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SLOVO ÚVODEM 
 
 
Právě otvíráte stránky letošního čtvrtého čísla kladrubského Zpravodaje, který vždy 

vychází po pouti, na samém konci prázdnin. Letošní horké léto s sebou přineslo nejen 
řadu úmorných veder, požárů, vyprahlou půdu a nedostatek vody, ale také mnoho 
zážitků. 

Kladrubské léto v letošním „roce oslav“ čítalo celkem šest koncertů, z nichž jeden 
byl pořádán ve spolupráci se společností Plzeň 2015. Snažili jsme se pozvat špičkové 
umělce a myslím, že návštěvníci byli vesměs spokojeni. V příštím roce zkusíme 
uspořádat koncertů pět, z toho dva varhanní. 

Kladrubská pouť přišla po sérii tropických veder, takže jsme už předem věděli, že 
budeme ochuzeni o jeden z bodů programu, a to ohňostroj. Kladrubští milovníci 
ohňostrojů se ale nemusí bát, že o něco přijdou, najdeme samozřejmě jiný, adekvátní 
termín, případně jinou náhradu programu. Program na kladrubském náměstí probíhal již 
od pátku, což s sebou samozřejmě přineslo větší nároky na organizaci a zajištění akce.  

V průběhu pouti zaznamenalo velký nápor zájemců také naše muzeum, z čehož 
mám velkou radost, protože se ukazuje, že myšlenka vybudovat v našem městě 
muzeum vůbec nebyla marná a zbytečná. 

Před poutí zastupitelé roznášeli po kladrubských domácnostech nejen pozvánku 
na pouť, ale i pamětní list a skleničku. Snažili jsme se obsáhnout celé Kladruby 
a ostatní obce, ale samozřejmě se chybička mohla vloudit. Pokud tedy někdo skleničku, 
případně informaci o jejím vyzvednutí neobdržel, omlouváme se mu a prosíme ho, aby 
si ji vyzvedl na městském úřadě.  

Velké poděkování si zaslouží naši hasiči. V letošním roce slaví kladrubští hasiči 
140 let od svého vzniku. Každý, kdo přišel na jejich oslavu, si mohl jejich činnost 
připomenout, zavzpomínat a pobavit se. Ale letošní léto také „nadělilo“ našim hasičům 
velké množství zásahů. A právě v těchto chvílích, kdy poplach houkal některé dny 
i třikrát, si člověk uvědomí a ocení jejich záslužnou činnost. 
 

Vaše Svatava Štěrbová 
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 
 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 
Zasedání rady města v období od 17. 6. 2015 do 12. 8. 2015 
 
Rada města vzala na vědomí: 
• Oznámení o projednání návrhu zadání změny č. 1 územního plánu Kostelec. 
• Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení pro stavbu Stavební 

úpravy a přístavba stodoly Vrbice u Stříbra, stavebníci Eliška a Jan Rypovi, Vrbice 
čp. 1 s tím, že pokud je zakreslená kanalizace stávající, tak je nutné prověřit její 
kapacitu a funkčnost. Pokud však bude kanalizace nově budovaná, tak 
upozorňujeme na ustanovení stavebního zákona – likvidace povrchových vod 
na vlastním pozemku.  

• Řešení zastavovací studie pro lokalitu Kladruby, západ 1. etapa – stanovení 
regulativů výstavby RD s tím, že RM doporučuje obrátit se na p. Martina Kondra, 
Plzeň a p. Gíglera ze Stříbra a po předložení jejich cenové nabídky řešit dále.  

• Oznámení o uzavření MŠ Kladruby v době hlavních prázdnin – 20.7. – 14.8. 2015. 
• Informaci o zpracování návrhu železničního jízdního řádu pro období 2015/ 16. 
• Informaci o úplné uzavírce silnice II/203 na Ostrov pro období 15.7. – 15.8. 2015 

z důvodu dopravního napojení areálu Výstavní a skladové haly v Ostrově s tím, 
že s touto uzavírkou nesouhlasí. 

• Rozhodnutí o návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Tuněchody 
u Stříbra.                        

• Stav dlužných částek na nájmech za byt k 30.6. 2015 a pověřuje starostku města 
k jednání s dlužníky a v případě neúspěšného jednání k předložení dalších právních 
kroků. 

• Znovupodání žádosti pí Věrou Prantlovou, Praha o odstranění dopravní značky 
umístěné na pozemku 128/ 2 v k.ú. Kladruby u Stříbra a RM trvá na odpovědi 
zaslané dne 22.04. 2015, čj. MK/0323/2015. 

• Posudek vypracovaný Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR včetně návrhu 
opatření – lípu v době vegetačního klidu pokácet (Zahradní ul. u čp. 255), u topolu 
zajistit provedení rozsáhlého odborného ošetření (parkoviště před klášterem). 

 
Rada města projednala a schválila: 
• Zadání zpracování PD na odvod dešťových vod ze dvora čp. 36 v Kladrubech 

p. J. Zabloudilovi, Stříbro za cenu dle nabídky 2.150,- Kč. 
• Poskytnutí příspěvku TJ Sokol Kladruby ve výši 3.000,- Kč na ceny při Spolkovém 

dnu v Kladrubech. 
• Poskytnutí příspěvku Fotoklubu Kladruby ve výši 3.000,- Kč na ceny 

při Spolkovém dnu v Kladrubech – fotomaraton. 
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• Cenovou nabídku firmy Mazeppa Plzeň na zorganizování výběrového řízení 
na akci „ZŠ Kladruby – Historická budova – stavební úpravy objektu“ za cenu 
10.000,-  Kč + DPH. 

• Uzavření darovací smlouvy se Stodskou nemocnicí, a.s. na 10.000,- Kč na nákup 
porodnických lůžek. 

• Cenovou nabídku firmy Kamerové systémy, ing. Josef Míka, Plzeň na doplnění 
2 kamer v regionálním muzeu za částku 18.355,70 Kč vč. DPH. 

• Cenovou nabídku firmy Kamerové systémy, ing. Josef Míka, Plzeň na doplnění 
síťových prvků v regionálním muzeu za částku 8.679,33 Kč vč. DPH. 

• Výjimku z počtu dětí v MŠ Kladruby a bere na vědomí vysvětlení ředitelky MŠ, 
že toto zvýšení počtu dětí nebude mít vliv na újmu kvality výchovně vzdělávací 
práce školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. 

• Úhradu služeb mobilního operátora za bývalého místostarostu města p. Jaroslava 
Pospíšila za období 11/ 2014 – 4/ 2015 ve výši 6.278,- Kč vč. DPH, z důvodu 
vyřizování záležitostí ve prospěch města. 

• Vydání sdělení o změně územního plánu p. Karlu Špringlovi s tím, že bude vydáno 
až po provedení zápisu směnné smlouvy v KN.  

• Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy o nájmu p.p.č. 182/ 2 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra s Marií Mikešovou, Husova 209  ke dni 30.6. 2015. 

• Uzavření nové pachtovní smlouvy  na část p.p.č. 182/ 2 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
s pí Vlastou Šteinovou, Kladruby, Husova 209 za stejných podmínek jako 
dosavadní nájemce. 

• Výsledek výběrového řízení na akci Decentralizace topného systému KD Kladruby 
a domů čp. 355 a 356 Kladruby a uzavření smlouvy s vítěznou firmou  Zikostav 
Kladruby. 

• Odměnu ředitelce MŠ Kladruby pí Aleně Medové za II. pololetí. 
• Odměnu ředitelce ZŠ Kladruby pí Ivetě Černé za II. pololetí. 
• Bezplatné užití tábořiště na Výrově pro Letní tábor Úhlavka, a to k přenocování 

z 30.7. do 31.7. 2015. 
• Zařazení žádostí do seznamu uchazečů o přidělení bytu: 

- Markéta Pejzlová, Zhoř 
- Vladěna Naruševičová, Milevo 
- Alena Zezulová, Kladruby 
- Jaroslav Liška, Zhoř 
- Robin Šámal, Kladruby 
- Jana Pelikánová, Kladruby 

s tím, že při přidělování bytu mají přednost občané ze správního obvodu města 
Kladruby. 

• Zařazení žádosti Michaely Valové do seznamu o výměnu bytu. 
• Změnu provozního řádu Sběrného dvora odpadů Kladruby (Revize 01/2015). 
• Cenovou nabídku Jana Kuvíka, Stříbro, Třešňová 1290 na provedení činnosti TDS 

a koordinátora BOZP při realizaci stavby – Dopravní infrastruktura v lokalitě 
Kladruby – západ (1. etapa) – nezpůsobilá část projektu za cenu 127.050,- Kč vč. DPH. 
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• Cenovou nabídku Jana Kuvíka, Stříbro, Třešňová 1290 na provedení činnosti TDS 
a koordinátora BOZP při realizaci stavby – Dopravní infrastruktura v lokalitě 
Kladruby – západ (1. etapa) – způsobilá část projektu za cenu 217.800,- Kč vč. DPH. 

• Uzavření dodatku č. 2 mezi městem Kladruby a Honebním společenstvem 
Kladruby – část Vrbice ve věci navýšení nájemného z důvodu zařazení některých 
pozemků ve vl. města Kladruby do této honitby č. 46. Dodatek uzavřít s platností 
nabytí právní moci rozhodnutí. 

• Zaslání objednávky p. Ing. arch. Martinu Kondrovi, Plzeň na vypracování návrhu 
základních regulačních prvků a zásad pro zástavbu v území lokality pro výstavbu 
RD Kladruby západ 1. a 2. etapa – cena 60.500,- + 21 % DPH, celkem tedy 
73.205,-Kč vč. DPH. 

• Uzavření dohody mezi městem Kladruby a ŘSD, SSÚD Ostrov u Stříbra ve věci 
odkoupení stavební buňky pro potřeby města za cenu 1000,-Kč. 

• Provedení oprav studny  na veřejném prostranství na p.p.č. 2008/ 10 v k.ú. Láz 
u Kladrub před domem čp. 34 a čp. 2 v Lázu p. Radkem Rypem, Láz čp. 21 
v rozsahu dle uvedení v žádosti. Veškeré práce budou žadatelem provedeny 
na vlastní náklady. Město Kladruby bude mít k dispozici klíče od uzavřeného krytu. 

• Zadání výroby 6 ks vývěsních tabulí u p. Krásného, Kladruby za cenu do 6.000,-Kč 
za 1 kus s tím, že tyto tabule budou nainstalovány u okraje parkoviště před 
klášterem, kam budou přendány všechny tabule umístěné okolo stromu. Majitelé  
info tabulí budou za umístění reklamy platit roční poplatek dle OZV. 

• Pronájem pozemku p.p.č. 2375 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem zřízení 
zahrádek – žadatelům evidovaných v seznamu  
zahrádka: č. 1 – manž. Bebrovi, náměstí Republiky 36, Kladruby  

č. 2 – p. Josef Dolejš, Stříbrská 372, Kladruby  
č. 3 – p. Vasil Pitko, Revoluční 364, Kladruby  
č. 4 – pí Eleonóra Vogelová, Revoluční 406, Kladruby  
č. 5 – p. Josef Kučera, Hřbitovní 299, Kladruby 
č. 6 – sl. Denisa Budínová, Sadová 279, Kladruby  
č. 7 – manž. Šlapákovi, Hřbitovní 298, Kladruby  
č. 8 – pí Alena Černá, náměstí Republiky 36, Kladruby  

• Zařazení žádosti p. Radka Kuvíka, bytem Kladruby 262 do seznamu žadatelů 
o přidělení pozemku na zahrádku. 

• Žádost manželů Šimkových, Kladruby, Kostelní 263 o povolení k pořádání rodinné 
akce na pozemku města dne 19.9. 2015 od 16,00 hodin (jedná se o pozemek 
nad rybníčkem u Brodské křižovatky) s tím, že budou dodržena všechna požární 
a bezpečnostní pravidla (pokud v té době bude platit zákaz rozdělávání ohně 
v přírodě, je nutné toto dodržet) a ručí za veškeré způsobené škody. Využití 
bez poplatku.   

• Cenovou nabídku firmy Bořík B+B elektro, s.r.o., Přeštice ve věci dodávky 
a montáže elektroměrových skříní pro stavbu Kladruby západ – 1. etapa; cena 
22 ks – 153.702,-Kč bez DPH. 

• Prodejní cenu kalendářů: stolní – 90,- Kč, závěsný – 140,- Kč. 
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• Prodejní cenu skleniček (gravírované – 900 let): 30,- Kč. 
• Sídlo Mysliveckého spolku Lověna Vrbice na adrese Kladruby, nám. Republiky 89. 
• Navýšení ceny na akci – Bourání balkónu v MŠ Kladruby firmou Otto Hilf, Stříbro 

o částku 21.641,- Kč z důvodu instalace dalšího zábradlí a schůdků. 
• Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou FLEA, s.r.o. Tachov 

na realizaci Dodávky systému pro regulaci topení a příslušenství pro budovu 
ZŠ Kladruby za cenu 629.623,50 Kč vč. DPH. 

• Uspořádání 2. ročníku pamětního pochodu Mobilisace 1938 dne 19.9. 2015, 
pořadatel – Pětatřicátníci Plzeň, s využitím prostor města Kladruby. 

• Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a Janem Kuvíkem, Stříbro 
na práci koordinátora BOZP při akci – Rekonstrukce historické budovy ZŠ 
Kladruby za cenu 10.000,- Kč + DPH. 

• Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a Ing. Ivanem Černým 
na stavební a technický dozor při akci – Rekonstrukce historické budovy 
ZŠ Kladruby za cenu 50.000,- Kč.  

• Platový výměr ředitelky ZŠ Kladruby. 
• Rozpočet příspěvkové organizace Regionální muzeum Kladrubska do konce roku 

2015. 
• Cenovou nabídku Ing. Evy Záhořové, Stříbro na architektonickou studii na Sulanův 

statek, bez 3D vizualizace – 31.690,- Kč. 
• Cenovou nabídku Ing. Roberta Racka, Plzeň na stavebně technický průzkum 

Sulanova statku – 9.000,- Kč. 
• Cenovou nabídku Geodetických služeb Plzeň, spol. s r.o. na geodetické práce 

na Sulanově statku – 5.995,55 Kč. 
 
Rada města neschválila: 
• Realizaci elektr. přípojky k altánu v Lázu z důvodu finanční nákladnosti a vyřešit 

vrácení podílu na nákladech, které byly již uhrazeny. 
• Pronájem části pozemku 1964/ 1 v k.ú. Kladruby pí Zámkové – další část vedle jí 

pronajaté zahrádky = zvětšení nynějšího nájemního pozemku pí Zámkové s tím, že 
předmětný pozemek bude zatím ponechán pro případného jiného žadatele 
o pronájem pozemku za účelem zřízení zahrádky. 

• Uzavření dohody o ukončení smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
nového zařízení k NN – přípojka Láz altán; město uhradilo 8000,- Kč, ČEZ 
požaduje úhradu vynaložených fin. prostředků 6.897,- Kč vč. DPH, tzn. rozdíl je 
1103,- Kč k navrácení na účet města; možnost využití přípojky v budoucnu. 

 
Rada města nemá námitek: 
• K předloženému návrhu plánu zajištění kamenolomu Milevo. 

 
Rada města jmenovala: 
• Ředitelku Regionálního muzea Kladrubska – Mgr. Marcelu Hlaváčovou. 
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Rada města doporuč i la:  
• ZM schválit smlouvu o právu k provedení stavby mezi městem Kladruby a Českým  

hydrometeorologickým ústavem Praha o realizaci stavby vodního díla 
limnigrafické stanice na řece Úhlavce – dotčené pozemky p.p.č. 453/1 a 2582 
v k.ú. Kladruby u Stříbra (pozemky za kamenolomem před můstkem přes silnici na 
Milevo). 

• ZM schválit pronájem části p.p.č. 186/ 1 v k.ú. Pozorka u Kladrub p. Václavu 
Cuřínovi, Pozorka 16 dle upřesněného rozsahu na místě se žadatelem. Další 
podmínky budou upřesněny po schůzce. 

• ZM schválit podání žádosti na SPÚ o bezúplatný převod pozemků dle 
zák. č. 92/ 1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Jedná se 
o pozemky: p.p.č. 784/ 1, 786/ 1, 787/ 2, 353/ 3 vše v k.ú. Vrbice u Stříbra.      

• ZM schválit podání žádosti na SPÚ o bezúplatný převod pozemků:  
- p.p.č. 146 v k.ú. Pozorka u Kladrub 
- část p.p.č. 83/ 13 v k.ú. Pozorka u Kladrub 
- p.p.č. 175/ 5 v k.ú. Pozorka u Kladrub 
- p.p.č. 202/ 14 v k.ú. Kladruby u Stříbra  
- p.p.č. 1993/ 1 v k.ú. Kladruby u Stříbra  
- p.p.č. 969/ 7 v k.ú. Láz u Kladrub 
- p.p.č. 969/ 6 v k.ú. Láz u Kladrub 
- p.p.č. 2080 v k.ú. Milevo  
- p.p.č. 1456 v k.ú. Brod u Stříbra  
- část p.p.č. 205/ 1 v k.ú. Brod u Stříbra  
- část p.p.č. 412/ 1 v k.ú. Brod u Stříbra  

• ZM schválit bezúplatný převod pozemku p.p.č. 1909/ 1 v k.ú. Milevo o výměře 
1912 m2 do vlastnictví Plzeňského kraje. 

• ZM schválit podmínky prodeje nemovitosti čp. 24 v obci Brod u Stříbra (nejnižší 
podání, termín podání). 

• ZM schválit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské 
sítě s firmou AgNET p. Jiří Šperl, Stříbro, platba 10,-Kč za 1 m2 záboru, dle 
skutečného zaměření. 

• ZM schválit Smlouvu o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského 
kraje uzavřenou mezi městem Kladruby a SÚS PK – jedná se o p.p.č. 1946/ 1 
v k.ú. Milevo – uložení kanalizace protlakem 

• pod silnicí č. III/ 20316 v km cca 4,47 se založením chráničky. 
• K žádosti p. Karla Špringla, Milevská 321, Kladruby o vyjádření k návrhu 

výstavby přízemního domu o zastavěné ploše cca 300 m2 na pozemku 
p.p.č. 1953/ 12 v k.ú. Kladruby u Stříbra předložit pro uvedený záměr ještě 
vyjádření odboru památkové péče. 

• K žádosti MUDr. Lenky Bohuslavové, Na Vinici 1102, Stříbro o odprodej části 
p.p.č. 1578/ 5 v k.ú. Brod u Stříbra předložení souhlasu od vlastníka nemovitosti 
čp. 19 v obci Brod u Stříbra a dále vyjádření p. Slepičky Jaroslava, provozování 
vodovodů, z důvodu blízkého umístění veřejné studny. 
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• ZM schválit dořešení ceny za přípojky v Kostelní ulici v Kladrubech tak, že 
spoluúčast osob žijících v Kostelní ulici bude 12.000,- Kč + cena šachty. 

• Cenu stavebního pozemku v lokalitě Kladruby – západ: 650 – 700,- Kč za 1 m2. 
 

Rada města nedoporučila:  
• ZM schválit odprodej požadovaného pozemku Josefu Jašovi, Kladruby na stavbu 

kapličky – RM požaduje předložit konkrétní návrh kapličky, její umístění 
na pozemku + projednání s památkovým odborem MěÚ Stříbra, SÚSPK a DI 
Tachov – rozhledová  pole. 

• ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 400/ 1 v k.ú. Vrbice u Stříbra p. Davidu  
Sudzinovi, bytem Skřice 77 za účelem výstavby RD, neboť předmětný pozemek 
není řešen v územním plánu města Kladruby.  
 

 
Zasedání zastupitelstva města dne 1. 7. 2012 
 
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo:: 
• Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 29.4. 2015 
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení  
• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2015  
• Zrušení vyhlášky č. 1/ 2008 O nakládání s komunálním odpadem a přijetí nové 

vyhlášky č. 1/ 2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem 
na území města Kladruby 

• Výsledky výběrového řízení na akci – „ZŠ Kladruby – Historická budova – 
stavební úpravy objektu“ – vítězná firma Občanské a průmyslové stavitelství, spol. 
s r.o. Plzeň 

• Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a firmou Občanské a průmyslové 
stavitelství, spol. s r.o. Plzeň na akci „ZŠ Kladruby – Historická budova – stavební 
úpravy objektu“ za cenu 6.307.444,13 Kč 

• Podání žádosti na SPÚ o bezúplatný převod pozemků dle zák. č. 92/1991 Sb., 
o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby. Jedná se o pozemky: 
p.p.č. 784/ 1, 786/ 1,  787/ 2, 353/ 3 vše v k.ú. Vrbice u Stříbra  

• Podání žádosti na SPÚ o bezúplatný převod pozemků:  
- p.p.č. 146 v k.ú. Pozorka u Kladrub 
- část p.p.č. 83/ 13 v k.ú. Pozorka u Kladrub 
- p.p.č. 175/ 5 v k.ú. Pozorka u Kladrub 
- p.p.č. 202/ 14 v k.ú. Kladruby u Stříbra  
- p.p.č. 1993/ 1 v k.ú. Kladruby u Stříbra  
- p.p.č. 969/ 7 v k.ú. Láz u Kladrub 
- p.p.č. 969/ 6 v k.ú. Láz u Kladrub 
- p.p.č. 2080 v k.ú. Milevo  
- p.p.č. 1456 v k.ú. Brod u Stříbra  
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- část p.p.č. 205/ 1 v k.ú. Brod u Stříbra  
- část p.p.č. 412/ 1 v k.ú. Brod u Stříbra  

 
Zastupitelstvo města neschválilo: 
• Odprodej pozemku p.p.č. 1 v k.ú. Milevo o výměře 283 m2 společnosti 

Milevo.com, s.r.o. s tím, že nemovitost čp. 2 není řádně užívána ani udržována 
a k řádnému užívání nemovitosti  čp. 2 není nutností vlastnit navazující pozemek 
ve vlastnictví města Kladruby p.p.č. 1 v k.ú. Milevo.  

 

Irena Lőriková 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání starostky města 
 
25.6. 2015 – jednání s restaurátorem 
1.7. 2015   – zasedání rady města 
1.7. 2015 – zasedání zastupitelstva města 

28.7. 2015 – jednání s ředitelkou ZŠ 
3.8. 2015 – jednání se zástupci KÚ PK, odboru ŽP ohledně kompostárny 
4.8. 2015 – kontrolní den stavby – TDI lokalita Kladruby – západ (1. etapa) 
7.8. 2015   – valná hromada SOČ 

11.8. 2015   – kontrolní den stavby – TDI lokalita Kladruby – západ (1. etapa) 
12.8. 2015   – kontrolní den stavby – Rekonstrukce budovy ZŠ 
12.8. 2015   – zasedání rady města 
17.8. 2015   – schůzka s bývalými kladrubskými rodáky ohledně opravy hrobů na hřbitově 
18.8. 2015   – kontrolní den stavby – TDI lokalita Kladruby – západ (1. etapa) 
  

 Irena Lőriková 
 

 

 10

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLK Ů 

 
 
Základní škola informuje: 
 
Střípky ze ZŠ… 
• Během letních prázdnin probíhá ve škole rekonstrukce, tentokrát však ve větším 

rozsahu. Z rozpočtu školy byly nově vybaveny poslední dvě učebny na druhém 
stupni, které ještě pamatovaly původní vybavení z r. 1974. Žáci letošní 6. a 9. třídy 
budou určitě příjemně překvapeni novým vzhledem svých kmenových tříd… 

• Další významnou změnou bude i nová zónová regulace vytápění všech místností 
ve škole. Celá topná soustava bude efektivně řízena jako celek s tím, že bude 
možné přesně nastavit a dodržovat teplotu v jednotlivých místnostech. Instalace 
tohoto systému by měla přinést až 30 % úspor oproti současné spotřebě plynu. 
Projekt a montáž provedla tachovská firma FLEA. 

• Asi největší a nejnáročnější rekonstrukcí za poslední léta bude oprava fasády, 
krovu a výměna střešní krytiny na budově 1. stupně. Práce začaly v srpnu a potrvají 
až do října 2015. Neměly by nějak výrazně zasáhnout do vnitřního chodu školy, ale 
určitá omezení přinesou. Prvním z nich bude zahájení školního roku, které se (při 
pěkném počasí) bude konat na školním dvoře. Druhým bude uzavření hlavního 
vchodu do budovy 1. stupně a omezení pohybu na chodníku u přechodu 
na autobusovou zastávku před školou. O všech opatřeních budou rodiče písemně 
informováni na začátku školního roku. Přejme si, aby rekonstrukce (provádí 
plzeňská firma Občanské a průmyslové stavitelství, s.r.o.) proběhla bez komplikací 
a s výsledkem byli všichni spokojeni. 
 

Pavel Nový 
       
 
 
 
ZUŠ informuje:  

 
Od září zahajuje opět výuku Základní umělecká škola pob. Kladruby, hudební 

a výtvarný obor. Žáci se mohou učit ve hře na tyto hudební nástroje: klavír, flétna 
zobcová soprán, alt, tenor, kytara, elektronické klávesové nástroje, žesťové nástroje 
(trubka), sólový zpěv.  

Třída hudebního oboru, stejně jako výtvarného oboru, je umístěna v budově 
I. stupně ZŠ Kladruby v 1. patře. 

Do ZUŠ se žáci mohou hlásit v týdnu od 2. 9. každé odpoledne 13.00 – 16.00 
u p. uč. Mgr. Šmahelové, tel. 732 941 436. 
      

 Stanislava Šmahelová 
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Regionální muzeum Kladrubska informuje: 
 
Model a babičky táhnou  

Od otevření Regionálního muzea Kladrubska 
uplynuly přibližně dva měsíce, a tak se můžeme 
zamyslet nad tím, co se lidem při prohlídkách nejvíce 
líbí. 

Malým i velkým se velmi zamlouvá 3D model 
Kladrub, který znázorňuje požár z roku 1843. Pozorný 
posluchač zjistí, že český komentář  vyznívá daleko 
dramatičtěji než ten německý, a tak se stává, že  
do  české verze se  sluchově ponoří i návštěvník 
německojazyčný.  

V historické expozici se někteří desítky minut baví 
skládačkou znaku města z období 17. století, občas je slyšet hlasitý výkřik „mám to“, 
někdo úspěch hlásí zdviženýma rukama a radostným vběhnutím do recepce.  

Nejdéle vydrží velcí i malí v 1. patře v expozici Za časů našich babiček. Prohlížejí 
krajky, cupitají v dřevácích, přičichávají k voňavým bylinkovým sáčkům, oblečou si 
zástěru, míchají vařečkou v hrnci, zkontrolují ohniště, jestli hoří, také sáhnou na plotnu, 
zda je horká, odeženou plácačkou dotěrný hmyz, zavrtí kličkou máselnice, podívají se 
skrz dalekohled, potěžkají okovanou lyžařskou botu, sednou si na židličku, postaví 
z kostek hrad, zaparkují autíčka na ploše vyhrazené leporelem, umyjí nádobíčko 
v miniaturním mycáku, pohladí dlouhovlasou chodicí panenku, podívají se jí pod sukni, 
vystřelí pérkem kuličku a zazvoní.  

Když se chodbou vracejí kolem pokladny, nezapomenou se na nás usmát. 
 

                                                                                 Kolektiv muzea 
 
Na pár slov do muzea 

Vážení čtenáři, na tomto místě pro Vás budu ráda připravovat nový seriál 
rozhovorů se zajímavými lidmi z našeho okolí, kteří velmi dobře ovládají nějakou 
činnost, a přitom svůj um nedávají mnoho na odiv. Někdy o jejich schopnostech ani 
nevíme, teprve když je poznáme zblízka, obdivujeme jejich jedinečnost. Doufám, že si 
toto čtení oblíbíte.   
 
Jak se píše kronika 
Rozhovor s Blankou Krýslovou 
 
Na moje pozvání přišla do recepce muzea paní Blanka Krýslová, usměvavá milá dáma, 
která je obdařena slovesným nadáním. Skládá básně, píše tajemné legendy o strašidlech, 
vyprávění ze svého dětství, a tak je namístě, že je i kronikářkou našeho města.  
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Paní Krýslová, v zákoně č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí je uvedeno, že kronika je 
vedena jako ručně psaná kniha nebo v elektronické podobě. Jakým způsobem píšete 
pamětní knihu vy? 
 

Píšu ručně, pod každou čistou stránku podkládám papírového lenocha, kterého jsme 
vyrobili s manželem, když ještě žil, aby řádky byly rovné. Používám dřevěnou násadku 
s nasazovacím hrotem pera, který namáčím do lahvičky s dokumentačním inkoustem. 
Protože kronika je objemná, velká kniha, u psaní stojím. 
 
To mi připomíná staré filmy s pány písaři. Jakou barvu má inkoust?  
 

Při psaní modrou, po zaschnutí zčerná. 
 
A jak veliká jsou písmena? 
 

Velikost písma přizpůsobím pomyslným linkám, rozteč linek na lenochu je asi 1 cm. 
Píšu tiskace. 
 
Vybíráte si témata, o kterých chcete psát, a je struktura knihy také dána zákonem? 
 

Struktura je předem daná, mám přesný návod, jak a co psát, nemohu si vybírat. 
Do kroniky patří události ze současnosti, které se dělí do kapitol Starosta, 
Zastupitelstvo, Hospodaření města, Migrace obyvatel, Svatby, Úmrtí, Příspěvkové 
organizace – školy, Spolky, Sport, Klášter, Nehody a neštěstí, Počasí.  
 
Jak často a jak dopodrobna sledujete počasí? 
 

Každý den si do kalendáře zaznamenávám venkovní teplotu, jestli pršelo, bylo větrno, 
mrazivo, počasí sleduji bedlivě po celý rok a pak následně zapisuji jedenkrát ročně.  
 
Jako básnířka a prozaička jste při tvorbě zvyklá používat slova neobvyklá, citově zabarvená, 
zdrobněliny, přirovnání. Nechybí Vám tyto rozmanité prostředky při psaní kroniky? 
 

Je pravda, že v zápisech je hodně čísel a statistiky, ale volím vlastní slova a styl 
vyjadřování. Myslím, že stylisticky jde o něco mezi obyčejným vyprávěním 
a administrativním stylem. 
 
Co musíte udělat, než začnete psát načisto? 
 

Sbírám materiál, hlavním zdrojem je Zpravodaj, pak také předsedové spolků, zápisy 
ze schůzí zastupitelstva apod. Zprávy průběžně zapisuji nanečisto na psacím stroji, asi 
jednou za měsíc předložím 8 až 10 stránek konceptu ke schválení Radě Města 
Kladruby. Ta opraví chyby, doplní údaje, schválí, a já se pak můžu pustit 
do přepisování ručně a načisto.  
 
Kdo byli Vaši předchůdci? 
 

Novodobá kronika se píše od roku 1980. Na úvodním dvojlistu je ručně namalovaný 
znak města, jehož autorem je prý Josef Petráň. Do knihy začal jako první psát 
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Ing. Václav Balík, psal moc hezky, nádherným písmem, kreslil i různé obrázky, 
například polohu města. Podle nynějších předpisů se do kroniky nesmí nic kreslit, ani 
nic nalepovat. Pak převzal kroniku Jiří Kasal, který se zasloužil o to, že podle 
poznámek pana Duspivy, tehdejšího předsedy MNV, dneska bychom řekli starosty, 
sepsal v kostce události z období let 1945 až 1980. Dlouhých třicet pět let se kronika 
města vůbec nepsala. Rok 1991 jsem už zapisovala já.  
 
To je let. Baví Vás to ještě? 
 

Docela jo. Dozvím se hromadu událostí, vím, že to někdy někdo bude po mně číst, a to 
mi dělá radost.   
 
Děkuji za rozhovor.  
 

P.S.: Když jsme se loučily, diskutovaly jsme o technologii psaní násadkou a inkoustem. 
Druhý den nám paní Krýslová přinesla těžkou kroniku i psací potřeby do recepce RMK 
ukázat. Tak jsme si kronikářku a její dílo vyfotili.  
 

     
Foto: Detail Kroniky Města Kladruby. 8/ 2015. 
Foto: Paní Blanka Krýslová při ručním zápisu do kroniky města. 8/ 2015. 
Foto: Detail ručního zápisu do kroniky města. 8/ 2015. 
 

 Marcela Hlaváčová 
 
V recepci RMK  
• prodáváme Zpravodaj (a výborné čokolády) 
• zakoupíte stolní a závěsný kalendář na rok 2016 s fotografiemi Kladrub 
• snadno zjistíte informace o nejbližších kulturních akcích 
• se můžete během září hlásit do kurzů cvičení a tvůrčích dílen  
• nahlaste témata kurzů, která by Vás zajímala 
• rády přijmeme do konce října jakékoli staré, ale i moderní, třeba i vlastnoručně 

vyrobené anděly na připravovanou adventní výstavu Andělé 
 

 Marcela Hlaváčová 
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Klášter informuje: 
 
Za čím na podzim do kláštera? 

Sice končí prázdniny a brzy skončí i léto, ale do kláštera za zábavou můžete určitě 
i na podzim. Hned 4. září od 18:00 hodin můžete navštívit Noc s netopýry, 12. září 
rozezvučí a rozvoní nádvoří kláštera Slavnosti vína a medu (od 13:00 hod.) a současně 
12. a 13. září budou probíhat mimořádné prohlídky nového konventu. A za další týden, 
tedy 19. září, můžete přijít s námi „monastýrovat“. Podrobnější informace pro zájemce 
v pokladně kláštera.  

Všem návštěvníkům letošních Benediktinských dnů děkujeme za to, že s námi 
po 900 letech přišli zavzpomínat a vrátit se do roku 1115, do doby založení kláštera.     

Krásný zbytek léta a barevný podzim přeje za spolek KKOS 
Linda Hejlová 

 
 

Hasičské okénko: 
 

Vážení spoluobčané, když jsem Vám v posledním 
článku přál krásné prožití léta, zdaleka jsem netušil, co si 
pro nás přichystá za tropické počasí. Kombinace vedra 
a sucha zapříčinila hodně požárů, což pocítila i naše 
výjezdová jednotka. Od začátku prázdnin jsme měli 
doposud 8 výjezdů, což u nás za tak krátké období 
nebývá obvyklé. Zasahovali jsme třikrát při požáru pole, 
jednou při požáru stromu, jednou suché trávy, dvakrát 

zemědělského stroje a jednou osobního automobilu. 
V sobotu 8. srpna jsme uspořádali oslavy 140 let hasičů v Kladrubech. Oslavy 

probíhaly před hasičskou zbrojnicí, na náměstí jsme měli ukázky činnosti a v Zadní 
ulici výstavu hasičské techniky. Vzhledem k tomu, že u Svojšína vypukl požár, 
nemohla dorazit spousta techniky na výstavku a v ohrožení byla i ukázka vyproštění. 
Museli jsme trochu improvizovat, a když už to vypadalo, že vše běží, jak má, a začali 
jsme s naší ukázkou hašení v průběhu století, přišla osvěžující letní bouřka, bohužel 
v ten nepravý čas. Chtěl bych poděkovat všem, které déšť neodradil, že se vydrželi  
dívat na akci až do konce. Někteří s námi zůstali v našem stanu při občerstvení až do 
nočních hodin. 

Soutěžní družstvo obrazilo několik soutěží a získalo: v Plané šesté místo, ve Starém 
Sedle šesté místo a v Kokašicích čtvrté místo. 

V následujících týdnech se zúčastníme se železnou pravidelností akce Ahoj 
prázdniny a s Pětatřicátníky Plzeň budeme spolupracovat na zajištění pochodu 
Mobilisace. 
 

 Martin Větrovec 
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Včelařské okénko: 
 
Z činnosti kroužku včelařů při ZO ČSV Kladruby 

Ani v letošním roce malí včelaříci nezaháleli. Po celý školní rok se scházeli, aby 
pronikli do tajů včelího života.  

Věděli jste například, že jednu včelí rodinu tvoří 1 matka, asi 600 trubců a až 
60 000 včel dělnic? Věděli jste, že každá mladá matka se páří během jedno až 
dvoudenního proletu až se 17 trubci, kteří potom okamžitě padají mrtví k zemi? Věděli 
jste, že 1 matka naklade až 2 000 vajíček denně? A že včelí dělnice projde za svůj 
krátký život (6 – 8 týdnů) funkcemi čističky, kojičky-krmičky, stavitelky, strážkyně 
a létavky, která do úlu přináší pyl, nektar a vodu? A že jedno včelstvo spotřebuje za rok 
okolo 30 kg zpracovaného pylu, asi 70 kg medu a 150 l vody? A to k získání 1 kg medu 
musí včely navštívit alespoň 5 miliónů květů! 

Ani malí včelaříci to zprvu nevěděli. Ale dneska už to vědí, a vědí toho mnohem 
víc. Tolik, že Šimon Blažek v kategorii mladších žáků v oblastním kole soutěže Zlatá 
včela v Chudenicích zvítězil a Šimon Kovařík byl čtvrtý, ačkoliv je mezi včelaříky 
nováček. Ostatní členové kroužku – Michal Varga, Fanda Mrňák nebo Honza Liška, 
jsou také nováčci, ale protože už jsou starší, zasoutěží si až příští rok. Budeme jim všem 
držet palce. 

 

František Černoch 
 
 

Chovatelské okénko: 
 
Kladrubští chovatelé rekordně 

Letošní výstava byla výjimečná. Ať v kladném, či 
záporném smyslu. Město Kladruby slaví 900 let od prvního 
písemného záznamu v zakládací listině kláštera 
v Kladrubech. Proto jsme i my chtěli přijít s něčím 
netradičním. Objednali jsme si pro svezení návštěvníků 
velblouda. Ale bohužel velbloud nepřijel, přestože ještě 
v pátek majitel psal e-mailem, že určitě dorazí. Od té doby 
byl nedostupný. Další ranou pro výstavu byla velká vedra. 

Expozice bodovaných králíků musela být úplně zrušena a někteří chovatelé drůbeže se 
také omluvili. Přesto bylo na co se dívat. V klecích bylo k vidění 13 druhů holubů, 15 
druhů bodované drůbeže a další druhy na prodej (kohouti, slepice, husy, kachny 
a perličky). Ani klece na králíky nezůstaly prázdné. Postarali se o to svými prodejními 
králíky členové naší organizace. V ohradách si mohli návštěvníci pohladit poníka, 
ovečky a kozy. Ve voliéře obdivovali pestrost exotického ptactva. V klíckách morčata 
a křečky. Velký zájem o svezení na koni měly děti. Jako každý rok návštěvníky lákala 
bohatá tombola. Že se výstava líbila, potvrzuje to, že byl překonán rekord v počtu 
dospělých návštěvníků (děti nepočítáme). Výstavu si prohlédlo 1332 dospělých 
návštěvníků, což je o 1000 více než byl dosavadní rekord.  
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Vyvrcholením výstavy bylo vyhlášení nejlepších zvířat a předání čestných cen 
jejich chovatelům. Pohár starostky města pro nejlepší zvíře výstavy získal pár kachen 
čárkovaných naší mladé chovatelky Karolíny Benešové. 

Za úspěch letošní výstavy je třeba poděkovat všem našim chovatelům, kteří 
v úmorném vedru od pondělka připravovali areál výstavy, starali se o hladký průběh 
akce ve dne i v noci a v pondělí v dešti areál uklidili. 

Děkujeme také pracovníkům městského úřadu, kteří nám byli při přípravě výstavy 
vždy nápomocni a poskytli nám tento areál. 

                                                            
                                                                   Vladimír Šmahel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co se skrývá v bunkrech… 
 

Více než 15 let působí v Kladrubech Vojensko-historické sdružení. Co to vlastně je 
a čím se zabývá? To se pokusím vysvětlit v tomto článku. 

V lednu roku 2000 se v Kladrubech objevila skupina tehdy ještě mladých, dnes již 
prošedivělých mužů, která se začala „podezřele ochomýtat“ okolo starých vojenských 
bunkrů v části obce Pozorka. Byli to členové nově vzniklého spolku „Vojensko-
historické sdružení Kladruby“, kteří měli jasný cíl – ze starých opuštěných pevnůstek 
z roku 1938 udělat muzeum, které by veřejnosti ukázalo, co, proč a jak se tehdy budovalo. 
Malé betonové stavbičky (původní český název pro tyto objekty je kryt, slovo bunkr je 
zkomolenina z němčiny), se stavěly v okolí Kladrub v letech 1936 (např. kryt u Kalvárie), 
1937 (to jsou objekty podél toku řeky Úhlavky) a 1938 (ostatní objekty doplňující 
pásmo, např. na poli nad klášterem a také „muzejní“ na Pozorce. Důvod stavby byl 
jednoduchý – vytvořit hlavní obranné pásmo republiky tak, aby se zde protivník, tj. 
nacistické Německo, zadržel alespoň na jeden týden. Že se průběhem opevněné linie 
staly Kladruby plánovaným bojištěm, na to nikdo nebral ohled. Vyšší zájem je vyšší 
zájem. To se později opakovalo ještě v šedesátých letech, kdy se tyto staré pevnosti 
opět aktivovaly a připravily na další, naštěstí neuskutečněnou, III. světovou válku. A 
tohle jsme chtěli veřejnosti ukázat, vytvořit v republikovém měřítku velmi kvalitní 
„skanzen“, kde by návštěvník viděl, jak vypadaly plně dobově vybavené „objekty 
lehkého opevnění vzor 37“, jak zní odborný název, neboli „řopíky“, podle lidové mluvy. 

Čekala nás velmi náročná (a také nákladná) cesta ke splnění svých představ. 
Popravdě řečeno, uvítání v Kladrubech nebylo nijak nadšené, není divu, objevili se zde 
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nějací cizí chlapi a chtěli něco dělat na starých, opuštěných, krásně zarostlých 
a chátrajících bunkrech. Přestože jsme měli v ruce papír od majitele - vojenské správy,  
který nám dovoloval začít s pracemi, nastaly administrativní problémy s různými 
povoleními kvůli blízkosti kláštera, významné památce. Museli jsme dokládat různým 
institucím, že z toho nehodláme udělat feťácké doupě ani moderní zábavný park, ale jen 
a jen muzeum. To vše společně s velkou vzdáleností (já sám to sem mám 60 km), a také 
s tím, že jsme začali dělat vše s využitím maximálního množství originálních prvků, 
rozhodlo o tom, že vybudování kvalitního muzea se protáhlo na dlouhá léta. 

Postupně ale plno místních lidí zjistilo, o co nám vlastně jde, a nezištně nám 
pomohli. Děkujeme jim. Dnes po 15 letech můžeme s trochou pýchy konstatovat, že 
v Kladrubech je jedno z nejlepších muzeí lehkého opevnění v celé republice a mnoho 
návštěvníků Kladrub dnes míří naprosto cíleně nejen do kláštera, ale také do muzea 
opevnění, které si už získalo slušnou reputaci. 

Plno návštěvníků jsou cizinci (nejdále to měli z USA a Peru), mnoho je jich 
z Německa a reakce všech jsou pozitivní, neukazujeme politiku, ale jen historii, vše je 
naprosto originální a přesně z doby vzniku. Velkou kontrolou je pro nás již potřetí 
opakovaná návštěva místního pamětníka, pana Josefa Günzela, který pamatuje výstavbu 
a obsazení opevnění čs. vojskem. Naposledy nás navštívil letos o pouti a nechal se 
vyfotografovat u bunkru přesně na stejném místě jako na dochované fotografii z roku 
1938. Jeho pochvala je pro nás důležitá, protože kdo jiný než pamětník může zhodnotit 
výsledek našeho snažení? 

Že to nebylo snadné, dokládá např. počet odpracovaných hodin. Od začátku si 
vedeme velmi přesnou statistiku, kroniku a fotodokumentaci, takže dnes víme, že 
členové našeho sdružení dosud odpracovali celkem 7 462 hodin. Kdyby místo toho byli 
v zaměstnání a měli např. 100 Kč za hod. ... no, zajímavá cifra. Ale kdepak, vše jsme 
dělali ve volnu a za své, takže nám nikdo nemůže závidět, jen si něco říkat o bláznech. 

Zájem návštěvníků o naše muzeum pomalu, ale jistě roste. Celkem už nás 
navštívilo 7 654 lidí, to už je pěkné městečko, několikrát převyšující počtem obyvatel 
Kladruby. To je také jedna z věcí, která nás mrzí – velmi málo návštěvníků je právě 
občanů města Kladruby. Velmi rádi bychom vše ukázali právě jim. Vždyť koneckonců 
objekty jsou vlastně „jejich“ (při hmotnosti 190 tun/1 objekt je nikdo nikam 
nepřemístí), byť oficiálně je Ministerstvo obrany ČR po 14 letech (!) od podání žádosti 
převedlo na naše sdružení. Ovšem pod podmínkou, že ještě 10 let zde budeme 
provozovat muzeum... 

Takže Kladrubští, přijďte se podívat do „svého“ Muzea československého opevnění 
Kladruby, v letošní sezoně bude otevřeno o víkendech až do 20. září a potom příští rok 
od června. Celkem jsme za dobu existence měli otevřeno již 263krát, vstupné je 
dobrovolné a procházka na Pozorku k ceduli konec obce Kladruby je příjemná. Sami se 
přesvědčíte, že Vojensko-historické sdružení Kladruby svojí činností městu Kladruby 
rozhodně ostudu nedělá. 

 

Petr Petr 
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HISTORIE 
 
 

Založení kladrubského kláštera a středověký holokaust 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Co je uvedeno v předmluvě zakládací listiny kláštera 

Slovo holokaust je dnes velice často používáno v souvislosti s obdobím druhé 
světové války a vyvražďováním obyvatelstva židovské národnosti. Asi proto překvapí, 
že stejný výraz se objevil již v zakládací listině kladrubského kláštera ve tvaru 
„in holocaustum“ v arenze (to je předmluvě) této listiny. 

Zakladatel kláštera, český přemyslovský panovník Vladislav I., nadiktoval svému 
písaři do této předmluvy zajímavé údaje, jaké neznáme z jiných zakládacích, ani 
potvrzovacích listin. Tak především tam použil dvou doslovných citátů z bible: 

„Dávejte almužnu (myšleno dary), a bude pro vás vše čisté“ a „Spása duše je 
bohatstvím člověka.“ 

Těmto dvěma výrokům podřídil také své jednání při obdarování kláštera a uvádí 
dále: „Postavil jsem tedy klášter k poctě svaté Bohorodičky pro spásu své duše. 
A protože vím, že Bůh nepřijímá dary uloupené obětem celoplošného ničení (doslova 
uvedeno in holocaustum – z řeckého holos = celý, caustum = ničení, pálení), on sám 
(Bůh) je svědkem, že nedávám nic, co bylo jiným neprávem nebo násilím odcizeno. 
Nýbrž, vše, co dávám, bylo mým předkům z boží vůle dovoleno užívat k jejich potřebě.“ 

Tuto předmluvu chápali dosud všichni ti, kteří prováděli rozbor zakládací listiny 
jako jakousi povinnou formalitu, která musí předcházet vlastnímu darovacímu aktu, 
a nedávali jí nějaký zvláštní význam. Proč ale Vladislav právě zdůrazňuje, že nemůže 
obdarovat klášter územím, které bylo obětí nějakého násilného činu, či snad dokonce 
vypálení? Proč zdůrazňuje, že dává jen to, co bylo dovoleno užívat jeho předkům, tedy 
ne to, co užívali jiní, třeba „nepřemyslovští“ Slované? Bylo tu někde poblíž takové 
území? Ano, bylo. 
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Kde tedy bylo takové území, lidským zásahem zcela zničené? 

Takové území se nacházelo v místech dnešních obcí Kostelec, Nedražice, Krtín, 
Hradišťany, zaniklé vsi Ostrovec, v místech obcí Čečovice, Podražnice – až téměř 
k dnešnímu Horšovskému Týnu. Snad se to týkalo také území kolem Štítar. Důkazy 
o tehdejším skutečném osídlení přímo nemáme, víme jen, že tudy procházela důležitá 
mezinárodní cesta od severu k jihu s odbočkou do českého vnitrozemí. Že bylo toto 
území už tehdy osídleno, potvrzují zcela neomylně zbytky slovanského hradiště Krtín 
(spíše známého jako Hradišťany) nebo hradiště Šipín. Tehdejší ves Kostelec byla 
zřejmě blíže k dnešním Kladrubům, snad někde u Alfrédova, či snad ještě blíže. 
Předpokládá se, že dostala jméno podle kostelíka, který stál na místě dnešního kláštera 
už před jeho založením. Obyvatelé tehdejšího Kostelce pohřbívali své mrtvé zřejmě 
kolem tohoto kostelíka, jak ukazují archeologické nálezy. Vždyť Kladruby ještě v té 
době neexistovaly. Nedražice se mohly (možná) nazývat podle polohy na důležité cestě 
(draha, drážka = cesta, cestička) bez dnešní předpony jen Dražice, stejně jako 
Podražnice značí, že byla tato ves na draze (cestě). 

V době vydání zakládací listiny se kolem předklášterního kostelíka již nepohřbívalo. 
Uvedené území od Kostelce po Podražnici bylo zcela opuštěné, řekněme rovnou buď 
vypálené, nebo jinak zničené. Kdyby tam tyto vesnice v době založení kláštera byly, 
určitě by je Vladislav klášteru daroval, stejně tak jako daroval vesnice, které byly 
v jejich těsném sousedství, jak se říká, že by kamenem k nim dohodil. Právě proto se 
v arenze listiny zcela právem dušuje, že on nedává klášteru žádné území, které by 
nepatřilo jeho předkům, nebo které bylo někým zcela zničeno. 

Nová cesta vedla pak (v roce 1239 prokázána už od Kladrub) přes Žďár, Ostrov, 
Všetice (to je Alfrédov), Újezd (ves na místě dnešní Vrhavče), Lochousice, Miřovice, 
zaniklé Nahošice (tehdy zvané Nathiaste), Honezovice, Všekary – tedy těsně po východní 
hranici onoho zničeného území! Všechny tyto vesnice už ve 12., nejpozději 13. století 
patřily klášteru, ale o Kostelci, Nedražicích (ty už ale nebyly na draze), Hradišťanech 
ani vidu, ani slechu. 

 
Kdo toto území zničil? 

Toto území bylo zničeno na dobu téměř dvou celých staletí, teprve někdy během 
14. století se znova objevují první zmínky o zdejších vesnicích. Proč byly ale kdysi 
zničeny? Zřejmě lze uvažovat o vypálení, jak naznačuje Vladislav I. v zakládací listině, 
lidé žijící v nich mohli být buď zabiti, nebo spíše odvedeni do jiných míst a jejich domy 
zapáleny. Mohli to udělat vojáci císaře Jindřicha III. při jeho druhé výpravě jako odvetu 
za porážku jeho první výpravy v roce 1040 na Chodsku. Mohl to udělat i některý z českých 
panovníků ve své snaze o sjednocení země, neboť šlo o území nepřemyslovských 
Slovanů, které nepatřilo jeho předkům, jak uvádí kníže Vladislav. Mohl také některý 
jeho předchůdce odvést místní obyvatele (nebo jejich část) na jiné, pro něho potřebnější 
místo, třeba k ostraze hranic, jak se uvádí o knížeti Břetislavovi I. To asi dnes již nezjistíme.         

 

Jiří Čechura 
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Obr.: Osídlení Kladrubska v 10. a 11. století 
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KULTURA  

 
 
Vyhodnocení 9. ročníku soutěže „O nejkrásnější okno – balkon – terasu 2015“ 

Dne 15. 8. 2015 byla na Kladrubské pouti vyhodnocena soutěž „O nejkrásnější 
okno – balkon – terasu“. Starostka města předala vyhodnoceným věcné dary a všem 
poděkovala za snahu zlepšit vzhled Kladrub i okolních obcí.  

Hodnoticí komise prošla a projela ve dnech 6. – 10. 8. 2015 Láz, Milevo, Vrbice, 
Brod, Tuněchody, Pozorku a Kladruby. Rozhodování nebylo vůbec lehké, neboť 
porovnávat rozkvetlý balkon s oknem, terasou či celým domem je těžké. V  celkovém 
návrhu bylo 23 kandidátů, konečné rozhodnutí padlo až při závěrečné schůzce 
po prohlídce fotografií.   

 

Komise nakonec rozhodla takto:    
 

• Láz: Hana Šrůtová a Stanislav Šrůt 
• Milevo: Olivie Vachulková a František Vachulka 
• Vrbice: Marie Krýslová a Josef Krýsl 
• Brod: Marie Zíková a Václav Zíka 
• Tuněchody: Jana Matoušková a Miroslav Matoušek 
• Pozorka: Milena Pilíková a František Pilík 
• Kladruby: Vasil Pitko, Pavla Kovaříková a Petr Kovařík, Anna Koutská a Josef Koutský 
 

V letošním suchém létě nebylo určitě lehké starat se o okrasné květiny, o to větší 
poděkování patří nejen oceněným, ale všem, kteří zdobí své domy, balkony, terasy, 
okna i předzahrádky, a zlepšují tím životní prostředí sobě i ostatním.  

 

Miroslava Škorvánková 
 
 
Výstava na Staré poště 

O práci kladrubského fotoklubu se lidé nejvíce dozvědí v období pouti 
v Kladrubech. 

I letos zahájil svou výstavu fotografií ve spojení s dalšími fotoamatéry, dvěma 
keramičkami a jedním malířem slavnostní vernisáží. K slavnostní atmosféře přispělo 
milé uvítání paní starostkou a dále pak vystoupení mladých muzikantů ze Základní 
umělecké školy ve Stříbře pod vedením pana Miloše Matějky. Že šlo o skutečně 
originální propojení umění, mohou dosvědčit jak hosté, kteří se vernisáže zúčastnili, tak 
další návštěvníci, pro které byla výstava po tři dny zpřístupněna.  

Fotoklub již několik let dodává fotografie pro vydávání kladrubského kalendáře. 
U příležitosti 900. výročí vydalo naše město na rok 2016 kalendáře dva, stolní 
a závěsný. I k těm poskytli a následně graficky uspořádali fotografie členové našeho 
fotoklubu. Kalendáře lze zakoupit v Regionálním muzeu Kladrubska. 
 

  
Helena Kasalová a Eva Pomyjová 
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Zveme Vás…  
 

VÝSTAVA „FOTOGRAFIE“ – Kristýna Reisnerová 
 

do 20. září, v sále Regionálního muzea Kladrubska 
 
 

MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY 
 

v pátek 4. září od 18:00, na nádvoří kláštera Kladruby 
 

Populárně naučná přednáška s promítáním, výstava a film o netopýrech, ukázka práce 
s ultrazvukovým detektorem… Program pro děti. 

 

V případě vhodných podmínek prezentace odchycených druhů! 
 
 

MEMORIÁL VOJTY ŠRÁMKA – VIII. ro čník 
 

v sobotu 5. září, v areálu střelnice 
 

prezentace: 9:00 
zahájení:  10:00 
kategorie: mladší děti, starší děti, ženy, muži 
startovné: děti zdarma/ dospělí 50 Kč 

 
 

ONDŘEJ SMEYKAL, BEAR LOVE: VÝPRAVA 
 

v pátek 11. září od 19:00, v klášteře Kladruby 
 

Koncert: Ondřej Smeykal – didgerodoo, Andrew Begay (USA) – navažské flétny 
a Bear Love (UK) – gongy. Vstupné: 250 Kč. 

 
 

SLAVNOSTI VÍNA A MEDU 
 

v sobotu 12. září od 13:00, na nádvoří 
kláštera Kladruby 

 

Bude vyhrávat dudácká a folklorní muzika.   
 

K dostání bude velký výběr vín a samozřejmě burčák. 
Nebude chybět prodej medoviny a medu… 

 

ve 14:00 a 16:00 – degustace vín 
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VÍME, KUDY CHODÍME…  
 

v sobotu 12. a 13. září, v klášteře Kladruby 
 

Mimořádné prohlídky běžně nepřístupných částí Nového konventu. 
 
 

MONASTÝROVÁNÍ… ANEB KLÁŠTERNÍ ŽIVOT 
 

v sobotu 19. září od 17:00, v klášteře Kladruby 
 

Tematicky zaměřené prohlídky kláštera. 
 
 

MOBILISACE 1938 – pamětní pochod 
 

v sobotu 19. září 

 
 
 

KLADRUBSKÁ DESÍTKA 
 

v pondělí 28. září 
 

Tradiční turistický pochod do okolí Kladrub 
se setkáním s turisty z Hněvnic, Kostelce 

a Stříbra.  
Cíl cesty je tentokrát v Hněvnicích. 
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ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY 
 

v pátek 2. října od 16:00, v sále KD Kladruby 
 

Písničkami Valdemara Matušky Vás bude bavit Jaromír Adamec,  
dále vystoupí děti z MŠ i ZUŠ. 

 

Občerstvení zajištěno. 
 

Žádáme seniory z Mileva, Brodu, Tuněchod, Vrbice, Lázu a Pozorky, aby nahlásili 
požadavek na zajištění dopravy na tuto akci, a to do 25. 9. 2015 na tel.: 374 616 711. 

 
 
 

HUBERTOVA JÍZDA PRO D ĚTI 
 

v sobotu 3. října od 13:00,  
v areálu Pony Farm Kladruby 

 
 

HUBERTOVA JÍZDA PRO DOSPĚLÉ 
 

v sobotu 3. října od 13:00,  
v areálu Pony Farm Kladruby 

  
 
 

 
 

KLUBOVÝ VE ČER 
S VLASTIMILEM VONDRUŠKOU 

 

v pátek 23. října od 18:00, 
ve společenském sále muzea 

 

Povídání se známým historikem a spisovatelem. 
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Připravované akce – na měsíce listopad a prosinec 2015 
 
6. 11. od 19:00 DIVADLO: Kavárenské historky – Ivan Mládek  

11. 11. od 18:00 Martinská slavnost 
11. 11. od 11:00 Svatomartinská vína 
14. 11.  od 20:00 Myslivecká zábava (Brod)  
20. 11.  od 19:00 KLUBOVÝ VEČER 

   
5. 12. od 8:00 Mikulášské trhy s vepřovými hody 
6. 12.  od 17:30 Lampionový průvod 

12. 12.   Chodějí Lucie, chodějí… 
15. 12.  od 17:30 Vánoční koncert ZUŠ 
18. 12. od 18:00 Vánoční koncert  
19. 12.  od 17:00 Vánoční besídka na Pony Farm 
20. 12. od 15:00 Vánoční koncert Cavally 
24. 12.   Vigilie Narození Páně – Mše svatá 
24. 12.  Rozdávání betlémského světla (klášter Kladruby) 
26. 12.  od 11:00 Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka – Mše svatá 
26. 12.  od 12:00 Oživený betlém 
28. 12. od 14:00 Hejbni kostrou 
 

Redakce 
 
 
Blahopřejeme 
 
V měsíci září a říjnu 2013 se dožijí významného životního 
jubilea tito naši občané: 
 
 

ZÁŘÍ 
 

Kováčová Gisela (pův. Brod u Stříbra)  
Ryp Vladislav (Vrbice u Stříbra) 
Hubingerová Růžena (Kladruby) 
Valová Anna (Kladruby) 
Železná Marie (Kladruby) 
Hamplová Miroslava (Kladruby) 
Rypová Naděžda (Kladruby) 

ŘÍJEN 
 

Sládková Marie (Kladruby)  
Valena Antonín (Kladruby) 
Stránská Jana (Brod u Stříbra)  
Joza Bedřich (Kladruby) 
Husáková Jaroslava (Vrbice u Stříbra) 
Havránková Anna (Kladruby) 

 
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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POEZIE Z KLADRUB  

 
 

Výročí města 
 

Srpen už dozrál, sklidil své plody 
a naše pouť už skončila 

překrásný měsíc bez nepohody 
i mládež už se loučila. 

 
Škola už čeká a zvonek zvoní 
prázdniny končí, krátí se den 

létem a sluncem vzduch stále voní 
odchází léto v modravý sen. 

 
Měsíc se houpe v modravé báni  

a hvězdy shlíží na Zemi 
devět set let se nad město sklání 

a poskýtá mu zázemí. 
 

Co válek, neštěstí i hladu 
období vzletu, bohatství a krás 

staletí záporu i kladu 
a současnost, jež je v nás. 

 
A město vzkvétá, stále žije 
prospívá lidem, brázdí čas 
je překrásné, jak poezie 
a hladí duši, život v nás.  

 

Blanka Krýslová 
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SPORT 
 
 

Volejbal 
 
Volejbalové Čestice 

 
Pouťový víkend strávilo kladrubské družstvo žen opět v Česticích na Národním 

finále vesnických a zemědělských družstev. Na letošní 49. ročník se vypravily v sobotu 
brzo ráno, aby již v poledne mohly nastoupit k prvnímu utkání, a reprezentovat tak 
Kladruby a celý Západočeský kraj. Do Čestic se dostavila ještě 4 další družstva žen 
a 7 družstev mužů z ostatních krajů. Systém turnaje pro mužskou část byl na 2 hrané 
sety, kdežto u žen se o výsledku mohlo rozhodnout až v tie-breaku, tzn. ve 3. zkráceném 
setu.  

V poledne započala utkání na pěti připravených antukových kurtech pod dohledem 
kvalifikovaných rozhodčích. Na kladrubské ženy padl dobrý los, a tak mohly veškerá 
svá utkání odehrát již v sobotu a v posledním nedělním kole měly volno. 

Hned na úvod turnaje se utkaly s novým týmem Žichlínek, který bez velkých obtíží 
porazily 2:0. Poté však nastoupily proti hráčkám z Albrechtic, které kladly mnohem 
větší odpor, ale také se je podařilo porazit 2:0. Třetí utkání bylo proti loňským vítězkám 
z Bílé Třemešné. Bohužel po prvním vyhraném setu pro Kladruby se soupeřky probraly 
a srovnávaly skóre setů na 1:1. Před tie-breakem se nad Česticemi prohnala průtrž 
mračen a na 1,5 hodiny byl celý turnaj přerušen. Po vysušení kurtů se dohrával 
rozhodující set, který dopadl lépe ve prospěch soupeřek. Poslední zápas se uskutečnil 
proti družstvu Křenovic. V tomto utkání se hrálo o konečné druhé a třetí místo, protože 
tým z Bílé Třemešné už nemohl nikdo ohrozit. Kladrubské ženy nic nepodcenily 
a vyhrály nad soupeřkami opět 2:0. 

Následovala večeře a společné posezení za doprovodu živé hudby, která dokázala 
znavené hráčky a hráče zvednout ze židlí a roztančit je na parketu. 

Druhý den se dohrávala zbylá utkání a okolo poledne se vyhlašovaly výsledky. 
Pořadatelé připravili hodnotné ceny, upomínkové předměty a diplomy pro všechny 
týmy, poháry již od pátého místa a nakonec medaile pro první tři. Rozdávalo se 
i několik individuálních cen a jedna z nich doputovala i do Kladrub. 

Kladrubské družstvo tedy obsadilo, po jedné prohře s vítězkami turnaje, krásné 
2. místo. Na 3. místě skončil tým Křenovice, dále pak Albrechtice a nakonec nováček 
turnaje Žichlínek. Cenu za nejvšestrannější hráčku získala Aneta Škorvánková. 

49. ročník dopadl velmi dobře a všichni zúčastnění si ho náležitě užili. Na příštím 
jubilejním ročníku mohou pořadatelé zajisté opět očekávat naše družstvo z Kladrub. 
 

Složení týmu: Jana Kaslová, Radka Kuvíková, Aneta Škorvánková, Terezie 
Lindová, Barbora Lindová, Světlana Vachtová a Kateřina Osmiková. 

 

Aneta Škorvánková 
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Volejbal muži 
 

Družstvo mužů dalo letos přednost pouti a oslavám výročí 
před republikovým finálem vesnických družstev, a nechalo tak 
v Česticích reprezentovat Západočeský kraj pouze družstvem žen. 

I přes ne příliš vydařenou loňskou sezónu v krajské soutěži 
a nedostatek hráčů jsme se rozhodli pokračovat s aktivním 
volejbalem a přihlásili se do domažlické okresní soutěže. 
Příznivce volejbalu tak budeme moci už koncem léta, kdy začne 
první část soutěže, pozvat na antukové kurty. 

 

 Vojtěch Ocelík 
 

 
TJ oddíl kopané 
 

Fotbalisté jsou v plné přípravě na nadcházející sezónu 2015/ 2016. Zúčastnili se 
turnaje v Minifotbalu v Kšicích a obsadili velmi pěkné druhé místo z 10 týmů. Mimo 
fotbalu však fotbalisté zajišťují i základní údržbu kabin, tj. např. výměnu těsnění 
na bojlerech, nástřik zdí proti plísni, vývod na zahradní hadici na mytí kopaček apod. 
Členové TJ Kladruby zajistili ve spolupráci s městským úřadem válcování hřiště.  
Vpodstatě Petr Krejčí hřiště zválcoval na vlastní náklady. Minulý rok jsme obnovili 
zábrany za brankami, letos jsme opět zprovoznili zavlažování a udělali brigádu na 
zhotovení laviček, na které poskytlo fošny Tesařství Pospíchal. Těšíme se na novou 
sezónu a všechny tímto zveme, ať se na nás přijdou podívat. 
 

Tomáš Kasl 
 

 
Foto: Družstvo na turnaji v Kšicích (zleva R. Valena, J. Šimek, M. Havránek, T. Kasl, T. Kotlár, L. Kotlár, 
R. Kuvík, P. Kotlár) 
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Atletika: 
 
Výrovský triatlon – osada Výrov u Kladrub – sobota 27.6. 2015 

16. ročníku Výrovského triatlonu se zúčastnilo 43 závodníků, z toho 
30 absolvovalo dlouhou a 13 krátkou trať, která byla zařazena již potřetí. Rekordní 
účast v loňském roce – 67 závodníků – překonána nebyla, což bylo zřejmě ovlivněno 
deštivým počasím v předchozích dnech i dopoledne před závodem.  

Letos již podruhé byl zařazen i dětský závod, který je zároveň závodem Plzeňské 
triatlonové série mládeže. 

Dopoledne ještě trochu poprchávalo, ale odpoledne již občas vykouklo sluníčko 
a teplota byla příjemná přes  20° C.  
 
Výsledky – dlouhá trať (0,6-33-9,5):  
 

ŽENY A – 15-39 let (2000-1976): ŽENY B – 40 a více let (1975 a starší): 
1. Brantlová Jana, VELOSPORT Domažlice 1. Laudová Lenka, Plzeň 
2. Zatloukalová Renáta, Aces Team K. Vary 2. Bajerová Michaela, Plzeň 
3. Zabloudilová Markéta, Stříbro 3. Švábková Šárka, Dolní Bousov 
 

MUŽI A – 15-29 let (2000-1986): MUŽI B – 30-39 let (1985-1976): 
1. Mikulovský Aleš, Stříbro 1. Bíba Jan, Sdružení vytrvalců Stříbro 
 2. Stach Ladislav, Stříbro 
 3. Stahl Jaroslav, Kladruby 
 

VETERÁNI A – 40-49 let 
(1975-1966): 

VETER.ÁNI B – 50-59 let 
(1965-1956): 

VETERÁNI C – 60 a více let 
(1955 a starší): 

1. Zatloukal Vít, Pupkani K.Vary 1. Procházka Jiří, TTK Slavia Plzeň Barnáš Vladimír, CKB 
2. Szabó Norbert, Slávia VŠ Plzeň 2. Kotek Silvestr, Sdr. vytrvalců Stříbro Šůcha Václav, SV Stříbro 
3. Matějovič Martin, Plzeň 3. Procházka Milan, AcesTeam K.Vary  
 
Absolutním vítězem na dlouhé trati se stal Vít Zatloukal z Pupkani Karlovy Vary, 
časem 1:58:48 a obdržel pohár starostky města Kladruby. Absolutní vítězkou na dlouhé 
trati se stala Jana Brantlová z VELOSPORT Domažlice, časem 2:18:48 a obdržela 
pohár starostky města Kladruby. 
 
Výsledky – krátká trať (0,3-22-6,5): 
 

MUŹI: ŽENY 
1. Stach Ivan, Stříbro Kubrová Ida, Plzeň 
2. Chlapec Petr, Planá Stachová Pavla, SV, Stříbro 
3. Matějovský Jan, Planá Hodanová Zuzana, Venzevrat 
       
Více informací na www.svstribro.cz. 

 
Jiří Trávníček, Sdružení vytrvalců Stříbro, o. s. 
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POZVÁNKA NA PRVNÍ ROČNÍK ZÁVODU 

 

KLADRUBSKÁ PĚTKA 
 

který se uskuteční v sobotu 5. 9. 2015 
 

Pořádá Jaroslav Stahl a Tomáš Jaša ve spolupráci s městem Kladruby a ZŠ Kladruby. 
 

Na závod srdečně zveme jak běžce, tak i širokou veřejnost, která má chuť si zasportovat a užít si běh 
třeba jako společenskou akci.  
 

PREZENTACE ZÁVODNÍKŮ:  od 8:30 h. do 9:45 h. 
START ZÁVODU:  v 10 h. u ZŠ Kladruby 
TRASA ZÁVODU:  pětikilometrový okruh kolem kladrubského kláštera 
ZÁZEMÍ:   v budově školy  
  

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 
 

KATEGORIE   ROK OD    ROK DO 
 

DOROSTENCI  1998 a mladší 
MUŽI    1975   1997 
VETERÁNÍ I   1965    1974 
VETERÁNÍ II   1955    1964 
VETERÁNÍ III   1945    1954 
 

DOROSTENKY  1998 a mladší 
ŽENY     1975   1997 
ŽENY I    1965    1974 
ŽENY II    1955    1964 
ŽENY III    1945    1954 
 

STARTOVNÉ: 50Kč  
ZÁVODNÍCI STARTUJÍ NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ 
 

 
RYBA PLAVE, PTÁK LÉTÁ, ČLOVĚK BĚHÁ!! 
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VÍTE, ŽE… 
 

… v průběhu kladrubské pouti – od pátku 14. 8. do neděle 16. 8. – navštívilo 
Regionální muzeum Kladrubska 414 návštěvníků, dalších 150 lidí zavítalo do Retro 
kinokavárny?  
 
… výstavu zemědělské techniky v Sulanově statku navštívilo o pouti přes 1000 
návštěvníků? 
 
… ve školním roce 2015/ 16 nastoupí do první třídy ZŠ 28 prvňáků, tentokrát 
12 chlapců a 16 dívek? 
 
… 8. srpna proběhla v sále regionálního muzea beseda s občany Hoštky v severních 
Čechách, asi dvaceti návštěvníkům povídal p. Čechura o historii jejich obce? 
 
 
 
 

 32

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KLADRUBECH 
 

město Kladruby, IČ 00259888 
náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby  

 
 

Redakce: Regionální muzeum Kladrubska, příspěvková organizace, 
tel. 702 160 605, e-mail: muzeum@kladruby.cz, web: www. muzeumkladruby.cz 

 

Redakční rada: Ing. Václav Balík, Jiří Čechura, Mgr. Bohuslava Dusíková, 
Mgr. Marcela Hlaváčová  

 
 Tiskárna LIEBLPRINT Planá 

Počet výtisků: 370 ks 
Cena: 5,- Kč 

 
Registrace MK ČR E 13336 10.12.2001 

 

Zpravodaj č. 4/ 2015 vychází 25. 8. 2015 
 
 
Město Kladruby, jakožto vydavatel Zpravodaje, si vyhrazuje právo 

odmítnout zaslané příspěvky, a to bez udání důvodu. 


