra. 
• ZM schválit odměny členům ZM dle nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb. ve znění 
nař.vlády č. 459/2013 Sb. ze dne 18.12.2013.  
• ZM schválit smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  
a smlouvu o právu provést stavbu sml.č. IV-12-0009168, akce Kladruby, Láz č.k. st. 32, 
kNN. Jedná se o pozemky 2008/10, 83/1 a 126/2 v k.ú. Láz u Kladrub. Předpokládaný 
rozsah dotčení nemovitosti budoucím věcným břemenem činí 336,39 m2, jednorázová 
výše úhrady 4200,-Kč + DPH, celkem tj. 5082,-Kč.  
• ZM schválit směnu pozemků s firmou ZEVYP, s.r.o. Kladruby : 
 -  P.p.č. 202/42 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 4157 m2, nyní vlastník ZEVYP, 
s.r.o. Kladruby za pozemky ve vl. města  
 -  P.p.č.1533/6 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 3648 m2 a p.p.č. 1524/2 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra o výměře 1116 m2, nyní vlastník město Kladruby za pozemek ve vl. 
ZEVYP, s.r.o. Celková výměra těchto dvou pozemků je 4764 m2, pozemek ZEVYP je 
4157 m2; rozdíl ve výměře 607 m2 . 
• ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.sml. E 618-S-
1177/2013 předloženou Správou železniční dopravní cesty v rámci akce Optimalizace 
trati Stříbro – Planá u Mar. Lázní – služebnost k p.p.č. 1517/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra, 
jednorázová úplata 1000,- Kč. 
 
Rada města    n e d o p o r u č i l a  : 
• ZM schválit odprodej části p.p.č. 83/1 v k.ú. Láz u Kladrub žadatelce  p. Aleně 
Horákové, Vysočany 41, Bor s tím, že RM doporučuje pouze pronájem uvedeného 
pozemku. 

 

Zasedání zastupitelstva města dne 12.3. 2014  : 
                 
Zastupitelstvo města    v z a l o     n a    v ě d o m í    : 
• Protokol ČIŽP Plzeň o kontrole na dodržování platných předpisů o ochraně lesa. 
• Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnictví staveb v k.ú. Pozorka od MV ČR na 
Vojensko - historické sdružení Kladruby. 
 
Zastupitelstvo města    projednalo  a   s c h v á l i l o    : 
• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 11.12.2013. 
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• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení.  
• Účetní závěrku města Kladruby za rok 2013; kdy ZM posoudilo  a) úplnost podkladů 
účetní závěrky; b) soulad podkladů účetní závěrky; c) kontrolní zjištění.  Předložená 
účetní závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz 
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky města Kladruby.  
• Výsledek hospodaření za rok 2013. 
• Tvorbu sociálního fondu r. 2014 přídělem ve výši 4% z ročního objemu vyplacených 
mzdových prostředků roku 2013, tj. částka 152.709,- Kč, která bude převedena  
z běžného účtu na sociální fond nejdéle do 31.3.2014.  
• Smlouvu o zřízení služebnosti uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Freitag 
Utility Construction s.r.o., Podnikatelská 545, Praha 9, firmou Solfarm.B s.r.o., Dřísy 12 
a firmou Solfarm. C s.r.o. Podnikatelská 545, Praha 9 na ukončení platnosti Smlouvy  
o zřízení věcného břemene p.p.č. 398/1 v k.ú. Kladruby, budova čp. 297 a zajištění 
společného užívání nemovitostí pro montáž, provozování, údržbu a řízení 
fotovoltaických elektráren. Výše úplaty za zřízení Služebnosti činí 1000,- 
Kč/instalovaný kWp/rok. 
• Smlouvu o kolektivním plnění uzavřenou mezi městem Kladruby a   ELEKTROWIN 
a.s.  o zajištění sběru elektrozařízení/elektroodpadu ze solárních panelů a zajištění 
odděleného sběru elektroodpadu ze solárních panelů, které jsou součástí solárních 
elektráren s celkovým  instalovaným výkonem nad 30 kW za podmínek ve smlouvě. 
Celková částka k úhradě do 31.12.2018  je 28.424,-Kč (výpočet dle přílohy  
č. 4 smlouvy) + DPH. Platnost smlouvy do 31.12.2018.  Město si zvolí perioditu plateb - 
návrh 1 x ročně.    
• Odprodej soustruhu z objektu školních dílen formou obálkové soutěže na základě 
žádosti p. Bohuslava Pírky, Kladruby s tím, že ZM pověřuje RM ke stanovení 
minimální ceny soustruhu. 
• Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby  
a RWE GasNet, s.r.o se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí n/Labem na pozemek č. 240/1 
v k.ú. Pozorka u Kladrub, úplata za věcné břemeno 1.000,- Kč. 
• Plán činnosti finančního výboru na rok 2014.   
• Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2014.   
• Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení 
k distribuční  soustavě do napěťové hladiny 0,4 kv č. 14_SOBS01_4120986506 
uzavřené mezi ČEZ Distribuce a.s. a  městem Kladruby;  jedná se o lokalitu výstavby 
RD Kladruby - západ I. etapa; podíl města na oprávněných  nákladech spojených  
s připojením 23 ks odběrných míst činí 287 500,- Kč. 
• Aktualizaci plánu společných zařízení v k.ú. Kladruby u Stříbra dle závěrů jednání 
sboru zástupců vlastníků ze dne 29.01.2014 - komplexní pozemková úprava v k.ú. 
Kladruby u Stříbra. 
• Návrh nového uspořádání pozemků ve vlastnictví města Kladruby - komplexní 
pozemková úprava k.ú. Kladruby u Stříbra.  
• Zpracování projektové žádosti s LC GROUP s.r.o. - Dopravní infrastruktura v lokalitě 
Kladruby západ za cenu 68.000,-Kč bez DPH. 
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• Zpracování projektové žádosti s LC GROUP s.r.o. - Dopravní napojení obytné zóny 
Pozorka za cenu 68.000,- Kč bez DPH. 
• Souhlasí s realizací projektu Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby západ a jeho 
předložení do ROP NUTS II Jihozápad.  
• Souhlasí s realizací projektu Dopravní napojení obytné zóny Pozorka a jeho předložení 
do ROP NUTS II Jihozápad.  
• Zajištění financování projektu Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby západ z 
rozpočtu města v případě jeho podpoření z ROP NUTS II Jihozápad do výše 10 mil. Kč 
vč. DPH. 
• Zajištění financování projektu Dopravní napojení obytné zóny Pozorka z rozpočtu 
města v případě jeho podpoření z ROP NUTS II Jihozápad do výše 6 mil. Kč vč. DPH 
• Odměny členům ZM dle nařízení vlády ČR č. 37/2003 Sb. ve znění nař.vlády č. 
459/2013 Sb.  ze dne 18.12.2013- uplatňováno bude od 1.3.2014.   
• Snížení prodejní ceny nepotřebného materiálu - lavice z kina na částku 50,- Kč/1 
lavice. 
• Seznam poskytnutých sponzorských darů na Učitelský ples ZŠ Kladruby 2014.  
 
Zastupitelstvo města    n e s c h v á l i l o    : 
• Odprodej pozemků města v k.ú. Benešovice dle požadavku LB Minerals Horní Bříza. 
• Odprodej části p.p.č. 83/1 v k.ú. Láz u Kladrub žadatelce p. Aleně Horákové, 
Vysočany 41, Bor s tím, že ZM doporučuje pouze pronájem uvedeného pozemku. 
 
Zastupitelstvo města   p o v ě ř u j e   : 
• Starostku města k zapracování usnesení bodů II/22 a 23 do rozpočtu města a do 
rozpočtového výhledu města.  
     
 

Irena Lőriková 
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Jednání starostky a místostarosty města : 
    8.1.  -  účast při soudním jednání - vymáhání dluhu nájemného (starostka) 
    8.1.  -  zasedání rady města 
    9.1.  -  jednání se starostou obce Svojšín (starostka) 
  14.1.  -  školení aplikace Codexis (starostka, místostarosta) 
  15.1.  -  jednání se zástupkyní firmy Dybs Plzeň (starostka) 
  15.1.  -  jednání Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka) 
  16.1.  -  jednání na KÚ PK, odboru ŽP (starostka) 
  16.1.  -  jednání s ředitelkou ZŠ (starostka) 
  17.1.  -  účast při kolaudaci novostavby RD, rekonstrukci RD a staveb. úpravách    
               (starostka) 
  22.1.  -  jednání na Regionální radě soudržnosti Jihozápad v Plzni - dotace (starostka) 
  22.1.  -  jednání se zástupcem firmy Ekodepon Černošín (starostka) 
  22.1.  -  zasedání rady města 
  28.1.  -  zasedání rady cestovního ruchu Tachovska (starostka) 
  29.1.  -  jednání s Pozemkovým úřadem Tachov - kontrolní den pozemkových úprav  
               (starostka) 
  30.1.  -  účast při soudním jednání - vymáhání dluhu nájemného (starostka) 
  30.1.  -  kontrolní den stavby - Regionální muzeum Kladrubska (místostarosta) 
  30.1.  -  jednání s Pozemkovým úřadem Tachov - Plán společných zařízení v k.ú.  
               Tuněchody (místostarosta) 
  31.1.  -  jednání se zástupcem firmy Ekodepon Černošín (starostka) 
    3.2.  -  jednání se zástupcem KÚ PK, odboru dopravy a SH (starostka) 
    5.2.  -  zasedání rady města 
    8.2.  -  účast na valné hromadě SDH Kladruby (starostka) 
  10.2.  -  jednání s ředitelem Správy a údržby silnic ve Stříbře (starostka)    
  12.2.  -  jednání s Pozemkovým úřadem Tachov - pozemkové úpravy Tuněchody  
                (místostarosta) 
  13.2.  -  kontrolní den stavby - Regionální muzeum (místostarosta) 
  13.2.  -  zasedání rady Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka) 
  13.2.  -  jednání s ředitelkou ZŠ (starostka) 
  13.2.  -  účast na valné hromadě ZO ČSCH Kladruby (starostka) 
  14.2.  -  jednání s projektantem - rekonstrukce bývalých školních dílen (místostarosta) 
  17.2.  -  jednání na MěÚ Stříbro, správním odboru (starostka) 
  18.2.  -  jednání s projektantem ohledně dopravního značení ve městě (starostka)    
  25.2.  -  jednání s ČIŽP - kontrola lesního hospodářství (starostka) 
  26.2.  -  zasedání rady města 
  27.2.  -  kontrolní den stavby - Regionální muzeum (starostka + místostarosta) 
  27.2.  -  jednání s firmou Ekodepon ohledně kompostárny  (starostka + místostarosta) 
    3.3.  -  jednání s nájemcem bunkru v Kladrubech (starostka) 
    4.3.  -  zasedání rady cestovního ruchu Tachovska (starostka) 
    5.3.  -  jednání na KÚ PK ohledně provozu kompostárny v Kladrubech (starostka) 
  10.3.  -  jednání na KÚ PK + s poslancem  PČR ing. Votavou ohledně omezení provozu  
               kamionů přes město Kladruby (starostka) 
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  10.3.  -  předání staveniště - ČOV - Pozorka (místostarosta) 
  11.3.  -  jednání starostů regionu Stříbro (starostka) 
  11.3.  -  zasedání Stříbrského regionu (místostarosta) 
  12.3. - jednání s Pozemkovým úřadem - plán společných zařízení Tuněchody  
              (starostka + místostarosta) 
  12.3.  -  zasedání rady města 
  12.3.  -  zasedání zastupitelstva města 
  13.3.  -  zasedání investiční komise VSOZČ ve Stříbře (starostka) 
  13.3.  -  kontrolní den stavby - Regionální muzeum (starostka + místostarosta) 
  18.3.  -  jednání se zástupcem firmy ohledně kamerového systému (starostka +  
               místostarosta) 
  18.3.  -  jednání se zástupcem firmy HB Textil ohledně nových podmínek smlouvy 
               na umístěný kontejner na staré ošacení (starostka) 
  19.3.  -  jednání se zástupkyní Euregia Egrensis (starostka) 
  20.3.  -  zasedání rady Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka) 
  25.3.  -  zasedání rady cestovního ruchu Tachovska (starostka) 
  26.3.  -  zasedání rady města 
  27.3.  -  jednání s  Pozemkovým úřadem  (starostka) 
  27.3.  -  jednání se zástupcem firmy Arbo (místostarosta) 
  28.3.  -  kontrolní den stavby - Regionální muzeum (starostka + místostarosta) 
  28.3.  -  zasedání valné hromady Euregia Egrensis v Chebu (starostka) 
    2.4.  -  jednání s ředitelem Správy a údržby silnic ve Stříbře (starostka)    
    3.4.  - jednání ve firmě ŠIBA Černošice ve věci nákupu mobilního pódia pro stříbrský   
               region –kupovaného Stříbrským regionem (místostarosta) 
    8.4.  -  účast při kolaudaci novostavby RD (starostka) 
    9.4.  -  účast na turnaji v Německu - soutěž starostů v Člověče nezlob se (starostka) 
  10.4.  -  zasedání rady Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka) 
  11.4.  -  účast na valné hromadě HS Holostřevy (místostarosta) 
  14.4.  -  účast při závěrečné kontrolní prohlídce stavby - Rekonstrukce retenční nádrže   
               Raška II (starostka) 
  14.4.  -  jednání s projektantem - rekonstrukce bývalých školních dílen (místostarosta) 
  15.4.  -  zasedání členské schůze Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka) 
  16.4.  -  jednání s Pozemkovým úřadem - pozemkové úpravy v k.ú. Tuněchody (starostka    
            + místostarosta) 
  16.4.  -  zasedání rady města 
  24.4.  -  jednání s projektantem - rekonstrukce bývalých školních dílen (místostarosta) 
 
 

Irena Lőriková 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů  
 
M a t e ř s k á     š k o l a       
 
Loučení se zimou a vítání jara 
Děti ze třídy Koťat se rozloučily se zimou a přivítaly jaro. Nejprve si společně vyrobily z 
dřevěného kříže, sena a hadrů Moranu. Každé dítě si pak vyrobilo z roličky papíru 
„zimu“. S Moranou se vypravily ke střelnici. Na rozloučenou jí řekly říkanku a zatančily 
taneček. Učitelka pak Moranu zapálila a vhodila do vody. 
Když se děti zimy zbavily, už se těšily na to, jak přivítají jaro. Barevnými pentlemi 
ozdobily stromy na zahradě MŠ a klíčem každý strom odemkly říkankou „Odemyky 
zamyky“. Nejvíce se těšily na otevření domečku, ve kterém celou zimu odpočívaly 
koloběžky, kola a kočárky. 
Děti si začaly užívat sluníčka a jarního dovádění. 
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Divadelní představení v mateřské škole 
Naší mateřskou školu navštívilo divadlo Nána. Děti měly možnost shlédnout dvě kouzelné 
hry z repertoáru paní Mileny Jelínkové. 
V březnu nám krásně zapadla do našeho týdenního programu o domácích zvířatech 
Slepičí pohádka. Poetický příběh provázaný jemnými melodiemi a zpěvem děti nejen 
zaujal, ale ještě dlouho si některé verše a písně opakovaly. 
V dubnu jsme se seznámili se stádem oveček a trochu namyšleným beránkem v Ovčí 
pohádce. Děti si odnesly nejen velmi silný zážitek z milého a trochu napínavého příběhu, 
ale i ponaučení, že ne vždy se musí všechny příkazy plnit, ale je lepší se zamyslet nad 
jejich smysluplností. 
Děti měly možnost si pohrát a pomazlit se se všemi loutkami, které si paní Jelínková sama 
vyrábí. Děkujeme za krásná představení a už se těšíme na další. 
 
Návštěva MŠ v ZŠ 
Budoucí prvňáčci z naší mateřské školy se byli seznámit s prostředím základní školy, 
která pro ně bude v příštích devíti letech druhým domovem. Prohlédli si třídu, školní 
družinu, jídelnu a společně se školáky si zacvičili v tělocvičně. V první třídě si 
vyzkoušeli, jak se sedí v opravdové lavici, prohlédli si některé pomůcky a hlavně velkou 
tabuli (to by se to malovalo, ale…). Nejvíce se našim holčičkám a klukům líbila „africká 
chodba“ se slonem, lvem, hadem a žirafou. Tak v září školo AHOJ. 

Zuzana Křížová 
 

Předškoláci byli mile přijati kamarády v 1. třídě ZŠ Kladruby. 
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Masopustní rej 
„Masopust masopust...“, tahle písnička provázela děti ze třídy Koťat celý předmasopustní 
týden. Navzájem si sdělovaly, jaké budou mít masky. Vyzdobily si třídu papírovými 
girlandami, vyrobily si škrabošky. V den, kdy jsme slavili masopust, přicházeli do třídy 
rytíři, piráti, víly, princezny a nastalo to pravé veselí. Masky se navzájem představily 
a tancovaly na veselou hudbu. Také navštívily kamarády z ostatních tříd. 

Petra Kertysová 
 

 
Oslava MDŽ 
Začátkem března se děti v MŠ pilně připravovaly na oslavu svátku svých maminek,              
babiček, tetiček a ostatních žen, aby společně s nimi oslavily jejich svátek MDŽ. 
„Velká“ příprava vyvrcholila veřejným vystoupením v místním kulturním domě. 
Děti našim ženám nejen zazpívaly, ale i zatancovaly a předvedly, že jim pohyb není cizí 
a že v nejednom z našich dítek roste ta správná „hvězda“, o které možná v budoucnu ještě 
hodně uslyšíme. 
Věřím milé ženy, že jste domů odcházely příjemně naladěné a že Vás naši nejmenší svým 
„dárkem“ potěšili. 

                                                                                                       Marcela Jandíková 
 

Děti ze třída Koťata nezapomněly s velikonoční nadílkou na obyvatele DPS.  
Vyrobily pro ně zajíčka se slepičkou a popřály jim veselé Velikonoce 
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Zápis do Mateřské školy Kladruby 
Letošní zápis do Mateřské školy Kladruby se konal 19.3.2014 . Zájem o umístění dětí pro 
školní rok 2014/2015 projevilo celkem 25 rodičů pro svých 26 dětí, z nichž 2 nemají 
bydliště kladrubské či ze spádových obcí.  Po součtu  všech stávajících i nově 
přihlášených dětí  docházíme k tomu, že poprvé po mnoha letech bude mít kladrubská 
mateřinka do posledního místa naplněnou kapacitu ( 75 dětí celkem )  
 Bohužel nebylo možné vyhovět dvěma výše uvedeným rodičům, kteří nemají 
bydliště v kladrubském regionu. S jejich dětmi bychom již kapacitu přesáhli.  

 Alena Medová 
  
 
Víte, že  : 

- opět nás oslovil fond Sidus s prosbou o prodej 30ti  sešítků za 39,-/ks  s „veselými 
lepíky“ ; výtěžek z prodeje jde na léčbu onkologických onemocnění dětí  
- 14.4. proběhlo vyšetření očí dětí web kamerou ( dle zájmu rodičů ) bezúplatně – 
screeningové vyšetření je projektem Lions Clubu Plzeň Bohemia s názvem „Lví očko“ 
- náš dík patří ZO ČSV Kladruby za velikonoční dárek  pro děti v podobě balíčku  
s perníkovými dobrotami 
- u Sluníček se 9.4. uskutečnila tvořivá dílnička s malováním papírových vajíček 
voskovou technikou zvanou enkaustika (vosk tavený na žehličce), dále technikou kresby 
klovatiny a barevných kříd – to celé vymývané vodou a nakonec nalepování textilních 
dekorací na skutečná vajíčka. 

         Alena Medová 
 

 
 

Z á k l a d n í      š k o l a : 
 

Vyráběcí den 
V pondělí 14. dubna se tradičně  
uskutečnil vyráběcí den. Byli jsme 
rozděleni do pěti skupin, každá z nich 
tvořila v jiné třídě a každou měl na 
starosti jiný učitel, s jednou skupinkou 
nám pomohl pan Havránek, který s kluky 
pletl pomlázky. (Tímto bychom mu za 
pomoc rádi poděkovali.) Ostatní 
skupinky vyráběly spoustu dalších 
velikonočních dekorací, řehtačky, 
ozdobené květníky s osením, věnce  z proutí. 
Vyráběcí dny se konají proto, abychom získali peníze na školné pro africkou dívku 
Muthinu. 

Nikola Verbičová, Jitka Valentová 
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Prodej velikonočních dekorací 
Jako každý rok i letos jsme prodávali naše velikonoční výrobky. Stánek jsme měli ve 
čtvrtek 17. dubna od 8:00 do13:00 na kladrubském náměstí. Tento den jsme prodali 
většinu věcí a vydělali jsme tak spoustu peněz pro naši adoptovanou Muthinu z Keni.  
A pak přišla neděle 20. dubna, kdy se na klášteře konal Velikonoční jarmark, a náš stánek 
tam samozřejmě nemohl chybět. Už jsme sice skoro neměli co prodávat, navíc nám moc 
nepřálo ani počasí. Ale i tak postupně ze stánku mizelo zboží, až nám skoro nic nezbylo… 
Nevadí , příští rok vyrobíme další a možná ještě hezčí výrobky než letos. 
Za tyto dva dny jsme vydělali téměř 5000 Kč, děkujeme Vám tímto za Vaši podporu  
a Vaše příspěvky pro Muthinu a doufáme, že se opět uvidíme např. při historickém 
jarmarku. 

Kristýna Prušáková 
 
Archeologická přednáška  
10. dubna navštívili naši školu archeologové, kteří několik týdnů pátrali u Ostrova po 
cenných nálezech. 
Přednáška byla připravená pro žáky 5.-9. třídy. Líčili nám postupy archeologické práce, 
vyprávěli různé zážitky, ukazovali obrázky, a dokonce přivezli několik exponátů přímo 
z naleziště u Ostrova. Dozvěděli jsme se, že většina nálezů byly různé vázy a nádoby,  
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ale našlo se zde i celé pohřebiště. Viděli jsme náhrdelník, velmi vzácnou tzv. 
„zobákovou“ konvici, mohli jsme si podržet v rukou urnu s více než 3 000 let starým 
popelem člověka. Všechny exponáty nechávali kolovat, takže si je každý mohl důkladně 
prohlédnout. 
Přednáška trvala jen jednu vyučovací hodinu, ale i za tak krátký čas jsme se dozvěděli 
zajímavé informace ze světa archeologie. 

Andrea Jančová, Stánina Kožnarová 
 

 
Naši žáci reprezentovali na soutěžích 
Ve středu 26. 3. se ve Stříbře na ZŠ Mánesova konalo okresní kolo biologické olympiády. 
Ticho, tužky, mikroskopy, vycpaná zvířata, testy a mladí biologové z celého Tachovského 
okresu. Po několika hodinách již byly známy výsledky. První byl náš reprezentant Daniel 
Eret (sice jen s těsným rozdílem dvou bodů od druhého místa). 16. 5. se spolu s druhým  
a třetím nejlepším biologem zúčastní krajského kola. 
Den poté 27. 3. se v tachovském Domě dětí konalo okresní kolo fyzikální olympiády. 
Ticho, papíry, tužky a čtyři hodiny usilovného psaní, počítání a přemýšlení. Této soutěže 
se zúčastnili dokonce tři žáci z osmé třídy a umístili se úspěšně – na třetím místě Daniel 
Eret, na pátém Jan Hinterzolzinger a na sedmém Václav Kučera.  
Děkujeme tímto všem, kteří nám pomáhali s přípravou na soutěž: Mgr. M. Junkové,  
Mgr. V. Havránkové a Ing. P. Kindelmannovi. 

Daniel Eret, Jan Hinterholzinger a Václav Kučera 
 

 
Střípky ze ZŠ 

- 8.2. se konal Učitelský ples  
- 12.2. se dostavili rodiče s budoucími prvňáčky k zápisu. První třída by měla mít 21 
dětí a po letech budou ve velké převaze děvčata ☺ 
- 8.3. začal 8. ročník Rock Point Překližka Cupu prvním letošním závodem, kterým byla 
Velká cena Města Kladruby – Maglajz Boulder Cup. Více informací v článku. 
- 26.3. se ve Stříbře uskutečnilo okresní kolo Biologické  olympiády. Naši školu velmi 
úspěšně reprezentoval Daniel Eret, který vybojoval 1. místo a postoupil do krajského 
kola. Gratulujeme! 
- 27.3. se konalo okresní kolo Fyzikální olympiády, tentokrát v Tachově. Naši školu 
zastupovali tři žáci – D. Eret, J. Hinterholzinger a V. Kučera a obsadili třetí, páté  
a sedmé místo. Hezký výsledek a rovněž poděkování za reprezentaci školy! 
- 27.3. začal plavecký výcvik žáků 3. a 4. třídy v bazénu v Tachově pro tento školní rok. 
Stejně jako v minulých letech žáci absolvují dvacet lekcí a na závěr obdrží „Mokré 
vysvědčení“ ☺ 
- 7.4. navštívila 9. třída plzeňské vědecké centrum Techmania, které se nachází v areálu 
bývalé Škodovky... 
- 10.4. se v německém Nabburgu opět konal „mezinárodní“ turnaj ve hře „Člověče, 
nezlob se!“ pod záštitou firmy Schmidt, která jako první začala tuto hru vyrábět. Letošní 
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ročník připadl právě na 100. výročí uvedení této oblíbené stolní hry. Naši školu 
reprezentovalo 8 žáků, kteří společně s dalšími žáky z českých a německých škol 
soutěžili o stupně vítězů. Mezi sebou soupeřila družstva složená vždy ze dvou žáků 
z české školy a dvou z partnerské německé školy. Body navíc pro tato družstva mohli 
získat starostové obcí a jejich zástupci, kteří na stejném místě soutěžili o den dříve. Naše 
město zastupovali p. starostka S. Štěrbová a p. V. Šmahel. 
- 10.4. uspořádali archeologové z lokality Ostrov u Stříbra v naší škole velmi zajímavou 
přednášku o právě probíhajících vykopávkách, doplněnou ukázkami některých 
nalezených předmětů a fotografiemi. Děkujeme ☺ 
- 14.4. se ve škole vyrábělo v rámci Velikonočních dílniček. Jak se dětem a jejich 
učitelům výrobky povedly jste mohli posoudit sami při prodeji 17.4. na náměstí a 20.4. 
na nádvoří kladrubského kláštera. Výtěžek z prodeje je opět určen pro Muthinu – naši 
adoptovanou keňskou dívku. Za koupi velikonočních dekorací všem děkujeme! 
- 15.4. si žáci 8. a 9. třídy vyslechli přednášku na téma „Prevence proti AIDS“... 
- 17.4. vyjela téměř čtyřicítka našich žáků do Stříbra na tradiční a oblíbené 
„Velikonoční kouloboulení“. Tuto akci každým rokem pořádá náš městský úřad pro 
školní děti a o zájemce není nikdy nouze ☺ 
- 23.4. plzeňskou Techmanii navštívili tentokrát čtvrťáci a páťáci. Velkým lákadlem je  
i nedávno zprovozněné nové planetárium... 

Pavel Nový 
 
 

Hasiči informují    
 

Vážení spoluobčané! 
 

Rád bych Vás pozval na stavění májky, které se uskuteční 
30.dubna od 18:00 na palouku u paneláků. Občerstvení bude 
zajištěno a proti nepříznivému počasí postavíme náš nový 
velký stan. Vzhledem k tomu, že Zpravodaj vychází v den 
stavění májky, je to tak pozvánka za pět minut dvanáct. 
27. dubna jedeme do lesa májku vybrat a dovézt a v rámci 
výcviku s pilou připravíme i palivové dříví na oheň. 
Velký problém teď řešíme u mladých hasičů. Jelikož nám 
polovina dětí odrostla do dorostu, máme problém se 
sestavením dětského družstva. Děti svoji sezonu otevřou 
soutěží v Kostelci 3.května, ale nad jejich startem visí 
otazník. Kdyby měly Vaše ratolesti zájem rozšířit naše řady, 
můžete se přijít podívat každé pondělí od 16:00 na schůzku 
dětského kroužku. 
Na přelomu března a dubna jsme se dvě soboty věnovali 
brigádě sázení stromků. Většina z nás dělala tuto činnost 
poprvé a byla to zajímavá zkušenost. 
Z plánované činnosti se určitě zúčastníme dětského dne, kde 
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připravíme pro děti nějakou atrakci s hasičskou tématikou. Dětský den vyvrcholí 
slavnostním kácením máje. Naši tradiční soutěž Kladrubská studna jsme z organizačních 
důvodů museli přesunout z 21.června na 13.září. 
Výjezdová jednotka udělala jarní přechody a připravila naší avii na STK, kterou jsme 
úspěšně prošli. 15. února jsme vyjeli na požár domu do Záchlumí , kde jsme byli počas 
cesty odvoláni zpět. 12.března jsme vyjeli na požár suché trávy do Sviňomaz. 
O Velikonocích přijel „na kontrolu“ můj předchůdce bývalý starosta sboru p. František 
Ammerling, se kterým jsem poseděl a vše řádně prodiskutoval. Tímto bych ho chtěl  
za celý sbor pozdravit a těšíme se, až se u nás zase někdy ukáže. 

 Martin Větrovec 
 
 

Včelařské okénko – nelžeme sami sobě, ani spoluobčanům 
 

Nenalhávejme si, že lze v našich podmínkách vyrábět biomed. Důvody jsou 
prostě. Vycházejme z poznatku, že včela vyhledává zdroj potravy v poměrně velké 
vzdálenosti od svého úlu. Uvádí se, že její akční rádius je asi 5 km. To je teorie. Z praxe 
víme, že to může být vzdálenost dvojnásobná. Prostou matematikou dojdeme k tomu, že 
toto území čítá tisíce hektarů. Toto území je kontaminováno množstvím znečišťujících 
látek, nejen z naší „hospodářské“ činnosti, ale i ze vzdálených oblastí naší planety. Jsou to 
zplodiny z válečných konfliktů, hořících naftových polí, havárií jaderných elektráren i 
produkce exhalací tepelných elektráren, výrobních provozů, dopravních prostředků  
a jiných znečišťujících zdrojů.  
 Chce někdo tvrdit, že jeho včelstva sbírají suroviny na výrobu medu jen v oblasti, 
která je bez tohoto vlivu? Že med z jeho produkce je ten nejlepší? Ve své praxi jsem se 
setkal se včelařem, který se výrobou biomedu zabývá. Jeho metoda je prostá. Med, který 
včely uloží do panenských plástů, vytáčí odděleně, a pak jako „biomed“ výhodně 
ekonomicky zhodnocuje. Naše včelstva jsou vystavena tlaku pesticidů. Tyto látky 
najdeme v nektaru, pylu, vodě i ve vosku, který váže rezidua. Především narůstající 
množství těchto látek ve vosku je hrozbou pro další generaci včel. Jen díky tomu, že včela 
dovede velkou část těchto toxických látek vyloučit, vděčí za to, že přežívá a že med, který 
produkuje, si zachovává své dobré účinky na lidský organismus.   
 Podstatné jsou podmínky prostředí, ve kterých včelaříme, a ty jsou všude téměř 
stejné.  
 
Z odborné literatury vybral                 František Černoch 
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Rybářský kroužek  Kladruby informuje: 
Nadcházející jarní sezóna je pro naše mladé rybáře ve znamení několika 

důležitých a náročných závodů, kde uplatní zimní přípravu. Máme 12 členů, z toho 10 
chlapců a 2 děvčata. Scházíme se pravidelně každou středu od 16 do 18 hod v naší 
klubovně na Staré poště. Přes zimu jsme ještě chodili každou neděli trénovat do 
tělocvičny ZŠ rybolovnou techniku (RT). Natrénované schopnosti jsme hned jeli otestovat 
1.března do Kdyně na halový přebor v RT.  Právě Kdyně je vyhlášená skvělými 
závodníky v RT, tak jsme neočekávali velké úspěchy, i když tajné favority jsme měli. 
Kladrubáci zabojovali a výsledkem byli 4 velice cenné medaile a bronzový pohár 
družstev. Mladší žáci  a žákyně: 1místo Kryštof Ganobják, 2.místo Václav Pechmann  
a 3.místo Simona  Krausová, starší žáci 3.místo Václav Havránek. Bylo celkem 7 družstev 
po 4 závodnících a pořadí: 1.místo Kdyně A, 2.místo Stříbro, 3.místo Kladruby A, 4.místo 
Kladruby B. V měsíci březnu jsme si udělali již pravidelné brigády, a to jednu na blízké 
řece Úhlavce, kde jsme vyčistili oba břehy od odpadků v úseku cca 2km, druhou brigádu 
jsme si udělali na našem rybníčku u kláštera. Zde jsme také posbírali odpadky, uklidili 
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větve a listí a připravili místa k lovu. Zatím naší poslední společnou akcí byl Plzeňský 
plaváček, závody v lovu ryb udicí (LRU),  konaný 15.4. na Borské přehradě (Litická), na 
kterou jeli bohužel pouze 3 naši členové. I přes obrovskou konkurenci ligových závodníků 
jsme také skvěle uspěli. Počasí lovu ryb moc nepřálo, i přesto naši závodníci nachytali. 
Mladší žáci: 1.místo David Havránek a Simona Krausová krásné 5.místo  
a dorostenci: 1.místo Saša Štěrba.  Další plánovanou akcí jsou opět závody ve Kdyni 26.4. 
a to územní přebor RT - venku. Poslední a to velice pro nás důležitou akcí,  je okresní 
kolo Zlaté udice (ZU) pořádaná dne 17.5.,  kterou náš kroužek letos organizuje. Skládá se 
ze 3 disciplín, a to RT, LRU a RZ (rybářské znalosti). 6 nejlepších závodníků  
z okresu (1xdorostenec, 1xžákyně a 4xžáci) pak postupují na Krajské kolo ZU konané 
30.5. - 1.6. do Nýrska. Družstva přijedou z Tachova, Plané, Černošína a Pernarce, tak 
držte palce, a kdo chce, může nás osobně podpořit 17.5. v 08:30 hod na místním fotb. 
hřišti. Na fotky z těchto akcí se můžete podívat na našich internetových stránkách 
http://ryby.monastus.eu    nebo  na www.kladruby.cz pod spolky - Rybářský kroužek 
v Kladrubech. Velké poděkování patří městskému úřadu, základní škole a MO ČRS ve 
Stříbře.      

 S pozdravem PETRŮV ZDAR!   Vedoucí kroužku  P. Havránek  a B. Kraus 

 
Občanské sdružení klášter Kladruby informuje  
 
Milí Kladrubáci. S velkou radostí jsme Vás v dubnu za typického aprílového počasí 
přivítali na tradičním Velikonočním jarmarku na nádvoří kláštera. Připomněli jsme si 
venkovskou velikonoční veselici, shlédli nabídku a případně pokoupili u trhovců, pojedli 
klobásky a popili teplou medovinu, které v dubnu v klášteře je ještě zapotřebí, protože po 
zimě je stále ještě pořádně studený. Nicméně již vrcholí přípravy květnového 
Historického jarmarku, na kterém Vás letos opět pobaví šermíři ze skupiny Český lev, 
divadélko Dokola a rozehřejí tanečnice Dechu Orientu. Nebude chybět ani kladrubská 
Cavalla. Budeme se na Vás těšit v sobotu 17. a v neděli 18. května, kdy trhovci budou 
prodávat již od 10 hod. a hlavní program pak připravujeme od 13 a v neděli již od 12 
hodin. 

V červnu si pak nenechte ujít Slavnosti 
slunovratu, které vypuknou v sobotu 21. 
června v podvečer,  a těšit se můžete na 
irskou hudbu, irské tance a ohňovou show 
starých Keltů. 
 
Za KKOS Vám všem pohodové jaro přeje 

Linda Hejlová 
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HISTORIE 
 
Stříbro versus Kladruby aneb Proč všechny cesty vedly do Stříbra? 

O nějaké rivalitě mezi Stříbrem a Kladruby nemůže být v současné době ani 
pomyšlení. Ale kdysi přece jen panovala mezi oběma městy až neuvěřitelně tvrdá 
vzájemná nevraživost. Vzpomínám si, že i stříbrský rostlinolékař pan Vešta ve svých 
vyprávěních o historii Stříbra nikdy neopomněl připomenout k roku 1386 svůj obvyklý 
slogan: „A od těch časů panuje věčné nepřátelství mezi Stříbrem a Kladruby“. Pojďme 
však na samé počátky celého sporu. 

První zmínka o hornické osadě zvané latinsky Misa, česky Stříbro, pochází z roku 
1183, a ne z roku 1131, jak se dříve mylně uvádělo. Stříbro vzniklo v místech bohatých 
nalezišť stříbrných rud na levém břehu řeky Mže, zatímco o něco starší Kladruby na břehu 
opačném. Tehdejší cesty přicházely od Prahy a Staré Plzně (Plzence), tudíž logicky 
směřovaly ke Kladrubům, aby nemusely přecházet Mži. 

Po roce 1230 však Norimberská cesta vedoucí od Prahy změnila směr a nesměřovala 
již k Plzenci, neboť již v Rokycanech se stočila k budoucí nové Plzni, která ovšem tehdy 
ještě neexistovala. Před vtokem Úslavy do Mže u sv. Jiří v plzeňské Doubravce překročila 
Mži na její levý břeh k vesnici Malice (dnešní Roudná) a přes nynější Karlovarskou třídu, 
severně od pozdější metropole, pokračovala na Radčice, Malesice a Touškov. Ale 
v Touškově se kvůli terénu opět vrátila na pravý břeh Mže do Kozolup a odtud asi dost 
překvapivě nevedla na Úlice a Sulislav ke Stříbru, jako dnes, ale jakoby stranou na 
Myslinku, Doubravu, dnes již zaniklý Harvažov (Harabasku), Hněvnice, Lhotu a Žďár do 
Starých Kladrub. 

Nedaleko Starých Kladrub se rozdvojila na dvě větve, nás však zatím bude zajímat ta 
severozápadní, směřující k Tachovu. Ta vedla přes Láz a Benešovice, jižně od dnešních 
holostřevských rybníků do středu vesnice Holostřevy. A opět trochu jiný scénář, než 
známe ze současnosti. Za Holostřevy nedošla až ke známému rozcestí u Kadrnožky, ale o 
něco dříve se stočila  přes Hlupenov na Lobzy, Kurojedy, Bezděkov, Jemnici, Lhotku 
k Trnové a Tachovu. 

To už také vznikaly vesnice ve směru od Stříbra podél Mže k budoucí nové Plzni, a 
sice Svinná, Vranov, Pňovany a Plešnice, které mohly přiblížit vzmáhající se Stříbro 
k významné Norimberské cestě. Jenže všechny prozíravě koupil včas chytrý kladrubský 
opat Reinher pro svůj klášter, a tak Stříbro opět „ostrouhalo“. Teprve vznik nové Plzně po 
roce 1295 dal Stříbru naději, neboť někdy v té době získalo tyto klášterní vesnice podél 
řeky zpátky, a tím i cestu, nazývanou později „stará plzeňská“. Poté už si mohlo 
vyšlápnout na tehdy už menší a chudší Kladruby. Koncem 14. století využilo Stříbro 
ztracené pozice kladrubského kláštera po aféře se smrtí Jana z Pomuka, když klášter zůstal 
nadlouho bez uprchnuvšího opata oslaben mocensky i ekonomicky. Stříbrští dokázali 
rychle přemluvit krále Václava IV., aby odvolal svoji vlastní listinu z roku 1380, v níž 
Kladrubům povolil postavit městské hradby a opevnění. Říká se, že prý to stříbrské radní 
stálo i dost cenného kovu z jejich stříbrných dolů. 

Když si neposlušné Kladruby z toho nic nedělaly a stavěly si své hradby dál, 
vypravili Stříbrští onoho osudného roku 1386 na Boží hod trestný oddíl o síle 270 po zuby 
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ozbrojených mužů, aby nezdárné Kladruby ztrestali. Jenže dobře víme, jak to vše dopadlo. 
Zpátky domů utíkali jako zpráskaní psi pěšinkami přes okolní lesy. I písničku si o tom 
v Kladrubech tenkrát složili, však byla ve Zpravodaji již několikrát otištěna jak 
v latinském originálu, tak v českém překladu. 

Co potom následovalo? Rozzlobené Stříbro šlo dál a dosáhlo podle platného 
mílového práva u krále zákaz vaření piva v Kladrubech, zákaz konání výročních trhů a 
jiné další sankce. Nejdůležitější však bylo, že král posvětil zcela nelogickou žádost Stříbra 
o povinném odklonění všech cest vedoucích od hranic přes Tachov, Přimdu, Teplou a 
Domažlice a v opačném směru od Prahy, Plzně, Manětína a Nepomuku. Znamenalo to 
tedy, že všichni pocestní, formani, i ti, co hnali stáda dobytka do jiné země na prodej, 
museli z uvedených míst otočit a projít Stříbrem, což značně komplikovalo a zdržovalo 
jejich cestování. Naopak, královskému městu Stříbru to přinášelo bohaté zisky z cel a 
mýtného. Stříbro šikovně využilo kromě hlavní cesty i „svoji“ cestu k Plzni a také zkratku 
k hlavní tachovské trase od Stříbra přes Otročín, Svojšín, Nynkov, Řebří a Lobzy ke 
Kurojedům. 

Poraženým Kladrubským nezbylo nic jiného, než hledat nějakou novou trasu za 
uzurpované cesty z dřívějška. Využili méně známou komunikaci, po níž se dalo cestovat 
od Plzně až do Norimberka, aniž by procházela přes stříbrská dominia. Vedla přes Litice, 
Líně, Úherce, Přehýšov, Radějovice, Popov, Ostrov (a to středem těchto obcí, nikoli mimo 
nich, jako nynější nýřanská silnice), Žďár a Kladruby. Z Kladrub pak pokračovala opět 
velmi netradičně tak, že za Lázem se u Benešovic stočila k Výrovu (!), Borovanům, Boru 
a Přimdě, odkud přešla za hranice do Norimberku. Někdy se jí říkalo také neprávem 
„zakázaná“ („Verbotene Straße“), ale provoz po ní neustával ani v době slávy oné cesty 
přes Tachov, zvané pak „zlatá“ či „Goldene Straße“), jež vedla rovněž do Norimberku. 

Stříbru však nestačilo to, čeho dosáhlo. Požadovalo více, aby přes Kladruby a kolem 
kláštera nevedla ani Řezenská cesta odkloněná povinně od Domažlic přes Stříbro k Plzni! 
A tak od Horšovského Týna a Malahova její trasa opustila původní směr přes Jivjany a 
Skapce, a byla vedena přes neutrální (klášterem právě pronajatou) Zhoř a Kočov. Od 
dnešní Kočovské hájovny přešla jen v jediném místě přes skapeckou silnici, ale místo po 
ní pokračovala asi 800 m východně, souběžně s ní kolem nynější hájovny v Oboře 
(Burešova hájovna) ke Žďáru, pak přes Jirnou na Stříbro, či po hlavní cestě na Hněvnice 
k Plzni. 

Tento nenormální stav trval více než 80 let, pak byl na zákrok měst Plzně a Domažlic 
zrušen. Ještě v roce 1690 se přely obě strany o údržbu hlavní cesty přes Hněvnice, 
Doubravu a Myslinku, ale pak se Stříbro rozhodlo postavit novou, nynější silnici přes 
Sytno, Sulislav, Plešnice (ne zatím ještě přes Úlice) na Bdeněves a Kozolupy. 

Nějakou dobu se vzájemné nepřátelství ještě vybíjelo v různých posměšných 
průpovídkách, když Kladrubští častovali své sousedy do „stříbrských plecháčů“ jen proto, 
že tamní chudí havíři, opásáni mnoha plechovými hrnečky, si odnášeli z Kladrub polévku 
pro chudé, kterou rozdávali kladrubští mniši u svého kláštera. Stříbrští si zase na své soky 
přizpůsobili jednu z povídek o Kocourkově a říkali svým protivníkům „oslí kvočny“. To 
prý proto, že jednou si prý kladrubští radní koupili od jednoho pocestného kramáře 
několik „oslích vajec“, které pak neustále zahřívala svým tělem v jakési kukani počestná  
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paní manželka místního starosty, aby se z nich vyklubali malí oslíčci pro místní erár. 
Jenže, ona to nebyla oslí vejce, jak lze usoudit, ale obyčejné syrečky! 

Po letech pak dostali konšelé obou znepřátelených měst konečně rozum a mně 
nezbývá, než zakončit trochu obměněnou větou, jež se stala známá díky panu Veštovi: 
„A od těch časů panuje mezi Stříbrem a Kladruby zase věčné přátelství, pohoda  
a spolupráce.“ 

Jiří Čechura  
 
 
 

KULTURA 

„HISTORICKÝ  JARMARK“ 
 17. května 2014 
Sobota: 
13.00 hod. - Český lev – skupina historického šermu 
13.30 hod.  – Divadlo DOKOLA - Pohádka čert a Káča 
14.15 hod. – Cavalla Canor – historická hudba období Gotiky a renesance part I. 
                     + historické tance 
15.00 hod. Divadlo DOKOLA – Když se ládovalo zepředu a 
jiné šášoloviny 
16.00 hod. Cavalla Canor - historická hudba období Gotiky a 
renesance part II. 
                   + historické tance 
16.30. hod. Český lev skupina historického šermu 
 
 
18. května 2014   
Něděle: 
12.00 hod. -  Český lev - skupina historického šermu 
12.30 hod.- Divadlo DOKOLA – Strašidýlko bačkůrka aneb  
                   Jak se bačkůrka skamarádil - loutková pohádka 
13.30 hod.  Cavalla – soubor staré  hudby renesance a baroka 
14.15 hod.  Divadlo DOKOLA - Dětský rytířský turnaj aneb   
                    Dřevokoňské klání 
15.00 hod. Dech Orientu – Orientální tanečnice 
15.15 hod. Cavalla – soubor staré  hudby renesance a baroka  
16.00 hod. Český lev – slupina historického šermu 
 
Po celý víkend dobové stánky s rozličným zbožím, řemesla,  kočovný samostřel, zvířata 
na dívání i drbání, jízda na ponících, klobásky i pivo …. 

Vstupné dobrovolné. 
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Pronobusova masopustní křížoslovka: 
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  „ NOC KOSTELŮ“ 
 23. května 2014   

 
klášter: 

18:00-19:00 zahájení Noci kostelů a komentovaná 
prohlídka 

19:00-22:00 volná prohlídka (program pokračuje v kostele 
na náměstí) 

 
sv. Jakub: 

20:00-21:00 O historii hudby s kladrubskými varhanami a 
sborem 

21:00-22:00 Výstup na věž kladrubského kostela (baterku s 
sebou) 

 
klášter: 

22:30-23:00 komentovaná prohlídka 
 

Silvie Strachotová 
 
 

               „OSLAVY 775. VÝROČÍ BRODU,         
                  TUNĚCHOD  A  VÝROVA  

 

      24. května  2014   
       od 14.00 hodin 
Program  oslav :  14.00  ZAHÁJENÍ 
KLADRUBSKÁ DUDÁCKÁ MUZIKA 
          BUBLINOVÁ SHOW 
Uršula KLUKOVÁ a Vlastimil HARAPES 
         BŘISNÍ TANEČNICE  

Kapela WYJOU  
V průběhu odpoledne nohejbalový turnaj, 
stánkový prodej, občerstvení….. 

Myslivecké sdružení Výrov pořádá jako 
součást oslav dopoledne již pošesté den dětí 
v Brodu u Stříbra. Připraveny jsou soutěže, 

hry, zvány jsou všechny děti z Kladrub  
a okolí. 
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„DEN KONÍ“ 
 31. května 2014 

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

v Kladrubech       
Hudební program a občerstvení zajištěno. 

 

 
 
 

 
„111. VÍTÁNÍ OB ČÁNKŮ“ 

  31. května 2014  
     16.00 hodin 

           v obřadní síni Městského úřadu   

 

 

 

„DEN  DĚTÍ“ 
Neděle  1. června 2014  od 14.00 hodin  

v prostoru před panelovými domy v Kostelní ulici 
….pohádkové soutěže, střelba ze vzduchovky, házení na 

panáky, hasičské soutěže, nafukovací atrakce, 
aquazorbing, hry, zábava, dobroty…. 

 
 
 

 

„KÁCENÍ MÁJE“ 
  1. června  2014  od 18.00 hodin 
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SPANILÁ JÍZDA“  
 6. června 2014  
v 16.00 hodin  

Jízda se vším, co má kola … 
 

 

 
„KladRockFest IV.“ 

7. června 2014 – fotbalové hřiště 
16.00 hod. Mor čata na útěku – agro-jazz Brno   
                                                   - známá  moravská  kapela se svéráznými texty 
17.30 hod. Digger – retro metal Stříbro – nadějná parta muzikantů ze Stříbra 
18.30 hod. S.A.S. – punk- rock – Nýřany – punkový nářez z Nýřan 
19.30 hod.  Born in pripyat  – Mar. Lázně – metal-metalcore  
                                              – skvělá kombinace tvrdé muziky a křehkého 
vokalistky 
20.30 hod. Curlies – punk – rock - Praha – punk a skotské dudy 
21.30 hod. The Agony – hardrock -  Praha – dívčí kapela hrající s ohromným 
nasazením 
22.30 hod.  Dymytry  – psycore-metal  Praha –  kultovní metalová kapela 

Vstupné 110,- Kč  v předprodeji a 150,- Kč na místě. 
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„KLADRUBSKÝ EXPRES“ 
závody v lezení na rychlost  

14. června  2014  od 9.00 hodin.  
Tělocvična ZŠ Kladruby. 

 
 

 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ“ 
17. června  2014   od 18.00 hodin 

v sále KD Kladruby 

 
 
 

„PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY“  

18. června 2014 
Slavnost MŠ v obřadní síni Městského úřadu v Kladrubech. 
Slavnosti se mohou zúčastnit rodiče a rodinní příslušníci.  

 
 
 
 

„LETNÍ SLAVNOST – SLUNOVRAT“ 
 21. června 2014    

    tradiční program v areálu kladrubského kláštera  
 
 
 

„SLAVNOSTNÍ  P ŘEDÁNÍ  VYSVĚDČENÍ 

 žákům 9. třídy“ 
 27. června 2014 

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  2014 
 11. 7.2014 Benediktinské dny                      
 12. 7.2014 Benediktinské dny                      
 18. 7.2014 Benediktinské dny                      
 19. 7.2014 Benediktinské dny                      
 26. 7.2014 Kladrubské léto – 1. koncert           
   2. 8.2014 Kladrubské léto – 2. koncert            
 4.8.-14.8.2014Hodnocení soutěže „ Nejkrásnější okno-balkon-terasa 2014“ 
  9.8.2014      Kladrubské léto – 3. koncert     

  16.8.2014 Kladrubské léto – 4. koncert             
  16.8.2014 Pouťová zábava na kladrubském náměstí  
  17.8.2014 Chovatelská výstava, Fotografická výstava 
  17.8.2014 Kladrubská pouť  
  17.8.2014 Slavnost Nanebevzetí p. Marie - poutní slavnost 
  30.8.2014 Ahoj prázdniny 
 

Eva Pomyjová  
 

 
 
Kladrubský kalendář na rok  2015 
 
Vážení přátelé,  
 

sice je teprve začátek května roku 
2014, ale my Vás již musíme oslovit 
v souvislosti s přípravou kladrubského 
kalendáře na rok 2015.  
 Vybízíme tedy Vás všechny, kteří 
fotíte Kladruby, spádové vesnice i naše okolí, 
pošlete své fotografie e-mailem na adresu : 
kultura @kladruby.cz .Čím dříve, tím 
samozřejmě lépe. 
             Do kalendáře na rok 2015 bychom 
chtěli umístit opět zajímavá fota Kladrub 
a okolí. Kalendář se bude opět prodávat na 
Kladrubské pouti a potom kdykoliv na 
městském úřadě. Těšíme se na Vaše fota.  
        Redakce  
 
 
 

 36

 
 

MĚSTO KLADRUBY  VYHLAŠUJE  8. 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  4.  srpna – 14. srpna 2014. 
 

Komise bude složena ze zástupců zastupitelstva města a obyvatel všech  
věkových kategorií. Do soutěže se nemusíte přihlašovat. 

 
Oceněno bude jedno nejkrásnější okno v každé spádové obci   

a 3 nejkrásnější okna v Kladrubech.  
 

Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne v neděli   
17. srpna 2014 odpoledne v rámci Kladrubské pouti.  
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Výstava na Kladrubské pouti 
 
I letos připravujeme na Staré poště výstavu 
fotografií, obrazů, výtvorů místních občanů,  
a to v rámci Kladrubské pouti ve dnech 15. 8 
- 17.8. 2014.. Pokud máte zájem vystavovat, 
přijďte, napište e-mail na kultura@kladruby.cz. 
Příprava výstavy bude probíhat v týdnu  
od 11.- 14.8.2014, vernisáž proběhne v pátek 
15.8.2014 v podvečer.  

Redakce 
 

Máj 
 

Užasle hledím po ránu 
na malý zázrak světa 

na prostou malou zahradu,  
jež do rána si vzkvetla. 

 
Stromy jak bílé nevěsty 
pyšně tu v slunci stojí 
tak nadýchané koruny, 
že vydechnout se bojíš. 

 
Té vůně, jež se rozlila 

z těch malých, něžných kvítků 
prvnímu máji uvila 

zahrada krásnou kytku. 
 

I včelky byly zvědavé 
na bílé květy se slétly, 
po zimě trochu vrtkavé 
si nektar s rosou spletly. 

Blanka Krýslová  
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Blahopřejeme     
 

V měsíci  květnu a červnu 2014 se dožijí významného životního jubilea  tito naši občané: 

Květen :     Červen: 

Hlinková Miloslava (92 let)   Zdvihalová Hana  

Kamínek Josef    Kunz Jiří     

Zezula Eduard    Budín Karel 

Klepsová Marie    Věk Jaromír 

Rožňová Anna (Milevo)   Kohn Jan 

Ryp Jaroslav (Vrbice)   Šrámková Helena 

Vala Luboš    Pilvousková Františka 

   

  

 

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

 

Městský úřad Kladruby       

Sbor pro občanské záležitosti  



 39

SPORT 
 
Maglajz Boulder Cup – Velká cena Města Kladruby, 8.3.2014 

 
 Zima – nezima je za námi /snad/ a 8. ročník Rock Point Překližka Cupu začal 
prvním letošním závodem, kterým byl Maglajz Boulder Cup. 
 V sobotním mrazivém ránu se v tělocvičně kladrubské základní školy začaly 
objevovat „staré známé tváře“ z minulých ročníků Překližky. Po několika letech vyrazili 
do Kladrub i DOmažličtí LEZci a doplnili tak počet startujících na 52 závodníků / 49 v 
 jednotlivých kategoriích, 3 mimo soutěž/. Rekordmankou, co se týká vzdálenosti 
bydliště, je už druhým rokem Katka Dvořáková z Brna, rekordmankou v počtu 
odlezených závodů je určitě Míša Matúšová, která jako závodnice pamatuje i samotné 
zrození Překližky. 
 Závodu předcházela obrovská příprava /jako obvykle/ a samozřejmě to zase 
nestačilo /jako obvykle/. Opičky a opičáci lezou čím dál tím lépe a není jednoduché je 
„sestřelit“ ještě před topem ☺  Dvě kvalifikační a dvě finálové cesty ukázaly, že stačí 
jeden těžší krok v cestě nebo nepatrná chybička a je po medailových ambicích. I tak se 
muselo rozhodovat v několika „rozstřelech“ a spolu se zpracováním výsledků či tiskem 
diplomů se vyhlašování malinko opozdilo. Nicméně medailisty to určitě nemrzelo, 
protože kromě klasických „horolezeckých“ cen byly tentokrát připraveny i „horolezecké“ 
dorty. A protože první si z cen vybírá vítěz, vypadalo to, že nejdůležitější věcí pro 
horolezce je dobře se najíst ☺ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky: 
Kategorie  
H1:  1. Z.Štička /Stříbro/ 2. J.Novotný /Cheb/  3. Š. Kovařík /Kladruby/ 
D1:  1. L. Palmová  2. E.Čechurová /obě Kladruby/   3. K. Nováková /Stříbro/ 
H2:  1. V.Čechura /Kladruby/  2. V.Pechmann /Břasy/ 3. M.Matúš /Stříbro/ 
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D2:  1. K.Dvořáková /Brno/ 2. T.Chudáčková /Stříbro/ 3. L.Rabadová /Kyšic 
H3:  1. J.Churavý /Kaznějov/ 2. M.Honsig /Tachov/ 3. A.Kopřiva /Praha/ 
D3:  1. T.Kubátová /Plzeň/ 2. J.Hegerová /Cheb/ 3. K.Matúšová /Stříbro/ 
H4:  1. R.Palma /Kladruby/ 2. M.Kalous /Domažlice/ 3. M.Dobranský /Švihov/ 
D4:  1. M.Matúšová 2. L.Kepková /obě Stříbro/ 3. K. Boučková /Cheb/ 
mimo soutěž:  1. M.Fléglová 2. D.Váchal 3. K.Růžková /všichni Domažlice/ 
                    více na www.preklizkacup.cz  

Dalším závodem bude Májový Open Cup na nově zrekonstruované venkovní 
horolezecké stěně ve Stříbře, dne 18.5.2014 od 8,45 hod.  

Pavel Nový 
 
Informace oddílu volejbalu: ženy, muži a mládež. 
 
Okresní přebory:   
Mládež:  OP starších žaček – trojice: 
               16.dubna byl ukončen OP starších žaček 6. -  závěrečným turnajem, který se 
opět konal v tělocvičně naší ZŠ. I když tento závěrečný turnaj vyhrálo družstvo DDM 
Stříbro před VK Tachov, konečné pořadí je následující:  
Závěrečná tabulka po 6.kole : 

1. Sokol Kladruby     12    6  6  0       17:14   21  bodů  
2. DDM Stříbro         12    5  7  0       15:15   17  bodů    
3. VK   Tachov          12    5  7  0       14:17   15  bodů  

Vítězné družstvo hrálo ve složení : Lucie Šavlová, Alice Pospíšilová a Tereza Látalová   
Za DDM hrály : Karolína Lukášová, Kateřina Švýcarská a Kateřina Bártová 
Po závěrečném vyhodnocení OP obdržela družstva medaile. 
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OP žen:  
V dubnu byl ukončen také OP žen. Loňské prvenství obhájilo B družstvo Sokola 
Kladruby. 
ZÁVĚREČNÁ TABULKA: 

1. Sokol Kladruby B        4  4  0  0  12:3   11 bodů     
2. VK Tachov  B              4  2  2  0  11:8    7 bodů    
3. Sokol Kladruby C        4  0  4  0   0:12   0 bodů     

Za družstvo žen postupně nastoupily tyto hráčky:  Jana Kaslová, Aneta Škorvánková, 
Tereza Lindová,  Jana Medová, Kateřina Bradáčová, Barbora Lindová, Radka Pavlíková, 
Lenka Žižková, Šárka Pomyjová, Adela Šteinerová, Eva Berková a Kateřina Osmiková  
a Markéta Kučerová. 
 
Krajské přebory mládeže v soutěžním ročníku 2013/2014: 
KP mladších žáků :  po celou dobu v přeboru bojovalo naše družstvo se Sokolem Mirošov 
o 5.místo, ale protože v 6. vzájemném střetnutí se nám nepodařilo soupeře porazit – patří 
nám v konečném pořadí poslední místo.  Soutěž vyhrálo družstvo USK Plzeň před Jiskrou 
Domažlice a  USK Plzeň B. 4. místo obsadil VK Kralovice. 
V našem družstvu si postupně zahráli:  Jan Turek, Tomáš Pulkevič, Daniel Kožnar, Jakub 
Syrový, Roman Bubeníček, Lukáš Tolar, Daniel Drudík a David Havránek 
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KP juniorek:  
V březnu se dohrál také KP této kategorie.  Před tímto posledním a finálovým turnajem 
byla jen teoretická šance na vítězství našich děvčat v této soutěži. O tu se přišlo ve chvíli, 
kdy Jiskra Domažlice porazila v 1.utkání Rapid Plzeň – a pak už se turnaj i KP jen 
dohrával. V konečném pořadí získaly Kladruby s přehledem 2.místo před Rapidem Plzeň, 
Jiskra Domažlice  tento ročník vyhrála. 
Naše soupiska: kapitánka Šárka Pomyjová,  
Hráčky: Eva Berková, Marketa Kučerová, Klára Honalová, Eva Nedvědová, Hana 
Bártová, Kateřina Osmiková, Adéla Steinerová, Kateřina Syrová, Kateřina Bártová, 
Tereza Látalová a Jana Nedvědová 
 
 Okresní volejbalový svaz pořádal 19.dubna ve spolupráci se ZŠ Gagarinova Stříbro  
a Sokolem Kladruby velký turnaj žen o  Pohár předsedkyně OVS. Této akce se zúčastnilo 
7 družstev z krajských přeborů. Našemu družstvu se nepodařilo obhájit loňské vítězství  
a tak skončilo na 3.místě za Jiskrou Domažlice a VK Start Bělá nad Radbuzou. V dané 
konkurenci to je ovšem velmi dobré umístnění. Turnaj byl brán jako poslední přípravnou 
akci před zahájením jarní části KP žen 2.třídy. 
 
Tak tedy pozvánka na jarní volejbal našeho Sokola: 
KP 2 ženy: 
Venku : v Kaznějově 26.4.; V Domažlicích 3.5.; v Plzni na Košutce 14.5. 
Doma:  10.5. proti Rozvoji Plzeň a 31.5. proti Sokolu Vejprnice 
7.června se bude hrát v Kladrubech semifinále KP a  14.června se vší pravděpodobností  
i vlastní finále,  kde se bude bojovat o postup do KP 1. třídy ročníku 2014/2015 
 
Muži budou hrát Oblastní soutěž a to: 
Doma:  4.5. s Poběžovicemi, 11.5. v Horšovském Týně, 18.5. doma s Postřekovem. 25.5. 
v Holýšově a závěrečný dvojzápas se odehraje 1.6. na kurtech v Kdyni. 
 

 Pavel Petráň 
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Fotbalisté informují 
 

TJ Kopaná Kladruby zahájila fotbalovou sezónu.  
1. Zápas – Kladruby –Bor  2:1. 
Neděle 30.3.2014 - hřiště TJ Kopaná Kladruby. Před návštěvou 60 diváků odehrál 1. 
jarní zápas, v 1. poločase byli lepší hosté, ti vedli 1: 0, domácí s velkou bojovností zápas 
otočili. Vyrovnávající branku vstřelil M. Havránek po přihrávce T. Kasla a v závěru 
rozhodl T. Kasl, nahrával J. Havránek. Příští zápas hrajeme doma.  
 
2. Zápas- Kladruby –Chodský Újezd B 2:1 

   Neděle 6.4.2014 - hřiště TJ Kopaná Kladruby. Za krásného jarního počasí se přišlo 
podívat na fotbal 65 diváků. I ve druhém zápase na domácím hřišti jsme dokázali 
zvítězit. Ve vyrovnaném zápase rozhodla větší bojovnost a touha po vítězství. 1. branku 
umístil M. Havránek  po přihrávce T. Kasla, druhý rozhodující gól vstřelil ze skrumáže 
J. Rytíř. Další zápas zajíždíme do Stráže.  

 
   3.Zápas –Sokol Stráž – Kladruby 3:2 
   Sobota 12.4.2014. Naši fotbalisté hráli 1. zápas venku a nešťastně prohráli. Náš tým byl  

lepší, ale prohrál s rozhodčím, který nám v závěru neuznal dva regulérní góly. Naše 
branky vstřelili J. Joza a M. Brestovanský. A nakonec nám ve velmi nervózním závěru 
vyloučil M. Brestovanského.  

  Děkujeme kladrubským divákům za přízeň a další informace o probíhající fotbalové 
sezóně se dozvíte v dalším čísle kladrubského Zpravodaje. 

Josef Jamriška 
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Víte, že … 
 

• Si každý čtvrtek můžete přijít do tělocvičny ZŠ zahrát rekreačně košíkovou  
  od 17.00… 
• Firma PLAVIZ s.r.o., jmenovitě pan Ing. Josef Kuzmiak, zaplatil rekonstrukci           
elektroinstalace ve věži v kostele sv. Jakuba v hodnotě 5 000 Kč. Děkujeme všichni.  
• U příležitosti 69. výročí konce druhé světové války proběhnou i letos v Plzni od  
2. do 6.5. tradiční Slavnosti svobody. Informace o připravovaném programu, aktuální        
informace a novinky jsou k dispozici na webových stránkách     
www.slavnostisvobody.cz. 
• Lze podat připomínku k návrhu jízdního řádu pro regionální železniční dopravu 
Plzeňského kraje? Je nutné vždy uvést ve své zprávě následující údaje: 
 1. číslo vlaku ve stávajícím jízdním řádu a čas odjezdu z konkrétní železniční stanice. 
 2. den jízdy - např. jízdy v pracovní dny,  v sobotu, v neděli, denně. 
 3. důvod cesty- do zaměstnání (začátek a konec směny, místo),  k lékaři, do školy,  
      sezónní cestování. 
 4. odkud a kam je cestováno a kolika osob se připomínka týká. Případné připomínky 
lze zasílat do 28.7.2014 do 12 hodin přes odkaz na www.poved.cz. 
• Provedení  mobilního sběru nebezpečného a objemného odpadu v Kladrubech  
a přilehlých obcích (Milevo, Vrbice u Stříbra, Láz u Kladrub, Brod u Stříbra a 
Tuněchody) a to dne 17.05.2014 s tímto časovým harmonogramem:  

Vrbice od  8.00 – 8.30 hodin 
Láz            8.45 – 9.15  
Brod u Stříbra   9.45 – 10.15  
Tuněchody     10.30 – 11.00  
Milevo   11.30 – 12.00   
vždy v prostoru u kontejnerů. 

• Dle obecně závazné vyhlášky města Kladruby č.4/2005 o čistotě a veřejném pořádku  
upozorňujeme občany, že součástí této vyhlášky je ZÁKAZ VOLNÉHO POBÍHÁNÍ 
PSŮ!  
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VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU  

se konájí: 
23. května  2014    v době 14.00 - 22.00 h 
24. května  2014    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 

 

Placená inzerce: 

 

 


