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SLOVO ÚVODEM 

 
 

Vážení spoluobčané, 
 

vánoční dárky už jsou rozbaleny a pod stromečkem jste určitě našli alespoň 
jednu věc, která Vám udělala radost. Anebo jste měli radost z toho, že měl 
radost z dárku někdo jiný, třeba Vaše děti či vnuci. 

 

V prosinci se na svém posledním zasedání sešlo zastupitelstvo města, aby 
rozhodlo o rozpočtu města a s tím souvisejícím plánem rozvoje města. Sestavit 
tento plán není zrovna snadné. Je jasné, že kdybychom nebyli nijak omezeni, 
dalo by se postavit v zájmu občanů spousta věcí. Příjmy města jsou tvořeny 
především podílem na daních, který dostáváme ze státního rozpočtu. 

Každá obec má daný přesný koeficient, závislý na počtu obyvatel, počtu 
zaměstnanců pracujících ve firmách majících sídlo v dané obci, rozloze,  typu 
úřadu a dalších faktorech. To, jaká konkrétní částka pak přijde od státu na náš 
účet, je pak závislé na tom, kolik daní stát vybere. V letošním roce byly příjmy 
od státu ve srovnání  s předešlými lety celkem slušné.  Naše město má také 
příjem ze skládky, který je však časově omezen a v následujících letech bude 
ukončen. S přihlédnutím k úsporám z minulých let je možné konstatovat, že 
naše město se momentálně těší dobré ekonomické situaci. 

Každý ze zastupitelů měl možnost navrhnout do plánu rozvoje takovou akci, 
kterou považuje za přínosnou pro občany našeho města. Některé podněty 
přijdou také od samotných občanů Kladrub a také ostatních našich obcí. 

Snažíme se maximálně vyhovět, ale všechny požadavky uspokojit nelze. Na 
plánu rozvoje a rozpočtu města jsme se tedy s ostatními zastupiteli shodli 
a mně nezbývá, než si přát, aby všechny plánované akce byly uskutečněny. 

 

Milí občané Kladrub, Mileva, Brodu, Lázu, Vrbice a Tuněchod, přeji Vám 
do nového roku všechno nejlepší. Pevné zdraví, veselou mysl, hodně lásky, 
štěstí a spokojenosti. 

      

Vaše Svatava Štěrbová 

 

 

 
Vážení spoluobčané,  
 

dovolte mi, abych Vám popřál pokojné vánoční svátky a do nového roku 
2017 především pevné zdraví, štěstí a mnoho osobních i pracovních úspěchů. 

 

Václav Votava, poslanec Parlamentu České republiky 
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 
 

Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 

Zasedání rady města v období od 12. 10. 2016 do 23. 11. 2016  
 
 

Rada města vzala na vědomí: 

 Výsledek šetření stížnosti v ZŠ Kladruby od České školní inspekce v Plzni 

s tím, že město nebude přijímat žádné opatření 

 Oznámení Severní energetické, a.s. Hlavní báňské záchranné stanice Most 

o opravných pracích starých důlních děl: 
- štola Jan na poušti na p.č. 725/ 2 v k.ú. Vrbice u Stříbra  
- štola Ferdinand – propad na p.č. 56 v k.ú. Pozorka u Kladrub 

 Žádost Ing. M. Rybové, Brod o prodloužení chodníku v Brodu k domu čp. 64 

 Zápis z finančního výboru města Kladruby ze dne 26. 10. 2016 

 Informaci o stavu dlužníků nájemného z bytů k 30. 9. 2016 

 Žádost p. Jareše, Kladruby o umístění bezpečnostních betonových sloupků 
u č.p. 331 ve Stříbrské ulici s tím, že sloupky se nebudou osazovat 
z důvodu bezpečnosti chodců 

 Žádost pí H. Hermanové, Kladruby o zproštění funkce přísedící Okresního 

soudu v Tachově (bude předloženo k projednání ZM) 

 Žádost pí H. Ulrichové, DPS o zavedení internetové přípojky zdarma 

do společenské místnosti v DPS s tím, že situace bude řešena s p. Šperlem 

 Požadavky nájemkyně restaurace U Koruny pí Švarcové  

 Žádost pí Janešové, Láz o povolení pokácení 2 ks vrb v k.ú. Láz u Stříbra 
s tím, že bude provedeno místní šetření 

 Žádost p. J. Češky, Prostiboř o vyjádření k projektu na stavbu RD v lokalitě 

Kladruby – západ s tím, že žádá o doplnění kompletní projektové 
dokumentace (technická zpráva)  

 Žádost nájemníků domu čp. 355 v Zadní ulici v Kladrubech o instalaci 

osvětlení před vchod domu 
 

 

Rada města projednala a schválila: 

 Prodloužení pozemkové nájemní smlouvy – Dodatek č. 4 na pronájem části  

p.p.č. 185/ 11 a 185/ 32 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře cca 
128 m2 za účelem zajištění přístupu k nemovitosti s platností do 31. 12. 
2020, nájemce pí R. Chvátalová, Plzeň 

 Poskytnutí sponzorského daru na maturitní ples GOA Stříbro pořádaného 

v lednu 2017 – 1x nová kniha o Kladrubech, 3x kalendář + propagační 
materiály  
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 Změnu rozpočtu Regionálního muzea Kladrubska 

 Ukončení nájemní smlouvy na pronájem hostince v Brodu, nájemce 

J. Šimek, Brod k 30. 11. 2016 

 Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a firmou D Projekt Plzeň 

Nedvěd, s.r.o. na vypracování dokumentace pro vydání územního souhlasu 
+ inženýrskou činnost na akci „Město Kladruby – In-line dráha“ za cenu 
61.710,- Kč včetně DPH 

 Poskytnutí finančního příspěvku Římskokatolické farnosti Kladruby 

na uspořádání vánočního koncertu Evy Henychové v kostele sv. Jakuba 
na náměstí v Kladrubech dne 17. 12. 2016 od 16:00 hodin ve výši 2.500,- Kč 

 Úhradu vybavení v hostinci Brod – kotel, garáž, nábytek, garnyže – 
v celkové výši 39.800,- Kč 

 Navýšení kapacity školní družiny z 25 na 30 dětí pro školní rok 2016/ 2017 

 Příkaz ředitelky ZŠ Kladruby k provedení inventarizace v ZŠ k 31. 12. 2016 

 Zápis do kroniky města Kladruby za rok 2015 

 Žádost p. V. Houšky, Plzeň o  ukončení  pozemkové  nájemní  smlouvy 
na p.p.č. 1511 v k.ú. Tuněchody a převod smlouvy na pí G. Houškovou, Plzeň 

 Žádost pí D. Budínové, Kladruby o odstoupení od pachtovní smlouvy 

na pronájem části p.p.č. 2375 v k.ú. Kladruby u Stříbra (zahrádka č. 6) 
k 31. 12. 2016  

 Pronájem části p.p.č. 131/ 2 o celkové výměře cca 180 m2 za účelem  

zřízení zahrádky u č.p. 7 v Kladrubech p. V. Pitkovi, Kladruby s platností 
do 31. 12. 2020 za cenu 0,50 Kč/ m2 

 Žádost Ing. L. Fictuma, Stříbro o povolení výjimky z vyhlášky č. 501/ 2006 

Sb. část třetí – požadavky na umístění staveb, § 25 vzájemné odstupy 
staveb na společné hranici p.p.č. 580/ 130 a 580/ 131 menší než 2 m, 
celková vzdálenost 0 m a souhlas vlastníka sousední nemovitosti 
k předložené situaci stavby 

 Žádost p. M. Holáka, Stříbro o povolení výjimky z vyhlášky č. 501/ 2006 

Sb. část třetí – požadavky na umístění staveb, § 25 vzájemné odstupy 
staveb na společné hranici p.p.č. 580/ 130 a 580/ 131 menší než 2 m, 
celková vzdálenost 0,6 m a souhlas vlastníka sousední nemovitosti 
k předložené situaci stavby 

 Cenovou nabídku firmy AQUATEST, a.s. Geologická 4, Praha na odběry 
a rozbory vzorků vzduchu na stanovení obsahu anorganických 
a azbestových vláken – lokalita ZŠ Kladruby za cenu 13.158,- Kč bez DPH 

 Finanční pokrytí pozice „chůva“ v MŠ Kladruby z prostředků MŠ (město 
nebude poskytovat půjčku) 

 Trasu pro územní řízení na propojení RSU Kladruby umístěné v ulici 

Stříbrská čp. 239 se Site TCKLD ve Stříbrské čp. 332 optickým kabelem 

dle předloženého mapového zakreslení, žadatel společnost Watecom, s.r.o., 

Severní 60, Plzeň   

 Prodloužení nájemních smluv na byty dle přílohy 



ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU       6/ 2016 

 

 

6 

 

 Opravu bytu č. 1 v čp. 355 Zadní ul. v Kladrubech (po p. Skorunkovi) – 
výměna kuch. linky, sporáku, digestoře, umyvadla, WC, oprava spíže 
a vestavěných skříní, oprava televizní zásuvky, odstranění dřevěných palubek 

 Prodloužení nájemní smlouvy firmě S-VASIOKS, s.r.o. Praha na pronájem 

ubytovny v čp. 80 v Kladrubech do 31. 12. 2016  

 Přihlášení dluhu na nájemném ve výši 11.898,- Kč do dědictví 

po p. Skorunkovi 

 Změnu nájemní smlouvy na byt č. 2 ve Hřbitovní ul. čp. 299 v Kladrubech – 

původní nájemce p. P. Herman, nový nájemce pí H. Hermanová  

 Návrh odměn členům SDH Kladruby za rok 2016 

 Navýšení cenové nabídky firmy PPP Okna J. Ženíšek, Vranov 8 na výměnu 
oken v bytě v čp. 197 v Kladrubech na 112.103,- Kč vč. DPH (navýšení ceny 
o parapety) 

 
 
Rada města souhlasila: 

 Se vstupem na pozemky a s plánovanými pracemi na starých důlních dílech 
pro spol. Severní energetická, a.s. Hlavní báňská záchranná stanice Most: 
- štola Koruna na p.č. 2380 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
- štola u dolu Jakub na p.č. 2380 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
- komín nad štolou Jakub na p.č. 2380 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

- štola Cecilie na p.č. 2321 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

 
 

Rada města neschválila: 

 Zpětný odkup pozemku p.p.č. 580/ 128 o celkové výměře 922 m2 v lokalitě 
Kladruby – západ od sl. T. Nevěčné, Stříbro 

 Žádost pí M. Panuškové, Kladruby o pokácení 2 lip u domu čp. 34 v obci 

Milevo a odkoupení poražených stromů  

 Žádost pí P. Šálové, Kladruby o pokácení okrasného keře na veřejném 

prostranství před čp. 269   
 

 
Rada města nemá námitek: 

 K předložené situaci na vedení veřejného osvětlení na projekt „Kladruby – 

In-line dráha“ pro společnost D Projekt Plzeň Nedvěd, s.r.o, se sídlem 

Koterovská 177, Plzeň 

 K předložené dokumentaci vypracované Ing. A. Janasem pro společnost 

Kamenolomy ČR, s.r.o., se sídlem Ostrava – Svinov, Polanská čp. 849 
na projekt „Čerpání finančních prostředků z rezerv na vypořádání sanací 
a rekultivací“ – Likvidace technologické linky 

 K předložené dokumentaci společnosti RotaGroup, s.r.o, Na Nivách 2, Praha 
na akci „Výstavba výrobní a skladové haly F v k.ú. Ostrov u Stříbra  
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 K předložené PD na akci „ČOV pro RD čp. 31 – Brod u Stříbra v k.ú. Brod u 
Stříbra“ a souhlasí se stavbou na p.p.č. 139/ 2 v k.ú. Brod u Stříbra, 
investor p. J. Čáp, Brod u Stříbra  

 K PD vypracované společností KR PROJEKT, Brod u Stříbra 65 na stavbu  

RD na p.p.č. 580/ 126 v k.ú. Kladruby u Stříbra včetně situace stavby, 
investor V. Kocián  

 Ke stavbě na sousedním pozemku – RD na p.č. 580/ 126 v k.ú. Kladruby, 

stavebník V. Kocián 

 K projektové dokumentaci spol. Vodovrty, s.r.o. Ladova 195, Mariánské  

Lázně na stavbu vrtané studny na st. p.č. 46/ 3 v k.ú. Brod u Stříbra, 
investor L. Brabcová, Planá u Mariánských Lázní   
 

 

Rada města doporučila: 

 ZM schválit odprodej pozemku na výstavbu RD v lokalitě Kladruby – západ, 

p.p.č. 580/ 124 a 580/ 125 o celkové výměře 865 m2 sl. Petře Penové, 
Nerudova 1391, Stříbro dle schválených podmínek, město nevyužije svého 
předkupního práva 

 ZM schválit odprodej části p.p.č. 52/ 3 v k.ú. Pozorka u Kladrub 
pí I. Šlapákové, Pozorka za cenu 100,- Kč/ m2 a náklady související 
s prodejem pozemku (GP, 1000,- Kč správní poplatek) 

 ZM schválit pronájem části p.p.č. 580/ 86 a části 583/ 1 v k.ú. Kladruby 

u Stříbra p. L. Kuršovi, Kladruby o celkové výměře cca 390 m2 za cenu 
0,50 Kč/ m2 za účelem údržby pozemku 

 ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-

009554/ 1, Kladruby, SO Západ, 1. etapa kNN se společností ČEZ 
Distribuce za jednorázovou náhradu 10.406,- Kč včetně DPH 

 ZM schválit odpis dluhu na nájemném p. J. Daňka z důvodu nevymahatelnosti 

– úmrtí nájemníka (výše dluhu k 23. 11. 2016 = 12.518,- Kč) 

 ZM schválit plán činnosti a kontrol finančního výboru města Kladruby 

na rok 2017 

 
Rada města nedoporučila: 

 ZM schválit odprodej p.p.č. 1511 v k.ú. Tuněchody pí G. Houškové, Plzeň, 
pouze pronájem pozemku 

 ZM schválit pronájem části p.p.č. 2394/ 15 a 2461/ 7 v k.ú. Benešovice 

p. J. Havlíkovi, Stříbro za účelem pořádání trampských akcí a organizování 
dětských zájmových aktivit z důvodu, že se jedná o zalesněný pozemek 
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Zasedání zastupitelstva města dne 14. 12. 2016 
 
 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 Zápis č. 5, 6/ 16 z jednání kontrolního výboru města Kladruby ze dne 

11. 10. a 13. 12. 2016 

 Zápis č. 8, 9/ 16 z jednání finančního výboru města Kladruby ze dne 
26. 10. a 23. 11. 2016 
 
 

Zastupitelstvo města projednalo a schválilo: 

 Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení 

 Plán rozvoje města Kladruby na rok 2017 

 Rozpočet města Kladruby na rok 2017 

 Rozpočtové opatření města Kladruby č. 4, 5/ 2016 

 Odprodej pozemku na stavbu RD v lokalitě Kladruby – západ, p.p.č 

580/ 124 a 580/ 125 o celkové výměře 865 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
sl. P. Penové, Stříbro dle pravidel schválených v ZM 

 Odprodej části p.p.č. 52/ 3 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře cca 351 m2 

pí I. Šlapákové, Pozorka za cenu 100,- Kč/ m2 a náklady související 
s prodejem pozemku (GP, 1000,- Kč správní poplatek) 

 Odprodej části p.p.č. 185/ 1 díl c + e v k.ú. Kladruby u Stříbra p. V. Čepičanovi, 

Kladruby za cenu 100,- Kč/ m2 a náklady související s prodejem pozemku 
(GP + 1000,- Kč správní poplatek) 

 Pronájem části p.p.č. 580/ 86 a části 583/ 1 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

p. L. Kuršovi, Kladruby o celkové výměře cca 390 m2 za cenu 0,50 Kč/ m2 
za účelem údržby pozemku 

 Úpravu ceny za pozemky v lokalitě Kladruby – západ na smlouvy uzavřené 
od 1. 10. 2016 z důvodu změny daňových zákonů 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-009554/ 1, 

Kladruby, SO Západ, 1. etapa kNN se společností ČEZ Distribuce 
za jednorázovou náhradu 10.406,- Kč včetně DPH 

 Odpis dluhu na nájemném z bytu p. J. Daňka z důvodu nevymahatelnosti – 

úmrtí nájemníka (výše dluhu k 23. 11. 2016 = 12.518,- Kč) 

 Plán činnosti a kontrol finančního výboru města Kladruby na rok 2017         

 Vložení majetku (vodohospodářská část TDI v lokalitě Kladruby – západ) 
do správy a hospodaření VSOZČ 

 Smlouvu o sdružení prostředků mezi obcí Benešovice a městem Kladruby 

na zajištění požární ochrany 

 Plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2017 

 Ponechání odměn poskytovaných členům ZM Kladruby v současné výši 
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Zastupitelstvo města neschválilo: 

 Odprodej p.p.č. 1511 v k.ú. Tuněchody pí G. Houškové, Plzeň, pouze 
pronájem pozemku 

 Pronájem části p.p.č. 2394/ 15 a 2461/ 7 v k.ú. Benešovice p. J. Havlíkovi 

Stříbro za účelem pořádání trampských akcí a organizování dětských 
zájmových aktivit z důvodu, že se jedná o zalesněný pozemek 
 
 

Zastupitelstvo města zprostilo: 

 Paní H. Hermanovou, Kladruby, funkce přísedící Okresního soudu 

v Tachově  
 

Irena Lőriková 
 

 
 
Termíny svozů směsného komunálního odpadu v Kladrubech 
a spádových obcí Láz, Vrbice, Milevo, Brod, Tuněchody (rok 
2017 – den výsypu středa) 

 

měsíc svoz 1x týdně 
svoz 1x za 14 

dnů  
(sudý týden) 

svoz standard 
 

říjen – duben 
1x týdně 

 
květen – září 
1x za 14dnů 
(sudý týden) 

svoz 1x 
měsíčně 
(poslední 

středa 
v měsíci) 

leden 4., 11., 18., 25. 11., 25. 4., 11., 18., 25. 25. 

únor 1., 8., 15., 22. 8., 22. 1., 8., 15., 22. 22. 

březen 1., 8., 15., 22., 29. 8., 22. 1., 8., 15., 22., 29. 29. 

duben 5., 12., 19., 26. 5., 19. 5., 12., 19., 26. 26. 

květen 3., 10., 17., 24., 31 3., 17., 31. 3., 17., 31. 31. 

červen 7., 14., 21., 28. 14., 28. 14., 28. 28. 

červenec 5., 12., 19., 26. 12., 26. 12., 26. 26. 

srpen 2., 9., 16., 23., 30. 9., 23. 9., 23. 30. 

září 6., 13., 20., 27. 6., 20. 6., 20. 27. 

říjen 4., 11., 18., 25. 4., 18. 4., 11., 18., 25. 25. 

listopad 1., 8., 15., 22., 29. 1., 15., 29. 1., 8., 15., 22., 29. 29. 

prosinec 6., 13., 20., 27. 13., 27. 6., 13., 20., 27. 27. 
 

EKO-SEPAR, s.r.o. Nýřany 
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Plán rozvoje města Kladruby – 2017 

 

AKCE PLÁN  

   

LÁZ 

Údržba VO 15 000,-  

Osázení veřejných prostranství 60 000,-  

Autobusová zastávka dřevěná 55 000,-  

Rybník mezi lesy – projekt  60 000,-  

Hřiště pro děti – nové prvky 50 000,-  

Celkem  240 000,- 

   

VRBICE 

Údržba VO 15 000,-  

Oplocení hřiště 200 000,-  

Desinfekce studny a rozbor vody 5 000,-  

Celkem  220 000,- 

   

BROD 

Údržba VO 15 000,-  

Provoz vodárny 90 000,-  

Venkovní sezení 55 000,-  

Celkem  160 000,- 

   

TUNĚCHODY 

Údržba VO 15 000,-  

Vyčištění rybníka 200 000,-  

Provoz vodárny 70 000,-  

Celkem  285 000,- 

   

MILEVO 

Úprava kapličky 150 000,-  

Údržba VO 15 000,-  

Desinfekce studny a rozbor vody 10 000,-  

Celkem  175 000,- 

   

KLADRUBY 

Vodní hospodářství   

Desinfekce studny a rozbor vody 50 000,-  

Celkem  50 000,- 
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Opravy a údržba VO   

Opravy a údržba VO 50 000,-  

Celkem  50 000,- 

   

ZŠ   

Výměna oken – jídelna a tělocvična 350 000,-  

Střecha tělocvična – projekt  80 000,-  

Osvětlení dvora školy 210 000,-  

Vyzdění kopilitů na chodbě 220 000,-  

Celkem  860 000,- 

   

MŠ   

Oprava balkonů – dokončení 90 000,-  

Oplocení 180 000,-  

Zahrada 30 000,-  

Celkem  300 000,- 

   

SDH   

Opravy a údržba 25 000,-  

Vrata 80 000,-  

Radiostanice 15 000,-  

Dobíječ radiostanic 40 000,-  

Celkem  160 000,- 

   

Údržba bytového hospodářství   

Údržba a opravy bytového fondu 250 000,-  

Výstavba bytů v čp. 197 1 400 000,-  

Výměna oken v čp. 6 350 000,-  

Výstavba bytů ve stavebním dvoře 2 600 000,-  

Celkem  4 600 000,- 

   

Místní hospodářství NP   

Sulanův statek – podíl dotace 350 000,-  

Plynofikace MÚ 550 000,-  

Ostatní údržba NP 300 000,-  

Rozšíření kamerového systému 30 000,-  

Přestavba školních dílen – podíl dotace 300 000,-  

Husova čp. 6 – projekt 200 000,-  

Hřiště u bytových domů v Revoluční ulici 200 000,-  

Celkem   1 930 000,- 
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Komunikace   

Komunikace k sušce (u garáží) 1 200 000,-  

Kladruby – západ – II. etapa síťování 6 000 000,-  

In-line dráha 4 500 000,-  

Schodiště a úpravy u čp. 191 350 000,-  

Celkem  12 050 000,- 

 

Veřejná zeleň   

Ostatní zeleň a údržba 200 000,-  

Celkem  200 000,- 

 

Muzeum   

Expozice 150 000,-  

Vybavení 200 000,-  

Celkem  350 000,- 

 

DPS   

Opravy a údržba  60 000,-  

Dokončení seniorparku 250 000,-  

Celkem  310 000,- 

 

Pohřebnictví   

Úpravy prostranství 20 000,-  

Kamery 20 000,-  

Zavedení elektřiny – kostel 100 000,-  

Projekt hřbitovní zdi a prostranství 150 000,-  

Celkem  20 000,- 

 

Technické služby   

Přístřešek na stroje 150 000,00  

Celkem  150 000,- 

 

CELKEM  22 810 000,- 

 
Svatava Štěrbová, Jan Pospíchal 
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Rozpočet města Kladruby na rok 2017 – příjmová část 

 

POLOŽKY NÁZEV ROK 2017 

1111 Daň z příjmů FO 4 000 000 Kč 

1112 Daň z příjmů FO ze sam. výd. čin. 100 000 Kč 

1113 Daň FO vybíraná srážkou 450 000 Kč 

1121 Daň z příjmů PO 4 100 000 Kč 

1122 Daň z příjmů PO za obce 1 800 000 Kč 

1211 Daň z přidané hodnoty 8 000 000 Kč 

1333 Za ukládání odpadu 4 700 000 Kč 

1334 Za odnětí zem. půdy 2 000 Kč 

1341 Poplatek ze psů 28 000 Kč 

1343 Za užívání veřej. prostr. 40 000 Kč 

1344 Poplatek ze vstupného 1 000 Kč 

1351 Příjmy z provozu VHA 110 000 Kč 

1361 Správní poplatky 40 000 Kč 

1511 Daň z nemovitosti 1 300 000 Kč 

2460 Splátky půjček od obyvatelstva 84 000 Kč 

4111 NI transfer od KÚ 591 300 Kč 

   

1012 Stanování 5 000 Kč 

1039 Lesní hospodářství 960 710 Kč 

2115 Úspora energie a obn. zdrojů 180 000 Kč 

3111 Mateřská škola 128 700 Kč 

3113 Základní škola 297 300 Kč 

3314 Knihovna 1 000 Kč 

3315 Muzeum 120 000 Kč 

3319 Kultura 50 000 Kč 

3612 Bytové hospodářství 4 020 000 Kč 

3613 Nebytové hospodářství 800 000 Kč 

3632 Pohřebnictví 22 500 Kč 

3636 Územní rozvoj – pozemky 330 000 Kč 

3639 Technické služby org. 8 251 000 Kč 

3722 Odpadové hospodářství 60 000 Kč 

4351 Domovy – penziony pro star. obč. 1 310 900 Kč 

6171 Všeobecná správa 1 413 000 Kč 

6310 Příjmy z úroků 16 000 Kč 

6330 Převody vlast. fondům 160 000 Kč 

  CELKEM 35 472 410 Kč 
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Rozpočet města Kladruby na rok 2017 – výdajová část 
 

POLOŽKY NÁZEV NÁVRH 2017 

2212 Komunikace 6 140 000 Kč 

2219 Doprava a pozemní komunikace 295 940 Kč 

2310 Pitná voda 660 000 Kč 

2321 Kanalizace a odpad. voda 300 000 Kč 

2341 Rybníky 260 000 Kč 

3111 Mateřská škola 1 014 366 Kč 

3113 Základní škola 3 400 316 Kč 

3314 Knihovny 117 670 Kč 

3315 Muzeum 2 988 000 Kč 

3319 SPOZ org. 3300 + KHL 330 000 Kč 

3392 členské příspěvky sdružení 85 720 Kč 

3612 Bytové hospodářství 6 451 000 Kč 

3613 Nebytové prostory 3 210 000 Kč 

3631 Veřejné osvětlení 490 000 Kč 

3632 Pohřebnictví 290 000 Kč 

3636 Územní rozvoj – pozemky 6 270 000 Kč 

3639 Technické služby org. 8 391 200 Kč 

3722 Odpadové hospodářství 690 000 Kč 

3725 Kompostárna 80 000 Kč 

3745 Veřejná zeleň 320 000 Kč 

4351 Domovy – penziony pro star. obč. 1 502 000 Kč 

5512 SDH 308 000 Kč 

6112 Zastupitelstvo obce 1 742 000 Kč 

6171 Všeobecná správa 7 227 100 Kč 

6330 Převody vlast. fondům 160 000 Kč 

6399 Ostatní fin. operace 1 800 000 Kč 

  CELKEM 46 523 312 Kč 
   

 Financování:     

8124 Splátky úvěru - 1 000 080,00     

   

Rozpočet je navržen jako schodkový. 
 

Svatava Štěrbová, Jan Pospíchal 
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Ocenění bezpříspěvkových dárců krve 

 
Český červený kříž v Tachově uspořádal ve čtvrtek 24. listopadu 2016 

slavnostní oceňování bezpříspěvkových dárců krve regionu Tachov a Stříbro. 

Za město Kladruby se oceňování zúčastnila starostka města Mgr. Svatava 
Štěrbová, která oceňovaným předala malé dárky.  
 
 
Z našeho města byli oceněni tito dárci: 
 

Zlatá medaile Prof.Mudr. Jana Janského (udělena za 40 odběrů): 
 

Radek KUVÍK, Kladruby 
 

 

Stříbrná medaile Prof.Mudr. Jana Janského (udělena za 20 odběrů): 
 

Jan ŠILT, Kladruby 
Eva POMYJOVÁ, Kladruby 
Jakub ŠIMEK, Kladruby 

 
 

Bronzová medaile Prof.Mudr. Jana Janského (udělena za 10 odběrů): 
 

Jaroslav POSPÍŠIL Kladruby 
Gustav ZEZULA, Kladruby 

Hana BUBENÍČKOVÁ, Kladruby 
 

 
Město Kladruby děkuje všem dárcům za jejich obětavou činnost.         

                                                                                  Irena Löriková
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 

 
 

Základní škola informuje: 
 

Střípky ze ZŠ… 
 

 31. 10. zhlédli deváťáci představení 
„Ostře sledované vlaky“ v divadle 
Alfa v Plzni… 

 2. 11. se ve škole konal Halloweenský 
den. Celá škola byla přeplněná 

různými strašidly nejen o přestávkách, 

ale i při výuce  Téhož dne 
navštívil naši školu i hudební 
multiinstrumentalista Pavel Hrabě 
a předvedl nám něco ze svého 
umění… 

 4. 11. do divadla Alfa se tentokrát vydali ti nejmenší. Pro první a druhou 

třídu bylo připraveno představení „Otesánek“… 

 12. 11. se konal čtvrtý závod Rock Point Překližka Cupu 2016 v lezení 

školní mládeže na umělých horolezeckých stěnách. Již několik let hostí 
tento závod plzeňská hala Lokomotivy na Slovanech se svojí nádhernou 
dvanáctimetrovou Hannah stěnou. Závody nazvané Los Niňos Escaladores 
přivítaly doslova „nával“ mladých závodníků /112 lezců/. Mezi nimi se 
neztratili ani ti naši. Eliška Čechurová skončila v kategorii D1 na 4. místě, 
Honza Voják v kat. H2 na 11. místě a v kat. H3 vyhrál Vojta Čechura, 
sedmý byl Šimon Blažek… 

 23. 11. divadlo Alfa potřetí. Páťáci a šesťáci navštívili představení „Cesta 

do středu Země sopouchem Milešovky“… 

 28. 11. byl vyhrazen Vánočním dílničkám. Stejně jako v minulých letech 
připravovali žáci a učitelé vánoční dekorace na Mikulášské trhy… 

 30. 11. se konal v Tachově okresní turnaj ve florbalu starších žáků 

za účasti dvanácti školních družstev. Naši kluci byli vylosováni asi 
do nejsilnější skupiny C, z které vzešel i pozdější vítěz a postupující 
do krajského finále, družstvo Gymnázia Stříbro. Kladruby postupně 
porazily Tachov Zárečnou 3 : 0, Stříbro Gagarinovu 3 : 1 a smolně prohráli 

s Gymnáziem Stříbro 0 : 1 gólem z páté sekundy zápasu, i když potom 
dokázali soupeře zatlačit na jeho polovinu a vytvořili si i několik dobrých 
šancí. Ale takový je sport a je třeba klukům poděkovat za nasazení 
a předvedenou hru… 
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 3. 12. prodávali žáci a učitelé svoje výrobky z Vánočních dílniček 

na Mikulášských trzích na kladrubském náměstí… 

 5. 12. pořádali deváťáci Čertovskou diskotéku a také mikulášskou nadílku. 

Od rána nebylo na učení ani pomyšlení, protože školou se neslo zvonění 
a řinčení řetězů. Pro ty největší hříšníky si nepřišli čerti, ale tentokrát 
čertice. A nezůstaly nikomu nic dlužny   

 7. 12. se konal v německém Neustadtu adventní koncert českých 

a německých partnerských škol, tentokrát v kostele St. Felix. Naši školu 
reprezentoval sbor dvanácti děvčat ze sedmé, osmé a deváté třídy a zazpíval 
tři písně: koledu „Dej Bůh štěstí“, „Vánoční“ od Teri Blitzen a anglickou „Do 
you want to build a snowman?“ Skoro celé vystoupení si děvčata připravila 

sama a to si zaslouží velké uznání  

 10. 12. pátým a posledním závodem Rock Point Překližka Cupu 2016 byl 

Mikulášský Open Cup ve Stříbře. Tento závod často definitivně rozhodne 
o konečném pořadí seriálu. Do boulder klubu v DDM Stříbro se sjelo 
nemalé množství závodníků /69/ a opět se bojovalo na pečlivě připravených 
cestách. V kategorii D1 zvítězila Eliška Čechurová, a zajistila si tak 
i celkový titul za tento rok. V kategorii H2 byl šestý Honza Voják a vybojoval 
celkové čtvrté místo v seriálu. V kategorii H3 zvítězil Vojta Čechura 
/7. místo Šimon Blažek, 8. místo Pavel Pechmann/ a suverénně obhájil 
každoroční prvenství v seriálu. Závody Překližka Cupu už dávno přesáhly 
regionální úroveň a konkurence lezeckých oddílů z velkých měst /Praha, 
Brno, Plzeň, Karlovy Vary, Cheb aj./ je obrovská. Proto nás těší, že se naši 

a stříbrští závodníci každým rokem objevují na stupních vítězů  

 15. 12. celý první stupeň základní školy vyjel do Stříbra na pohádku „Anděl 

páně 2“, kterou připravilo MKS pro školní mládež. Ale nebylo to jen 
o kultuře, ale také o pohybu  Zpátky do Kladrub šly všechny třídy pěšky  

 16. 12. navštívili šesťáci plzeňskou Techmánii. Jako obvykle byl program 

velmi zajímavý a moc se líbil… 

 22. 12. tradičně zazpívali k Vánocům čtvrťáci pod vedením p. učitele Kasala 

seniorům v DPS Kladruby… 

 Ranním Vánočním zpíváním byl zahájen poslední školní den v roce 

na prvním i druhém stupni základní školy. Pak už následovaly třídní 

besídky, chutný oběd a hurá na Vánoční prázdniny… 

Krásné Vánoce  

Pavel Nový 
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Halloween 
 
Ve středu 2. listopadu uspořádala devátá třída halloweenský den. Chodilo 

se v kostýmech a trochu se i strašilo, deváťáci byli přestrojeni za zombie 
a všude na chodbách byli dýně, duchové, pavouci, krysy… 

Probíhala soutěž masek mezi třídami a také soutěž o nejkrásnější dýni, 
každá třída si vylosovala jednu dýni a tu pak měla do druhého dne jakýmkoli 
způsobem vyzdobit. Bylo jen na nich, co udělají, fantazii se meze nekladou, 
některá třída ji vydlabala, jiná na ni něco namalovala. 

Třída, kde bylo nejvíc dětí převlečených, a také třída, která měla 
nejkrásnější dýni, dostala diplom a sladkou odměnu. 

Jiří Češka, IX. 
 

  
 FOTO: Zombie z 9. třídy 
 

 
Burza škol v Tachově 

 
8. listopadu se v Tachově konal 14. ročník prezentační výstavy středních 

škol, která je určena žákům 7. – 9. tříd.  
Vyrazila tam i naše třída, v 9:00 bylo zahájení celé akce a my pak měli 

hodinu a půl na to, abychom si prošli stánky jednotlivých škol a dozvěděli se, 
co nás zajímá. Mohli jsme si popovídat s učiteli i studenty středních škol. Poté 
jsme šli do kinosálu, kde si několik středních škol připravilo kulturní 
vystoupení. 

Program probíhal až do 17:00, takže výstavu mohli odpoledne navštívit žáci 
i s rodiči. Bylo to velmi užitečné, je dobře, že se taková akce koná. 

 

Natálie Brzobohatá, IX. 
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Výrobní den 
 
28. listopadu byl na druhém stupni výrobní den. Stejně jako každý rok jsme 

se rozdělili do 5 skupinek a vyráběli adventní věnce, stromečky… zkrátka 
nejrůznější vánoční dekorace. Ty jsme pak prodávali na Mikulášských trzích.  
 

Robin Hájek, VII. 
 
 
Mikulášské trhy 

 
V sobotu 3. 12. se konaly na náměstí v Kladrubech Mikulášské trhy, i my 

jsme tam měli stánek a vydělávali na naši adoptovanou Muthinu z Keni. 

Sice byla pořádná zima, zvlášť ráno, ale to zas chodilo nejvíc lidí, tak jsme 
se zahřáli. Někdo byl u kasy, někdo podával igelitky, nakoupit si přišlo opravdu 
hodně lidí, občas jsme nestíhali… Což je dobře, protože se nám podařilo vydělat 
velkou část školného pro Muthinu, která už rok studuje na střední škole. 
 

David Havránek, VII. 
 

  
 FOTO: Prodej vánočních dekorací na Mikulášských trzích 
 
 
Mikuláš 

 

I letos 5. 12. deváťáci převlečení za Mikuláše, anděla a čerty (nebo spíš 
čertice) prošli všechny třídy od 1. až do 8.  

Hodné děti odměňovali a ty zlobivé trochu postrašili, naštěstí těch hodných 
bylo více. I když čertice by možná byly raději, kdyby bylo víc zlobičů, to by pak 
slyšely víc básniček… Ale anděl s Mikulášem je hlídali, aby vše bylo spravedlivé. 
 

Zuzana Demeterová, IX 
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Čertovská diskotéka 
 
Tradiční čertovská diskotéka se letos konala v pondělí 5. prosince, pořádali 

ji jako každý rok žáci 9. třídy. Tělocvična letos byla trochu netradičně 
vyzdobena v andělském stylu a ne jako peklo a všichni deváťáci byli oblečeni 
jako andělé, až na Mikuláše a jednoho čerta. 

Celou akci jsme pojali jako boj pekla s nebem a ve všech soutěžích 
se utkala družstva andělů s čerty. Vybíral se i nejkrásnější čert a anděl, a to 
v různých věkových kategoriích. 

Všichni se moc bavili a určitě se těší na další diskotéku. 
 

Tereza Tauschová, IX. 
 

   
FOTO: Vítězné masky na Čertovské diskotéce 
 

. 
Koncert v Německu 

 

Ve středu 7. 12. odpoledne jelo 12 dívek z kladrubské školy společně 
s panem učitelem Novým, paní učitelkou Novou a Havránkovou a s paní 
ředitelkou do Německa. V kostele St. Felix se konal adventní koncert, kterého 
se zúčastnily dvě české školy – ta naše a Mánesova ZŠ ze Stříbra a 3 německé. 

Po koncertě jsme byli pozváni na malé občerstvení do jedné školy, která byla 
letos pořadatelem koncertu. 

Koncert se koná každý rok, v jeho pořádání se školy střídají, příští rok se 
bude konat u nás v kostele sv. Jakuba. Doufám, že se našim německým 
kamarádům bude u nás líbit tak, jako se líbilo nám u nich.   

 

Petra Jandíková, VII. 
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Mateřská škola informuje: 
 
 
Halloweenské tvoření u Koťat 

 

Halloween proběhl ve třídě Koťat z MŠ Kladruby v duchu kreativního 
tvoření, soutěží a také formou různých her. 

V toto „dušičkové“ období přivítala děti v MŠ vydlabaná dýně se zapálenou 
svíčkou a třída Koťat byla vyzdobena různými strašidýlky a duchy. Zahráli jsme 
si hru na „Duchy a strašidla“, při které jsme si užili spoustu legrace. 
Nezapomněli jsme ani na kouzelné čarování, mluvení s upířími zuby a naučili 
jsme se básničku „Pepa lepí strašidlo“. Nechyběly ani soutěže dvojic v pojídání 
„želatinových žížal“, stavění čarodějnických komínů a hledali jsme čarodějnický 

poklad. Vyráběly se halloweenské lampičky, skládali a vystřihovali jsme duchy 
z papíru, vytvořili jsme koláž s dýněmi a také děti vytvořily různé omalovánky 
s touto tématikou.  

Pozvali jsme rodiče na halloweenskou dílničku. Toto pozvání přijala většina 
rodičů a maminky nezapomněly přinést něco dobrého „na zub“. K těmto 
dobrotám jsme si uvařili čaj a kávu a v této příjemné atmosféře jsme se pustili 
do tvoření. Rodiče s dětmi se výroby papírových dýniček, vystřihovánky s duchy 

a vytvoření strašidla zhostili opravdu výtečně. Došlo i na vydlabávání dýně. Děti 
se nechaly ozdobit barvami na obličej. Nejvíce se líbily motivy s upířími zuby a pavouky.  

Nálada byla opravdu příjemná a všichni jsme si toto odpoledne opravdu 
užili. Maminkám moc děkujeme za dobroty a všichni se těšíme na další 
společnou akci.  

Petra Kertysová, Šárka Ježová 

    
 

  

             FOTO: Halloweenské tvoření  
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Adventní čas 
 
Ve třídě Koťat jsme se na adventní čas připravili výrobou adventního svícnu 

a prožili jsme „pekelný týden“. Děti se proměnily v čertíky, navštívily „čertí 
školu“, do které prolezly látkovým tunelem. V čertí škole se učily počítat, 
překonávat překážkovou dráhu, hledat čertíka Bertíka a přikládat pod 
čertovský kotel. Navštívil nás také čert, Mikuláš a anděl, kterým jsme zatančili 
tanec „Čerti v pekle“ a předvedli jsme několik básní a písní o čertech. Také jsme 
vyráběli čerty, anděly a Mikuláše z papíru.  

Začali jsme s tvořením vánočních ozdob z keramické hlíny. Čeká nás 
návštěva muzea s výstavou betlémů, na kterou se moc těšíme. Připravujeme 
s dětmi vánoční besídku, na kterou srdečně zveme všechny rodiče a prarodiče. 

Přejeme klidné prožití vánočních svátků, šťastný nový rok a na shledanou 
v roce 2017.  

            

                                                                           Petra Kertysová, Šárka Ježová 

 

   
FOTO: Koťata na výstavě betlémů                FOTO: Návštěva Mikuláše 
 
 
Svatý Martin a návštěva rytíře 

 
Po krásné pohádce jsme se začali chystat na výrobu koní z tvrdého kartonu 

pro svatého Martina. Vyrobili jsme i lampiónky a naučili se i písničku „Martin 
na koni jede“. Vyprávěli jsme si pověst o svatém Martinovi a žebrákovi a vše 
jsme zakončili svatomartinským průvodem. Také nesmíme zapomenout 

na návštěvu rytíře. Dozvěděli jsme se něco o rytířích a jejich panoších. Viděli 
jsme zbroj, oblečení a také oděv pro dámy rytířů. Děti si mohly vyzkoušet 
rytířské rukavice a šerm s protivníkem, to je samozřejmé velice zaujalo. 

Nezapomněli jsme se s rytířem vyfotit a poděkovat mu za jeho návštěvu.  
 

Petra Kertysová, Šárka Ježová 
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            FOTO: Rytíř ve školce 
 
 
Sluníčka pečou svatomartinské rohlíčky 

  
V týdnu od 7. listopadu jsme si ve třídě Sluníček vybrali adventní téma 

o svatém Martinovi. Ale zároveň také – jako každý rok – nás čekala příprava 
na podzimní setkání s rodiči při tvořivých aktivitách. 

A příjemné posezení všech je po „práci“ ještě příjemnější při pití kávy  
či čaje a při konzumaci něčeho dobrého na zub. Proto se Sluníčka 10. listopadu 
od rána snažila válet, krájet a švestkovými povidly plnit těsto. Pak jej ještě 
zarolovat  do tvaru rohlíčku, položit na plech a hurá do trouby. Paní kuchařka 
rohlíčky po upečení posypala cukrem a ještě horké je přinesla do třídy. To byla 
taková vůně, že se až sliny sbíhaly. Ale ochutnávku jsme si museli posunout až 
na pozdní odpoledne. 

                

                                    Alena Medová 
 

  
 FOTO: Pečení svatomartinských rohlíčků  
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Skřítci podzimníčci 

 
V průběhu krásného, prosluněného podzimu naši mateřskou školu 

navštívila paní Petra Čechurová se svým milým a velmi vydařeným 
ekoprogramem o podzimních aktivitách v pohádkovém lese. 

Děti se seznámily se čtveřicí skřítků podzimníčků, kteří pomáhají zvířátkům 
dobře se připravit na nadcházející zimu. Každý skřítek se stará, aby nikdo 
v lese nestrádal hladem ani zimou. A protože každá pomocná ruka, i třeba jen 
dětská, je vítaná, holčičky i kluci pomáhali třídit a snášet do zvířecích skrýší 
houby a oříšky pro veverky, žížaly pro ježka, bukvice a žaludy pro divoká 
prasátka, suchou trávu pro srnky nebo mrkvičky zajíčkům. Ze zahrádky sklidili 
zeleninu a společně si uvařili bramborovou polévku. Skřítci pomáhají nejen 
naplnit zvířecí bříška, ale také připravit zvířátka na dlouhou studenou zimu. 

Uhodnete podle jejich jména, co každý dělá? 
Skřítek Listovníček ……………… 
Skřítek Úrodníček ……………… 
Skřítek Pelíšek  ……………… 
Skřítek Houbínek ……………… 

Naše děti to zvládly, tak pokud si nebudete vědět rady, zeptejte se jich. 
 

                                    Alena Medová 
 
 
Sluníčka a tvořivá dílnička 2016 

  
A jak je výše psáno, hned odpoledne nás čekala tvořivá dílnička s rodiči, 

svatomartinsky naladěná. Připraven byl materiál na výrobu koňské hlavy z bílé 
ponožky. Zde se hlava koně plnila skartovanými proužky papíru a následně se 
přilepovala vlněná hříva, oči a uši. Nakonec stačilo navléci hlavu na tyčku 
a „jedeme…“. 

Na své si přišel i ten, kdo na koníka neměl ponožku. Mohl si totiž vyrobit 

papírového koníka podle dané šablony se všemi detaily, které k němu patřily. 
A někteří účastníci dílničky byli tak aktivní, že zvládli i ponožku i papír. 

Došlo i na svatomartinskou husu. Ta se musela „opeřit“ – to znamená 
nalepit na její tělo bílé proužky papíru a patřičně je vytvarovat. Ještě víc to ale 
huse slušelo připevněné na kartónové desce. 

Protože Sluníčka chtěla přispět do předvánoční akce kladrubského muzea 

(výstava betlémů vytvořených z jakéhokoli materiálu), několik rodičů 
za asistence dětí ještě vytvořilo z PET lahví a textilu do našeho betlémového 
celku chybějícího pastýře s ovečkami a krále Kašpara.   

A na řadu přišla toužebně očekávaná ochutnávka nejen svatomartinských 
rohlíčků, ale i různých dobrůtek a moučníků od maminek. Za nedlouho tácy 
a talíře zely prázdnotou a některé maminky si individuálně sdělovaly tajemství 
z výroby právě zkonzumovaného materiálu.  

 

                                    Alena Medová 
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FOTO: Program Podzimníčci    FOTO: Tvořivá dílnička 
 
 
Ježek u Berušek a Broučků 

 
Jedno podzimní ráno jsme dostali dárek od Štěpánka Samce a jeho tatínka. 

Dárek byl pro nás velkým překvapením – z krabice vykoukl ježek. I přesto, že 
jsme ze školky nejmenší, statečnosti a odvahy máme na rozdávání, a tak si 
každý zkusil ježečka „pohladit“. Společně jsme malého „hladovce“ nakrmili 
a vydali se na dlouhou a dobrodružnou výpravu – najít bydlení na zimu. 

Ježečka jsme uložili v lese k zimnímu spánku a na rozloučenou mu zazpívali. 
 

Marcela Jandíková, Eva Pomyjová 

 

 
 FOTO: Malý ježek 
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Podzimní setkání Berušek a Broučků s rodiči 
 
Při „školkové drakiádě“ nám nepřálo počasí, proto jsme děti i s jejich rodiči 

pozvali na podzimní setkání na zahradě MŠ. Cílem našeho setkání nebylo jen 
pustit draky, ale užít si společné odpoledne s vydlabáním dýní a společným 
opečením buřtů. Pro děti jsme nachystali teplý čaj a rodiče se mohli zahřát 
sklenkou svařeného vína. I když vítr zrovna moc nefoukal, draci létali docela 
vysoko a jejich přehlídka se velmi vydařila. Rodiče se s chutí zapojili jak 
do drakiády, tak do dlabání dýní. Vznikly tři originální kousky, jež jsme si se 
setměním rozsvítili. 

Příjemnou atmosféru tohoto odpoledne zakončilo opékání buřtů, které jsme 
si v tomto podzimním čase obzvlášť vychutnali. Domů si děti odnesly nejen 
hezký zážitek, ale i medaili, diplom, sladkost a malou odměnu. 
 

Marcela Jandíková, Eva Pomyjová 
 

 
Berušky a Broučci v adventním čase 
      

V současné době si s dětmi užíváme adventní čas. Vyprávíme si o Vánocích, 
učíme se básničky, koledy a při vánočních písních si i rádi zatancujeme. 
Vyprávěli jsme si také „velký vánoční příběh“ o Marii, Josefovi a Ježíškovi. Ten 
jsme si zazpívali a zahráli jako divadlo. Vyvrcholením našeho prožívání byla 
návštěva Regionálního muzea Kladrubska, kde jsme si prohlédli betlémy 
různých zpracování. Děti byly nadšené ze všech betlémů, ale nejvíce se jim líbil 
ten, který měl v pozadí kladrubský klášter. Velký úspěch měly betlémy, které 
voní a daly by se ochutnat. 

Děti tedy vědí, kam mohou vzít rodiče ve vánočním čase – zeptejte se jich! 
 

Marcela Jandíková, Eva Pomyjová 
 

  
FOTO: Setkání s rodiči   FOTO: Advent u broučků 
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Divadlo Nána 
 
V listopadu k nám do kladrubské MŠ zavítalo divadlo Nána s „Andělskou 

pohádkou“. Představení zaujalo nejen děti, ale i paní učitelky. Všichni jsme byli 
nadšeni a „uronili“ jsme i nějakou slzičku. 

 

 učitelky MŠ Kladruby 
 

  
FOTO: Divadlo Nána v kladrubské MŠ 

 
 
Víte, že: 

  

 … 5. 12. nás navštívil tradičně opět Mikuláš s čerticí, andělem i malým 

čertíkem a rozdali dětem balíčky s ovocem, perníkovým čertem a Mikulášem 
od kladrubských včelařů (moc děkujeme), jogurty (děkujeme za ně 
p. R. Kertysovi) a dalšími dobrotami 

 … bude Mateřská škola Kladruby v prosinci od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017 
uzavřena, provoz bude zahájen opět 3. 1. 2017 

 … 21. 12. půjdou naše Koťata do DPS potěšit s vánočními dárky, přáníčky 

a vánočním programem kladrubské seniory 

 … 20. a 21. 12. si přijdou prožít ve všech třídách se svými dětmi  vánoční 

atmosféru  rodiče, zazpívat si koledy, připomenout  vánoční zvyky a potěšit 
se s dětmi vyrobenými dárky a přáníčky 

 

Alena Medová  
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ZUŠ informuje:  
 
 

Vánoce a advent v ZUŠ 
 
Hudba neodmyslitelně patří k době adventní i vánoční. Proto muzikanti 

v této době vydatně hrají a muzicírují, neboť česká vánoční hudba je opravdu 
krásná a nezaměnitelná. I v kladrubské hudební škole jsme v tomto období 
hráli pro radost v Kladrubech i okolí. 

Hned první adventní neděli jsme hráli a zpívali při rozsvícení vánočního 
stromu v Kostelci. 

1. prosince vystoupili nejlepší žáci kladrubské pobočky spolu s žáky ZUŠ 
Přeštice na Adventním koncertě v muzeu v Kladrubech. 

4. 12. jsme hráli a zpívali známé vánoční koledy u stromečku 
na kladrubském náměstí. 

13. 12. se konal Vánoční koncert ZUŠ v sále kladrubského muzea. Zde se 
předvedli všichni žáci ZUŠ v sólové hře na klavír, flétny, kytaru, klávesy, žestě, 
zahráli i společně vánoční skladby a písně. Mladí muzikanti byli odměněni 
zaslouženým potleskem zcela zaplněného sálu. 

Vánoční koncert souboru Cavalla se konal v klášterním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie 18. 12. 

Pásmo vánočních písní doprovodil 
živý Betlém z mladších žáků ZUŠ. 

20. 12. potom udělali velkou radost 
s vánoční hudbou seniorům ve Stříbře. 
Již několik roků nás zvou do DPS, kde 
se nám dostane vždy vřelé přijetí a děti 
dostanou od seniorů vánoční balíčky 
odměnou za krásnou hudbu, kterou 
jim zahrají. 

Posledním vystoupením dětí před 
Vánocemi bylo hraní u vánočního 
stromečku s ohňostrojem v Kostelci, 
kam nás též již několik let pravidelně 
zvou, abychom vánoční hudbou umocnili 
atmosféru v předvečer Štědrého dne. 

Období Vánoc zakončíme Tříkrálovým 

koncertem 6. ledna ve Stříbře v muzeu, 

kde zahraje soubor Cavalla méně 
známé vánoční písně a koledy, doprovodí 
pěvecký sbor Cantus. 

 

 Stanislava Šmahelová 
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Regionální muzeum Kladrubska informuje: 
                                                                              

 
V recepci RMK  
 

 … můžete zakoupit předplatné na kladrubské léto, 

které můžete darovat jako vánoční dárek 

 … na recepci si můžete zakoupit stolní kalendář 

s přehledem akcí na rok 2017 a také různé dárkové 
předměty 

 

kolektiv muzea 
 
 
Derniéra 4. 11.  
 

V pátek 4. 11. připravilo Regionální muzeum Kladrubska poměrně dlouhý 
večer. 

Začínalo se přednáškou Nové Čechy, přednášející byl Luděk Krčmář 
ze Západočeského muzea v Plzni. Na pomyslné cestě krajem v Bavorsku, který 
v pozdním středověku krátce patřil české Koruně, se pan Krčmář věnoval 
historicko-politické situaci vlády Karla IV. Na území podél Norimberské stezky 
do Říše v České Falci s hlavním střediskem ve městě Sulzbachu došlo ze strany 
vladaře k intenzivní podpoře oblasti ve formě daňových úlev a podpory řemesel. 
Císař dosazoval také správce, převážně z řad české šlechty. Evidentní zájem 
vladařův o Falc byl dán její polohou na cestě do městských center Říše 
a v neposlední řadě hospodářskou vybaveností regionu. Historické území Falce 
bylo svojí blízkostí k Podunají i strategicky důležité a díky vyvinutější řemeslné 
výrobě než zemích českých i poměrně bohaté. Přestože příslušnost Falce 
ke Koruně neměla dlouhého trvání, vzpomíná se tam dosud na vládu Karla IV. 
jako na zlatou dobu. Falc později Karel vyměnil za Braniborsko, opět 
ze strategického důvodu, aby si zajistil spojení do měst hanzy, potažmo k moři. 

Po hodině a půl přednášky se posluchači mohli občerstvit (vždy důležité) při 
krátké pauze, po které následovalo promítání filmů, na kterých spolupracoval 

Jiří Winter Neprakta. Dva dokumentární filmy, jeden o době Jiřího z Poděbrad 
a jeho poselství králi francouzskému se hodil historickým námětem k přednášce, 
druhý film o pražských strašidlech se tematicky dotýkal výstavy strašidel 

J. Neprakty a její derniéry. Filmy uvedla slovem a vzpomínkou na pana Jiřího 
Wintera vdova po umělci paní Pavlatová. Díky ní bylo možné i promítání jinak 
zcela zapomenutých dokumentárních filmů. 

Návštěvnost nejen u občerstvení byla dostatečná, a tak se můžeme těšit 
na další dlouhé večery v muzeu. 

 

Pavel Parlásek 
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Vernisáž výstav Betlémy a Karel IV. 
 

V pátek 18. listopadu proběhla v kladrubském muzeu poslední letošní 
vernisáž. Zahájeny byly hned dvě výstavy – jedna z nich je na téma Karel IV. 
a jsou zde vystavovány dětské práce, které vznikly pro tradiční výstavu 
Stříbrská lampa. V rámci druhé z výstav si můžete prohlédnout nejrůznější 
betlémy, sešla se nám jich v muzeu opravdu velká sbírka, některé vyrobily děti 
z místní MŠ či ZŠ, další nám zapůjčili občané Kladrub a byl zde například 
zapůjčený i betlém z kostela.  

Na vernisáž přišlo kolem třiceti lidí, mezi všemi těmi betlémy mohli nasát 
„předadventní“ atmosféru, poslechnout si nejen vánoční písničky v podání Petra 
Pudy a třeba se i inspirovat a doma si pak nějaký betlém vytvořit. 

 

Bohuslava Dusíková 
 

  
         FOTO: Poslední letošní vernisáž 

 
 

Dýňové povídání 
 

Kuchařské odpoledne se zajímavým názvem Dýňové povídání se konalo 
19. listopadu v sále RMK.  

V dýňové sezoně mají všichni zásobu dýní ve sklepích a spížích a neví, co 
s nimi. Proto jsme se rozhodli udělat v muzeu úplně první kuchařské povídání, 
kde návštěvníci mohli získat zajímavé tipy a poznatky a ochutnat něco nového. 
Toto setkání bylo v režii skvělé kuchařky Jany Florentýny Zatloukalové, autorky 

kuchařského blogu a několika kuchařek, ze kterých uvaří prý úplně každý. 
Kuchařky byly k prodeji přímo v muzeu. Paní Zatloukalová měla s sebou 
i výtečnou ochutnávku několika pochutin vyrobených z dýní. Také názorně 
předvedla pár druhů těchto tykvovitých rostlinek a řekla, k čemu jsou dobré 
v souvislosti se zdravím.  

Návštěvníky byly především ženy, ale zavítalo i několik mužů. Toto povídání 
se neslo v příjemném duchu a mělo pozitivní ohlasy. Určitě nebylo poslední… 

 

Kateřina Karasová 
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Cestovatelský občasník 
 

Regionální muzeum Kladrubska si pro své věrné i nové návštěvníky 
připravilo zcela nový cyklus přednášek, které jsou zaměřeny na cestování 
po různých zemích světa. Nebudou to jen přednášky plné odborného názvosloví, 
ale spíš cestovatelské povídání. Povídání spojené s promítáním fotografií nebo 
videí z různých koutů světa, aby se posluchači mohli lépe seznámit s kulturou, 
zajímavostmi a přírodou dané země. 

 8. prosince 2016 odstartovala cestovatelský občasník první přednáška. 
Tato první cestovatelská výprava směřovala do Etiopie, kam nás zavedl doc. Jan 
Záhořík. 

Pokračování občasníku Vás čeká v roce 2017, kdy pro vás muzeum 
připravuje další cestovatelské povídání, určitě se máte na co těšit. 

 

Kateřina Karasová 
 

  
      FOTO: Přednáška Jana Záhoříka o Etiopii 
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Hasičské okénko: 
 

Vážení spoluobčané, 
 

rok 2016 se nachýlil ke svému konci a to je nejlepší čas k bilancování.  
My jsme náš rok začali tradičním Hasičským plesem, se kterým jsme byli 

spokojeni my jako pořadatelé a doufám, že i vy, kteří ples navštívili. 
Další naší stěžejní akcí bylo stavění májky. Májka se podle nás vydařila, 

počasí přálo a účast byla hojná. Je pravdou, že nás překvapilo, že občerstvení 
došlo poměrně brzy, přestože jsme se zásobili stejně jako v posledních pár 
letech. 

Naše přítomnost na Dni dětí a akci Ahoj prázdniny je samozřejmostí, proto 
jsme na obou akcích nemohli chybět. 

Na podzim jsme organizovali okresní kolo Hry plamen pro mladé hasiče. 
Také jsme udělali brigádu na sázení stromků a železnou sobotu. 

Soutěžní družstvo se zúčastnilo 5 soutěží. Je pravdou, že nikdy jsme nestáli 
na bedně, ale nikdy jsme také neskončili poslední. Chodíme pravidelně trénovat 
a přes zimu upravíme také stříkačku, tak věříme, že se naše snažení vyvine 
v lepší výsledky.  

Výjezdová jednotka letos zasahovala u 19 událostí. Byl to 10x požár, 
4x padlý strom, 3x povodeň a 2x taktické cvičení. Celoroční údržba a opravy 
techniky jsou samozřejmostí. 

Závěrem bych Vám chtěl popřát příjemné prožití vánočních svátků a klidný 
vstup do roku 2017. Také bych vás chtěl pozvat na Hasičský ples, který se koná 
21. 1. 2017 v sále restaurace U Koruny. Bližší informace o plesu se objeví 
začátkem roku ve vašich schránkách na pozvánkách. 
 

 Martin Větrovec 
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HISTORIE 

 
 

Osudy kladrubského špitálu 
 
Když dnes řekneme slovo špitál, chápeme to jako expresivní nebo hovorové 

pojmenování pro nemocnici. Tento název vznikl jako zkrácený tvar latinského 
slova hospitalis, což znamená pohostinný nebo přívětivý. Špitály zakládaly již ve 
středověku hlavně bohaté kláštery poblíž svého působiště, kde žili jejich 
poddaní. Byly určeny především jako domovy pro chudé, většinou přestárlé 
nebo nemocné obyvatele vesnice či města, jimž chyběla střecha nad hlavou 
a nebyl nikdo, kdo by se o ně mohl postarat. Také v Kladrubech (nových 

Kladrubech) byl založen takový hospital neboli špitál svatého Jakuba již v roce 
1233, při nově budovaném městském kostele sv. Jakuba. Majetek a práva 
tohoto špitálu vzal v ochranu dokonce sám tehdejší římský papež Řehoř IX. Tím 
se také potvrzuje, že v uvedeném roce již kostel sv. Jakuba existoval nebo se 
stavěl, a vyvrací se tak tvrzení, že první písemná zmínka o něm pochází až 
z roku 1396. Z listiny, podle které byl tento špitál přenesen jedenáct let poté 
(1244) do Stříbra, se dozvídáme, že ho založil na vlastní náklady člen 
klášterního bratrstva a královský měšťan Oldřich ze Mže (Stříbra). O existenci 
dalšího špitálu v Kladrubech nejsou od té doby žádné zprávy až do roku 1566. 

Na místě, kde stojí dnes dům s číslem popisným 6, nechal kladrubský 
klášterní opat Josef Wron postavit v roce 1566 městský špitál, čili chudobinec. 
Zjistil tehdy a zapsal, že v Kladrubech se nachází „…množství chudých 

potřebných lidí obojího pohlaví, na letech sešlých a opatření v bytu i živnosti (to je 
živobytí) potřebných, nemajících se kde pro nevystavění špitále přivinouti“. Na 
svůj náklad opatřil knihu nazvanou Registra špitální v kožené vazbě, na jejíchž 
deskách byly vytlačeny reliéfy významných církevních reformátorů tehdejší 
doby, Jana Husa, Martina Luthera, Filipa Melanchtona a Erasma 
Rotterdamského. Těžce však sháněl prostředky na stavbu špitálu, a tak si hned 
na titulní straně postěžoval, že „žádný z Kladrubských na špitál nic neodkázal, 
kromě Jiříka Farářovic 20 kop míšeňských“. Zato dovedl šikovnou politikou 
získávat různé dary nebo částky z odkázaných peněz. Z těch se pomalu tvořil 
špitální fond, z něhož si obyvatelé města mohli půjčovat peníze. A tak tedy „…co 

komu z peněz špitálních i kaplanských půjčeno jest, vždy při svatým Havle léta 
každého, z jedné kopy míšeňské po 3 groších k špitálu platiti mají“. To tedy 

představuje pětiprocentní úrok z každé půjčky. Na řádné dodržování tohoto 
ustanovení dohlíželi „dva ouředníci městští k tomu špitále ustanovení“, tedy dva 
konšelé z městské rady. Jen pro zajímavost – když okresní archiv nechal tuto 
knihu před několika lety restaurovat, byly pod koženým potahem desek jako 
výplň (makulatura) nalezeny staré hrací karty, snad vůbec nejstarší v Čechách 
dosud objevené. Kromě nich zde bylo několik vytržených stránek z knihy 
o ďáblovi.   
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Ve špitále nacházelo svůj domov 6 až 7 nejchudších starých obyvatelů 
města, z nichž každý dostával od magistrátu příděl dřeva na topení, nuznou 
peněžní částku na živobytí či ošacení a před Vánocemi od místních mlynářů 
něco chleba nebo mouky na přilepšenou. Někteří další měšťané také občas něco 
přidali nebo přislíbili proplatit „jednu lázeň zádušní i s almužnou svatou dáti 
topiti“, aby se obyvatelé špitálu mohli alespoň jednou za delší dobu také 
vykoupat v teplé vodě. 

Ke cti opata Wrona, osobnosti jinak velice rozporuplné, je třeba přiznat, že 
sháněl peníze na výstavbu kladrubského špitálu opravdu všude, kde se dalo. 
Jakmile se dozvěděl o někom, že zdědil větší obnos peněz nebo že má snahu 
nějakou sumu odkázat, nelitoval cesty za ním a svou výřečností ho přesvědčil, 
aby tyto peníze věnoval na stavbu špitálu. Tak třeba přiměl tři bratry Rádčovy 
z Hněvnic, aby přispěli částkou 100 kop grošů míšeňských, které jim vyplatila 

Zuzana Křížová ze Stříbra. Jejich rodiče kdysi dávno půjčili nějakou větší 
částku Zuzaniným rodičům, což oni sami ani nevěděli, a tak nečekaně vrácené 
peníze byly pro svobodné a bezdětné bratry nadbytečným příjmem. 

Podobně získal Wron úpis od mlynáře Pavla z Dobřan, jenž zakoupil mlýn 
v Tuněchodech, ale po dvou letech „poznavši na tento mlýn malou platnost 

a užitek míti a nemohouce pro své zaneprázdnění a sešlost věku tak daleko 
choditi, s dobrou vůlí a rozmyslem se uvolil k špitálu kladrubskému mocně jej 

odkázati“. 
Budova tehdejšího špitálu byla postavena v gotickém slohu a její součástí 

byla i kaple sv. Anny. Po velkém požáru města v roce 1711 se stala budova 
nepouživatelnou, a tak byl špitál dočasně umístěn v přístavku vedle tehdejší 
radnice a školy na náměstí. Oltář sv. Anny ze špitální kaple byl přenesen 
do kostela sv. Jakuba, ovšem až po jeho opravě a znovuotevření v roce 1779. Po 
zrušení kláštera byl na tento oltář instalován vzácný obraz madony neznámého 
italského malíře, který klášteru věnoval kladrubský rodák, císařský soudní rada 
Matyáš Straka již dříve, kolem roku 1700. Budova špitálu nebyla již obnovena 
v původní podobě. 

Když kladrubský rodák, doktor obojího práva Johann Nepomuk Scheppl, 
člověk bohatý, který se vypracoval až na místo dvorního rady apelačního 
(odvolacího) soudu ve Vídni při císařském dvoře, viděl tuto těžkou situaci 
kladrubského špitálu, rozhodl se pomoci. Byl svobodný, bezdětný, a tak občas 
přispíval jen dvěma klášterům, kde žili jeho sourozenci. Rozhodl se proto, aby 
za veškerý kapitál a úroky z peněz, jež zapůjčil hraběti Nosticovi, byla po jeho 
smrti postavena v Kladrubech zcela nová budova špitálu na stejném místě. 

Když v roce 1813 Scheppl zemřel, město získalo z jeho odkazu značný kapitál. 
V roce 1835 mohla být tak z těchto peněz pořízena nynější budova č. 6, 

kterou postavil kladrubský stavitel Michael Mrasek v pozdně barokním slohu 
s valbovou střechou a věžičkou za 11 000 zlatých. Při největším požáru města 
v roce 1843 zůstala jako zázrakem zachována, ohořely jen dveře a okenní rámy. 
Potom zde stále přebývalo 8 potřebných lidí, kteří dostávali, stejně jako dříve, 
také zdarma otop, šatstvo a navíc i stravu. Na návrh hraběte Karla Chotka 
(„presidenta zemského gubernia a nejvyššího císařského purkrabího 
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v Čechách“) byla v roce 1835 nad vchodové dveře umístěna mramorová deska 
s latinským nápisem, jenž v překladu říká: 

 

Měšťanům kladrubským, věkem a osudem k chudobě 
sklíčeným, postavil toto zbožné a tiché místo soudce 
Nejvyššího soudu Johann Nepomuk Scheppl MDCCCXX 
 

Obyvatelé Kladrub si jeho činu velice vážili, svého mecenáše jmenovali 
čestným občanem města a nazvali po něm ulici, kde tento špitál stojí, dnešní 
ulici Husovu. Jako špitál sloužilo toto zařízení až do konce druhé světové války. 
Poté začala budova opět chátrat a vysloužila si u místního obyvatelstva 
nedůstojný název „dům hrůzy“. Ve druhé polovině padesátých let minulého 
století byla provedena její oprava, snesena ze střechy věžička a budova se 

začala využívat při nedostatku učebních prostor místní školou k vyučování. 
Kromě dvou učeben (jedna v bývalé kapli v přízemí a druhá v patře) zde byla 
také později obecní knihovna, hudební škola, obecní sklad civilní obrany, 
fotokomora, cvičná školní kuchyně a klubovna pro mládež. Po roce 1989 
v bývalém špitálu zřídil obecní úřad ubytovnu pro místní obyvatele, kteří neměli 
svůj vlastní byt. Po krátkou dobu tu měla svou expozituru i Česká pojišťovna a 
později zde byla vybudována sportovní posilovna. Od roku 2007 se v přízemí, 
v jižním traktu, nacházelo kladrubské informační středisko. 

Snad ještě jedno malé přání. Schepplovi věnovaná mramorová deska nad 
vchodem je v takovém stavu, že se nedá přečíst text a navíc je prasklá. Snad by 
se našla v rozpočtu města či z nějaké možné dotace potřebná částka na její 
rekonstrukci? 

                           

Jiří Čechura 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Omluva autora článku „Jak přijali občané Kladrub vznik Československa 
v říjnu roku 1918“ 
 

V minulém čísle Zpravodaje jsem při překladu z německého textu 
nedopatřením udělal pravopisnou chybu ve slově „tabulky“. Stalo se tak vlastní 
nepozorností nesprávným použitím jiné klávesy na počítači. Věřím, že nebudu 
podezříván z neznalosti učiva českého jazyka probíraného ve druhém ročníku 
základní školy. 
 

Za pochopení děkuje Jiří Čechura. 
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OBR.: Vlevo budova bývalého špitálu s věžičkou (kolem roku 1927) 

 

 
OBR.: Hrací karty z poloviny 16. století 
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KULTURA 

 
 
Klubový večer 

 
V pátek 25. listopadu se v kladrubském muzeu konal čtvrtý, a tedy poslední 

letošní, klubový večer. Jeho hostem byl lékař a zpěvák Ali Amiri, kterého lidé 
mohou znát z druhé řady soutěže Superstar i několika muzikálů. Poslední 
dobou moc nevystupoval, věnoval se budování vlastní kliniky. 

V sále muzea se sešly přes tři desítky návštěvníků, kteří se rozhodli strávit 
páteční, už téměř adventní večer ve společnosti pro nás dost exotické perské 
hudby. Kromě hudby zazněla i spousta otázek, řeč byla o hudbě, kariéře lékaře, 

letech studia medicíny v Plzni, ale i o cestování po různých zemích. Některé věci 
a názory vyzývaly k zamyšlení se … Kdo dorazil, určitě nelitoval, strávil téměř 
dvě hodinky v příjemné atmosféře, která tak trochu dýchla cizokrajnými 
dálkami. 

 

Bohuslava Dusíková 
 

  
 

  
FOTO: Ali Amiri na klubovém večeru 25. 11.
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Zveme Vás…  

 
NOVOROČNÍ MŠE 

 

1. ledna od 11:00, kostel sv. Jakuba na náměstí 

 
 

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
 

1. ledna od 18:00, kladrubské náměstí 

 
 

KONCERT: KLAVÍRNÍ RECITÁL 
 

3. ledna od 17:30, sál muzea 
 

Vystoupí Linda Coganová; vstup zdarma. 

 
 

TŘI KRÁLOVÉ – obcházejí 
kladrubské domácnosti 

 

6. ledna, Kladruby 

 
 

DIVADELNÍ ROK 2017 –  
1. představení: MRAZÍK 

 

7. ledna od 15:00, kulturní dům 
 

Pohádka Kladrubské divadelní společnosti, která měla 
premiéru 15. 11. 2015. 

 

Vstupné dobrovolné. 
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PŘEDNÁŠKA:  
POUSTEVNÍCI A POUSTEVNY NA TACHOVSKU 

 

12. ledna od 17:30, sál muzea 
 

Další z přednášek Mgr. Luďka Krčmáře. Vstup zdarma. 

 
 

MYSLIVECKÝ PLES 
 

14. ledna od 20:00, kulturní dům 
 

Pořádá Myslivecké sdružení Výrov. 

 

 
KONCERT: VLADIMÍR VEIT 

 

20. ledna od 18:00, sál muzea 
 

Vystoupí písničkář Vladimír Veit, označovaný jako „otec 
českého folku“…  

 

Vstupné 50 Kč. 

 
 

HASIČSKÝ PLES 
 

21. ledna od 20:00, kulturní dům 
 

Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kladruby. 

 
 

VERNISÁŽ: VÍTĚZSLAV NETRVAL – SOCHY 
 

27. ledna od 18:00, sál muzea 
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VČELAŘSKÝ PLES 
 

28. ledna od 20:00, kulturní dům 
 

Pořádá základní org. Českého svazu včelařů Kladruby. 

 

 
KONCERT: ZUŠ Stříbro 

 

30. ledna od 17:30, sál muzea 

 

 
UČITELSKÝ PLES 

 

4. února od 20:00, kulturní dům 
 

Pořádá Základní škola v Kladrubech. Je připraven bohatý 
kulturní program. Tradičně hraje Taneční orchestr 

Miroslava Novotného. 
 

Vstupenky v ceně 150 Kč v předprodeji v ZŠ. 

 
 

KONCERT: Mr. Z 
 

10. únor od 18:00, sál muzea 
 

Koncert plzeňské jazzové kapely… 
 

Vstupné 50 Kč. 

 
 

1. KLUBOVÝ VEČER:  
 

17. února od 18:00, sál muzea 
 

Podrobnější informace se dozvíte z plakátů, webových stránek a FB…  
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DĚTSKÝ MAŠKARNÍ REJ 
 

18. února od 15:00, kulturní dům 
 

Připraveny jsou soutěže, zábava, překvapení a hlavně správná diskotéka. 

 
 

PŘEDNÁŠKA: POUTNÍ MÍSTA A MÍSTA ZVLÁŠTNÍ 
ZBOŽNOSTI V KLADRUBECH A OKOLÍ 

 

16. února od 18:00, sál muzea 
 

Další z přednášek Mgr. Luďka Krčmáře. Vstup zdarma. 

 
 

VERNISÁŽ: FRANTIŠEK RADA – OBRAZY  
 

24. února od 18:00, sál muzea 

 
 

MASOPUST 
 

25. února od 13:00,  
sraz maškar na náměstí 

 
Již 31. ročník… 

 
 

MASOPUSTNÍ TAŠKAŘICE 
 

25. února od 19:00, kulturní dům 
 

O zábavu nebude nouze!!! Soutěž o nejlepší masku, volenka, půlnoční 
překvapení… 
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Připravované akce – na měsíce březen a duben 2017 
 
3. 3. od 18:00 KONCERT: Ivan Kudrna – klezmer band 
9. 3. od 18:00 Přednáška v muzeu 

10. 3. od 17:00 Oslava MDŽ 
18. 3.  od 15:00 Kurz vaření 
24. 3. od 18:00 Vernisáž 
25. 3. od 9:00 Maglajz Boulder Cup 
31. 3. od 18:00 DIVADELNÍ ROK 2016 – 2. představení: 

Liga proti nevěře (s Ivo Šmoldasem, Michaelou Kuklovou…) 
   

1. 4.  od 10:00 Mariášový turnaj 
1. 4.  Tvořivá dílna 

7. 4. od 18:00 Přednáška v muzeu 
13. 4.   Kouloboulení 
13. 4. od 8:00 Prodej výrobků žáků ZŠ 
13. 4. od 17:00 Zelený čtvrtek – mše svatá 
15. 4. od 17:00 Velikonoční vigilie 
16. 1. od 13:00 Velikonoční jarmark 
16. 4. od 15:00 Velikonoční koncert 
17. 4. od 11:00 Pondělí velikonoční – mše svatá (klášter) 
21. 4. od 18:00 2. KLUBOVÝ VEČER 
28. 4.  od 18:00 Přednáška v muzeu 
30. 4. od 18:00 Slavnostní stavění máje 
 

redakce 
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BLAHOPŘEJEME 

 

  
V měsíci lednu a únoru 2017 se dožijí významného životního jubilea tito naši 
občané: 
 

LEDEN 
 

Stránský Milan (Brod) 
Jozová Jana (Kladruby) 
Kertysová Petra (Kladruby) 
Blažková Anna (Láz) 
Havránková Vlasta (Kladruby) 

Pavlisová Miloslava (Brod) 
Chaloupka Václav (Kladruby) 
Pauchová Ladislava (Kladruby) 
Voldřichová Anna (Kladruby) 
Pilík František (Kladruby) 

 

ÚNOR 
 

Málek Jaroslav (Kladruby) 
Dolejš Josef (Kladruby) 
Janča Emil (Kladruby) 
Saláková Anna (Kladruby) 
Krýslová Zdeňka (Vrbice) 

Vachtová Vlasta (Kladruby) 
Kertys Robert (Kladruby) 
Rytíř Jiří (Kladruby) 
Palečková Marta (Kladruby) 
Šámal Jiří (Kladruby) 
Sigmundová Ludmila (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 

 
 
 

Zpěv o míru 
 

Tak jako plátky okvětí 
chvěje se matka o děti, 

by krásně rostly do světa, 
v němž v míru štěstí rozkvétá. 

 

Když narodí se človíček, 

zná máma spousty písniček 
ví, kdy chce mrně spát, či pít, 

v něze a lásce umí žít. 
 

Sny hlídá tomu poupěti 
a žije jenom pro děti 
to dítě jako květina 

do krásy růsti začíná. 
 

Až vyroste a začne číst, 
pozná, že svět si není jist, 

že v různých místech na zemi 
není tak pevné zázemí. 

 

Někde zem válkou rozrytá 
ukrývá těla ubitá, 

zní všude matek, dětí pláč 
a válka těžký karabáč. 

 

Jinde zas z hladu v očích strach 
a srdce bije na poplach, 
člověk se přece narodil 

by v lásce, v míru život žil. 
 

a dítě, nepopsaný list 
musí ty hrozné zvěsti číst,  

duše se moří otázkou 
proč nejít cestou za láskou? 

 

Zastavte války, zrušte hlad, 
vyžeňte z lidských duší chlad 

tátové, mámy ve světě, 
pomozte přece planetě. 

 

Blanka Krýslová 
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SPORT 

 
 

TJ Sokol Kladruby informuje: 
 

P – Z – 1 
 
22. října začala sezóna Krajského přeboru 1. třídy Plzeňského kraje. Do této 

soutěže se přihlásilo celkem osm družstev. 
Hned na úvod se Kladruby utkaly s favoritem soutěže Unionem Plzeň. 

Po dvou zápasech, které dohromady trvaly 5 hodin, se našim ženám nepodařilo 
zkoncentrovat síly a dotáhnout koncovky pátých setů do vítězného konce. 

Prohrály 2:3 a 2:3. 
Další zápas se uskutečnil na domácí půdě, kam přijely poměřit své síly 

Klatovy. Tentokrát to byl jednoznačný výsledek dvakrát 3:0 pro domácí tým 
a připsání 6 bodů do tabulky. 

Následoval zápas na Skvrňanech, ze kterého si naše ženy přivezly celkem 
5 bodů. V prvním zápase se totiž nechaly zatlačit od soupeřek až do tiebreaku 
(5. setu), který ale dokázaly získat ve svůj prospěch. Druhý zápas byl ale zcela 
v naší režii. Vítězství 3:2 a 3:0. 

Další víkend si pro dvojnásobnou prohru přijely hráčky z Domažlic. Nebyly 
to však tak jednoznačné výsledky a oba zápasy byly vcelku náročné. Výhra 
dvakrát 3:1. 

Do Bělé nad Radbuzou jely Kladruby poprvé v této soutěži. Tento tým 
v loňském roce postoupil z nižší soutěže a jako nováček zatím nezískal mnoho 
bodů. Hráčky zatím nemají dostatek zkušeností v této soutěži, ale určitě se 
s nimi musí počítat do dalších sezón jako s rovnocenným soupeřem. Kladruby 
vyhrály 3:0 a 3:1 a získaly 6 bodů. 

Předposlední zápas se odehrál v Plzni na Lokomotivě, kde soupeřky 
překvapily svou hrou. První utkání dopadlo lépe pro Lokomotivu, která otočila 
pátý set ve svůj prospěch a vyhrála tak 3:2. Druhý zápas pak po dlouhém boji 
získaly Kladruby, vyhrály také 3:2 a přivezly domů 3 vydřené body. 

Poslední zápas poloviny soutěže se uskutečnil 17. prosince doma 
v Kladrubech, kam dorazil vedoucí tým tabulky Rokycany s 32 body. Kladruby 
byly o 4 body na druhém místě. Toto utkání se bohužel odehrálo až po uzávěrce 
tohoto Zpravodaje, takže se můžeme jen domnívat, jak asi dopadlo. Jestli 

Kladruby vyhrály oba zápasy, tak nastoupí do druhé části sezóny z prvního 
místa, pokud se tak nestalo, zůstávají na druhé příčce. Tímto zápasem skončila 
půlka sezóny a po vánoční pauze družstvo žen opět nastoupí až 21. ledna 
v domácí tělocvičně. 

Za ženské družstvo bych všem chtěla poděkovat za podporu v uplynulých 
zápasech a těším se na další spolupráci v nadcházející části soutěže. 

Do nového roku Vám pak přeji hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody. 
 

Aneta Škorvánková 
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Informace družstva juniorek volejbalu 

 
Vážení čtenáři,   
 

je opět konec roku – tentokrát už roku 2016. Mládežnický volejbal 
v Kladrubech je ve fázi jakéhosi útlumu. V krajském přeboru hrají pouze 
juniorky a v rámci barevného volejbalu dvě družstva žactva – což je v podstatě 
přípravka pod vedením trenérky paní M. Škorvánkové. 

 Zatímco družstvo našich žen hraje v krajském přeboru o 1. místo, juniorky 
se nacházejí na úplném konci jejich tabulky. Letošní ročník se hraje opět 
turnajově a bude odehráno celkem 6 turnajů, takže se s každým soupeřem 
utkáme celkem 4x. Ke konci prosince byly již odehrány tři turnaje. V Plzni, 
Kladrubech a v Klatovech. Na prosincovém turnaji měly Kladruby volno.  

 
 Tabulka KP po 3. kole: 

 

1. Klatovy B 6   6   0   0 12:0 18 bodů 
2. Rokycany 9  5  0  1  3 11:8 16 bodů 
3. Domažlice 6  4  1  0  1 10:3 14 bodů 
4. Plzeň Košutka 9  0  2  0  7 4:16 4 body 
5. Kladruby 6  0  0  2  4 2:12 2 body 

       
Z pohledu na tabulku vyplývá, že nám nejbližší soupeř je z Plzně, se kterým 

naše děvčata hrála dvě vyrovnaná utkání, ale bohužel obě prohrála 1:2. Tak 
snad v dalších kolech se nám podaří mít s nimi lepší výsledky. Prvá tři družstva 
jsou pak nad naše současné síly.  

 
Družstvo tvoří: 
 

Hana Bártová – kapitánka, Kateřina Osmiková, Adéla Steinerová, Karolína 
Lukášová, Kateřina Syrová, Lucie Šavlová, Tereza Látalová, Kateřina Bártová, 
Michaela Pichová, Michaela Křižková a Kateřina Švýcarská. 

 
K mládežnickému volejbalu pak ještě patří část bývalých svěřenkyní 

a svěřenců paní Mirky Škorvánkové – z řad staršího žactva. Vede je začínající 
trenérka paní Jitka Kuršová, takže věříme, že i po odchodu dnešních juniorek 
bude mládežnický volejbal pokračovat i v příštích letech. 

 

Tak jim všem přejme do roku 2017 hodně sportovního – zejména -  
volejbalového elánu.  
 

Pavel Petráň 
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VÍTE, ŽE… 

 
 

… 15. 12. 2016 navštívila Regionální muzeum Kladrubska mateřská škola 
z Plzně. Přijeli na edukační program, který byl na téma Vánoce. Děti si vyrobily 
přáníčko, viděly divadélko a poslechly si něco o tradicích 
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