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SLOVO ÚVODEM 

 
 
 

Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,  
 

tak jsme již dva měsíce po Vánocích, které jsme si asi všichni přáli mít 
na sněhu. Ten se však o několik týdnů opozdil. Rozmary zimy si pohrály 
i s počasím u nás, kdy na začátku února přišla vydatná sněhová nadílka, 
na kterou již léta nejsme zvyklí. Pokrývka mezi 20 a 30 cm nám nadělala dost 
starostí. Ale vzhledem k tomu, že se do úklidu obce zapojili i členové 
kladrubského sboru dobrovolných hasičů, jsme situaci myslím zvládli. Tímto 
všem, kteří pomáhali, chci opravdu velmi poděkovat za jejich přístup a ochotu 

udělat něco navíc. Poděkování patří i občanům, kteří svými prostředky a silami 
udržovali schůdnost chodníků před svými domy.  

Na přelomu roku jsme provedli údržbu nebo lépe řečeno velkou opravu 
všech tří autobusových čekáren v obci Kladruby. Byly vyměněny všechny 
výplně, kovové prvky byly nově natřeny. Všechny tyto práce provedli 
zaměstnanci našich malých tzv. technických služeb. Přesto jen cena materiálu 
se vyšplhala bez mála na 85 tis. korun. 

Po stránce stavební se v současné době nic moc neděje. To je ale jen 
zdánlivé, neboť se plně věnujeme jejich přípravě. Tak jak byly schváleny akce 
v plánu rozvoje, nyní je připravujeme po stránce „papírové“ pro jejich následnou 
bezproblémovou realizaci. Již jsme podali celkem šest žádostí o dotace – 
3 žádosti jsme podali do krajských dotačních titulů Plzeňského kraje, o 1 dotaci 
jsme požádali ministerstvo kultury a 2 žádosti o dotace jsme poslali 
na ministerstvo pro místní rozvoj.   

Také jste už určitě zaregistrovali nové tváře ve dvou kancelářích na úřadě.  
Na sekretariátu je to paní Kateřina Hlinková a na pozici evidence obyvatel, 
pozemků, matriky a ostatních agend je to paní Jiřina Balíková. Obě jsou 
z Kladrub, takže pro řadu z vás to nejsou tváře neznámé. Věřím, že vám budou 
nápomocné při řešení vašich požadavků a problémů. 

V oblasti kulturního života proběhlo několik akcí. Byly to především plesy, 
jejichž pořadatelé určitě provedou zhodnocení ve svých příspěvcích 
publikovaných v tomto Zpravodaji. Také v muzeu proběhly některé kulturní 

akce s větší či menší návštěvností.   
A nyní nastává čas masopustu, kdy hned první březnovou sobotu vás 

na kladrubském náměstí přivítá Pronobus. A nastane čas očekávání dalšího 
velkého svátku – svátku jara – Velikonoc.    
 

Hana Floriánová     Matěj Havránek 
       starostka města       místostarosta města 
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 
 

Zasedání rady města ze dne 12. 12. 2018 
 

Rada města vzala na vědomí: 

 Informaci o konání místního šetření ve věci podané žádosti o odprodej 
pozemků v k.ú. Kladruby u Stříbra, žadatel J. Ř., Kladruby s tím, že bude 
upraven předložený geometrický plán č. 817-307/2018 – u p.p.č. 580/158 
bude zmenšena výměra, budou spojeny body 2 a 6 na GP a to z důvodu 
umožnění přístupu k sousední nemovitosti  

 Informaci o evidovaných dluzích na nájemném za byty a za služby spojené 

s užíváním bytů v celkové výši 267.719,- Kč s tím, že je nutné blíže 
specifikovat období vzniku těchto dluhů  

 

Rada města schválila: 

 Rozšíření místního bezdrátového rozhlasu v Kladrubech – Západní ulice 

(lokalita Kladruby, západ I. etapa) o 2 ks nových bezdrátových hlásičů 
s celkem 5 ks reproduktorů dle cenové nabídky z 12. 12. 2018, cena celkem 
26.862,- Kč vč. DPH  

 

Rada města neschválila: 

 Vyplacení odměny řediteli Regionálního muzea Kladrubska 

 

 

Zasedání rady města ze dne 9. 1. 2019 
 

Rada města vzala na vědomí: 

 Nabídku možnosti vydání knížky s barevnými perokresbami památek, 

vytvoření omalovánek pro děti 
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 Protokol č. 452/2018 o provedení odborné technické kontroly sportovního 
zařízení, nářadí a náčiní v MŠ Kladruby (3x třída, zahrada). Ředitelka MŠ 
předloží rozpočet na opravu a odstranění zjištěných závad 

 Zápis č. 1/2018 z jednání Komise rozvoje města Kladruby konané dne 

10. 12. 2018 

 Žádost p. L. K., Kladruby a M. T., Zálezly, Skapce o odprodej pozemku 

určeného k výstavbě RD lokalita Kladruby – západ II. etapa, pracovní číslo 
pozemku 30, p.p.č. 2493/34, 580/154 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

 Odstoupení z funkce jednatele Kladrubských lesů, s.r.o. Mgr. Vladimíra 

Šmahela 

 Odstoupení z funkce jednatele Kladrubských lesů, s.r.o. Mgr. Svatavy 
Štěrbové 

 Žádost občanů obce Brod o navýšení počtu kontejnerů na plast nebo 

častější vývoz stávajícího kontejneru 

 
Rada města schválila: 

 Výpůjční řád Knihovny města Kladruby včetně ceníku 

 Provozní řád posilovny včetně ceníku 

 Poskytnutí propagačního materiálu na plesy v Kladrubech 

 Odkoupení nádrže na vodu – J. L., Zhoř 

 Odkoupení nádrže na vodu – R. H., Ostrov u Stříbra 

 Uzavření dodatku č. 2. k Dohodě o využití části střechy domu čp. 194 

v Kladrubech s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 

 Prodloužení platnosti smlouvy o nájmu pozemku p.p.č. 1609/4 
v Tuněchodech J. K., Tuněchody, s platností od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020 
za stejných podmínek  

 Prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce č. 1/2014 p.p.č. 2350 v k.ú. 

Kladruby u Stříbra společnosti TREMP, z.s., Vejprnice, s platností 
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2023 

 Zařazení žádosti M. Š., Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení bytu 

 Zařazení žádosti F. L., Skapce do seznamu žadatelů o přidělení bytu s tím, 

že přednostně jsou vyřizovány žádosti občanů ze správního obvodu města 
Kladruby 

 Provedení instalace žaluzií v bytě v Revoluční ulici, Kladruby, na náklady 

nájemce 

 Žádost nájemce KD Kladruby o navýšení úhrady za akce města Kladruby 
konané na sále KD od 1. 1. 2019 

 Přidělení bytu 1+1 v přízemí domu čp. 406 v Revoluční, Kladruby v tomto 

pořadí:  
-  J. Š., Kladruby (nyní byt 1+0)  
- J. L., Kladruby (nyní byt 1+0) 

 Přidělení uvolněného bytu (1+0) F. P., Kladruby 
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Rada města neschválila: 

 Podepsání potvrzení o připravenosti jednat o uzavření smlouvy o zajišťování 
zpětného odběru obalů a odpadu z obalů prostřednictvím obecního systému 
nakládání s komunálními odpady se společností REMA AOS, a.s.  

 Žádost manželů Z. a J. D., Zdiby o odprodej pozemků p.p.č. 1459/1 a části 

p.p.č. 1642/1 a části p.p.č. 1462/2 v k.ú. Brod u Stříbra 
 

Rada města doporučila: 

 ZM schválit pronájem části pozemků p.p.č. 1462/2, 1642/1, 1459/1 k.ú. 

Brod u Stříbra o celkové výměře cca 114 m2 manželům Z. a J. D., Zdiby 
s upozorněním, že se jedná o záplavové území, a dále pokud pozemek bude 
využíván motorovými vozidly, tak je nájemce povinen zajistit toto vozidlo 

proti úniku provozních kapalin vlastními technickými prostředky 

 ZM schválit výpůjčku části pozemku p.p.č. 1462/2 k.ú. Brod u Stříbra 

využívanou jako příjezdovou cestu k nemovitosti ve vlastnictví manželů D., 
Zdiby s upozorněním, že se jedná o záplavové území a dále pokud pozemek 
bude využíván motorovými vozidly, tak je nájemce povinen zajistit toto 
vozidlo proti úniku provozních kapalin vlastními technickými prostředky 

 ZM schválit odprodej části pozemku 582/1 k.ú. Kladruby u Stříbra pro 

H. K., Kladruby a J. N., Konstantinovy Lázně, výměra do 20 m2 

 
Rada města jmenovala: 

 Nového jednatele Kladrubských lesů, s.r.o. – Jaroslav Pospíšil, člen rady 

města  

 Nového jednatele Kladrubských lesů, s.r.o. – Matěj Havránek, místostarosta 
města 

 

 

Zasedání rady města ze dne 23. 1. 2019 
 
Rada města vzala na vědomí: 

 Žádost pí E. R., Vrbice u Stříbra o rekonstrukci objektu knihovny čp. 19 

ve Vrbici u Stříbra. Tento požadavek bude řešen na nejbližším výjezdním 
zasedání rady města 

 Pozvánku p. M. H. na setkání obcí Kladruby a příbuzných názvů, které se 

koná 15. 5. 2019 v obci Kladeruby nad Oslavou v kraji Vysočina 

 Zápis č. 01/19 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby, konaného 
dne 9. 1. 2019 

 Pozvánku Honebního společenstva Kladruby – část Vrbice na jednání valné 
hromady, která se bude konat 14. února 2019 v 16:30 hod. 

 

Rada města schválila: 

 Žádost národopisného spolku o úhradu nákladů spojených s masopustem 

do výše 2000,- Kč 
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 Schválení nabídky p. K. J. na kácení 3 ks bříz v Sadové ulici v Kladrubech 
v ceně 7556,- Kč s DPH 

 Potvrzení referenčního listu firmě NDCON, s.r.o., která zpracovala projekt 

„Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“ 

 Předloženou kalkulaci projekční a inženýrské činnosti na akci „Kladruby, 

ulice Kostelní“ zpracovanou Ing. M. P., Plzeň, za cenu 94 280,- Kč bez DPH 
a následnou objednávku této služby 

 Předloženou kalkulaci projekční a inženýrské činnosti na akci „Chodník pro 

pěší Brod u Stříbra“ zpracovanou Ing. M. P., Plzeň, za cenu 37 120,- Kč bez 
DPH a následnou objednávku této služby 

 Dodatek č. 3 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití odpadu č. 819 
mezi firmou EKODEPON s. r. o. Lažany 36, Černošín a městem Kladruby 

 Nabídku a následné objednání měření účinnosti 3 ks kotlů (dle vyhlášky č. 

194/2013 Sb.) v MŠ Kladruby od pana Ing. M. J., za cenu 6000,- Kč + DPH  

 Přidělení bytu 1+1 v přízemí domu čp. 406 v Revoluční, Kladruby v tomto 

pořadí:  
- Manželé B., Kladruby (nyní byt 1+1)  
- J. Ch., Kladruby 
- M. B., Kladruby 

 V případě zájmu manželů B., bude jejich uvolněný byt 1+1 nabídnut panu 

J. L., Kladruby (nyní byt 1+0). Pokud i v tomto případě dojde k dohodě, 
uvolněný byt 1+0 v čp. 36 bude nabídnut p. F. P., nyní Husova čp. 6 

 

Rada města neschválila: 

 Nabídku firmy WEBHOUSE, s.r.o. Brněnská 602/26, Jihlava na tvorbu 

a provozování webových stránek pro město Kladruby ze dne 22. 1. 2019 

 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a společností NDCON, 
s.r.o. ohledně provedení výkonu autorského dozoru (AD) na akci „Technická 
a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“, RM požaduje 
úpravu smlouvy o vypuštění bodů 1.4, 1.5, 1.6 z článku III.  

 
Rada města doporučila: 

 ZM schválit plán činnosti Kontrolního výboru města Kladruby na období 
listopad 2018 – prosinec 2019 

 ZM schválit odprodej pozemků p.p.č. 580/159 a 582/72 v k.ú. Kladruby 

u Stříbra p. J. Ř., Kladruby o celkové výměře 60 m2 dle geometrického 
plánu 823-503/2018 za cenu 72,-Kč/ m2 + náklady spojené s převodem 
nemovitosti (cena GP + správní poplatky)  

 ZM schválit bezúplatný převod automobilu AVIA 30 SPZ TC 29 – 80 obci 

Trpísty pro potřeby Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Trpísty 

 
Rada města pověřila: 

 Místostarostu Matěje Havránka účastí na jednání valné hromady 

Honebního společenstva Kladruby – část Vrbice dne 14. února 2019 
od 16:30 hod. 
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Zasedání rady města ze dne 6. 2. 2019 
 
Rada města vzala na vědomí: 

 Žádost L. B., Staré Sedliště o odprodej pozemku p.p.č. 2493/13 v k.ú. 

Kladruby u Stříbra, určeného k výstavbě RD, lokalita Kladruby západ – 
II. etapa 

 Žádost V. a J. V., Kladruby o změnu Územního plánu p.p.č. 2369 a 2368 

v k.ú. Kladruby u Stříbra, a to s navrženou funkcí Bydlení venkovské – BV 

 Zprávu o hospodaření v lesích za rok 2018 předloženou Kladrubskými lesy, 

s.r.o., Kladruby 359, Kladruby 

 Ústní zprávu o činnosti TS předloženou p. Z. L. 

 Nabídku firmy DigiPaper, Pražská třída 142/102, Hradec Králové 

o digitalizaci kronik pro město 

 Zápis č. 1/2019 z jednání komise Služeb a dopravy konané dne 30. 1. 2019 

 Zápis č. 2/2019 z pracovní schůzky finančního výboru konané 30. 1. 2019 

 

Rada města schválila: 

 Bezúplatnou Smlouvu o umístění zařízení č. SUZB/6004/2019 s ČEZ 
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín a městem Kladruby, náměstí 
Republiky 89, Kladruby o zřízení a provozování kamerového systému 
na 1 podpěrném bodu vedení nn 

 Termíny jednání Rady města Kladruby pro rok 2019 

 Termíny jednání Zastupitelstva města Kladruby pro rok 2019 

 Organizační zabezpečení ZM na den 27. 2. 2019 

 Poskytnutí propagačního materiálu na ples CPOS Město Touškov, které 
zajišťuje pečovatelské služby pro DPS Kladruby, který se koná 9. 3. 2019 
(kalendář stolní Kladruby 2019 – 5 ks, kalendář stolní Stříbrský region 
2019 – 10 ks, Kladrubská strašidla, Blanka Krýslová – 2 ks, hrnek 
keramický s potiskem Kladruby – 1 ks) 

 Poskytnutí propagačního materiálu na MOTO bál, který se koná dne 

27. 4. 2019 (kalendář stolní Kladruby 2019 – 5 ks, kalendář stolní 
Stříbrský region 2019 – 10 ks, Kladrubská strašidla, Blanka Krýslová – 
2 ks, hrnek keramický s potiskem Kladruby – 1 ks) 

 Nabídku firmy Telekomunikace Růžička, Stříbro a následné objednání 

rozšíření STA v DPS Kladruby o novou T2 normu za cenu 12 530,- Kč 
včetně DPH 

 Nabídku firmy AG Elektro, Stříbro a následné objednání výměny nouzového 

LED osvětlení a zvonkových tlačítek u jednotlivých bytů v DPS Kladruby 
za cenu 40 971,51 Kč včetně DPH 

 Podmínky pro zapůjčování dřevěného pódia – jen pro obce nikoli pro fyzické 

osoby 
 

Rada města doporučila: 

 ZM schválit Rozpočtové opatření č. 3/2018 ze dne 31. 12. 2019 
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Zasedání zastupitelstva města ze dne 12. 12. 2018 
 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:  

 Složení slibu Mgr. Bohuslavou Dusíkovou    

 Odstoupení od poskytnuté dotace „Založení sídelní zeleně v obytné zóně 

v Kladrubech“ poskytnuté Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím 
OPŽP ve výši 922.061,83 Kč z důvodu nemožnosti dodržet termín stanovený 
v pravidlech uvedené dotace – dle podmínek výzvy musí být vlastní realizace 
výsadeb a ošetření ukončena do konce roku 2018. V současné době není 
ani vybrán dodavatel 

 Zápis č. 1/2018 ze zasedání finančního výboru 

 Plán činnosti a kontrol finančního výboru na rok 2019 

 
Zastupitelstvo města schválilo:  

 Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 15. 11. 2018 

 Program zastupitelstva města  

 Návrhovou komisi v tomto složení: Helena Kunešová, Mgr. Bohuslava 

Dusíková, Ing. Tomáš Kasl  

 Ověřovatele zápisu ze zasedání ZM: Vojtěch Horák, Martin Tůma 

 Zapisovatele průběhu zasedání ZM: pí Miroslavu Škorvánkovou 

 Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění 

usnesení   

 Rozpočet města Kladruby pro rok 2019 

 Plán rozvoje města Kladruby pro rok 2019  

 Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210A – 
Podpora obnovy místních komunikací, pro projekt „Obnova místní 
komunikace v městě Kladruby“  

 Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210G – 
Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů, pro projekt „Oprava 
kapličky v části obce Milevo“  

 Smlouvu o výpůjčce Asociaci TOM ČR, Střelka Komárov ve věci bezplatného 

užívání pozemku p.p.č. 2287 v k.ú. Kladruby u Stříbra na dobu 

následujících 10 let počínaje dnem 1. 1. 2021 z důvodu znovuvybudování 
zařízení tábořiště LDT Úhlavka (nyní platnost smlouvy o výpůjčce 
do 31. 12. 2020) 

 Zveřejňování účasti a neúčasti členů zastupitelstva na jednání ZM 

(jmenovitě pod usnesením) 

 Seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství 
v matričním obvodu města Kladruby – Hana Floriánová, Matěj Havránek, 
Jaroslav Pospíšil, Martin Tůma a dále v souladu s ustanovením § 11a 
odst. 3 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 



ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU       1/ 2019 

 

 

9 

 

některých souvisejících zákonů se místem pro konání slavnostních obřadů 
(uzavírání manželství) určuje Městský úřad Kladruby, obřadní místnost 

 
Zastupitelstvo města neschválilo:  

 Vyplacení mimořádné odměny za rok 2018 Mgr. Svatavě Štěrbové dle 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů  

 
Zastupitelstvo města uložilo:  

 Starostce města Haně Floriánové prověřit možnost navýšení platů kuchařek 
ve školní jídelně 

 Paní M. Škorvánkové zpracovat rozpočtové opatření č. 3/2018 se stavem 

k 31. 12. 2018 
 

 Kateřina Hlinková 
 
 

 
Počet obyvatel k 31. 12. 2018 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 narození přistěhovaní zemřelí odhlášení CELKEM 

Brod u Stříbra 0 8 0 1 65 

Kladruby 8 60 4 43 1266 

Láz 0 6 0 0 66 

Milevo 0 3 1 6 44 

Pozorka 0 0 0 8 41 

Tuněchody 0 0 0 4 26 

Vrbice u Stříbra 1 0 0 2 47 

CELKEM 9 77 5 64 1555 
 

 

Jiřina Balíková 
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Mobilní svoz odpadů ve spádových obcích 
 
Město Kladruby objednalo u společnosti EKO-SEPAR, s.r.o. Nýřany 

provedení mobilního svozu odpadu.  Nyní však dle platných právních předpisů 
musí svoz nebezpečných odpadů probíhat odděleně od svozu ostatních odpadů 
(nelze ve stejný den nebo ve stejném čase). Proto v sobotu 13. dubna 2019 
proběhne svoz objemného odpadu, elektroodpadu a pneumatik a následně 
v pondělí 15. dubna 2019 bude proveden svoz nebezpečného odpadu.  
 
Stanovený časový harmonogram na den 13. 4. 2019 (sobota): 

Vrbice u Stříbra 8,00 – 8,30 hodin 

Láz u Kladrub 8,45 – 9,15 hodin 

Brod u Stříbra 9,45 – 10,15 hodin 
Tuněchody  10,30 – 11,00 hodin 
Milevo  11,30 – 12,00 hodin vždy v prostoru u kontejnerů 
 

Stanovený časový harmonogram na den 15. 4. 2019 (pondělí):  
Vrbice u Stříbra 14,00 – 14,30 hodin 
Láz u Kladrub 14,40 – 15,00 hodin 
Brod u Stříbra 15,15 – 15,45 hodin 
Tuněchody  16,00 – 16,20 hodin 
Milevo  16,45 – 17,00 hodin vždy v prostoru u kontejnerů 
 
Všechny odpady budou v den svozu předávány jednotlivě posádce vozidla 

od občanů a odpady budou ukládány do jednotlivých kontejnerů podle druhů.  
V žádném případě nelze odpady soustředit na jednom místě a promíchat jejich 
druhy.  
 
Jako komunální objemný odpad lze předat:  

 kusy vyřazeného nábytku 

 dřevo 

 koberce, lina 

 odpady z domácností - např. hračky plastové, dřevěné 

 sklo – skleněné nádobí, porcelán 

 keramika – umyvadla, WC, dlaždičky 

 plasty – veškeré plastové výrobky 

 papír – kartony, noviny  

 kovy – kovové odpady z domácností, nádobí, jízdní kola, žaluzie, hrnce, 

kovové hračky 

 stavební materiály – kusové – NE SYPKÉ! Např. cihly, izolace, zbytky 
trubek 

 polystyrén 

 obaly bez nebezpečných látek – prázdné kanystry, demižony, krabice 

s polystyrenovou vložkou, obaly od malířských barev (Primalex) apod.  

 staré oblečení, obuv 
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Jako ostatní odpady lze předat:  

 pneumatiky – pouze z osobních automobilů 

 ledničky, myčky, pračky, mrazáky 

 televize, počítače, monitory  

 drobné elektrospotřebiče – varné konvice, mikrovlnky, žehličky, vysavače, 

rádia, telefony, videa, fény, elektrické nářadí, elektrické zahradní nářadí, 
kabely, dráty 

 
Do mobilního svozu se nesmí odevzdávat:  

 léky – odevzdat do lékárny nebo do ordinace lékaře 

 veškeré materiály obsahující azbest – trubky, krytina a jiné stavební 

materiály 

 sádrokarton 

 hasicí přístroje 

 tlakové nádoby 
 
Občané Kladrub a ostatních spádových obcí (Milevo, Láz, Vrbice, Brod, 

Tuněchody) mohou tyto odpady přivážet také na skládku odpadu v Kladrubech 
v provozní době, kde je zřízen sběrný dvůr a je zde tento odpad separován 
dle jednotlivých druhů. Uložení tohoto odpadu je pro všechny občany 

zpoplatněné.  
 

 Hana Floriánová 
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Základní škola informuje: 
 

Střípky ze ZŠ… 
 

 Vyučování v kalendářním roce 2019 bylo 
zahájeno až 7. 1. díky dvěma dnům ředitelského 
volna  (3. a 4. 1. 2019) 

 7. 1. navštívili čtvrťáci výstavu jesliček 

ve Stříbře, 9. 1. si výstavu prohlédli i druháci 
a třeťáci  

 14. a 15. 1. přijela do školy Mgr. K. Dvořáková 

s výukovým programem „Mravenci“, který byl 
určen pro žáky 1. stupně 

 21. 1. byl na řadě další z workshopů z oblasti přírodních věd, tentokrát 

nazvaný „Měření síly“ 

 24. 1. páťáci zhlédli výstavu Zlatá stoka v místním muzeu 

 24. 1. na pololetní pedagogické radě byla uzavřena klasifikace za 1. pololetí 

a plánovaly se poslední přípravy na Učitelský ples… 

 31. leden byl posledním vyučovacím dnem prvního pololetí, následovaly 

jednodenní pololetní prázdniny 

 1. 2. Učitelský ples se konal v netradičním pátečním termínu a s netradiční, 

ale výbornou kapelou George Band. I přes nižší účast si přítomní ples 
náležitě užili a odcházeli, doufejme, spokojeni. 

 4. 2. starosti dospělých – radosti dětí  Sněhová kalamita způsobila 

výpadek elektrického proudu a internetu, takže ve škole nefungovalo téměř 
nic. Tma, zima, zpožděné autobusy a co bylo nejhorší – nefungující jídelna 
 Proto bylo vyučování po seznámení rodičů s vzniklou situací ukončeno již 

v 9 hodin. 

 11. – 17. 2. týden volna patřil jarním prázdninám, tentokrát alespoň 
zpočátku se sněhovou nadílkou 

 18. 2. následoval další workshop věnovaný chemickým pokusům 

 Informace pro rodiče budoucích prvňáčků – Zápis do prvních tříd se 

uskuteční 10. 4. 2019 
 

Pavel Nový 
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Mateřská škola informuje: 
 
 

Bílá zima u Sluníček 
 
Takto byl nazván týdenní blok v lednu, který využil kýženou sněhovou 

nadílku. Své malé svěřence jsme motivovali nejen pobídkou ke hrám se sněhem 
a na sněhu, ale i k jiným aktivitám. K tomu nám pomohla i stejnojmenná kniha 
Mileny Lukešové. 

Krásné ilustrace i dobře srozumitelný text provázejí děti příběhem malého 
chlapce Jakuba. Díky jeho fantazii a představivosti se sněhové vločky 

proměňují v běžícího koně, dokonce i předměty a jevy kolem něj ožívají 

a představují se v novém světle. 
Kniha je plná domácích i lesních zvířátek, ptáčků, dětí, sněhuláků 

 i zimních her a po jejím přečtení z ní vyplynuly různé hravé zimní činnosti. 
Jemnou motoriku rukou si například procvičily děti tvarováním slaného těsta 
do menších i větších koulí a modelovaly z nich sněhuláky. Učily se koordinaci 
oka a ruky při sestavování ptáčků z barevných knoflíků. I nůžky dostaly svoji 
příležitost a děti sněhuláky alternativně vystřihovaly a lepily na papírovou 
podložku. Jejich fantazii a představivost prověřilo dokončování příběhu z knihy 
i řešení různých labyrintů a cest. Taktéž si prověřily své pozorovací schopnosti 
ve hře „co je pod sněhovou peřinou“ (pod ubrusem ukryté různé předměty). 

Starší děti označovaly hlásku na začátku slova s vytleskáváním a počítáním 
slabik, sledovaly a učily se poznat zvířecí stopy ve sněhu a určovaly, zda je jich 
více, měně či stejně. Dále vyhledávaly a dokreslovaly na obrázku to, co zde 
chybělo. 

Vyvrcholením každého dne se stalo při pobytu venku „řádění“ na sněhu 
s lopatami a boby. Děti nepohrdly ani pohybovými hrami „na letadla“, „sněhové 
labyrinty“ apod. 
 

Zuzana Křížová 
 

 
Divadlo Kolem – „O ztracené ovečce“ 

 

V lednu jsme v MŠ zhlédli divadelní představení „Ztracená ovečka“. Příběh 

vyprávěl o pasáčkovi Jankovi a jeho ovečkách, z nichž se mu jedna zatoulala. 
Při jejím hledání Janek poznal čertíka, který byl jiný než čert. Janek se s ním 
skamarádil, čertík se od něj naučil spoustu užitečných věcí a nakonec pomohl 
pasáčkovi najít jeho ovečku. 

Představení všem připomnělo, že není důležité, jak kamarád vypadá, ale 
jaký je. Děti se připojily zpěvem a pohádku odměnily potleskem. 
 

Petra Kertysová, Šárka Ježová 
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FOTO: Představení divadla Kolem v MŠ 

 
 
Koťata se starají o ptáčky v zimě 

 
Letošní zimu Koťata opravdu na ptáčky nezapomněla. Nejdříve jsme 

se seznámili se způsobem života ptáků. Pověděli jsme si, jak vypadají, čím se 
živí a kde „bydlí“. 

Děti s nadšením vyráběly „ptačí salát“. Namíchaly různá semínka – 
slunečnici, obilí, vločky, proso, strouhanku, ale i jablíčka a tím ptáčky 
pohostily. Dobroty jim nasypaly do krmítka a každý den pozorovaly, jak si 
ptactvo pochutnává. 

Samozřejmě jsme si nezapomněli vyrobit ptačí krmítka s ptáčky i ve třídě. 
Vytvořili jsme si celou rodinu vran i s malými „vráňaty“. 

Naučili jsme se básničku „Krákorala černá vrána“, píseň „Seděl vrabec 
na kostele“ a „Až přiletí meluzína“. Také jsme si zatancovali taneček „Vrabec 
a sýkorka“.  

Ptáčky jsme pozorovali i při procházkách venku a také jsme jim naplnili 
krmítka v zámecké zahradě. 
 

Petra Kertysová, Šárka Ježová 
 

  
FOTO: Koťata krmí ptáčky 
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Berušky a Broučci v Domě s pečovatelskou službou v Kladrubech 
 
Na konci roku jsme měli plno práce s vyráběním přání, dárečků a nácvikem 

besídky pro rodiče a všechny ostatní příbuzné. Představení se nám moc 
povedlo. Sklidili jsme zasloužené pochvaly. Další vystoupení nás těsně před 
Ježíškem čekalo v kladrubském domě s pečovatelskou službou. I tady jsme 
babičkám všechny písně a básničky předvedli, jak nejlíp jsme uměli. Předali 
jsme jim také drobné dárky a přání od všech dětí z naší školky. S babičkami 
jsme si popovídali, rozveselili je a společně vyfotili. 

 

Marcela Jandíková, Eva Pomyjová 
 

 
FOTO: Berušky a Broučci na návštěvě v DPS 

 

 
Centrum kolegiální podpory 

 
Centrum kolegiální podpory (CKP), které máme v naší mateřské škole 

otevřené už celý rok, se chystá na svůj druhý ročník. Každý měsíc mají 
pedagogičtí pracovníci možnost se u nás scházet, předávat si zkušenosti 
z oblasti čtenářské pregramotnosti dětí předškolního a mladšího školního věku 
a načerpat nové poznatky z této oblasti. Snažíme se setkání oživit účastí 
mnohých expertů, kteří v rámci workshopů rozšiřují naše znalosti, které pak 

můžeme předávat dále. 
Do konce tohoto školního roku budeme mít možnost se setkat s dětskou 

psycholožkou PhDr. Kateřinou Zíkovou, s Mgr. Hanou Nádvorníkovou, která 
nám představí nové využití klasické české literatury, s Evou Rybárovou, která 
nám pomůže ukázat cestu, jak motivovat děti ke čtenářství a nakonec 
s Mgr. Ludmilou Muchovou, která nás zasvětí do dětské filozofie. 

Doufáme, že náplň našich setkání bude natolik lákavá pro všechny 
kolegyně, které si oblíbily naše semináře, zůstanou nám věrné a navštíví nás 
i s dalšími ped. pracovníky. 

 

Zuzana Křížová, Eva Pomyjová 
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Berušky a Broučci soutěží 
 

V dnešní internetové době se k nám 
informace dostávají ze všech stran velmi rychle.  

A tak jsme se dozvěděli o „bačkůrkové 
soutěži“. Ve třídě jsme si o soutěžení povídali, a 
protože rádi soutěžíme, rozhodli jsme se, že 
zkusíme zabojovat o nové bačkůrky pro celou 
třídu. Splnili jsme přesně podmínky soutěže. 
Obkreslili jsme své nožky, sami je vybarvili dle 
své vlastní fantazie i schopností. Vznikla 
pestrobarevná koláž, kterou jsme nazvali: 

„Berušky a Broučci ve čtyřech ročních obdobích 
se sluníčkem, které nám vždy přináší dobrou 
náladu.“  

Na originál této koláže se můžete přijít 
podívat po zbytek školního roku do naší 
školkové šatny. Její fotografii jsme zaslali do 
soutěže, proto vás všechny prosíme o podporu v 

podobě hlasování na stránkách: Facebook.com – Barefoot botky. Vyhrává totiž 
ta třída MŠ, která bude mít nejvíce „lajků“ („TO SE MI LÍBÍ“). Pokud se nám – 
společně s vaší pomocí – podaří vyhrát, tak každý z nás získá nové zdravotní 
originální bačkůrky vyrobené přímo na míru, změřenou odborníkem. Hlasovat 
můžete do 17. 3. 2019. 

Tak nám držte palce a za podporu děkujeme!  
 

Berušky a Broučci 
 

 
 
 
 
 

 
 

Víte, že: 
  

 21. 2. proběhne v MŠ Kladruby další seminář o předčtenářské gramotnosti 

 26. 2. bude paní Jana děti seznamovat zábavnou formou s dentální 

hygienou 

 5. 3. nás navštíví s pohádkou o „Sněhurce“ Divadlo z bedny 

 15. 4. přijede Divadlo Nána s pohádkou „Slepičí zázraky“ 

 23. 4. Divadlo Ondřej předvede pohádku „O líném Honzovi“ 
 

Alena Medová  
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Hasičské okénko: 
 

Vážení spoluobčané, 
 

tímto číslem Vás všechny vítám v novém roce 2019, a i když jsou svátky a 
chvíle volna už dávno za námi, se sněhovou nadílkou jsme se pořádně setkali až 
nedávno. Ta byla bezpochyby krásná, ale neobešlo se to bez komplikací. 
Dostáváme se k činnosti zásahové jednotky, která měla od minulého čísla 6 
výjezdů. 18. 12. – požár autobusu, 3. 2. – odstranění stromu ve Zhoři, na 
Pozorce, v Milíkově, 4. 2. – odstranění stromu v Milevě, 6. 2. – odstranění 
stromu v Kladrubech. Dále se naši hasiči zapojili do odklízení sněhu v 
Kladrubech a přilehlých obcích. Novinkou ve sboru je bezpochyby nové vozidlo 

značky Mercedes, které k nám dorazilo koncem prosince minulého roku a 
nahradí tím Avii. Tento vůz bude sloužit pro přepravu hasičů k zásahům, jako 
zásahové vozidlo a i na dopravení dětí na soutěže.  

Kroužek mladých hasičů vyjel do Domažlic na Zimní setkání mládeže, kde 
se utkali v jedenácti disciplínách s dalšími dvanácti týmy a umístili se 
na hezkém 8. místě. 

V lednu proběhla valná hromada, na které se zhodnotil rok 2018 a přednesl 
se plán činnosti na rok letošní. 

Závěrem musím zmínit ples, který se koná 23. 2. V době, kdy probíhala 
uzávěrka tohoto čísla, byl za námi první termín předprodeje vstupenek, a už 
v tento den byla kapacita sálu naplněna a ples vyprodaný. Tímto chceme všem 
poděkovat za obrovský zájem a doufáme, že se Vám bude s námi na plese jako 
každý rok líbit. 

 

Kateřina Hlinková 
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Okénko z knihovny 

 
Milí občané, 
 

ráda bych Vás pozvala do kladrubské knihovny. Spolupracujeme 
s knihovnou ve Stříbře, ze které nám 6x ročně přiváží novinky. Máme knihy 
od v současnosti oblíbených autorů JØ Nesba a Dominika Dána. 

Z českých autorů bych ráda jmenovala Vlastimila Vondrušku, kterého 
někteří z vás mohli vidět naživo v našem muzeu na klubovém večeru. A když 
jsem zmínila muzeum, tak vás srdečně zveme na „Odpoledne s knihou“, které 

se bude konat 5. 4. 2019 od 17:00 hodin. Pojďte si s námi odpočinout 
a při čtení pohádek se na chvilku vrátit do dětství. 

 

Lenka Bogdanská 
 

 

 
 

Okénko z posilovny 

 
Jistě jste si už všimli, že místo staré budovy školních dílen vyrostla zcela 

nová a moderní budova. Jedná se o zázemí k již využívanému multifunkčnímu 
hřišti, které je v provozu už delší dobu. V této budově jsou dámská a pánská 
šatna, prostory s technickým vybavením a 70 m2 zaujímá nová posilovna, která 
byla uvedena do provozu počátkem listopadu loňského roku. Moc jsme se 
na tuto chvíli těšili, o to větší bylo naše zklamání, když asi po 10 dnech provozu 
došlo k zaplavení větší části vodou z důvodu technické závady. Dočasně se 
musela uzavřít, vysušit, ale teď už je vše v pořádku a posilovna je hojně 
navštěvována převážně občany Kladrub, pro které byla postavena. Jsem rád, že 

si mezi nás našly cestu také ženy, protože na ně bylo při dovybavování 
posilovny myšleno. Mimo jiné byl zakoupen běhací pás, který se těší velké 
oblibě. Troufnu si říct, že zde máme vše pro to, abychom si mohli dát pořádně 
do těla. Svědčí o tom i velký zájem, protože v současné době má možnost 
využívat posilovnu více než 60 lidí. Je to třikrát více, než chodilo do staré 
budovy. Bohužel musíme nápor zájemců regulovat, aby velká návštěvnost 

neovlivňovala kvalitu cvičení. Měsíční poplatek je pouhých 100,- Kč pro občany 
Kladrub a se zakoupeným čipem (100,- Kč) je možno vstupovat do posilovny 
denně od 5:00 – 20:00 hodin. Moc bych si přál, aby naše posilovna byla stále 
plná nadšenců, kteří se tímto způsobem rozhodli dělat něco pro své zdraví 
a zároveň celé vybavení budou využívat šetrně, protože jedině tak si zde 
vytvoříme prostředí, kam se budeme rádi vracet. Závěrem bych touto cestou 
chtěl vyslovit obrovské poděkování všem, kteří za posledních 20 let měli pro nás 
pochopení a věřili, že jdeme správnou cestou až k vybudování nové posilovny. 

 

Pavel Šimek  
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Slovo opozice 
 
Vážení spoluobčané, 
 

když jsem si přečetla poslední loňský Zpravodaj, byla jsem v opravdovém 
šoku. Namísto snahy o spolupráci a kontinuitu započaté a provedené práce 
jsem se dozvěděla, že všechno, o co se minulé vedení snažilo, bylo vlastně 
špatně. Sice jsem se utěšovala tím, že lidé snad nemohou uvěřit tomu, že 
všechno bylo špatně, když se rozhlédnou kolem sebe, že jsme přece museli 

umět připravovat projekty, když jsme jich tolik i zrealizovali. Pak jsme si však 
společně s kolegy opozičními zastupiteli uvědomili, že házení špíny 
na připravované projekty může znamenat jen jediné – předem si udělat alibi 
a omluvu, když se novému vedené nepodaří tyto projekty (anebo i jiné projekty) 

uskutečnit. Domnívám se, že namísto sáhodlouhého sepisování domnělých 
chyb minulého vedení se to současné mělo v předvánočním čase věnovat 
vypisování výběrových řízení a zajištění bezproblémového chodu Městského 
úřadu v Kladrubech. 

 
Ano, úřad, i tomu byla věnována část článku. A není divu, občané se velice 

podivovali, co se to vlastně děje, když polovina úřednic z úřadu po volbách 
odešla a až do dneška není situace zcela v pořádku z hlediska služeb 
pro občany (a toto není míněno jako kritika nových úředníků, kteří tuto situaci 
nezavinili). Slyšela jsem, že je nikdo nevyhazoval… Opravdu si někdo rozumně 
uvažující může myslet, že odešly rády, třeba po třiceti pěti letech práce 
na úřadě? Odpověď na tuto otázku najdeme ve zmíněném článku, kde je zcela 
konkrétně jedna z bývalých úřednic napadána na základě tvrzení, která jsou 
zcela zkreslená. Být na jejím místě, rozhodně toto nařčení nenechám jen tak. 
Jen namátkou bych chtěla uvést, že údajné chyby zjištěné v kontrole nebyly 
všechny její, ale i druhé matrikářky, a především, že kontrolní orgán měl být 
pro ni především orgánem metodickým, který jí měl radit, takže o jeho 
fungování v tomto případě můžeme mít velké pochybnosti. 

 
Jen ve stručnosti uvedu na pravou míru některá fakta uvedená v onom 

úvodníku. 
 

Studie náměstí a Kostelní ulice – ano, jedná se o studii, nikdy jsme 

nezastírali opak, studie je fáze projektové přípravy, která neřeší situaci 
dopodrobna, ale dává prostor k vyjádření občanů a odborníků. Přesto je třeba 
zdůraznit, že hlavním aspektem při tvorbě této studie byl důraz na historický 
význam centra Kladrub, a opravdu nepochopím, jak někdo může kritizovat 
kamennou dlažbu. Nový asfalt by byl opravdu krokem zpět, který by navíc 
v žádném případě neschválili památkáři. 

 

Nová okna v Husově čp. 6 – při povrchním prozkoumání projektů by se 
mohlo zdát, že není možné vyměnit okna, když nebyla dosud provedena sanace 
vlhkosti v domě, ale není tomu tak. Pokud byly provedeny zednické práce běžné 
při výměně oken tak, aby mohla budova tzv. dýchat, je možné provést i v tomto 
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postupu. Na započatou obnovu bývalého špitálu samozřejmě dohlížel odborník 
i památkový úřad, a to nejen proto, že jsme obdrželi významnou dotaci na tuto 
obnovu, a pokud by se v ní podle provedených plánů pokračovalo, je možno 
získat dotace další… (doufám, že už je o ně požádáno, protože dotační možnosti 
je třeba pečlivě hlídat). 

 

Sulanův statek – velmi smělý projekt celé rekonstrukce, který však 
předpokládá dotaci na celý objekt. Pokud se dotace nepodaří získat, je takto 
rozsáhlá rekonstrukce diskutabilní a určitě by o ní měli rozhodnout občané, 
protože by zcela zatížila rozpočet města (asi 35 mil. Kč). Ale i na to bylo 
pamatováno a projekt byl rozčleněn, takže je možné provést obnovu zahrady 
a výstavbu přístřešků pro exponáty zemědělské techniky. Vždycky jsme se 
snažili objekty obnovovat komplexně a odborně, nikoliv „na koleni“, což vypadá, 

že bude přístup nového vedení, soudě podle vyčleněné částky na zahrady 
Sulanova statku. 

 

Bezbariérový úřad – tento projekt jsme považovali z hlediska služeb 
pro občany za klíčový. A že byl před tím vypracován i projekt na plynofikaci? No 
a co? Chce se mi zvolat. Je možné uskutečnit oba projekty, nebo každý zvlášť, 
ale vzhledem k tomu, že plynofikace se ukázala jako poměrně nákladná, chtěli 
jsme jen ulehčit starším občanům cestu na úřad… 

 

Založení sídelní zeleně – ano, bohužel se nepodařilo po dvou kolech 
výběrových řízení vybrat firmu (s tímto problémem se potýkají v současné době 
mnohé úřady a jsem zvědavá, jak se s tím popere nové vedení města) a tím 
nebylo možné uskutečnit projet v dané dotační výzvě. Ale nic nebrání tomu 
podat tento již zpracovaný projekt znovu (bez dalších nákladů na nový projekt), 
protože peníze na zeleň v dotačních programech jsou. Ale zeleň, jak to vypadá, 
nebude prioritou… 

 

Nová střecha pavilonu ZŠ – pevně věřím, že bude projekt uskutečněn, 
protože nerada bych se dočkala situace, kdy bude muset být tělocvična 
z havarijních důvodů zavřena… A že projekt předpokládá menší počet 
fotovoltaických panelů? Ano, to je problém, ale spíše z doby, kdy byla 
elektrárna povolena a statické posudky se jevily v pořádku. Možná by nás 
čekala právní bitva s firmou, ale problémy jsou od toho, aby se řešily a ne aby 
se na úkor bezpečnosti dětí odkládaly. 

 
Věřte mi, že nemám zájem nějak jitřit atmosféru v Kladrubech, výsledky 

voleb a povolebního vyjednávání respektuji, ale prostě nemohu mlčet, když jsou 
informace zkreslovány s cílem špinit práci minulého vedení města.  
 

       Svatava Štěrbová 

       opoziční zastupitelka 
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HISTORIE 

 
 

Jak byla založena obec Láz 
 
Obec Láz oslavila, stejně jako Kladruby, v roce 2015 úctyhodných 900 let 

od první písemné zmínky. V zakládací listině kladrubského kláštera uvádí 
Vladislav I. mimo jiné: „Dávám tedy dvacet pět celých vesnic, a to Claderubi, 

Werbicane, Ponebuzlaz, Glupenovo, Zumlaz, Oboychnice, Borowane, Milewo, 
Bucovo, Watenici, Mecelevo, Mocvrad, Podevzi, Doudlenowici, Milga, Welchis, 
Podmocli, Gorki, …“ Že uvedený Ponebuzlaz je dnešní Láz, není snad třeba 

dodávat. Proč se ale tehdy nazýval Ponebuzlaz, není však dodnes zcela jasné. 
Slovo „laz“, tedy láz, znamenalo v té době pole nebo louku získanou tříbením, to 
je vypálením či vykácením lesa na rovném nebo jen málo skloněném návrší, 
většinou mezi lesy. Bylo to tedy území jakéhosi Poneby či Poněby. Chodit „po 
nebi“ jistě možné nebylo a žádné létající stroje také neexistovaly. Mohl to být 
třeba člověk citlivý, zádumčivý, možná nenormálně zbožný, který svůj posmrtný 
život spojoval s životem na nebi a stále o tom mluvil. Někteří jazykovědci spojují 
jeho jméno se slůvkem poně, což znamenalo alespoň, ale ani to mně nepřipadá 
příliš pravděpodobné. To už jsme se však dostali do spleti různých názorů, 
dohadů a výmyslů, zkrátka víme, že se jmenoval Poneba. 

Byl to zřejmě stařešina, jinak řečeno předák nějakého rodu, který býval 
předtím součástí panovnické družiny, třeba jako komorník, dvořan, kněz nebo 
prostý bojovník. Když dosáhl věku, že už nebyl schopen svoji funkci 
pro panovníka vykonávat (tehdy to bylo už kolem 35 až 40 let), odešel ze služby 
a místo důchodu, jak je zvykem dnes, dostal pro sebe a svoji rodinu, případně 
i svůj rod (blízké příbuzné) od panovníka místo k založení vesnice. Kolem Prahy, 
a vůbec ve vnitrozemí, už byla většina vhodných míst obsazena. Začal se proto 
osidlovat pohraniční hvozd. To byl prales táhnoucí se po hranicích země, široký 
někde až 40 kilometrů. Ten byl tehdy jen velmi řídce osídlený nově zakládanými 
vesnicemi při budovaných cestách, a navíc většinou jen po svém okraji. Takový, 
sotva čtyřicetiletý stařešina pak dostal dočasný titul jako šlechtic „z“ této 
vesnice, tedy třeba Poneba z Lazu. Tento titul však nebyl dědičný a po skončení 
určité dané lhůty, trvající většinou 15 až 20 let, přestal pro něho platit. To už 

byla obvykle jeho vesnice dobudována a měla i své hospodářské zázemí. Toho 
se často onen stařešina ani nedožil. Povinností jeho nebo jeho následníka bylo 
potom celou takovou vesnici věnovat bez nároku na odškodnění nejčastěji 
nějaké církevní instituci. Obyvatelé vesnice se pak stali jejími poddanými. 
V našem případě to bylo kladrubskému klášteru, případně mohla být vrácena 
zpátky panovníkovi, který pak o takovém věnování sám rozhodl. 

Ponebuzlaz byl věnován klášteru v roce 1115, takže už měl v té době zřejmě 
splněnou onu 15 až 20letou lhůtu, v níž neplatil panovníkovi žádné poplatky. 
Proto můžeme předpokládat skutečný, ale neoficionální vznik Ponebuzlazu, 
stejně tak jako Kladrub a Mileva, někdy už kolem let 1090 až 1100. Tyto tři 
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vesnice byly vybudovány jako jakési výchozí či předsunuté body na okraji tak 
zvaného „Velkého lesa“, který se nacházel mezi řekami Mží a Mžicí (Úhlavkou). 
Byl to neobydlený, příčný pruh hraničního hvozdu, vystupující z něho poměrně 
značně ven k východu. Podél Mže tvořil jakousi přirozenou jižní hranici 
někdejších Lučanů, jejichž území sem dosahovalo ze severu a patřila do něj 
i Vrbice se svým hradištěm. Na jeho druhé straně se usazovali od jihu, směrem 
k Radbuze a Úhlavce jiní slovanští lidé, přistěhovalci vypuzení z německého 
území při řece Naab, pro něž se dnes používá název Nábští Slované. Tak jako 
Lučané měli své, za hraniční řeku vysunuté hradiště u Vrbice, měli tito svá 
hradiště u Hradišťan (Krtína) a na Radbuze u Štítar. Když pražští Přemyslovci 
připojili násilně Lučany k českému státu a snad sjednotili i Nábské Slovany 
nebo je vystěhovali jinam, vystavěli jen kousek před tímto „Velkým lesem“ 

přemyslovskou vesnici (Staré) Kladruby a začali odtud osidlovat dosud pusté 
místo mezi oběma řekami. Pro začátek tohoto osídlování byly jako „vstupní 
brány“, kromě Starých Kladrub, založeny dvě nové vesnice, Ponebuzlaz 
a Milewo. Ty se staly výchozími stanicemi cest od Kladrub k Chebu a Tachovu 
(od Lázu), nebo k Bělé nad Radbuzou a Přimdě (od Mileva), popř. ke Stráži 
u Přimdy a později i k Domažlicím. Nově založený kladrubský klášter měl potom 
za úkol zajišťovat další osídlování při těchto budovaných cestách. 

Při založení kláštera už byly tyto cesty částečně načaty, jak je zřejmé 
ze zakládací listiny. V roce 1115 při jejím sepsání existovalo podél těchto cest již 
12 tzv. exemptních vesnic, to je těch, které klášter ve svém obdarování 
od Vladislava I. nedostal. Z lázeckého směru to byly dnešní Benešovice, Lom, 
Lobzy a Plezom, z milevského směru Prostiboř, Darmyšl, Staré Sedlo a Bonětice. 

Na spojnici obou větví od Lobez k Boněticím se nacházely Málkovice, Malovice, 
Čečkovice a Skviřín. Ty byly v listině zapsány jako vyjmuté z obdarování 
kláštera, neboť stále ještě patřily panovníkovi, i když mu v té době žádné daně 
neplatily. Byly totiž v oné uvedené „ochranné lhůtě“. Tím pádem nemohly být 
darovány klášteru. Ale za několik let, když uplynula jim daná uvedená lhůta, 
většinu z nich jejich stařešinové či předáci stejně klášteru darovali. To je zřejmé 
z  dodatečně dopisovaného majetku kláštera v tzv. zakládací listině verze B. Obě 
verze zakládací listiny A i B jsou sice falza, zřejmě však jde o důvěryhodné opisy 
skutečného Vladislavova originálu, přičemž ve verzi B byl k původní verzi A 
přidán další darovaný majetek pro klášter z doby asi o 20 až 40 let pozdější.  

Vesnice v pohraničním hvozdu nevznikaly náhodně, kdekoliv, podle 

nějakého přání onoho stařešiny, jak se mnoho lidí domnívá. Všechny tvořily 
řadu při nějaké cestě k uvedeným hraničním hradům nebo strážním místům. 
To je i dobře patrné z lázecké řady exemptních, to je v první etapě klášteru 
nedarovaných vesnic. Jejich usazení při cestě určoval tak zvaný lokátor, 
vyslaný panovníkem, který stařešinům vyhledal místo k postavení vesnice 
při cestě. Vesnice vznikaly hlavně tam, kde bylo pro poutníky nebezpečí 
zabloudění či vyjití z trasy, nebo tam hrozila nějaká přírodní překážka. Lokátor 
vysílal při hledání trasy několik „vyhledávačů“ do přibližného směru v rozmezí 
několika malých úhlových stupňů a ti přinášeli poznatky o překážkách, jako je 
široký vodní tok, bažiny, skály a podobně. Podle toho pak lokátor určoval 

možný další směr budování trasy a usazování jednotlivých vesnic na ní. 
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K tomu uvedu jeden příklad právě z lázeckého směru. Ke Starým 
Kladrubům přicházela ve 12. století cesta od Staré Plzně (Starého Plzence). 
Vedla pak od nynějšího kladrubského hřbitova k západu a dnes ji v těchto 
místech vnímáme dosud jako hluboký úvoz, dobře znatelný od stříbrské silnice. 
Tento úvoz končí v místě zvaném U Akátu, poblíž někdejšího letiště pro 
práškovací letadla. Tam se tehdy křižovala s velmi starou cestou od Vrbice 
vedoucí k jihu. Dále pokračovala do středu obce Láz, pak podél Lázského 
potoka, proti jeho toku, asi necelých 100 metrů severně od jeho zamokřeného 
břehu. Dnešní silnici od Lázu na Benešovice, která tam pochopitelně tehdy 
nebyla, pomyslně překračovala malý kousek před nynějším křížkem 
a směřovala k jižnímu okraji obce Benešovice. Odtud zřejmě měla pokračovat 
dále přímo k západu, ale bažiny na místě obou pozdějších holostřevských 

rybníků to znemožnily. Až teprve asi po 50 letech už tam bylo možné založit 
vesnici. Proto se budovaná cesta prudce otočila přes dnešní obec Benešovice, 
jak dokazuje dochovaný úvoz od jihu k severu v samotné obci a přes 
benešovickou náves pokračovala místo toho k Lomu. Tam se opět, jak jen to 
bylo možné, stočila k původnímu západnímu směru (lomila se zde, proto název 
vesnice Lom) do potřebného směru k Lobzům. Dokazuje to znatelný (dnes už 
ovšem zavezený) hluboký úvoz za posledním domem v Lomu směřující 
k Lobzům a starý kamenný kříž stojící na tomto místě. Pozdější Holostřevy 
určitě nebyly pojmenovány podle „holých střev“, tedy prý od holého břicha 
a chatrného oblečení místních obyvatel. Ale jistě ne ani od holých střevíců, to 
zase prý proto, že měli chodit bosi, jak se mnohde i v odborných publikacích 
uvádí. Vždyť boty či nějaké střevíce stejně ani tak nemohli nosit, neměli je. 
Domnívám se spíše, že v zamokřené bažině na místě dnešních rybníků 
usychaly kořeny stromů a zůstávaly na kmenech jen krátké, holé větve. Těm se 

říkalo ostrve a snad proto holé ostrve – Holostrevy, později Holostřevy. 
 

Jiří Čechura      
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KULTURA 

 
 

Vítání jara na Sulanově statku 

 
Ráda bych pozvala všechny děti a jejich rodiče, prarodiče na akci, která 

se bude konat v neděli 7. 4. na Sulanově statku.  
Společně s dětmi z kroužku lidových zvyků pro vás připravujeme hry, které 

hráli naši dědečkové a babičky. Můžete se těšit na cvrnkání kuliček, odpalování 
špačků, koulení obruče, střílení z praku a další téměř zapomenuté hříčky. Také 
si budete moct vyrobit něco hezkého v jarní dílničce. A nebude chybět ani 

vynášení Morany. Společně se vypravíme k řece, kde se rozloučíme se zimou 
a přivítáme jaro. 

Začátek akce je ve 13 hodin, vynášení Morany začne v 15 hodin. S sebou si 
vezměte řehtačku, píšťalku, pokličky, lžičky, cokoliv, co vydává dostatečně 
hlasitý zvuk a nezapomeňte také na nějakou dobrotu na opékání. Naše setkání 
zakončíme jarním ohněm.  

 
Těší se na vás Petra Čechurová a děti z kroužku lidových zvyků. Akce 

se koná ve spolupráci s městem Kladruby.  
 

Petra Čechurová 
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Zveme Vás…  
 

 
 

 
 

MASOPUST 
 

2. března od 13:00, sraz na náměstí 

 
 
 

MASOPUSTNÍ TAŠKAŘICE 
 

2. března od 19:00, sál KD 
 

Již 11. ročník! Čeká Vás soutěž masek, volenka 
a spousta zábavy… 

 
 
 

KONCERT: LOUTNA A AKORDEON 
 

5. března od 18:00, sál muzea 
 

Kodex o Václavu IV. – v roce 2019 si připomínáme výročí 
600 let od úmrtí Václava IV. 

 

Vystoupí Jindřich Macek a Jitka Baštová. 
Vstupné: 50 Kč 
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OSLAVA MDŽ 
 

8. března od 16:00, KD Kladruby  
 

V programu vystoupí děti z mateřské a Základní 
umělecké školy v Kladrubech. Jsou zvány všechny 

maminky, babičky, tety… 

 
 

 
MŠE SVATÁ – POSTNÍ NEDĚLE, 

KŘÍŽOVÁ CESTA S LATINSKÝMI ZPĚVY 
 

10. března od 12:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
 
 

CESTOVATELSKÝ OBČASNÍK: IZRAEL 
 

13. března od 18:00, sál muzea  
 

Vstup zdarma. 

 
 

 
VERNISÁŽ VÝSTAVY:  

HISTORIE ŽIDŮ V ČECHÁCH A NA MORAVĚ 
 

15. března od 18:00, sál muzea 

 
 
 

https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/40874-mse-svata-postni-nedele-krizova-cesta-s-latinskymi-zpevy-v-klastere-kladruby
https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/40874-mse-svata-postni-nedele-krizova-cesta-s-latinskymi-zpevy-v-klastere-kladruby
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KLUBOVÝ VEČER: LÍSTKY DO PAMÁTNÍKU 
 

22. března od 18:00, sál muzea 
 

Poezie a harfa – Musica dolce vita… 
Vstupné 50 Kč. 

 
 
 

DIVADELNÍ ROK – PŘEDSTAVENÍ 
PRO DĚTI: O BUDULÍNKOVI 

 

29. března od 18:00, sál muzea 
 

Vstupné: 50 Kč dospělý, 30 Kč dítě 

 
 
 

MUZEJNÍ KAFÍRNA 
 

31. března od 14:00 do 16:00, sál muzea 
 

Přijďte na kávu, dvě deci a trochu kultury, zahraje Dáma 
s hranostajem… Vstup zdarma. 

 
 

 

ODPOLEDNE S KNIHOU 
 

5. dubna od 17:00, muzeum 
 

Zábavné odpoledne s knihami, soutěžemi, čtením  
ve spolupráci s knihovnou Kladruby. 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 

 

6. dubna od 15:00, obřadní síň MěÚ 

 
 

VYNÁŠENÍ MORANY  
 

7. dubna od 13:00, Sulanův statek 

 
 
 

KOULOBOULENÍ 
 

18. dubna, od 9:00 do 12:00, Stříbro 
 

Pořádá MěÚ – komise kultury a školství pro všechny kladrubské děti 
a děti z Brodu, Mileva, Tuněchod, Lázu a Vrbice. Je zamluven areál 

TJ Baníku Stříbro: KUŽELKY – BOWLING – SQUASH. 
Startovné 50 Kč + peníze na občerstvení. Přihlášky u p. Nového v ZŠ. 
Odjezd v 7:30 linkovým autobusem z Kladrub, návrat do 13:00 hod. 

 
 
 

PRODEJ VÝROBKŮ ŽÁKŮ ZŠ 
 

18. dubna od 8:00 do 13:00, náměstí 
21. dubna od 13:00, nádvoří kláštera 

 
Přijďte si nakoupit velikonoční dekorace a podpořit tak 

naši „adoptovanou“ Muthinu Munywoki z Keni! 
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ZELENÝ ČTVRTEK – MŠE SVATÁ 
 

 18. dubna od 17.00, kostel sv. Jakuba 

 
 
 

VELIKONOČNÍ VIGILIE 
 

 19. dubna od 17.00, kostel sv. Jakuba 

 
 

 

SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
ARCHIVU VŮNÍ 

 

20. dubna od 12:00, klášter 
 

Prohlídka Archivu vůní a představení programu 
v sezóně 2019. 

  
 

 
VELIKONOČNÍ KONCERT 

 

21. dubna od 15:00, kostel 

Nanebevzetí Panny Marie  
 

Vystoupí soubor staré hudby Cavalla, komorní 
pěvecký sbor Cantus a jako vždy i speciální host.  

 

Vstupné 90 Kč. 

 
 
 

https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/40875-velikonocni-mse-v-klastere-kladruby
https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/40875-velikonocni-mse-v-klastere-kladruby
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VELIKONOČNÍ MŠE 
V KLÁŠTEŘE KLADRUBY 

 

 22. dubna od 12.00, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie 

 
 

 
VERNISÁŽ VÝSTAVY 

26. dubna od 18:00, muzeum 

 
 
 

MOTO-bál 
 

27. dubna, KD Kladruby 
 

Pořádá klub Stříbrská míle, kapela MASTNEJ FLEK,  
vstupenky v předprodeji na prodejně KTM Stříbro. 

 
 

 
5. ročník mariášového turnaje 
„O VELIKONOČNÍ KOZIČKU“ 

  

27. dubna od 10:00, sál kulturního domu 

 
9:30 – prezentace účastníků; 10:00 – první výnos 

 

Pořadatelé město Kladruby a mariášový oddíl MK Licita Kladruby srdečně 
zvou na turnaj v desetihaléřovém voleném nemíchaném 1x snímaném mariáši. 

 

Startovné 120,-Kč, v ceně je zahrnut oběd. 
Pro všechny hráče jsou připraveny ceny. 

 

Přihlášky: Zdeněk Liška – tel.: 606 814 827  

 

https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/40875-velikonocni-mse-v-klastere-kladruby
https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/40875-velikonocni-mse-v-klastere-kladruby
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SLAVNOSTNÍ STAVĚNÍ MÁJE 
 

30. dubna od 18:00, plácek před paneláky  
 

Tradiční setkání pod májkou… 
 
 

 

 
 

 
Připravované akce – na měsíce květen a červen 2019 
 
12. 5.  

 
od 12.00 Mše svatá slovensky – pouť Slováků k Panně Marii 

v klášteře Kladruby 
12. 5.  od 15:00 Koncert k svátku matek 
18. 5.  od 10:00 Historický jarmark – Sulanův statek 

 24. 5.  od 18.00 Noc kostelů 2019 v klášteře Kladruby  
25. 5. od 13:00 Den koní 

   
1. 6. od 14:00 Den dětí 
1. 6.  od 18:00 Kácení máje 
7. 6.  od 16:00 Spanilá jízda  

  7. 6.    od 18:00       Vernisáž výstavy – Hedvábná stezka 
8. 6.  Kladrubský expres 

9. 6. od 12.00 Mše svatá – slavnost Ducha svatého v klášteře Kladruby 
12. 6. od 10:00 Malování na asfalt 
15. 6. od 16:00 Kladrubský koloběh 
18. 6.  od 18:00 Závěrečný koncert ZUŠ 
22. 6. od 18:00 Slunovrat – Sulanův statek 
29. 6.  Slavnostní předávání vysvědčení žákům IX. třídy 

 

redakce 

https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/41184-mse-svata-slovensky-pout-slovaku-k-panne-marii-v-klastere-kladruby
https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/41184-mse-svata-slovensky-pout-slovaku-k-panne-marii-v-klastere-kladruby
https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/41186-noc-kostelu-2019-v-klastere-kladruby
https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/41187-mse-svata-slavnost-ducha-svateho-v-klastere-kladruby
https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/31203-slunovrat-v-klastere-kladruby
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BLAHOPŘEJEME 

 

  
V měsíci březen a duben 2019 se dožijí významného životního jubilea tito naši 
občané: 
 

BŘEZEN 
 

Oberajtrová Marie (Kladruby) 
Šlapáková Božena (Kladruby) 
Panušková Marie (Kladruby) 
Kociánová Marie (Kladruby) 

Čepičanová Vlasta (Kladruby) 
Barfusová Květuše (Kladruby) 
Mikešová Jana (Kladruby) 
Prokeš Hubert (Kladruby) 
Dejlová Ivana (Kladruby) 
Horáček Petr (Milevo) 
Kasten Rostislav (Brod u Stříbra) 
Semorád Jan (Kladruby) 

Štěpánek Petr (Kladruby) 
Kohoutová Ludmila (Kladruby) 

 

 
 

DUBEN 
 

Mrňáková Věra (Kladruby) 
Křenová Renata (Kladruby) 
Štefanová Marta (Kladruby) 
Horáčková Eva (Milevo) 

Pelikánová Jana (Kladruby) 
Nová Radka (Kladruby) 
Dlhá Růžena (Kladruby) 
Dunovský Václav (Kladruby) 
Jamrišková Jolana (Kladruby) 
Kvasničková Marie (Kladruby) 
Zdvihal Jiří (Kladruby) 
Křenová Marcela (Kladruby) 

Slabyhoudková Monika (Kladruby) 
Mikšík Vlastimil (Kladruby) 
Šlapáková Ivana (Pozorka) 
Laubrová Helena (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 

 
 
 
 

Březen 

 
Jehnědy z lísek žlutě planou 

stromy jsou sice bez listí, 
tak milá Zimo, na shledanou, 

čas už si jaro pojistí. 

 
I ráno už se prodloužilo, 

časněji svítá do oken 
to ranní ptáky potěšilo, 

sluníčko volá, všechno ven. 
 

Kočičky kvetou v plné kráse 
a řeka bublá o sto šest 
co jaru více podobá se, 

všude je snaha znovu kvést. 
 

I nálada lidí jiná bývá 

všichni se zdraví, přejí den 
úsměvy život neoplývá 

ale smích jara, to je sen. 
 

Blanka Krýslová
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SPORT 

 
 

TJ Sokol Kladruby informuje: 
 

KP1 – ženy 
 
Po vánoční pauze jsme do druhé poloviny soutěže vstupovaly z 2. místa 

tabulky se ztrátou 14 bodů na vedoucí tým Unionu Plzeň. Tento bodový náskok 
se bude jen velice těžko mazat a pouze za předpokladu, že by kladrubský tým 
všechny zápasy vyhrál a naopak Union by neutržil bod žádný. Ovšem v této 

vyrovnané soutěži se s takovými výsledky dopředu počítat nedá. 
Hned na začátku ledna jsme na domácí palubovce přivítaly družstvo z Rokycan, 
které bylo se ztrátou tří bodů v tabulce pod námi na 3. místě. Bohužel nás 
soupeřky nenechaly na pochybách a svým výkonem nám předvedly, že i ony 
mají v plánu dohnat dosavadní vedoucí tým z Plzně. Po tomto zápase si od nás 
odvážely plných 6 bodů. 

Další volejbalový víkend jsme si však vyjely spravit chuť do Klatov, kde jsme 
zvítězily 3:0 a 3:1, a přičetly jsme si tak další body na naše konto. 
Víkend potom jsme se utkaly se Skvrňany a body jsme si po výhře 3:2 a prohře 
2:3 spravedlivě rozdělily na polovinu. 

Následovaly dva volné víkendy, v kterých jsme se mohly koncentrovat 
na zápas právě proti Unionu Plzeň. Ten se konal 16. února v Kladrubech. Tento 

zápas jsme však měly od začátku ve vlastních rukách a bez velkého váhání 
jsme soupeřky porazily 3:0 a 3:1. 

V tabulce se to během těchto pár kol promíchalo a i po získání 15 bodů 
jsme se propadly na 3. místo, přeskočily nás již zmíněné Rokycany. 
Ještě však není všem zápasům konec a do konce soutěže nás čeká stále 8 kol, 
ve kterých se můžeme poprat o vyšší příčky tabulky. 

 

Aneta Ocelíková 
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Extrémní enduro je výzva, říká závodník Nedvěd 
 

Kladruby u Stříbra – Je mu šestadvacet let a plní si svůj sen, Václav Nedvěd 
z Kladrub u Stříbra, který vystudoval střední průmyslovou školu dopravní, se už 
třetím rokem věnuje extrémnímu enduru a rok 2018 byl v jeho slibně rozjeté 
kariéře průlomový. 
 
Popište čtenářům, jaký druh motoristického sportu přesně děláte. 
Na jakých tratích závodíte? Co všechno tenhle adrenalinový sport 
obnáší? 
Závodím v extrémním enduru, což je druh motocyklového sportu, který se jede 

v náročném terénu plném přírodních překážek, jako jsou příkré srázy, obrovské 

kameny, kořeny stromů, klády, potoky a mnoho dalších překážek. 
Tyto překážky prověří obratnost a vytrvalost v několikahodinovém závodě, kdy 
si jezdec sáhne na dno svých psychických a fyzických sil. Závody se jezdí na 
motocyklu určeném pro klasické enduro. Aby motorka vydržela extrémní 
podmínky, je nutné provést mnohé úpravy na motoru, pérování, a kromě toho 
musí být motocykl vybaven speciálními kryty. 
 

Jak dlouho se věnujete extrémnímu enduru? Kdo vás k němu přivedl a co 
vás na něm nejvíce zaujalo? 
K motocyklovému sportu jsem měl vztah již od dětství. Od patnácti jsem se 
účastnil zhruba osm let motokrosových závodů a sezona 2019 bude třetím 
rokem, kdy se věnuji extrémnímu enduru. Na extrémním enduru mě láká to, že 
trať je pro jezdce výzvou a zdolat ji dokáže jen pár nejlepších jezdců. Například 
závod Erzbergrodeo dokončilo jen 25 jezdců z celkového počtu 1800 
zúčastněných závodníků. 
 

Jaký byl rok 2018? Jaké za sebou máte závody a největší úspěchy? 
Sezona 2018 byla prvním rokem, kdy jsem se zúčastnil světové série World 
Enduro Super Series (WESS). Pro začátek jsem se zúčastnil dvou závodů 
světové série. První závod RedBull Erzbergrodeo se konal v rakouském lomu 
ve městě Eisenerz, ve kterém jsem se kvalifikoval do hlavního závodu mezi pět 
set nejlepších a dojel jsem osmadevadesátý. Druhým závodem byl RedBull 111 
Megawatt v největším evropském povrchovém dole Kleszczow v Polsku. V tomto 

závodě jsem se opět kvalifikoval mezi pětistovku nejlepších jezdců a závod jsem 
dojel do cíle na šestatřicátém místě. Na konci sezony přišel jeden z největších 
úspěchů, když mě vybrali mezi padesát nejlepších světových jezdců do závodu 

Getzenrodeo, který se konal u německého města Zschopau. Tento závod jsem 
dokončil dvacátý. 
 

Tento druh sportu musí být finančně poměrně náročný. Mám pravdu? 
Finančně je tento sport velmi náročný, ale když vás baví, dáte do něj vše. Pokud 
ho člověk chce dělat na vysoké úrovni, musí počítat s tím, že mu vždy budou 
peníze chybět. Faktem je, že pokud bych se chtěl posunout v celkovém pořadí 
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světové série, musel bych se zúčastnit více dílčích závodů WESS, což pro mě 
v současnosti není finančně reálné. 
 

Při těchto závodech často dochází k pádům a nepříjemným zraněním. 
Stalo se vám někdy něco závažného, kvůli čemu jste byl dlouho mimo? 
Potkalo mě mnoho zranění, ať už se jednalo o zlomeniny kostí, poranění 
menisku, otřesy mozku a mnoho dalších. Při každém takovém zranění je člověk 
vyřazen na několik týdnů, v některých případech i několik měsíců. V sezoně 
2018 jsem se naštěstí vyvaroval větším zraněním. Takové štěstí ale neměl můj 
bratranec Jaroslav Nedvěd, který měl nastupovat do stejných závodů, ale 
během tréninků se mu stal těžký úraz – roztříštění hrudního obratle, což ho 
vyřadilo na celou sezonu. 

 

Co vás čeká v roce 2019? 
V dubnu 2019 začínáme závodem King of The Hill v Rumunsku a českým 
závodem extrémního endura v krkonošských Petříkovicích. Na přelomu května 
a června nás čeká opět závod Erzbergrodeo v Rakousku. Na podzim budeme 
pokračovat na RedBull 111 Megawatt do Polska a na závod Getzenrodeo do 
Německa. Rád bych se zúčastnil závodu Sea to Sky v Turecku, což ale nejspíš 
z finančních důvodů nebude možné. Dále bych chtěl nastupovat v závodech 
mezinárodního mistrovství České republiky endura. 
 

Jaké další sporty ještě děláte? Jak se třeba odreagujete od motorek? 
Protože jsou závody všestranně fyzicky náročné, musím se věnovat více typům 
tréninku. Hraji hokej, florbal, chodím do posilovny, na crossfit, spinning nebo 
plavání. V podstatě vše je ale přípravou na enduro závody. V zimní přípravě 

absolvuji týdně dvanáct tréninků – tři silové, tři kombinované a šest cardio 
tréninků. Protože pracuji v zemědělství, což je velmi časově náročná práce, 
na první trénink dne vstávám už v půl šesté ráno a druhý trénink začíná 
většinou okolo osmé hodiny večerní. V sezoně je příprava více zaměřená na 
trénink na motorce. 
 

Za který klub jezdíte? 
Nejezdím za žádný tým a současně nejsem ani nikým sponzorován. 
 

Jak jste si užil Vánoce? Máte nějaká předsevzetí do nového roku? 
O vánočních svátcích jsem si dopřál dva dny klidu a pohody a na zbytek volna 
mám naplánované čtyřdenní soustředění, na kterém se budeme věnovat 
zlepšení fyzické kondice. Žádná předsevzetí do nového roku nemám, hodlám 
pokračovat v těžké dřině. 

 

                             převzato: Martin Mangl, Tachovský deník 2. 1. 2019 
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VÍTE, ŽE… 

 
 

… na pobočku České pošty, a.s., v Kladrubech je telefonní číslo 954 234 961 
 
… v neděli 6. 1. 2019 v pořadu Toulavá kamera byla reportáž z Mileva 
o islandských koních, které chová paní Anna Dives 
 
… 13. 4. 2019 proběhne ve spádových obcích svoz nebezpečného a objemného 
odpadu včetně elektroodpadu a pneumatik  
 

… Městský úřad Kladruby hledá zástup za uklízečku v době její dovolené 
na 8 hod. denně – úklid budovy úřadu, muzea a technických služeb 
 
… byla provedena oprava všech tří autobusových čekáren v Kladrubech, cena 
jen za materiál činila cca 85 tis. korun   
 
… termín vítání občánků je stanovený na sobotu 6. 4. 2019 v 15:00 hodin  
 
… 55 dětí se 9. února pobavilo na Maškarním reji a Mlékárna Stříbro, s.r.o., 
věnovala dětem jogurty – velice děkujeme 
 
… Městský úřad v Kladrubech připravuje a shromažďuje podněty ke změně 
Územního plánu obce Kladruby. Případné požadavky uplatněte v co možná 
nejkratším termínu nejlépe do konce dubna 2019 písemně na MěÚ Kladruby 
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