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SLOVO ÚVODEM 

 
 Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje, 
  

ani se nechce věřit, že jsou to již dva měsíce od doby, kdy jsme zahajovali 
školní rok. Jistě jsme všichni tomu rádi, že se celková situace kolem nás všech 
tak trochu uklidnila a že naše děti mohou chodit do školy dle všech původních 
zvyklostí.  

Přesto nás stále provázejí různá omezení a nařízení. Ale to je prostě realita, 
se kterou se musíme smířit a naučit se s ní žít. I veškeré kulturní akce se 
konají při splnění a dodržení všech aktuálních nařízení. V poslední době jste 

mohli navštívit různé akce, jako jsou Ahoj prázdniny, Slavnosti vína a medu, 

Brodský jarmark, Od pískovny ke skládce, ale i sportovní akce Kladrubskou 
pětku, hasičskou soutěž Kladrubská studna, Memoriál Vojty Šrámka, rybářské 
závody v Lázu a letos velmi navštívenou i díky vydařenému počasí Kladrubskou 
desítku. Všem, kteří se podíleli na přípravě a organizaci a to nejen těchto akcí, 
ale i těch ostatních jako např. v muzeu, na klášteře a na PonyFarmě patří velký 
dík.  

S nástupem podzimních měsíců jsme započali s některými stavebními 
akcemi. Tyto budou v následujících několika dnech či týdnech ukončeny. Byla 
zahájena poslední etapa opravy střechy na bývalém špitálu v Husově ulici čp. 6 
(s finanční spoluúčastí Krajského úřadu Plzeňského kraje ve výši 200.000,- Kč 
a z havarijního fondu Ministerstva kultury v hodnotě 500.000,- Kč), započali 
jsme výstavbu přístřešku na Sulanově statku, na který jsme získali dotaci 
z Krajského úřadu Plzeňského kraje 260.000,- Kč, předali jsme staveniště 
v Tuněchodech pro akci Propojení vodovodního vrtu k ATS v Tuněchodech 
(dotace ze státního fondu životního prostředí něco málo přes 1.000.000,- Kč) 
a také proběhla výměna svítidel veřejného osvětlení v Brodu.  

Dále jsme převzali hotové dokončené dílo „Oprava ulice Kostelní Kladruby“, 
které ne vždy probíhalo zcela hladce. Více v dalším článku.  

O změnách týkajících se vývozu odpadu a plateb s platností od 1.1.2022 
informujeme na str. 18. 

Na začátku roku 2019 jsme začali jednat se společností STAMOZA, s.r.o. 
ohledně opravy povrchů vozovky v Západní ulici (I. etapa). Předchozí jednání 
byla totiž na bodu mrazu. Po 3 letech vyjednávání se nám podařilo domluvit 
podmínky realizace opravy. Termín zahájení byl stanoven na 25.10.2021. 

Prosíme všechny, kterých se tyto stavební práce dotknou, o trpělivost 
a opatrnost v dané lokalitě. 

V následujících dnech budou také započaty práce v Zahradní a Sadové ulici, 
kde bude demontováno vzdušné vedení elektriky včetně vzdušných přípojek 
k jednotlivým rodinným domům. Tato akce je vyvolána a financována ČEZem. 
Následující rok budeme řešit nové umístění sloupů a nová svítidla veřejného 
osvětlení a opravu povrchů komunikace i chodníků. Tyto navazující práce již 
půjdou na vrub účtu města. A tak touto akcí již začala příprava tvorby rozpočtu 
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na následující rok a také sestavení stavebních akcí pro následující rok.  
Samozřejmě uvítáme vaše návrhy a náměty.  

Přejeme vám klidné podzimní dny. Nenechte se strhnout stresem a nákupní 
horečkou blížících se Vánoc. Vždyť to, že se pak sejdeme s rodinou u jednoho 
stolu, je tím nejlepším dárkem. 

Hodně zdraví! 

 
  Hana Floriánová           Matěj Havránek 
  starostka města             místostarosta města 
 
 

Kostelní ulice 
 

 Největší stavební akcí za posledních několik let, která svou realizací velice 
omezila občany bydlící v její těsné blízkosti, byla akce “Oprava ulice Kostelní, 
Kladruby“. Akce vycházela z potřeb současné doby, kdy se již situace 
s parkováním vozidel stávala neúnosnou a povrchy komunikací a chodníků již 
byly za zenitem své životnosti. V lokalitě vzniklo 34 parkovacích míst, byla nově 
vybudována komunikace, chodník, plochy před garážemi a pěší zóna 
s odpočinkovým místem na severní straně u vchodů bytových domů. Podle 
technické zprávy a vyhodnocení rozsahu prací měly práce trvat minimálně 
6 měsíců, tedy do 30.11.2021. Zhotovitel firma Strabag s.r.o. však dle 
projektové dokumentace a svých zkušeností vyhodnotila situaci jinak 
a zveřejnila na vstupních dveřích bytových domů oznámení, že stavební 
omezení potrvá jen do 30.6.2021. V průběhu výstavby se však objevovaly 
skutečnosti, o kterých nikdo předem nevěděl. Ze získaných podkladů 
pro vyhotovení projektu nebyl znám stav kanalizačních přípojek jednotlivých 
bytových domů a vůbec celkové napojení nejen dešťové kanalizace ze severní 
strany domů. Skutečný stav jsme zjišťovali kamerovou zkouškou. Hledali jsme 

kanalizační šachty podle původních projektů z doby výstavby bytovek na jižní 
straně objektů, které tam však ve skutečnosti nebyly. Po vyhodnocení 
zjištěných skutečností jsme se rozhodli vybudovat pro každý bytový dům novou 
kanalizační šachtu s novým napojením až na hlavní řad. To abychom předešli 
případným zásahům do nových povrchů. Také nové oplocení zahrady Sulanova 
statku nebylo součástí projektu a tedy ani uzavřené smlouvy o dílo. 
A v neposlední řadě jsme řešili stavební připravenost pro případnou 
rekonstrukci samotné budovy Sulanova statku. Už jsme vyřešili přeložení 

plynové přípojky do samostatného plynového pilíře umístěného do oplocení. 
Tato překládka byla v původně vydaných stanoviscích dotčených správců sítí 
při vydání stavebního povolení na rekonstrukci budovy Sulanova statku. 
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se doba výstavby prodloužila. 
 V původním projektu také bylo počítáno s pokácením sakur, které nevhodně 
zasahovali do plánu stavby chodníku. Od kácení těchto stromů jsme 
po dlouhých diskuzích nakonec upustili a pokusili se výsadbu v této době, kdy 
se v intravilánu obce bojuje za každý strom, zachránit. Zachovali jsme 
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je, rozšířili chodník tak, aby alespoň z jedné strany zůstal průchodný pás o šíři 
min. 90 cm. V době výsadby sakur se kopíroval stávající chodník a stará 
výsadba. Proto nyní, pohledově k nově vybudované komunikaci a chodníku, 
nejsou stromy v žádné linii. V případě dožití stromů lze zámkovou dlažbu 
jednoduše přeskládat a další výsadbu již provést v linii chodníku. Po zhotovení 
nového chodníku jsme se setkali s připomínkami, že v případě zaparkování 
vozidla kolem až u obrubníku, nelze v některých místech mezi vozidlem 
a stromem projít. Vážení spoluobčané, řidič takto zaparkovaného vozidla 
porušuje zákon č. 361/2000 Sb., v platném znění, neboť k vozidlu patří, kromě 
kol, i celá karoserie. Tedy jinak řečeno, rozměrem vozidla mohu stát a parkovat 
jen na určeném parkovišti a nesmím přesahovat do chodníku! 
 Další velká diskuze nastala při realizaci oddělovacích pásů mezi vjezdy 
do garáží a komunikací, tzv. rabátek. Tyto vycházejí z požadavků Dopravního 

inspektorátu Policie České republiky, Územního odboru Tachov. Rabátka 
nebyla v původním projektu, na některých místech byla podélná parkovací 
stání. Realizaci těchto prvků jsme prosadili v minimální šíři a jsou zde z důvodu 
bezpečnosti provozu. Vše bylo zhotoveno dle platných norem a předpisů. Také 
chápeme nesouhlasné kroucení hlavou některých uživatelů garáží i jejich 
otázku: Jak tam zajedu, když mi tady zůstane stát nějaké auto a tím 
mi znemožní zajetí do garáže… Zajíždět lze, je to ztížené a vše samozřejmě závisí 
na ohleduplnosti všech majitelů aut, aby před vjezdy nestáli a neztěžovali vjezd 
do garáže svým sousedům. 
 Jako na vše nové si i na jiné stavební řešení musíme zvyknout, protože 
s technickým pokrokem a množstvím aut jdou ruku v ruce i různá legislativní 
zpřísnění a omezení. Nezbývá tedy než si přát, aby nově vzniklá komunikace, 
chodník a sousedící plochy dobře sloužily nejen obyvatelům Kostelní ulice, 

ale i ostatním občanům našeho města. 

 
 

Výzva všem Broďákům, Výrovákům a příznivcům obce Brod 
a osady Výrov 
 
 Město Kladruby bude realizovat výsadbu ovocného stromořadí podél levé 
strany cesty z obce Brod směrem k osadě Výrov. Celkem bude vysázeno 
60 ovocných stromů. Chcete-li se zapojit a zasadit si v této aleji svůj strom 
a stát se tak jeho patronem, napište na email obec@kladruby.cz nebo zavolejte 
na číslo 374 616 711 své kontaktní údaje. Před termínem výsadby budete 

vyrozuměni tak, abyste se mohli zúčastnit. Termín výsadby bude cca počátkem 
měsíce listopadu v závislosti na počasí. Výsadba bude realizována za asistence 
zahradnické firmy do předem připravených jam. Výsadba tak nebude příliš 
fyzicky náročná a bude vhodná pro všechny věkové skupiny. 
 Těšíme se na shledání v Brodě. 

Hana Floriánová 
 

 

mailto:obec@kladruby.cz
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 

 
Zasedání rady města ze dne 18.08.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zápis z 9. kontrolního dne na stavbě „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ 
ze dne 05.08.2021 

 Požadavek na sdělení konkrétního termínu oprav poruch částí vozovky – 

Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby západ I. etapa zhotoviteli - 
STAMOZA s.r.o., Vrázova, 2429/7, Cheb 350 02, IČ 45358800. 
Stanovený termín pro sdělení do 31.08.2021 

 Projednání koordinačního situačního výkresu na akci „Oprava ulice 

Kostelní, Kladruby“- realizace aktualizace 08/2021 s vlastníky garáže 
č. 2 v čp. 263 v Kostelní ulici ze dne 11.08.2021 

 Reakci na návrhy revitalizace kladrubského náměstí od J. B. 
 

Rada města schválila: 
 

 Uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor – 2 místnosti v přízemí 

domu č.p. 85 na náměstí Republiky, Kladruby mezi pronajímatelem – 
Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 
a nájemcem – Kladrubské lesy s.r.o., Milevská 359, Kladruby 349 61, 
IČ 25217771 

 Organizační zabezpečení zastupitelstva na den 08.09.2021 

 Dodavatele Montáž a opravy el. zařízení, práce s montážní plošinou 
Lukasch R., Heřmanova Huť 47, Heřmanova Huť 330 24, IČ 45338647, 
na veřejnou zakázku „Oprava veřejného osvětlení Brod u Stříbra“ 
s nejnižší cenovou nabídkou 134.832,00 Kč bez DPH, cena celkem 

s DPH 163.146,70 Kč 

 Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava veřejného osvětlení Brod 
u Stříbra“ za cenu 163.146,70 Kč včetně DPH. Zhotovitel – Montáž 
a opravy el. zařízení, práce s montážní plošinou Lukasch R., 

Heřmanova Huť 47, Heřmanova Huť 330 24, IČ 45338647 
 

Rada města doporučila: 
 

 ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 1/2021 
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 
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 ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 2/2021 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na území města Kladruby  

 
Zasedání rady města ze dne 01.09.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zápis z 10. kontrolního dne na stavbě „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ 

ze dne 26.08.2021 

 Zápis z 1. kontrolního dne na stavbě „Oprava MK Kladruby, Husova ul., 
část Pozorka, přístup k altánu“ ze dne 26.08.2021 

 Vyjádření advokáta V. P., Praha jako vlastníka pozemku p.p.č. 128/2 

v k.ú. Kladruby u Stříbra k výzvě k odstranění autovraku. Výzva byla 
zaslána M. P., Kladruby, údajnému vlastníku autovraku 

 Žádost o provedení úprav v bytě – výměna stávající vany a umyvadla 

za sprchový kout ze zdravotních důvodů žadatelky. Žadatel – J. D. 
Kladruby 

 Sdělení společnosti STAMOZA s.r.o., Vrázova 2429/7, Cheb 350 02, 

o předpokládaném termínu realizace oprav poruch částí vozovky – 
Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby – západ 1. etapa, zahájení 
oprav od 18.10.2021 s dokončením oprav do 16.11.2021, případně 
v termínu dle možností realizační firmy a dle klimatických podmínek 

 Informaci o nálezu koně Balett dne 22.05.2021 na poli mezi Kladruby a 

Stříbrem. Kůň je nyní ustájen na adrese P. Š., Kladruby. Nahlášeno 
i na Policii ČR a Městský úřad Stříbro, odbor životního prostředí 

 Informaci starostky města ohledně možnosti zpracování příkladového 
typu Studie odtokových poměrů na území naší obce s cílem ve vazbě 
na výstupy Studie na zlepšení jakosti vod na vodním díle Hracholusky. 
Předpokládané finanční výdaje za zpracování studie cca 600 tis. Kč 
v závislosti na velikosti obce, možnost dotace z krajského úřadu 

 Oznámení T. Ch., spoluvlastníka pozemku p.p.č. 580/120 

v k.ú. Kladruby u Stříbra, pozemek určený k výstavbě RD lokalita 
Kladruby – západ, 1. etapa, ohledně zjištění nefunkční kanalizační 
přípojky na jednotnou kanalizaci, zaslána fotodokumentace stavu. 
Záležitost bude dále řešena 
 

Rada města schválila: 
 

 Na základě vyjádření dendroložky Agentury ochrany přírody a krajiny ČR 
Správy CHKO o stavu stromu – dubu rostoucího na části p.p.č. 137/1 
v k.ú. Kladruby u Stříbra (u řadových u garáží) z důvodu výskytu 
lesklokorky. Strom je napaden na bazální části, kde probíhá rozklad 
dřeva a kotevních kořenů, pokácení předmětného 1 ks dubu 
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 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 24382021 maximálně 
do výše 100.000,- Kč. Příjemce – Město Kladruby, náměstí Republiky 
89, Kladruby 349 61, IČ 00259888, Poskytovatel – Plzeňský kraj, 
Škroupova 18, Plzeň 306 13, IČ 70890366. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí účelové dotace určené na projekt s názvem „Snížení 
degradace zemědělské půdy, zamezení erozi – výsadba rozčleňovacího 
pásu na části p.p.č. 2392 v k.ú. Kladruby u Stříbra“ 

 Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem – Město Kladruby, náměstí 

Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a obdarovaným – LMK 
Holýšov p.s. SMČR, Tovární 115, Holýšov 345 62, IČ 08558736. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky v hodnotě 5.000,- Kč 
na činnost letecko-modelářského klubu působícího při ZŠ Kladruby 
na rok 2021 

 Zařazení žádosti R. G., Zbůch do seznamu žadatelů o byt v DPS 

 Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem – Obec Kostelec, Kostelec 

č.p. 34, Stříbro 349 01, IČ 0047929 a obdarovaným – Město Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí finanční částky v hodnotě 3.000,- Kč 
na organizační zajištění turistického pochodu (Kladrubská desítka + 
Kostelecká míle) 

 Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem – Obec Hněvnice, Hněvnice 1, 

Nýřany 330 23, IČ 47733454 a obdarovaným – Město Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí finanční částky v hodnotě 3.000,- Kč 
na organizační zajištění turistického pochodu (Kladrubská desítka + 
Kostelecká míle) 

 Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem – Město Stříbro, Masarykovo 

náměstí 1, Stříbro 349 01, IČ 00260177 a obdarovaným – Město 
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888. 
Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky v hodnotě 3.000,- Kč 
na organizační zajištění turistického pochodu (Kladrubská desítka + 
Kostelecká míle) 

 Uzavření Smlouvy o dílo č. 17/2021 na akci „Snížení degradace 

zemědělské půdy, zamezení erozi – výsadba rozčleňovacího pásu v k.ú. 
Kladruby u Stříbra mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – Vladislav Janouch, 
Kostelec 74, Stříbro 349 01, IČ 05038791 za cenu 188.443,46 Kč 

včetně DPH 
 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit Rozpočtové opatření č. 4 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.-
IV-12-0013129/VB/1 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 
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Děčín 405 02, IČ 24729035. Dotčený pozemek p.p.č. 2554 
v k.ú. Kladruby u Stříbra, rozsah věcného břemene je 140 m2. Výše 
jednorázové úhrady je 2.325,- Kč + DPH 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.-
IV-12-0012435/VB/003 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 
Děčín 405 02, IČ 24729035. Dotčené pozemky st.p.č. 6/1, p.p.č. 797/1 
a 797/3 v k.ú. Vrbice u Stříbra, rozsah věcného břemene je 5,81 m2. 

Výše jednorázové úhrady je 1.000,- Kč + DPH 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.-
IV-12-0015176/VB/002 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 
Děčín 405 02, IČ 24729035. Dotčený pozemek p.p.č. 2554, 202/3, 

2066/1 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra, rozsah věcného břemene 
je vymezen v geometrickém plánu č. 886-592/2020, 26 m2. Výše 
jednorázové úhrady je 1.000,- Kč + DPH 

 ZM schválit odprodej pozemků st.p.č. 82/2 o výměře 248 m2 a p.p.č. 
1808 o výměře 167 m2 vše v k.ú. Brod u Stříbra za cenu 60,- Kč/1 m2 + 
DPH + náklady spojené s prodejem nemovitosti (poplatek za vklad 
práva do katastru nemovitostí a náklady na vytyčení hranic pozemku). 
Žadatelé – K. a A. Š., Stříbro 

 ZM neschválit odprodej části pozemku p.p.č. 1784 v k.ú. Brod u Stříbra 

o výměře cca 2 000 m2. Žadatel – J. R., Plzeň  

 ZM neschválit odprodej pozemku p.p.č. 202/19 k.ú. Kladruby u Stříbra 

o výměře 4 258 m2. Žadatel – Zevyp spol. s.r.o., náměstí Republiky 35, 
Kladruby 349 61, IČ 18251455 

 ZM schválit výši místního poplatku za odkládání komunálního odpadu 

z nemovité věci ve výši 0,55 Kč/1 litr odpadu 
 

Rada města neschválila: 
 

 Žádost Z. K., Spálené Poříčí o přidělení bytu č. 5 v DPS z důvodu 

upřednostnění žadatele s trvalým bydlištěm ve správním obvodu města 
Kladruby 

 Oplocení části pronajatého pozemku p.p.č. 580/145 o výměře 390 m2 
v k.ú. Kladruby u Stříbra. Žadatel – L. K., Kladruby 
 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Novostavba rodinného 

domu na p.p.č. 2493/17 v k.ú. Kladruby u Stříbra“, lokalita Kladruby - 
západ, 2. etapa. Investoři – T. N. a Š. H., Stříbro 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Rodinný dům RD – 24z 

ZEFYRS stavba na p.p.č. 2493/34 a 580/154 v k.ú. Kladruby 
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u Stříbra“, lokalita Kladruby – západ, 2. etapa. Investoři – Bc. J. V., 
Kaznějov a Ing. E. V. Kladruby 

 K předložené projektové dokumentaci na stavbu „Novostavba přístřešku 
pro dobytek na p.p.č. 1544 v k.ú. Tuněchody u Stříbra“. Investor – 
Ing. J. V. CSc., Plzeň za předpokladu, že je předmětná stavba v souladu 
s platným Územním plánem obce Kladruby 

 

Zasedání rady města ze dne 15.09.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Protokol z Hlavní technické prohlídky stavby „Oprava ulice Kostelní, 
Kladruby“ ze dne 09.09.2021 

 Odstoupení z vedoucího pracovního místa – Ředitel Regionálního muzea 
Kladrubska ke dni 31.10.2021 

 Oznámení Městského úřadu Stříbro, odbor výstavby a územního 

plánování, Masarykovo náměstí 1, Stříbro 349 01 o odvolání účastníků 
řízení k vydání dodatečného povolení pro stavbu „Posklizňová linka 
AGRONED, Kladruby p.č. 202/9“ 

 Ukončení výjimky z povinnosti užívání pneumatik pro zimní provoz 

na vozidlech jednotek požární ochrany o maximální přípustné 
hmotnosti nad 3 500 kg ke dni 31.10.2021 

 Seznam pohledávek za nájem a služby za byty a nebytové prostory 
k 15.09.2021 

 

Rada města schválila: 
 

 Zařazení žádosti S. T., Kladruby do seznamu žadatelů o byt v DPS 

 Zařazení žádosti S. T., Kladruby do seznamu žadatelů o byt 

 Zařazení žádosti A. B., Stříbro do seznamu žadatelů o byt s tím, 
že při přidělování bytu budou upřednostňováni žadatelé ze správního 

obvodu města Kladruby 

 Prodloužení platnosti nájemní smlouvy na byt č. 7 od 01.11.2021 
do 31.10.2023. Nájemce – A. Z. Kladruby 

 Žádost o udělení výjimky z doby nočního klidu na den 25.09.2021 

v Kulturním domě v Kladrubech z důvodu svatby žadatelky. Žadatel – 

I. M., Kladruby. Noční klid bude touto akcí narušen 25.09.2021 
od 22:00 do 26.09.2021 do 02:00 hodin 

 Navýšení finančního příspěvku na realizaci běžeckého závodu 

„Kladrubská pětka“ ve výši 2.000,- Kč na nákup medailí do dětského 
závodu. Žadatel – T. J., Kladruby. Žadatel doloží doklady o nákupu cen 
a na základě toho bude příspěvek vyplacen. 
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 Výpůjčku nebytových prostor od 01.01.2022 do 31.12.2025: 
- Kladrubský divadelní spolek, náměstí Republiky 85, Kladruby, 

2 místnosti v 1. patře 
- ZO ČSV Kladruby – včelařský kroužek, náměstí Republiky 85, 

Kladruby, 1 místnost v 1. patře  
- Ekocentrum Tymián z.s., Husova 6, Kladruby, 2 místnosti 

v přízemí + 1 místnost v 1. patře  
- Rybářský spolek Milevo, P. N., Milevo 36, bývalá prodejna  

- Rybářský kroužek Kladruby, Kostelní 99, Kladruby, 1 místnost 
v přízemí 

 
Rada města neměla námitek: 

 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Úprava výrobní a skladové 

haly C2 – expanze, k.ú. Ostrov u Stříbra – ZUR a ZSDP 3“. Žadatel - 
RotaGroup a.s., Na Nivách 956/2, Praha 4, 141 00 – snížení výšky haly 

 

Rada města neschválila: 
 

 Žádost L. J., Kladruby o výměnu kuchyňské linky v bytě a lina v kuchyni 
z důvodu dluhu na nájemném 

 Poskytnutí daru na financování činností spolku pracujícího ve prospěch 

obcí a měst v oblasti odpadového hospodářství. Žadatel – 
NAŠE ODPADKY z.s, Uherčice 339, Uherčice 691 62, IČ 10722289 

 

Rada města schválila zveřejnění záměru:  
 

 Pronájmu nebytových prostor bývalé vodárny na st.p.č. 338 

v k.ú. Kladruby u Stříbra a p.p.č. 133/2 v k.ú. Pozorka u Kladruby 
od 01.01.2022 do 31.12.2024 

 Pronájmu nebytových prostor 1 místnost + soc. zařízení (za účelem 

poskytování služeb kadeřnictví), Stříbrská 372, Kladruby 349 61 
od 01.01.2022 do 31.12.2024 

 Pronájmu nebytových prostor celého objektu Kulturního domu 

(vč. Restaurace U Koruny), Revoluční 80, Kladruby 349 61 
od 01.01.2022 do 31.12.2024 

 Pronájmu nebytových prostor v přízemí budovy na náměstí Republiky 89 

(za účelem poskytování služeb - masáže), Kladruby 349 61 
od 01.01.2022 do 31.12.2024 

 Pronájmu nebytových prostor Pohostinství Brod u Stříbra 51, Stříbro 

349 01 od 01.01.2022 do 31.12.2024 

 Pronájmu nebytových prostor zemědělské stavby na st.p.č. 7 

v k.ú. Tuněchody u Stříbra od 01.01.2022 do 31.12.2024 
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Zasedání rady města ze dne 29.09.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zápis č. 12/21 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného 

dne 22.09.2021 

 Předloženou projektovou dokumentaci na akci „Likvidace OV – osada 

Výrov“. Žadatel – ZAKRA s.r.o., Sokolovská 784/41, Plzeň 323 00, 
IČ 08064458 s tím, že rada města ukládá starostce zajistit příslušnou 
smlouvu s provozovatelem (ošetření vlastnických práv, práv 
a povinností města) 

 Žádost o pronájem části p.p.č. 2217 o výměře 210 m2 a části 

st.p.č. 331/2 o výměře 400 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra. Žadatel – 

Zevyp spol. s.r.o., náměstí Republiky 35, Kladruby 349 61, 
IČ 18251455 

 

Rada města schválila: 
 

 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 34002021 mezi 

poskytovatelem – Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 306 13, 
IČ 70890366 a příjemcem – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888. Předmětem smlouvy je poskytnutí 
účelové finanční dotace v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova 
Plzeňského kraje 2021 na akci „Vybudování přístřešku pro uskladnění 
historické zemědělské techniky“ ve výši 260.000,- Kč 

 Uzavření Smlouvy č. 03142011 o poskytnutí podpory ze Státního fondu 

životního prostředí České republiky mezi poskytovatelem – Státní fond 
životního prostředí ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11, 148 00, 
IČ 0020729 a příjemcem podpory – Město Kladruby, náměstí Republiky 
89, Kladruby 349 61, IČ 00259888. Předmětem smlouvy je poskytnutí 
dotace ve výši 1.066.437,- Kč na akci „Tuněchody u Stříbra – připojení 
vodního zdroje HV-1 na objekt ATS“ 

 Cenovou nabídku a následné objednání pokácení 2 ks stromů – 

1 ks 1 větev vzrostlé vrby v obci Láz na části p.p.č. 2008/10 za cenu 
2.450,- Kč, 1 ks suchá lípa na části p.p.č. 1994 v obci Milevo za cenu 
1.900,- Kč vše bez DPH. Zhotovitel – Alpstyl s.r.o., Plzeňská 542, 
Stříbro 349 01, IČ 26337657 

 Cenovou nabídku a následné objednání pokácení 1 ks stromu (dub) 

v Kladrubech na části p.p.č. 137/1, dub napadený houbou 
lesklokorkou, za cenu 3.500,- Kč bez DPH + 315,- Kč doprava. 
Zhotovitel - Karel Jukl, Skviřín 26, Bor 348 02, IČ 76179826 

 Úhradu nákladů vynaložených na zjištění příčiny neprůchodnosti 

splaškové kanalizační přípojky k pozemku p.p.č. 580/120 
v k.ú. Kladruby u Stříbra, pozemek určený k výstavbě RD lokalita 
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Kladruby západ 1. etapa, na základě předložených dokladů žadatelem 
(vlastníkem pozemku) ve výši 13.820,- Kč. Žadatel – T. Ch., Kožlany  

 Cenovou nabídku a následné objednání provedení úprav v koupelně 
v bytě ve Hřbitovní 299 v Kladrubech za cenu 22.730,- Kč bez DPH. 
Zhotovitel – Martin Ende, Revoluční 366, Kladruby 349 61, 
IČ 72211890 

 Zařazení žádosti J. Z., Kladruby do seznamu žadatelů o zahrádku 

 Přidělení bytu č. 5 v DPS v Kladrubech J.E., Stříbro 

 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 02/2021 – „Oprava ulice 

Kostelní, Kladruby“ se zhotovitelem STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 
Jinonice, Praha 5 158 00, IČ 60838744. Předmětem dodatku je 
vyúčtování víceprací, méněprací a slevy za nerovnost povrchu výsledná 
cena 185.023,35,- Kč bez DPH 

 Zveřejnění výzvy k předložení nabídky na akci „Rekonstrukce sálu – 

výměna podlahové krytiny“ včetně příloh, Brod u Stříbra, nemovitost 
čp. 51 – zadávací podmínky a návrh Smlouvy o dílo 

 Uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě uzavřené 08.10.2019. 
Předmětem dodatku je snížení výměry propachtovaného pozemku 
na p.p.č 1825 v k.ú. Brod u Stříbra na 5800 m2 za cenu 5250,- Kč/ha 
z důvodu nemožnosti zemědělského obhospodařování části pozemku 
(4943 m2) - zarostlé náletovými křovinami. Žadatel – Miroslav Pospíšil, 
Těchlovice 29, Stříbro 349 01, IČ 41641337 

 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti 

č. IV-12-0017249/SOVB/01 „Milevo, TC, p.č. 9/1, kNN“ mezi městem 
Kladruby, náměstí Republiky 89. Kladruby 349 61, IČ 00259888 
a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČ 24729035. 
Dotčený pozemek p.p.č. 1994, 1113/3 a 1933/1 vše v k.ú. Milevo. 
Výše jednorázové úhrady 2.000,- Kč + DPH 

 

Zasedání rady města ze dne 13.10.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zápis č. 25/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

29.09.2021 

 Protokol o předání a převzetí díla „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ 

ze dne 06.10.2021 
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Rada města schválila: 
 

 Cenovou nabídku a následné objednání výsadby zeleně v Kladrubech, 

Kostelní ulice. Zhotovitel ZAHRADNICTVÍ Ing. Jaroslav Král, Ledce 328, 
Ledce 330 14, IČ 72211989 

 Cenovou nabídku a následné objednání vypracování projektu sadových 

úprav u obytné zóny v Kladrubech, lokalita západ za 2. etapou výstavby 
RD směrem k valu za cenu 62.000,- Kč. Zhotovitel - Projekce krajinné 
a sídelní zeleně Jitka Dlouhá, Mohylová 84, Plzeň 312 00, IČ 41651596 

 Vydání rozhodnutí Městským úřadem Kladruby ve věci povolení pokácení 

celkem 4 ks stromů rostoucí na části p.p.č. 1653/2 
v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov); 1 ks jasan, 1 ks javor, 2 ks bříza, žadatel 
– vlastník pozemku P. F., Zruč – Senec 

 Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor celého objektu 

Kulturního domu (vč. Restaurace U Koruny), Revoluční 80, Kladruby 
349 61, jedinému žadateli a dosavadnímu nájemci Martině Švarcové, 
Zadní 355, Kladruby s platností od 01.01.2022 do 31.12.2024 
za dosavadních podmínek  

 Zařazení žádosti K. K., Stříbro do seznamu žadatelů o byt v DPS  

 Cenovou nabídku a následné objednání dokumentace pro společné řízení 

územní a stavební povolení na akci „Kladruby, ulice Zahradní“ za cenu 
253.116,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Ing. Martina Pavlíková, 
Slovanské údolí 313/71, Plzeň 318 00, IČ 88204154 

 Uzavření dohody o ukončení platnosti pachtovní smlouvy k pozemku 

p.p.č. 52/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra k datu 31.12.2021 na základě 
žádosti dosavadního pachtýře – dosavadní pachtýř E. F., Tachov  

 Zhotovitele veřejné zakázky „Rekonstrukce sálu – výměna podlahové 

krytiny“ Brod u Stříbra čp. 51 společnost JAMA PROFI s.r.o., 
Pod Kostelem 118, Rokycany 337 01, IČ 27994953 s nejnižší cenovou 
nabídkou 523.762,- Kč bez DPH, cena celkem s DPH 633.752,02 Kč 

 Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce sálu – výměna podlahové 

krytiny“ Brod u Stříbra čp. 51 za cenu 633.752,02 Kč včetně DPH. 
Zhotovitel - JAMA PROFI s.r.o., Pod Kostelem 118, Rokycany 337 01, 
IČ 27994953  

 Podání žádosti o dotaci na akci „Chodník pro pěší Brod u Stříbra“ 

do 8. výzvy „MAS Český Západ, z.s. - IROP – Bezpečnost dopravy 
a Cyklodoprava – III.“ 

 

Rada města doporučila: 
 

 ZM neschválit odprodej části pozemku p.p.č. 580/145 v k.ú. Kladruby 

u Stříbra. Žadatel L. a J. K., Kladruby. Důvod – podzemní vedení 
el. en., na obou hranicích pozemku pilíř el. en., není snížení 
přejezdového chodníku 
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 ZM schválit uzavření Dohody o uznání závazku včetně splátkového 
kalendáře uzavřené mezi městem Kladruby a manželi M. a E. B., 
Kladruby, ve výši 11.778,- Kč, výše měsíční splátky 500,- Kč 
(23 splátek), poslední splátka 278,- Kč. Splátky budou hrazeny od října 
2021. Jedná se o úhradu dlužného nájemného 

 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci na stavbu „DČOV pro RD čp. 23 

v Milevě“, investor V. B., Stříbro 

 K předložené projektové dokumentaci na stavbu „Kladruby, TC, 

p.č. 143/6 – kNN“, předmětem stavby je připojení nového odběrného 
místa připojením do nové kabelové skříně umístěné na parcele 

p.p.č. 143/6 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

 K předložené projektové dokumentaci na stavbu „Rodinný dům Kladruby, 

č. parc.2493/18“, lokalita výstavby RD Kladruby – západ 2. etapa. 
Investor – L. P., Stříbro a L. Ž., Stříbro 

 K předložené projektové dokumentaci na stavbu „Rodinný dům – NOVA 
101/38°+ garáž“ k.ú. Kladruby u Stříbra, par.č. 580/152, lokalita 
výstavby RD Kladruby – západ 2. etapa. Investor – V. D., Most a M. J., 
Heřmanova Huť 

 

Rada města schválila zveřejnění záměru: 
 

 Pronájmu pozemku p.p.č. 52/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře 1165 m2 

za účelem zřízení zahrady a její údržby od 01.01.2022 do 31.12.2022  
 

Rada města neschválila: 
 

 Vložení volných finančních prostředků města za účelem jejich zhodnocení 

do jakéhokoli fondu či termínovaného vkladu do J&T Banky 
 

Zasedání zastupitelstva města ze dne 08.09.2021 
 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 
 

 Zápis č. 24/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

dne 09.06.2021 

 Zápis č. 11/21 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného 

dne 30.06.2021 

 
 
 



ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU                5/2021 

 

 

16 

 

Zastupitelstvo města schválilo: 
 

 Rozpočtové opatření č. 4 

 Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 1/2021 o místním 

poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

 Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 2/2021 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na území města Kladruby 

 Výši místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci ve výši 0,55 Kč/1l odpadu 

 Odprodej pozemků st.p.č. 82/2 o výměře 248 m2 a p.p.č. 1808 o výměře 

167 m2 vše v k.ú. Brod u Stříbra za cenu 60,- Kč/1 m2 + DPH + 
náklady spojené s prodejem nemovitosti (poplatek za vklad práva 

do katastru nemovitostí a náklady na vytyčení hranic pozemku). 
Žadatelé – K. a A. Š., Stříbro 

 Odprodej pozemku p.p.č. 1460 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 

64 m2 za cenu 54,- Kč/1 m2 + náklady spojené s prodejem nemovitosti 
(poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a náklady na vytyčení 
hranic pozemku. Žadatel – J. Ř., Stříbro 

 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017881/1/VB mezi městem 
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ 
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČ 24729035. Dotčený 
pozemek p.p.č. 2554 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Rozsah věcného 
břemene 114 bm. Výše jednorázové úhrady 7.200,- Kč + DPH 

 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č- IV-12-

0014793/VB/001 „Kladruby TC, p.č. 1960/14, kNN“ mezi městem 
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ 
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČ 24729035. Dotčený 
pozemek p.p.č. 2061/16 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Výše jednorázové 
úhrady je 1.000,- Kč + DPH 

 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.-IV-12-

0013129/VB/1 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 
Děčín 405 02, IČ 24729035. Dotčený pozemek p.p.č. 2554 
v k.ú. Kladruby u Stříbra, rozsah věcného břemene je 140 m2. Výše 
jednorázové úhrady je 2.325,- Kč + DPH 

 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.-IV-12-

0012435/VB/003 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 
Děčín 40502, IČ 24729035. Dotčené pozemky st.p.č. 6/1, p.p.č. 797/1 
a 797/3 v k.ú. Vrbice u Stříbra, rozsah věcného břemene je 5,81 m2. 
Výše jednorázové úhrady je 1.000,- Kč + DPH 

 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č.-IV-12-
0015176/VB/002 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 
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Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 
Děčín 405 02, IČ 24729035. Dotčený pozemek p.p.č. 2554, 202/3, 
2066/1 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra, rozsah věcného břemene 
je vymezen v geometrickém plánu č. 886-592/2020. Výše jednorázové 
úhrady je 1.000,- Kč + DPH 

 

Zastupitelstvo města neschválilo:  
 

 Odprodej části pozemku p.p.č. 1784 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 

cca 2000 m2. Žadatel – J. R., Plzeň  

 Odprodej pozemku p.p.č. 202/19 k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 

4258 m2. Žadatel – Zevyp spol. s.r.o., náměstí Republiky 35, Kladruby 
349 61, IČ 18251455 

 
Kateřina Hlinková 

 
 

Jak jsme volili v Kladrubech do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky 8.10.-9.10.2021 

 

Kladruby - celkem 
Název strany Platné hlasy 

ANO 2011 250 

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 142 

Svoboda a přímá demokracie 88 

PIRÁTI a STAROSTOVÉ 88 

Strana zelených 54 

Komunistická str. Čech a Moravy 47 

ČSSD 39 

PŘÍSAHA Roberta Šlachty 17 

VOLNÝ blok 14 

Trikolora Svobodní Soukromníci 8 

Švýcarská demokracie 2 

Otevřeme ČR normálnímu životu 2 

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 1 

Koruna Česká 1 

Okrsek 1 – Kladruby a Milevo 
Název strany Platné hlasy 

ANO 2011 220 

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 122 

PIRÁTI a STAROSTOVÉ 73 

Svoboda a přímá demokracie 69 

Strana zelených 51 

Komunistická str. Čech a Moravy 42 
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ČSSD 33 

PŘÍSAHA Roberta Šlachty 16 

VOLNÝ blok 13 

Trikolora Svobodní Soukromníci 7 

Otevřeme ČR normálnímu životu 2 

Švýcarská demokracie 1 

ALIANCE NÁRODNÍCH SIL 1 

Koruna Česká 1 

Okrsek 2 – Brod a Tuněchody 
Název strany Platné hlasy 

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 17 

ANO 2011 15 

Svoboda a přímá demokracie 11 

PIRÁTI a STAROSTOVÉ 8 

ČSSD 3 

Strana zelených 1 

Komunistická str. Čech a Moravy 1 

PŘÍSAHA Roberta Šlachty 1 

VOLNÝ blok 1 

Trikolora Svobodní Soukromníci 1 

Švýcarská demokracie 1 

Okrsek 3 – Vrbice a Láz 
Název strany Platné hlasy 

ANO 2011 15 

Svoboda a přímá demokracie 8 

PIRÁTI a STAROSTOVÉ 7 

Komunistická str. Čech a Moravy 4 

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 3 

ČSSD 3 

Strana zelených 2 

 

Sběr objemného a nebezpečného odpadu 
 

Sběr objemného odpadu, elektroodpadu a pneumatik ve spádových obcích 

 20.11.2021:   Vrbice u Stříbra   08:00 – 08:30 hod. 
       Láz u Kladrub   08:45 – 09:15 hod. 

       Brod u Stříbra   09:45 – 10:15 hod. 
       Tuněchody    10:30 – 11:00 hod. 
       Milevo      11:30 – 12:00 hod. 

 v prostoru u kontejnerů 

 

Sběr nebezpečného odpadu ve spádových obcích 

 22.11.2021:                                                14:00 – 17:00 hod. 

 v prostoru u kontejnerů              
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Informace o vývozu a platbě popelnic od 1.1.2022 

 

 Na základě podmínek nového zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, vstupuje 
a přechází s platností od 1.1.2022 k povinnosti města vybírat místní poplatek 
za svoz komunálních odpadů a to na základě obecně závazné vyhlášky 

p místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 
schválené Zastupitelstvem města Kladruby dne 8.9.2021. Ta je zveřejněna 
na webu města. 
 Níže je uveden formulář „Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu 
poplatku“. Ten je určen pro fyzické osoby a společenství vlastníků jednotek, 
vždy pro jednoho zástupce jedné nemovitosti. Zjednodušeně řečeno – kdo platil 
dosud EKO-SEPARU s.r.o. Nýřany, měl by nyní platit úřadu Kladruby.  
 Vyplněný dotazník doručte zpět na MěÚ Kladruby nejpozději do 30.11.2021. 

MěÚ Kladruby obdržená ohlášení zpracuje a následně dle výsledku službu dále 
objedná u EKO-SEPARU s.r.o. Nýřany, který i nadále bude služby poskytovat. 
 

Vysvětlivky k ohlášení: 
Kapacita (velikost) popelnice: 
110 l – plechová popelnice  
120 l – plastová popelnice (nejčastější běžná velikost)  
240 l – plastová velká popelnice  

1100 1 – popelnice na kolečkách, většinou u bytových domů  
 
Výpočet roční platby při používání nádoby 120 l - nejčastější velikost popelnice  
Při výsypu 1 x   7 dní =  3.432,-Kč 
Při výsypu 1 x 14 dní =  1.716,-Kč 
Při výsypu 1 x měsíc  =     792,-Kč  
 
 Splatnost poplatku je za období od 1. ledna do 30. června nejpozději 
do 15. července příslušného kalendářního roku a za období od 1. července 
do 31. prosince nejpozději do 15. ledna následujícího kalendářního roku. 
 V průběhu měsíce února budeme distribuovat známky na popelnici. Touto 
známkou je nutné označit popelnici nejpozději do 31. března, jinak dále nebude 
výsyp popelnice zajišťován. 
 Veškeré změny v četnosti vývozu či ohledně velikosti nádoby je nutné hlásit 
na MěÚ Kladruby u p. Tiché a to nejpozději do 25. dne v měsíci s platností 
od 1. dne následujícího měsíce. 

 Pokud má plátce (občan) v užívání nádobu (popelnici) od společnosti EKO-
SEPAR s.r.o. Nýřany, zůstává toto užívání i nadále v platnosti a v evidenci této 
společnosti. 
 Pro nové plátce (občany) lze poskytnout nové nádoby za platných podmínek 
také od společnosti EKO-SEPAR s.r.o. Nýřany. 
 Právnické osoby a fyzické osoby podnikající zůstávají stále ve smluvním 
vztahu se společností EKO-SEPAR s.r.o. Nýřany. 
 V případě jakýchkoli dotazů či nejasností se na nás neváhejte obrátit, rádi 
Vám vše objasníme.               Václava Tichá 
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Ohlášení poplatkové povinnosti k místnímu poplatku 

 
Poplatníkem je každá fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, 
nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba.  
Plátcem poplatku je společenství vlastníků jednotek, pokud pro dům 
vzniklo, nebo vlastník nemovité věci v ostatních případech. 

 
Kapacita (velikost) nádoby na odpad (popelnice): .................................... 
 
Četnost vývozu:  1x týdně 
      1x za 14 dní 
      1x měsíčně 

Požadovanou četnost zaškrtněte 
 

Poplatková povinnost vzniká od 01.01.2022.  
 
Jméno a příjmení poplatníka/plátce: ..................................................... 
Rodné číslo/IČ: ..................................................................................... 
Adresa trvalého bydliště (včetně PSČ): ................................................... 
Adresa kontaktní (doručovací): .............................................................. 
Telefonní kontakt: ................................................................................. 
E-mail: ................................................................................................. 
Adresa bytu(bytů), rodinného domu (domů), kde není hlášena žádná osoba 
k pobytu (číslo popisné, evidenční, název obce, části obce): ...................... 
 
 Výše sdělené osobní údaje budou využity pro zpracování místních poplatků 
a ostatních plateb náležející MěÚ Kladruby: místní poplatek za odkládání 
odpadu z nemovité věci, poplatek za psa, nájem či pacht pozemku, za pronájem 
hrobového místa. 
 
 Prohlašuji, že veškeré údaje jsem uvedl(a) podle nejlepšího svědomí, jsem 
si vědom(a) důsledků v případě uvedení nepravdivých nebo neúplných údajů 
a souhlasím s jejich zpracováním dle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zák .č. 
110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 
 

 Veškeré s tím související skutečnosti se řídí dle výše uvedeného nařízení 
a zákona.  
 
 
         ………........................................... 

                   Podpis poplatníka 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 

 
Mateřská škola informuje: 
 

Hurá, máme nové hřiště! 
 
 V době letních prázdnin se na 
zahradě u třídy Sluníček 
vybudovala první část nového 
hřiště. 
 Ze zahrady byl odstraněn 
starší dřevěný hrad, 

který nevyhovoval bezpečnostním 
podmínkám a nahradila ho nová 
herní věž, sluníčko v 3D provedení 
a nový povrch z měkkého 

pryžového materiálu. 
 Během prvních dvou měsíců 
v novém školním roce se na hřišti 
stihly vystřídat všechny třídy MŠ. 
Děti si užívaly pěkného 
podzimního počasí a hřiště se shledalo s velkým úspěchem. 
 Velké díky patří Městskému úřadu v Kladrubech a hlavně panu 
místostarostovi M. Havránkovi, který na výstavbu nového hřiště v době letních 
prázdnin dohlížel. 

Zuzana Křížová 
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Podzimní radovánky u Koťat 

 
 Přivítání podzimního období 
u Koťat začalo „jablíčkovou vůní“. Děti 
se za pomoci p. učitelek daly do 
pečení štrúdlů, jablečné buchty, 
výroby ovocného salátu a sušení 
křížal. Naučily se píseň „O jablůňce“ 
a básničku „Dvě jablíčka“. 
Nezapomněly ani na poznávání 
zeleniny. Vytvořily si pana a paní 
Cukeťákovi a vyrobily zeleninové 
špízy. Nesměla chybět ani píseň „Lečo“ a báseň „Sklízím, sklízím zeleninu“. 

Také si zaskákaly v pytlích a hledaly zatoulané brambory. Připomněli jsme si 
důležitost vitamínů a ochranu proti bacilům. 
 Koťata se vydala na procházku do podzimní přírody, kde sbírala kaštany, 
žaludy, trnky, šípky a barevné listy. Přírodniny děti využijí pro tvoření, ale také 
nezapomene v zimě na krmení zvěře. 
 Přejeme všem slunečné dny a hezké podzimní tvoření. 

Šárka Ježová, Petra Kertysová 
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MŠ žije kulturou 

 
Na začátku září jsme se konečně opět setkali ve svých třídách a radost 
ze setkání všech kamarádů byla obrovská. Kromě stávajících dětí, jsme přivítali 
s nadšením i nové tváře. 
Když se děti seznámily s prostory mateřské školy a přilehlých dětských hřišť, 
vzaly jsme je i na prozkoumání nejbližšího okolí a mimo jiné také i na tradiční 
výstavu kladrubských fotografů a výtvarníků na Starou poštu. 
Vystavené fotografie se všem velmi líbily, dost podrobně jsme si o obrázcích 
povídali. Také nás zaujala drátkovaná srdíčka, tečkami zdobené předměty 
a malované obrazy zvířat. Děti měly spousty nápadů, jak by se neznámá zvířata 
mohla jmenovat. 
Další kulturní zážitek si pro nás připravilo divadlo Kolem z Prahy. 

V Regionálním muzeu Kladrubska jsme se sešli na pohádce „Princezny jsou 
na draka“. Pohádka o králi, Mařence, ježibabě a drakovi děti nadchla. Možná 
se v lese u draka maličko bály, ale většinou to byla velká legrace se šťastným 
koncem. 

Všichni doufáme, že i v dalších měsících budeme do divadla chodit dál, protože 
máme objednané pohádky na každý měsíc. Ve světě kouzel a pohádkových 
příběhů se ukryjí velké pravdy, příběhy i poučení. Děti si je samy najdou 
a velmi dobře jim rozumí. Byla by velká škoda o takové zážitky přijít. 
 

Marcela Jandíková, Eva Pomyjová 
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Podzimní projektový den u Sluníček 

 
S paní Petrou Čechurovou za námi 
přišli 4 skřítci podzimníčci. 
Se skřítkem Listovníčkem jsme 
určovali barvy podzimního listí, 
se kterým jsme tančili ve větru. 
S druhým skřítkem Úrodníčkem jsme 
poznávali zeleninu, ovoce a další 
plody, které dozrávají na podzim. 
A také jsme mu ji pomáhali sklidit. 
S třetím skřítkem Pelíškem jsme 
zvířátkům shromáždili zásoby 

na zimu. Pro veverku jsme museli 
cestou lesem nasbírat oříšky a pro 
ježka žížaly. Ježečka jsme pak zachumlali do listí, aby se mu pěkně spalo. 
Se čtvrtým skřítkem Houbovníčkem jsme posbírali v lese houby, které jsme 
vyhledávali v Atlasu hub a určovali, zda jsou jedlé či ne. Pak nás skřítkové vzali 
na procházku podzimní přírodou. 

 V parku jsme si hráli se spadaným 
listím, vyráběli přírodní podzimní parfém 
a barevný náramek. Děti pozorovaly okolní 
přírodu pomocí barevných okének nebo se 
zrcátky barevnost podzimních větví 
stromů. Nejvíce zábavy si užily 
s barevnými poletuchami. Nevíte co to je? 

Barevné šátky se zátěží, které si děti 
mohou roztočit a poslat do vzduchu. 
 Celé dopoledne si děti velmi užívaly 
a díky podzimu, počasí a aktivitám paní 

Petry Čechurové budou mít nač vzpomínat. Děkujeme – děti a učitelky MŠ 

 
Zuzana Křížová, Lenka Jandíková, Pavlína Tvrzová 

 
 
Drakiáda 
 
 Na drakiádu jsme se těšili dlouho dopředu. Uskutečnila se ve středu 20. 10. 
2021. Od rána jsme oknem pozorovali počasí, báli jsme se, že s teplem nebude 
žádný vítr. Ale už dopoledne při venkovních hrách jsme vítr cítili a těšili se ještě 
víc. Někdo z nás už si draka donesl do školky ráno. Někdo nám o něm alespoň 
vyprávěl a my se těšili, až ho odpoledne uvidíme. A že se bylo na co koukat! 
 Jakmile jsme došli na pole nad poštou, draci byli na nebi během chvilky. 
A bylo jich, že nešli ani spočítat. 
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 Přišli nejen rodiče, ale i babičky, dědečkové, tety… a všichni byli nadšeni. 
My děti, že draci létají tak vysoko, dospělí, že se všechno povedlo a můžeme 
si drakiádu spolu užít. 
 Na rozloučenou jsme dostali medaili, diplom a malou dobrotu. Bylo to moc 
pěkné odpoledne. Děkujeme za něj. 

Děti z MŠ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zprávičky ze školičky 
 

 Mateřská škola má pro letošní školní rok zapsáno 63 dětí. Tento počet 
se během roku vždy zvyšuje. Z toho je 22 dětí předškolního věku nebo dětí 
s odkladem školní docházky. 
 Ve třídě Berušky a Broučci jsou děti ve věku 3-5 let, jedna holčička je 2letá. 
 Třídy Koťata a Sluníčka navštěvují děti 3-7leté. 
 Personální obsazení školy zůstává stejné, jako v loňském školním roce. 
 Mateřská škola pracuje podle nového školního vzdělávacího programu 
“Duhový rok”, s jehož obsahem se můžete seznámit na webových stránkách 
školy. Zde také naleznete aktuální informace o dění v MŠ, základní dokumenty 
školy a fotografie ilustrující práci dětí a momentky z akcí. 

 První akcí, která proběhla, byla schůzka rodičů. Ředitelka školy seznámila 
přítomné rodiče se školním řádem platným pro letošní školní rok. Paní učitelky 
pak připomněly důležitá pravidla pro provoz školy, seznámily s plánovanými 
akcemi a vysvětlily důležitost spolupráce a jednotného působení rodičů 
a zaměstnanců školy. 
 Na závěr popřály sobě, dětem i rodičům klidný a “obyčejný” školní rok. 
 

Pavlína Tvrzová 
ředitelka MŠ 
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ZUŠ informuje: 
 
Výstava obrazů v Papírně 
 
 Dne 25.-26. září se konal v Plzni v Papírně Den otevřených ateliérů. Své 
obrazy tam vystavovala Weronika Gray, výtvarnice, která učí v Kladrubech 
výtvarný obor ZUŠ. Grafička, fotografka, malířka a také velká milovnice psů. 
Svou uměleckou tvorbu směřuje hlavně ke čtyřnohým společníkům. Pořádá 
charitativní akce na pomoc opuštěným chrtům, a dokonce i dva adoptovala. 
Mimo jiné ilustrovala knižní bestseller Gump – pes, který naučil lidi žít, za který 
jeho autor Filip Rožek získal Cenu čtenářů Magnesia Litera. Podle knihy vznikl 
stejnojmenný film. 
 Krásné obrazy chrtů bylo možno vidět i na výstavě. V hale Papírny 

byly vystaveny i práce jejích žáků ze ZUŠ. 
 O hudební doprovod se v neděli postarala kladrubská kapela Corchen, 
se kterou na irskou flétnu hrál David Hinterholzinger. 
 
 

Akce, které se v ZUŠ připravují 
 
 K Vánocům neoddělitelně patří hudba a tak mladí 
hudebníci už pilně nacvičují vánoční skladby. 
A na které vánoční akce se žáci z kladrubské pobočky 

ZUŠ připravují? 
 
 

 28.11. v 18.00 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí 
Všechny děti ze ZUŠ vám zahrají a zazpívají u stromečku vánoční písně 
a koledy (17:30 sraz lampionového průvodu u ZŠ) 

 14.12. v 18.00 Vánoční koncert ZUŠ 

V sále Regionálního muzea Kladrubska se představí mladí umělci 
ve hře na flétny, kytary, klávesové nástroje, aby vás svou vánoční 
hudbou příjemně naladili na nadcházející svátky. 

 15.12. v 17.30 Zpívání koled s Českým rozhlasem 

Přijďte si všichni společně zazpívat tři nejznámější koledy 
na kladrubské náměstí. 

 19.12. v 15.00 Vánoční koncert Cavally 

V kostele Nanebevzetí Panny Marie – Klášter Kladruby se koná již 
tradiční vánoční koncert. Uslyšíte méně známé vánoční písně. Starší 
žáci zahrají vánoční hudbu a doprovodí pěvecký sbor Cantus. Mladší 
žáci předvedou živý betlém. 

   Srdečně zveme. 

Stanislava Šmahelová 
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Regionální muzeum Kladrubska informuje: 
 

 
V recepci RMK 
 

 a v obchodě paní Klírové je možné zakoupit stolní kalendáře na rok 2022 

 můžete zakoupit dárkové bílé i červené víno se znakem Kladrub za 120,- Kč 

 můžete v sále muzea od 6. listopadu navštívit výstavu obrazů 
Františka Rady. 

 

Jiří Šmahel 
 

Perníková výzva 

 
Vážení spoluobčané, ať chceme nebo nechceme, Vánoce se nezadržitelně blíží. 
Regionální muzeum Kladrubska ve spolupráci s městem Kladruby připravují 
akci „VÁNOCE S VŮNÍ PERNÍKU“. Vánoční perníčky se pečou skoro v každé 
domácnosti a to jako dekorace ve formě zasněžených chaloupek, betlémů, 
adventních věnců či stromečků, ale hlavně jako sladká a voňavá pochoutka. 
Je jasné, že není možné abychom vlastními silami naplnili muzeum perníkem 
a z toho důvodu se obracíme na VÁS s výzvou o pomoc. Prosím upečte, 
nazdobte a přineste vzorek – může to být vaše tradiční perníková výzdoba, 
nebo jen miska drobných perníčků. My perníčky naaranžujeme v prostorách 
muzea společně s další vánoční výzdobou. Prohlédnout si celou expozici budete 
moci 28.11.2021 po rozsvícení vánočního stromu a každý další den 
v Regionálním muzeu Kladrubska. Pojďme si zpříjemnit čas voňavým pečením 
a zdobením, bude určitě zajímavé prohlédnout si v muzeu různé druhy perníku. 
Hotové výrobky prosím přineste nejpozději do 22.11.2021 na recepci v muzeu, 
případně na MěÚ Kladruby. Nebude to žádná soutěž, jen si zkusíme společně 
připravit krásnou a voňavou předvánoční atmosféru. 

Miroslava Škorvánková 
 
 

Martinská slavnost 2021 
 
 Chladná doba podzimu již odpradávna nutila lidi, aby si k sobě hledali cestu 
a pomáhali si přečkat období zimy. Martinské slavnosti umožňovaly lidem 

prožít pocit vzájemnosti, spojovat je teplem v lidských vztazích. 
 Na oslavu svatého Martina se konají průvody s lucerničkami. 
 Na cestu za svatým Martinem se opět vydáme také u nás v Kladrubech. 
Martinská slavnost se uskuteční v sobotu 13.11.2021. Sejdeme se v 17 hodin 
na fotbalovém hřišti. S sebou si nezapomeňte vzít lucerničku, teplé oblečení 
a obutí. 

Petra Čechurová 
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Ahoj prázdniny 

 
Poslední prázdninový víkend proběhla akce “Ahoj prázdniny“. Ještě 

při přípravách stanovišť pršelo, ale jako zázrakem udeřila 14. hodina a vysvitlo 
slunce. Téma letošního roku bylo “Policisti x zloději“ a opravdoví policisté přijeli! 
Mockrát děkujeme zástupcům Policii ČR ze Stříbra, že umožnili dětem ovládat 
služební auto, pustit houkačku, mluvit do reproduktoru, zkusit si přilbu 
i neprůstřelnou vestu. Také nám příslušníci policie ukázali práci 
se zastavovacím pásem přímo na silnici.  

Mimo tohoto nevšedního zážitku děti plnily různé úkoly na stanovištích – 
jízda na motokárách, otisky prstů, sestřelení plechovek, ukradení cihly zlata 
ukryté za laserovou bezpečnostní sítí, trefení cíle balónkem s vodou, střelba 
ze vzduchovky na terč, atd. 

Tímto bychom chtěli poděkovat zúčastněným spolkům – divadelníci, hasiči, 
střelci, rybáři, fotbalisté. Svá stanoviště měly perfektně tématicky propracovaná 
a děti si to díky tomu o to více užily. 
 Akce se vydařila i díky rozmanitému a chutnému občerstvení zajišťované 
již tradičně na této akci místními hasiči. 

Kateřina Hlinková, Matěj Havránek 
 
Beseda s Marcelou Vltavskou 
 
 Na začátku září přijela do muzea mistryně reiky a léčitelka Marcela Vltavská. 
Všichni příchozí se tak mohli dozvědět z jejího poutavého vyprávění, 
jak začínala a čemu se v současné době věnuje. Co obnáší nahlédnutí do něčího 
života a jak může minulost člověka a minulé životy nepříznivě ovlivnit zdraví 

nejen duše, ale i těla, aniž bychom si to uvědomovali. Vzhledem k mnoha 
dotazům, které paní Vltavská zodpovídala, bylo vidět, že je toto téma 
pro všechny přítomné velice zajímavé a jsem si jistý, že si z besedy každý odnesl 
podněty, nad kterými bude dále přemýšlet. 

 
Slavnosti vína a medu 
 
 Letošní ročník oslav nápoje králů a sladké 
pochutiny od našich včeliček se nesl ve 
znamení hezkého počasí. Všem příchozím 
zahrála na úvod ke sklence vína cimbálová 

muzika Alexandra Vrábela, kterou následoval 
folklorní soubor Máječek složený z mladých 
muzikantů ZUŠ Nýřany. Kromě bohatého 
sortimentu ve stáncích si mohli malí i velcí 
návštěvníci prohlédnout výstavu ZO Českého 
svazu včelařů Kladruby a něco malého si u 
nich i vyrobit. Děkujeme všem místním 
včelařům, stánkařům a těm, kteří se podíleli na 
přípravě akce. Budeme se těšit na příští rok. 
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Podmalba na sklo 
 
 Sál muzea 24. 9. v podvečer prozářily obrazy světců a světic, 
které zde vystavila Anna Dives a které pocházejí z pozůstalosti po její matce 
Maria Dives. Ta se věnovala původním technikám tvorby podmaleb na sklo 
z oblasti Raimundsreutu. Díky využití starých materiálů a původních technik 
z 18.-19. století mají obrazy jedinečný lom světla a jednotlivé postavy vypadají, 
jako by ožily. I přes nízkou účast si vyprávění o autorce a prohlížení výstavy 
všichni užili. 

 
Zábavné odpoledne pro seniory 
 
Hned první říjnový den se sešla starší generace v sále kulturního domu, aby si 

všichni u stolů poslechli známé písně v podání dua RENATKY a také si zatančili 
a pobavili se. Příjemným doplněním odpoledne byla bohatá tombola a lahodné 
občerstvení a vrcholem pak bylo vystoupení tanečnic ze skupiny Cheerleaders 
ze Stříbra. 
 

Vůně může léčit 
 
 Možná se ptáte, jak může vůně pomoci při silné rýmě, či těžkému kašli, nebo 
když máte bolesti zad a svalů. Na tato úskalí a i jiné neduhy nám 8. 10. 
odpověděla v sále muzea paní Jaroslava Stránská, která provozuje 
aromaterapeutické masáže a ráda poradí a pomůže se všemi bolestmi, 
které vaše tělo trápí. Místností se nesly vůně uklidňující všechny přítomné 
a málokomu se chtělo po několika hodinách vyprávění, povídání si a popíjení 

dobrého čaje domů. 

 
Muzejní kafírna 
 
 Podzimní kafírna v muzeu se nesla ve znamení 
klidu a příjemného hovoru všech příchozích. Téměř 
všechny stoly byly plné a tak i vystoupení pana 
Petra Pudy na klavír tleskal celý sál. Až pozdě 
odpoledne se návštěvníci začali vracet do svých 
domovů. 

 
 

Okénko z knihovny 
 

 Vážení čtenáři, ráda bych Vás pozvala do knihovny. Během prázdnin 
proběhla pravidelná výměna knih. V naší knihovně si lze také vypůjčit povinnou 
četbu. Od příštího roku se můžete těšit na audio knihy. 

Lenka Bogdanská 
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Hasičské okénko 
 
 Vážení spoluobčané, 
za poslední období se naši mladí hasiči zúčastnili třech soutěží. První se konala 
11.9. ve Stříbře, kde se umístili na 7. místě, následovala soutěž na domácí půdě 
na hřišti v Kladrubech 18.9. kde se umístili na 6. místě. Poslední soutěží bylo 
podzimní kolo hry Plamen v Plané, která se skládá ze dvou disciplín. 
Zde se naši mladí hasiči umístili na 10. místě v disciplíně požárních dvojic 
a v disciplíně požární všestrannosti na 4. místě. Body z podzimního kola 
se následně započítávají do nadcházejícího letního kola hry Plamen. 
 Z dotací od Plzeňského kraje a Města Kladruby, byly pro výjezdovou 

jednotku dokoupeny dva dýchací přístroje. Dále byl pořízen elektrický zdroj pro 
otevírání vrat, který při výpadku elektřiny umožní automatické otevření vrat. 

Potěšující novinkou je taktéž nová fasáda naší hasičské zbrojnice. Žlutý vzhled 
nahradila šedá barva s červeným pruhem po celém vnějším obvodu hasičské 
klubovny. Zároveň probíhá dokončování interní rekonstrukce a úprav 
místností, které započaly na jaře. 
 Výjezdová jednotka měla poměrně rušné poslední dva měsíce. Z většiny 
výjezdů se ovšem jednalo naštěstí pouze o planý poplach, způsobený výrobní 
halou na Ostrově u Stříbra. Více o výjezdech naleznete v následujícím seznamu: 
20.8. Kladruby - pomoc při úrazu po pádu z jízdního kola v terénu u hřbitova 
21.8. Vrbice u Stříbra - požár, kouř z lesa 
14.9. Vrbice u Stříbra - požár pod střechou domu 
15.9. Ostrov u Stříbra - planý poplach (požár) výrobní haly 
23.9. Stříbro - požár na výrobní lince 
23.9. Ostrov u Stříbra - planý poplach (požár) výrobní haly 
25.9. Ostrov u Stříbra - planý poplach (požár) výrobní haly 
25.9. Ostrov u Stříbra - planý poplach (požár) výrobní haly 
1.10. Ostrov u Stříbra - planý poplach (požár) výrobní haly 
5.10. Ostrov u Stříbra - planý poplach (požár) výrobní haly 
5.10. Ostrov u Stříbra - planý poplach (požár) výrobní haly 
11.10. Ostrov u Stříbra - planý poplach (požár) výrobní haly 

Martin Leitl 

Včelařské okénko 
 

 Vážení spoluobčané, 

v minulém zpravodaji jsem uvedl, že teprve v září včelaři nahlásí do statistiky, 
jak se jim v letošním roce dařilo. Po sečtení dostupných informací mohu podat 
informaci o tom, že v letošním roce se vyprodukovalo v rámci naší základní 
organizace 5586 kg medu, 167 kg včelího vosku a také 61 včelích matek 
(královen), které jsou důležité pro rozvoj dalších generací včel. I podle těchto 
čísel lze konstatovat, že letošní rok byl celkem úspěšný a to i přes velmi pomalý 
rozvoj včelstev kvůli studenému jaru. Jak vidno, příroda si letos poradila, 
ačkoliv prognózy byly velmi skeptické. 
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 Včelaři nyní ukončili krmení, aby si včelstva vytvořila zásobu cukru 
na dlouhou zimu. K tomu nyní musíme provést podzimní léčení proti varoáze, 
které se provádí ve třech krocích během října a listopadu. Věřme, že se vše 
podaří a úhynů včelstev bude co nejméně. 
 Ještě se krátce vrátím ke Slavnostem vína a medu, kde jsme měli stánek 
a návštěvníci si mohli zakoupit včelí produkty , ale hlavně děti hojně využily 
možnost vlastnoručně si nazdobit připravené perníčky a ty si pak sníst 
či odnést domů. Jejich velký zájem o možnost zdobení nás opravdu potěšil. 
 V nejbližší době nás čeká příprava plesu, který věřme snad nebude zrušen 
jako v roce letošním, a také bychom rádi opět potěšili děti v mateřských 
školkách v Kladrubech a Kostelci perníkovými sladkostmi k Mikuláši. Věřím, 
že obojí zvládneme připravit. 
 A závěrem ještě jednu věc – odchodem starších dětí se uvolnila místa 

v našem kroužku malých včelaříků a i touto cestou bych chtěl vyzvat 
k přihlášce další děti, které by měly zájem v kroužku poznávat základy 
včelaření, ale i nabývat znalosti o přírodě a vše si také prakticky vyzkoušet. 
Bylo by dobře, aby se naše řady dále rozrůstaly, včelaření je krásný, voňavý 
a užitečný koníček. 

František Med 

 

 

Seniorparkem zněla hudba 
 

 Dne 13. 9. 2021 se v Seniorparku 
před DPS v Kladrubech uskutečnilo 
za krásného slunečného počasí  hudební 
a zábavné odpoledne pro seniory. Tato akce 
byla určena nejen našim obyvatelům DPS, 
ale i všem ostatním seniorům z blízkého 

okolí. Ani tentokrát nemohli chybět naši 
oblíbení muzikanti, kteří 
už k nám po několikáté zavítali. Společně 
jsme si zazpívali známé a oblíbené písničky. 
Po celé odpoledne bylo zajištěno občerstvení 
v podobě výborných opečených špekáčků, 
točeného piva a chlazených 
nápojů. Návštěvou nás také moc potěšila 

paní starostka Hana Floriánová 
a zaměstnanci městského úřadu, 
kteří se na akci také podíleli. Všichni jsme 
si odpoledne náramně užili a atmosféra 
slunného odpoledne se opravdu vydařila. 

 
Pečovatelka Veronika Burešová a Maruška Železná 
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Děti ve Vrbici u Stříbra vyváděly s vodníkem 
 

 Den dětí a Den důchodců se konal v netradičním termínu 
ve Vrbici u Stříbra, a to v sobotu 4. září. Akce, která se běžně koná v červnu 
se z důvodu koronavirové pandemie nemohla v tomto termínu uskutečnit, 
ale členové Sboru dobrovolných hasičů Vrbice své nejmenší a nejstarší nemínili 
o oblíbenou akci připravit. 
 A program připravili hasiči vskutku pestrý. Celým odpolednem 
a podvečerem provázel DJ Adam Brožka. Velký zájem přítomných si získala 
ukázka sanitky záchranářů Royal Rangers z Kořene a ukázka resuscitace, 
kdy se přítomní dozvěděli, jak přesně postupovat. Překvapením pro všechny 

byla návštěva vodníka Standy z Plzně, který s dětmi vydržel řádit až do večera. 
 Děti se vydováděly v nejrůznějších soutěžích. Téměř všechny využily 

možnosti jak svezení na konících tak na šlapacích motokárách. Díky malování 
na obličej se proměnily v nejrůznější bytosti malí i velcí a závěrem si společně 
všichni upekli buřty, "Myslím, že se odpoledne opravdu povedlo, jsem velmi rád, 

že se nám vše povedlo zorganizovat, i když v posunutém termínu. Rád bych 
poděkoval všem sponzorům, kteří naši akci podpořili," řekl Deníku starosta 
SDH Vrbice Jan Koukolík. 

Monika Šavlová 
 

Sousedský jarmark v Brodu se opět vydařil 

 
 Dne 11. září 2021 se v Brodu u Stříbra 

uskutečnil další Sousedský jarmark, a jako 
vždy se konal za brodskou hospůdkou. 
Na jarmarku obyvatelé Brodu, osadníci 
z Výrova, a nejen ti, prezentovali 
a samozřejmě prodávali především vlastní 
výrobky, dobroty a umělecké výtvory, 
ale to už se o této akci všeobecně ví. Vždyť 
letos to byl třetí ročník a na návštěvnosti 
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to bylo opravdu znát. Navíc jako by brodští organizátoři zaslali svatému Petru 
objednávku, po dopoledních přeháňkách se po obědě nebe vyjasnilo a počasí 
akci přálo. První hosté se začali scházet dokonce před oficiálním zahájením, 
tedy krátce před čtrnáctou hodinou. Moderátor zahájil akci a hudební 
doprovod, již mnohým známý Julek Velký z kapely Wyjou, se staral o dobrou 
náladu. 
 Z vystavených výrobků, uměleckých děl a dalšího zboží nelze jistě 
vyjmenovat vše. K vidění byly výrobky z keramiky, drátkované zboží, vazby 
ze suchého kvítí a dalších přírodnin, ale také kosmetika, korále, krásné 
kovářské výrobky a mnoho dalšího. Jak se ale při této akci ukazuje každým 
rokem, stále většímu zájmu se těší gastronomické produkty. Mohli jsme 
ochutnat vynikající řízky, langoše a škvarkovou pomazánku, domácí buchty, 
pečené klobásy a špekáčky a další dobroty. Pivo a nealko nápoje nechyběly 

a bylo možno nakoupit na zimu i med od místního včelaře. No prostě 
na Sousedském jarmarku bylo k vidění, přivonění a ochutnání opravdu mnoho. 
 Při této akci se myslí 
nejen na chuťové 
pohárky a umělecké oko 
návštěvníků, ale také 
na jejich ratolesti. I tento 
rok bylo možno ozdobit 
tvářičky nejmenších 
malovanými motivy, 
povozit se na koni, získat 
nafouknuté balónky nebo 
vymalovat si mandaly 

z překližky a tvořit, ale 
nejvíce asi děti ocenily 
novinku v podobě 
nafukovacích atrakcí, 
klouzačky a hřiště 
na míčové hry. S živými 
koníky pak sousedila děvčata prodávající v poslední době velmi populární koně 
pro Hobbyhorsing, což je nový koníček vzniklý ve Finsku, který získal 
svou popularitu hlavně díky dokumentu od oscarové režisérky Selmy 
Vilhunenové. 
 Vrcholem akce pak byla bohatá tombola s hodnotnými, a především 

zábavnými cenami. Jak se ukázalo i na této akci, záliba národa českého 
v tombole, radost ze šťastného losu a každé ceny, ať už je cenná či nikoliv, trvá 
i nadále. Výtěžek z tomboly použijí brodští na další akce podobného typu, 
kterých plánují mnoho. Vydařená akce i celý den pak pomalu odeznívaly 
za zvuku kytar a zpěvu místních pěvců. Město akci podpořilo jak finančně, tak 
materiálně. Dnes už mnozí přemýšlejí nad příštím ročníkem a možnostmi, 
jak posunout pomyslnou laťku ještě o malinko výše. Všem návštěvníkům 
jarmarku Brodští děkují a těší se na další společné akce! 

Tomáš Stránský 
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Slovo opozice 
 

 Vážení spoluobčané, 
podzim je v naší republice často spojen s volbami, a letos to byly volby 
parlamentní, ze kterých vzešla nejen Poslanecká sněmovna Parlamentu České 
republiky, ale jejich výsledkem by mělo být i sestavení vlády. Vzhledem k tomu, 
že jsem v letošním roce do poslanecké sněmovny také kandidovala, ráda bych 
touto cestou poděkovala za hlasy, které jsem v Kladrubech obdržela. Je velice 
milé a povzbuzující, že alespoň někde je možné získat hlasy nejen podle 
stranické příslušnosti, ale určené konkrétní osobě. 
 
 Výsledky voleb mnohé potěšily, mnohé zarmoutily, jak už to u voleb bývá. 
Je jisté, že po volbách, a hlavně s delším časovým odstupem by si však voliči 

měli především připomínat, co jim slibovali ti, které volili před volbami, a zda 
to souhlasí s tím, co pak ve skutečnosti konají. 
 
 Pokud mám tuto myšlenku vztáhnout na Kladruby a povolební (a dnes 
už spíše předvolební) situaci v rámci komunálních voleb, velice dobře 
si vzpomínám, že současné vedení města slibovalo zlepšení vztahů s klášterem 
Kladruby. Velice jsem se tomu podivila, protože mi nepřišlo, že by vztahy byly 
nějaké špatné, naopak. O to více je úsměvné, že od té doby se v klášteře 
prakticky nekonají žádné akce, na kterých by se podílelo město, s výjimkou 
Kladrubského léta, které však také doznalo změn a není jisté, že by to bylo 
ku prospěchu věci. Je jasné, že už slyším výmluvy typu „ale klášter se přeci 
opravuje“ a „akce na Sulanově statku jsou super, lidé to mají blíž…“ Ale já přeci 
neříkám, že akce na Sulanově statku jsou špatné, naopak. Jen říkám, 

že je občas dobré připomenout si, co se říká před volbami a co je pak 
skutečnost. 
 
 A když už je řeč o Sulanově statku, tak je také dobré připomenout, že bylo 
velice kritizováno, že nebyly vybudovány přístřešky pro zemědělskou techniku 
(myslím tenkrát, tři roky zpátky). O přístřešcích jsme pak mohli číst v každém 
plánu rozvoje a rozpočtu, ale skutečností se možná stanou až nyní. Že se 
s výstavbou začíná takřka v listopadu se stalo tradicí, stejně jako v případě 
střechy na bývalém špitálu. 
 
 V poslední době jste mnozí (měli by to být všichni vlastníci nemovitostí 

v Kladrubech) obdrželi do schránek informace k novému způsobu hrazení 
odpadů v našem městě. Již v únoru jsem ve zpravodaji informovala, že v oblasti 
odpadového hospodářství platí nová pravidla a vyzývala jsem vedení města 
k urychlenému řešení situace a především k informovanosti obyvatel Kladrub. 
Škoda, že se tak stalo až nyní a občané opět neměli možnost se k dané věci 
vyjádřit. 

Svatava Štěrbová 
opoziční zastupitelka
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600 let od obsazení kladrubského kláštera Janem Žižkou a husity  
 

 Letos uplynulo už 600 let od událostí, které zde budou popsány. Krátce 

po Novém roce, v prvních lednových dnech roku 1421, zastavil u brány 
kladrubského kláštera jezdec na koni. Rychle seskočil a něco chvatně sděloval 
rozespalému fortnýři, který tam hlídal vstup do kláštera. Pak opět nasedl 
na koně a pokračoval brodem přes řeku směrem k městečku Kladrubům. 
Fortnýř po jeho slovech nápadně zbledl a okamžitě se vydal za klášterním 
opatem. Jenže už cestou zděšeně rozhlašoval na všechny strany zlou novinu: 

„Spaste duši! Táboři! Táhnou sem na nás.“ 
 Mniši i ostatní obyvatelé kláštera začali bezhlavě pobíhat po chodbách 
konventu i klášterním nádvoří a někteří dokonce nečekali, sebrali 
své nejnutnější osobní věci a prchali okamžitě pryč. Marně se snažil opat 
Martin Buben dát tomuto shonu nějaký řád. Na nádvoří nechal přistavit dva 
povozy, do nichž zbylí mniši nosili nejcennější majetek kláštera, knihy a listiny. 
Vše, co mělo nohy, utíkalo zasněženým lesem k Přimdě a potom dále 
k německým hranicím. Opat stačil ještě rychle sdělit několik podrobností veliteli 
klášterní stráže a sám pak také rychle, zabalen do teplých houní, odjel přes 
hranice do kláštera sv. Emmerama v bavorském Řezně. Jen dva staří mniši 
zůstali, neboť by těžko překonávali tak dlouhou cestu přes zasněžené kopce 
a lesy. 
 V klášteře zatím začaly horečné přípravy k jeho obraně. Tu dostala 
na starost klášterní stráž v čele se svým hejtmanem. Povolána byla i ozbrojená 
družina Oldřicha z Vrbice a dalších tak zvaných „nápravníků“ z blízkého okolí. 
Jejich povinností, za to že jim klášter pronajal majetek, bylo dostavit 
se v případě ohrožení kláštera koňmo se svým poddaným lidem, oděni pancířem, 
„v kloboučku“ (je tím míněna přilba) a ozbrojeni samostřílem k jeho obraně. 
Všichni pak společně připravovali k zasněženým hradbám střelivo, kameny, 
slaměné věchty i palné zbraně. Všechny vchody do kláštera byly opatřeny 
bytelným tarasem z těžkých klád. Klášterní hradby byly sice pevné a již 
mnohokráte předtím odolaly náporu mnoha vojenských vpádů, ale husitská 
vojska předcházela pověst dobře vycvičených bojovníků. Prý i tajná podzemní 
chodba (její existence nebyla však nikdy doložena a zřejmě jde o smyšlený 
údaj), vedoucí do blízkého lesa k Senetickému potoku, byla připravena, 

aby mohla být v případě ústupu použita obránci. 
 Rovněž v městečku za řekou zavládlo zděšení. Zvony na věžích obou kostelů, 
sv. Jakuba i sv. Petra, bily na poplach. Lidé zmateně prchali i s dětmi 
do okolních zasněžených lesů, hnali před sebou dobytek a nesli si jen malé 
ranečky s nejnutnějšími věcmi. Vyhnaný dobytek hledal pod sněhem zbytky 
trávy, volně pobíhal po okolí a nikdo se o něj nestaral. 
 Táborité, v počtu téměř dvou tisíc lidí, provázeni děsivým rachotem 
válečných vozů, postupovali za sborového zpěvu nábožných písní zasněženou 
krajinou od Chotěšova přes Skapce. Krátké zimní dny nedovolovaly urazit 
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za denního světla velkou vzdálenost, a tak cesta ke Kladrubům trvala několik 
dnů. Ztracenci, dopředu vyslaní zvědové na koních, se vraceli stále se stejnými 
zprávami. Nikde žádný nepřítel, vesnice podél cesty většinou prázdné a obydlí 
opuštěná. Vpředu celého voje se vyjímaly na koních necelé tři stovky honců, 
oděných v brnění, s blýskavými meči, elitní oddíl táborského vojska. Mezi nimi 
bylo možné rozeznat několik husitských hejtmanů a na bělouši samotného 
Jana Žižku s klípcem přes oko a mohutným palcátem v ruce. Za nimi se pak 
daleko do krajiny táhly zástupy velikého množství obecného lidu, pěších 
i jízdních, žen s plachetkami na hlavách i malých chlapců, práčat. Všichni 
trpěli zimou, neboť jen málokteří z nich měli přes šaty teplejší kožíšek 
či kožešinovou ušanku na hlavě. Celý zástup byl rozdělen do valných houfů, 
doprovázených bojovými vozy s nákladem palných zbraní, střeliva, potravin 
a nářadí. Z houfu tu a tam vyčníval do výše praporec, korouhev 

nebo monstrance, nesená některým z bradatých táborských kněží. V rukou 
bojovníků se nacházely sudlice, halapartny, cepy, háky a další ruční zbraně. 
Po jejich boku manévrovali stranci a koněberkové, jejichž úkolem bylo 
při bitvách odchytávat opuštěné koně. Úplně vzadu cválalo na koních 
asi padesát starších jezdců záložního, neboli zbytného oddílu. 
 Cestou prošel táborský voj několika prázdnými 
vesnicemi, jejichž obyvatelé ze strachu před blížícím 
se nebezpečím utekli do okolních lesů. Husitům 
zůstalo za zády v plamenech několik venkovských 
kostelů, od nichž pak chytily i další chalupy. 
Táborské vojsko se zastavilo v lese na dohled 
kláštera. Desítky ohňů, u nichž se hřáli promrzlí 
táborité, naháněly hrůzu obráncům kláštera, kteří to 

vše zpovzdálí pozorovali. Na druhý den ráno dal Žižka povel ke zteči klášterních 
hradeb, ale první útok byl neúspěšný. Útočníci byli přivítáni sprškou šípů, 
kamenů i hořících věchtů slámy. Ani druhý den se nepodařilo klášter dobýt, 
teprve třetí útok byl úspěšný, když husitské houfnice prostřílely na východní 
straně, tam kde se nachází dnes ohromný dub, silné kamenné hradby. 
 Otvorem v hradbách se vřítili dovnitř Žižkovi bojovníci, lační pomsty 
na obráncích kláštera. Během několika okamžiků se rozbahněná sněhová kaše 
změnila v tratoliště krve. Jen několika obráncům se podařilo utéci, údajně 
podzemní chodbou, z ohroženého kláštera. Také jeden ze starých mnichů byl 
prý tudy odveden do bezpečí. Někteří obránci prchali ze svahu dolů k řece, 
ale to už byl dán Žižkou povel honcům k jejich pronásledování. Ti jich také 

většinu pobili nebo pochytali. 
 Zatím na nádvoří a v klášterní zahradě přibývaly další houfy táborských 
bojovníků. Vzplálo tu několik ohňů, na něž nosili malí chlapci z klášterního 
kostela různé dřevěné sošky, ozdobné sloupky, opěradla lavic a vše, co mohly 
mohutné plameny pozřít. Všichni se těšili na odpočinek a posedávali kolem 
praskajících ohňů. Kdosi dotáhl z klášterní kuchyně zásoby potravin a tak 
se vařilo i opékalo ke spokojenosti hladového davu. Několik mužů objevilo 
v jedné z cel strachy se třesoucího starého mnicha a hned ho vlekli na dvůr. 
Dav ho přivítal nadávkami a pokřikováním. Ozývaly se i ojedinělé výkřiky, 
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jako „Papeženec! Černokabátník jeden. Do ohně s ním!“ Jenže stařec vypustil 
duši dřív, než ho dovedli k ohni. Ale ani tuto událost nemůžeme, pochopitelně, 
brát jako doloženou. 
 Po přenocování v prostorách kláštera nařídil Žižka klášter zachovat 
a nedovolil ho zničit či dokonce vypálit, jako některé jiné kláštery. Přesto 
docházelo k ničení a rozbíjení některých částí zařízení a církevních památek. 
Při archeologickém průzkumu kláštera v roce 1996 byla ve výkopu při jižní 
stěně kostela odkryta vrstva s několika tisíci drobných opukových zlomků 
z rozbitých gotických soch, často zlacených nebo polychromovaných, dále 
zbytky okenních vitráží a mříží i jiné předměty. Zřejmě se jedná o důkaz 
tzv. husitského obrazoborectví, tedy rozbíjení některých uměleckých předmětů, 
jejichž uctívání husité neuznávali. Tyto ničitelské tendence byly vyvolány 
u prostých husitských bojovníků emocemi z válečné situace, davovou 

psychózou i strachem z tehdy předpokládaného konce světa, jak uvádí autor 
tohoto nálezu, archeolog doc. Karel Nováček. 
 Se svými vojenskými oddíly se Žižka vydal brzy poté na další cestu. Původně 
chtěl zamířit na pomoc Tachovu, když mu však jeho zvědové donesli zprávu, 
že na hradě Švamberku (Krasíkově) se zdržuje úhlavní nepřítel husitů, 
Bohuslav ze Švamberka jen s malou posádkou, změnil nečekaně směr 
a se svým vojenským sborem zamířil k tomuto cíli. Hrad byl poměrně snadno 
dobyt a jeho pán zajat. Překvapuje však, že později, po Žižkově smrti, se tento 
šlechtic, původně nepřítel husitů, stal nejvyšším husitským hejtmanem a padl 
v boji za husitské ideály. Kladrubský klášter daroval Žižka před odchodem 
z Kladrub svému příteli, bývalému královskému mincmistrovi Petru Zmrzlíkovi 
ze Svojšína, a zanechal zde početnou posádku se zkušeným hejtmanem 
Chvalem Řepickým z Řepic. 

 Posádka v prostorách kláštera zatím opravila zničené hradby a připravovala 
se na jeho obranu. Lidé z Kladrub se vraceli z promrzlých lesů do svých domovů 
a pomalu si zvykali na nové obyvatele kláštera. Časem se někteří osmělili 
a přicházeli blíže, přestali mít strach z husitské posádky a dokonce chodili 
poslouchat kázání jejich kněží. Ba několik Kladrubských se přidalo k posádce 
v klášteře. Všechno to byl ale jenom klid před bouří. Samotný císař Zikmund, 
táhnoucí se svým téměř dvanáctitisícovým vojenským sborem na pomoc 
Tachovu, zvolil královské město Stříbro jako základnu svých operací. 
Když zjistil, že Tachovu již nehrozí nebezpečí Žižkových vojsk, povolal odtud 
vojenský sbor města Chebu o síle 1500 mužů a nařídil jim vybavit se dostatkem 
postního jídla. Bylo to koncem února v době půstu, a tak vojenské operace 

probíhaly jen velice poskrovnu. Zikmund čekal na skončení postní doby 
a rozložil svá vojska kolem Kladrub směrem ke Stříbru a především do blízkosti 
samotného kláštera, na plošinu přes dnešní silnici a za tehdejší rybník, 
který se nacházel přibližně v místech současného parkoviště. 
 Císařská armáda měla pestré složení. Byli v ní Uhři (Maďaři), Rácové 
(Srbové), Kumáni (turecký kmen), Valaši (Rumuni), němečtí Švábové, Frankové, 
Vestfálci, ale i Angličané a Španělé. Co nezničila vojska táborská, tam dokončili 
zkázu císařští. Znova lidé utíkali do lesů, ale ani tam si nebyli jisti svými životy. 
Zvláště divocí Kumáni na svých rychlých koních nejenže loupili, ale svými 
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zakřivenými šavlemi zabíjeli muže, ženy i děti, obětem usekávali ruce, uši, nosy, 
ba i malá nemluvňata rozčtvrcovali jen tak pro své potěšení. Všem Čechům, 
bez rozdílu, nadávali do kacířů a nenáviděných přívrženců Jana Husa. 
Zapalovali chalupy v okolních vesnicích, ať patřily katolíkům či vyznavačům 
podobojí. Husitská posádka v klášteře se připravovala k boji a někteří 
nedočkavci vylézali na hradby a pokřikovali na připravené císařské vojáky: 

 „Kdeže je ten antikrist, ten král kacířský, ta liška ryšavá? Kažte jemu jíti 
k šturmu, jen ať se pokusí kláštera dobýti!“ Měli na mysli rudovlasého 
a rudovousého císaře Zikmunda. Ale ten den brzy skutečně přišel. Nedlouho 
po skončení půstu, 6. března 1421, Zikmund sám osobně přítomen, nařídil 
střílet z děl na opevněný klášter. Obléhaní se statečně bránili, ale dobře věděli, 
že by mohutné přesile nepřítele nemohli dlouho vzdorovat. Proto už dávno 
předtím spěchal rychlý posel za Janem Žižkou, jenž v té době opouštěl 

s vojskem Plzeňsko a byl už 6 mil od Kladrub, u města Rokycan. Žižka se po 
obdržení zprávy okamžitě rozhodl k návratu a k pomoci posádce v kladrubském 
klášteře. Když tuto zprávu oznámili zvědové Zikmundovi, bylo to jako blesk 
z čistého nebe. Císař zanechal okamžitě obléhání kláštera a obrátil se nečekaně 
s celou armádou na útěk od Kladrub a zamířil do severních Čech. Takovou sílu 
mělo tehdy jméno slavného husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. 
 Ještě jednou, šest let poté, se dostali husité znova ke Kladrubům, když mezi 
Žďárem a klášterem vybojovali krátkou vítěznou bitvu nad oddílem křižáků, 
kteří pak byli poraženi v rozhodujícím střetu Prokopem Velikým u Tachova. 
I tehdy zůstávala za oběma vojsky zkáza a smrt. Když skončily tyto válečné 
doby, oddechli si vrátivší se mniši i obyvatelé Kladrub. Jenže bída a nedostatek 

byly u nich ještě dlouho a dlouho nezvaným hostem. Nový klášterní opat Bušek 
z Vrtby se proto nad poddaným lidem smiloval, neboť klášter se přece jen 
o něco dříve vymanil z následků těchto válek. Opat vydal obyvatelům Kladrub 
pergamenovou listinu, v níž jim poskytl mnoho úlev na platech a berních, 
odváděných klášteru. Svoji dobrou vůli odůvodnil slovy: 

„...že vidúce záhubu našich chudých lidí v městečku našem Kladrubech, 
pro kterú to záhubu od rozličných lidí vojenských bylo mnoho zpustielo a zvláště 
od tháboruóv, že jsa se nemohli ani usaditi a skoro by se byli všickni nám 
rozbiehli.“ 
 Také jeho nástupce, opat Jan Střížka, obnovil městu listinu o vedení vody 
do města, která se za husitských válek ztratila. Německý historik Wilhelm 
Weschta cituje skapeckou farní kroniku k roku 1448, kde se popisují husitské 
války a stav po nich: „Veliký strach nastal ve Skapcích. Na kostele nezůstal 

kámen na kameni, střešní trámy byly spáleny a zbytky zdí zarůstaly trávou 
a plevelem. Z obyvatel Skapců nezůstalo více než šest rodin. V okolních lesích 
řádily stále ještě různé bandy.“ Během husitských válek byly zničeny i vesnice 
Senadice, Kočov a mnoho dalších. Také v roce 1431 před bitvou u Domažlic 
„se položili vévodové (křižáků) táborem u města Tachova, leželi tam asi dva týdny 
a kolem hradu Švamberka (Krasíkova) a kolem Tachova vypálili mnoho městeček 
a vsí, říkalo se, že dvě stě i více ...“ Tak to uvádí kronikář Bartošek z Drahenic. 
Dlouho trvalo, než se život na Kladrubsku vrátil do normálních kolejí. 

Jiří Čechura                           
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KULTURA 

 

Lidé od vedle – Jiří Koukolík 

 
 Jiří Koukolík pochází z Tachova. Jeho dědeček zakoupil ve Vrbici u Stříbra 
starou  školu a předělal si ji na obytnou chalupu. Rodina se i ostatními 
příbuznými ve Vrbici  v dědově domě často scházela a vývoj dovedl Jirkova otce 
k rozhodnutí postavit si ve Vrbici vlastní dům.  Koukolíkovi odjakživa milovali 

koně a tak  brzo vedle domu vyrostla stáj pro první vlastní koníky Gitana 
a poníka Tondu. Pastvin a prostoru měli v okolí domu dostatek a tak postupně 
stáje rozšiřovali.  V současné době je Jiří spolumajitelem úspěšné biofarmy 
zaměřené právě na chov vlastních koní s rozšířenou působností v oblasti 

poskytování ustájení dalším majitelům koní. Jak sám říká, práci v zemědělství 
musí mít člověk hodně rád, aby vydržel pracovat víceméně 7 dní v týdnu. 
Jsou dny, kdy se mu z postele nechce, ale ví, že koně jíst musí, což neznamená 
je vypustit na pastvu, ale také zajistit seno, slámu a spoustu dalšího na zimní 
období. Sám jezdí na koních od svých šesti let. Zúčastnil se i nejrůznějších 
závodů, odkud si dovezl nemálo pohárů. Pohled na svět z koňského hřbetu mu 
nikdy nezevšedněl, 
pokud to čas dovolí, 
rád vyjíždí se svojí 
partnerkou a 
spolumajitelkou firmy 
Míšou na projížďky 
v okolí Vrbice. Aby 
se náhodou nenudili, 
jak s úsměvem oba 
říkají, rozhodli 
se zrekonstruovat 
zdevastovanou 
vrbickou stodolu 
a kravín. Vymyslet, 
co praktického zde 
vybudovat jim trvalo 
jen malou chvíli. Díky 

nim je ve Vrbici prosperující pila a truhlárna. 

 Jenomže Jirka si nevede dobře pouze v koňském sedle, skvěle zvládá i sedla 
svých motorek. Přiznává, že má obrovské štěstí na svoji přítelkyni, která s ním 
sdílí obě jeho vášně. Míša je totiž nejen bezva partnerka v běžném životě 
a v podnikání, ale navíc i skvělý pomocník při závodech enduro, kterých 
se Jirka už několik let  účastní. Omyje motorku, připraví pití, donese kanystr 
s benzínem, ohlídá časový rozpis a sdělí průběžné výsledky.  Kdo jezdí 
na závody, i kdyby jen jako divák, ví dobře, kolik dřiny tohle vše obnáší.  O tom, 
že Jirka není jen "hobík", ale zkušený jezdec hovoří i jeho výsledky. V roce 2020 
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byl v přeboru ČR Endusprint celkově pátý.  Míša svého vyvoleného doprovázela 
několikrát i na světově známý závod Erzbergrodeo do Rakouska. Už jen 
probojovat se zde na start mezi 500 vyvolených jezdců vyžaduje velké jezdecké 
umění, obrovské sebezapření a pak několik dní zatnuté zuby díky bolestem 
celého těla, které tento náročný závod přináší. V roce 2020 byl závod bohužel 
zrušen, nicméně v roce 2018 se Jirka probojoval na 264. místo v celkovém 
pořadí. V následujícím roce 2019 výsledek napodobil 260. místem.  Bolavý, 
s odřenou motorkou, ale šťastný přiznává, že tento závod je sice strašná 
„rasovina“, ale neuvěřitelný zážitek, který nejen díky závodění v těžkém terénu, 
ale i krásné přírodě v okolí stojí za to absolvovat. Účastní se podobných závodů 
i v Rumunsku a i zde dosahuje skvělých výsledků. 

 Letošní rok se Jirkovi také 
opravdu vede. Domů vozí jeden 

pohárek za druhým. V současné 
době se může pochlubit 
celkovým prvním místem v již 
uzavřeném seriálu Cross 
country. Vede také v dalším 
seriálu závodů Enduro sprint, 
zde ale chybí do uzavření jeden 
závod, který se pojede v Šiklově 
Mlýně na konci října. 
 Společně sdílený život 
a koníčky přináší i chvíle, 

kdy je třeba si od sebe na chvíli odpočinout. Zejména, když v obou partnerech 
neustále koluje adrenalin. Proto se Jiří už několikrát vypravil s kamarádem na 

"pánskou jízdu ". Zkusil zimní potápění v ledovém jezeře Attersee, kde tehdy 
měla voda 3 stupně, ale také se společně několikrát potápěli v Egyptě, Súdánu 
a u souostroví  Palau u Filipín, kde v doprovodu tamního průvodce obdivovali 
korálové útesy. Nakonec ale přiznává, že ač jsou takovéto zážitky a oddych moc 
fajn, domů se vždy těší a vrací se rád. 

Monika Šavlová 
Foto: Monika Šavlová, archiv J. Koukolík 
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Zveme Vás… 

 
 
 
 

VERNISÁŽ OBRAZŮ 
 

SVĚT KOLEM NÁS 
FRANTIŠEK RADA 

 

5. listopadu  
od 18:00, sál muzea 

 
 

SVATOHUBERTSKÁ MŠE 
 

6. listopadu od 12:00, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie 

 

 
 

 

SVATOMARTINSKÁ VÍNA 
 

11. listopadu od 11:00, náměstí 
 

Stánkový prodej Svatomartinských vín. 
 

 
 
 

MARTINSKÁ SLAVNOST 
 

13. listopadu od 17:00, fotbalové hřiště 
 

Tradiční oslava svátku svatého Martina. 
Vezměte si lucerničku, teplé oblečení a dobrou obuv. 

Možná potkáme i sv. Martina se svým koněm. 
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DÍLNIČKY 
 

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 
 

26. listopadu od 16:00, muzeum 
 

Maminky, babičky, tetičky, přijďte si společně s dětmi vyrobit krásné vánoční 
dekorace. 

 
 
 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD A ROZSVÍCENÍ STROMU 
 

28. listopadu 
sraz průvodu v 17:30 u ZŠ Kladruby 

rozsvícení stromu v 18:00 na náměstí  
 

Průvod projde ulicemi města na náměstí, kde si 
za hudebního doprovodu žáků ZUŠ zazpíváme vánoční 

koledy a rozsvítíme stromeček. 
Zahájíme tím společně adventní čas. 

 

 
 
 

MIKULÁŠSKÉ TRHY  
S VEPŘOVÝMI HODY 

 

4. prosince od 8:00, náměstí 

Kladruby 
 

Můžete se těšit na zabijačkové hody, teplou 
medovinu, horký svařák i vánoční zboží… 

Kladrubské lesy nabídnou u svého stánku vánoční 
stromky. 

Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas. 
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CHODĚJÍ LUCIE, CHODĚJÍ 
 

12. prosince večer, Kladruby 

 
 

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ 
 

14. prosince od 18:00, sál muzea 

 

 

ZPÍVÁNÍ S ROZHLASEM 
 

15. prosince od 17:30, náměstí Kladruby 
 

   Tradiční vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň. 

 
 

VÁNOČNÍ KONCERT 
 

17. prosince od 18:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 

 pořádá Generali Česká pojišťovna a.s. ve spolupráci s městem Kladruby a NPÚ. 
Vánoční atmosféru navodí Michal Hrůza. 

 
 

BESÍDKA PONYFARM 
 

19. prosince od 17:00, PonyFarm 

 
 

VÁNOČNÍ KONCERT CAVALLY 
 

19. prosince od 15:00, kostel Nanebevzetí 
Panny Marie 

 
Zazní méně známé adventní a vánoční písně a skladby 

z barokních kancionálů. 
Vystoupí soubor staré hudby Cavalla a pěvecký sbor Cantus. 

Vstupné dobrovolné. 
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BETLÉMÁŘI OBCHÁZEJÍ KLADRUBY 

 

23. prosince večer, Kladruby 
 

 
ROZDÁVÁNÍ 

BETLÉMSKÉHO SVĚTLA 
 

24. prosince od 13:00-15:00,  

kostel Nanebevzetí 
Panny Marie 

 
Přijďte si se svíčkou do klášterního 

kostela Nanebevzetí Panny Marie 
pro Betlémské světlo a nechte na sebe 

působit jeho kouzlo po dobu svátečních 
dnů. 

 
 

 
PŮLNOČNÍ MŠE 

 

24. prosince 
od 22:00 

kostel sv. Jakuba 

 
 
 

 
 

MŠE SVATÁ – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁN 
 

26. prosince od 11:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
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OŽIVENÝ BETLÉM 
 

26. prosince od 12:00, nádvoří kláštera Kladruby 
 

Přijďte se podívat na největší strojkový natahovací betlém v Čechách. 

 
 

HEJBNI KOSTROU 
 

27. prosince od 14:00, ZŠ Kladruby 
 

Sportovní odpoledne pro všechny věkové kategorie. 
Možno využít horolezeckou stěnu, ping-pongové stoly… 

Nutné je sportovní oblečení a obuv. 
vstup zdarma 

 
 

 
 

 

Připravované akce – na měsíce leden a únor 2022 
 
1. 1. od 11:30 Slavnost Matky Boží – Mše Svatá 
1. 1. od 17:30 Novoroční setkání v kostele sv. Jakuba 
1. 1. od 18:00 Novoroční ohňostroj 
2. 1. od 12:00 Slavnost Zjevení Páně (Tři králové)- Mše Svatá 
6. 1. od 18:00 Tři králové 

14. 1. od 17:00 Výstava a workshop kladrubských modelářů 

22. 1. od 20:00 Včelařský ples 
29. 1. od 20:00 Hasičský ples 

   

5. 2. od 15:00 Maškarní rej pro děti 
26. 2. od 13:00 Masopust 
26. 2. od 20:00 Masopustní taškařice 

 
Jiří Šmahel 
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BLAHOPŘEJEME 

 
V měsíci listopadu a prosinci 2021 se dožijí významného životního jubilea tito 
naši občané: 
 

Listopad: 
 

Geiger Antonín, Kladruby 
Pelánek Miroslav, Kladruby 
Králová Monika, Pozorka 
Kadlec Jaroslav, Kladruby 
Turek Jindřich, Kladruby 
Javorská Věra, Brod u Stříbra 

Toušová Václava, Láz 
Mrňák Václav, Kladruby 
Havránek Václav, Kladruby 
Šlapáková Růžena, Kladruby 
Tůzová Vlasta, 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 

Prosinec: 
 

Míkovec Jiří, Kladruby 
Švarcová Iveta, Kladruby 
Hartmanová Dana, Kladruby 
Svobodová Eva, Kladruby 
Koutský Petr, Kladruby 

Kunzová Vlasta, Kladruby 
Pomyje Jindřich, Kladruby 
Kokrmentová Helena, Kladruby 
Šilhavá Anežka, Brod u Stříbra 

Goblirschová Marie, Kladruby 
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POEZIE Z KLADRUB 

 

 
 

Podzimní 
 

Podzim se s létem loučí 
zesmutněl všechen čas, 

Letní pohádka končí 
a je tu zima zas. 

 

Vítr už počítá listí 

stromům však chce se spát, 
rak vodu v řece čistí, 
by mohly si ryby hrát. 

 
Ptáci též odlétli spolu 
do jižních krajů snad 

za jejich štěbetání 
byl jistě každý rád. 

 
Jen lidé jako vždycky 

zvyknou si na tmu a chlad 
a na teplo, letní kytky 
budou jen vzpomínat. 

 

Blanka Krýslová
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SPORT 

 
TJ Sokol Kladruby informuje 
 
 Pořadatelství letošního, už 22. ročníku Kladrubské desítky, připadlo 

na domácí Kladruby. 

 V jedenáct hodin jsme se sešli u základní školy. Účast byla hojná. 

Pro každého jsme si přichystali účastnický list s mapkou trasy a jako malý 

dárek již tradiční náramek. Pro rok 2021 byl žlutý (v roce 2020 červený, 2019 

zelený, 2018 modrý a 2017 oranžový). Tak schválně, kdo je má všechny? 

 Po povinném focení na schodech školy jsme se vydali na cestu. Trasa vedla 

od školy přes čističku, po naučné stezce k Pekelskému mlýnu, ke klášteru 

Kladruby, dále po silnici 193, přes benzinu a zpět kolem Petrova mlýna. 

Vzhledem k tomu, že Kostelečtí na náměstí v Kladrubech dorazili už ve chvíli, 

kdy jsme my teprve vycházeli od školy, rozhodla se část z nás trasu trochu 

zkrátit a místo na fotbalové hřiště zamířili rovnou na náměstí kolem sušky. 

Na náměstí už bylo plno. Pracovníci obce postavili stany, nachystali lavičky 

a stoly. Hrála kapela BandaTrampBand. 

K občerstvení bylo na výběr maso, halušky, 

guláš (za mě naprosto vynikající) a pro pár 

rychlejších i koláčky. Pivo, limo bylo 

samozřejmostí. 

 Celá akce se vydařila na jedničku. Velké 

díky proto patří pořadatelům, restauraci 

U Koruny, která dodala občerstvení 

a v neposlední řadě všem účastníkům 

za skvělou atmosféru. 

 

 Příští rok se budeme těšit do Kostelce. 

 

A nyní ještě počty účastníků: 

Kladruby 125 

Stříbro 50 

Hněvnice 58 

Kostelec 29 

 

Jiří Kurš 

předseda TJ Sokol Kladruby 
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Oddíl volejbalu mládeže informuje 
 
 V tomto školním roce naše děvčata prvně okusila velký šestkový volejbal. 

Pro všechny to byla premiéra. Část děvčat sice předloni hrála aspoň malý 

čtyřkový, ale pro zbylé to byl doslova křest ohněm. Z přípravky k nám přešly 

vloni a to tréninky nebyly skoro vůbec. Na první turnaj jsme tedy jely jen okusit 

atmosféru, vyzkoušet si dresy a omrknout, co všechno se ještě musíme naučit. 

Výsledné poslední místo nás tedy nezaskočilo. 

 Herně to ale nebylo vůbec špatné. Hlavně první dva zápasy jsme 

se soupeřkami celkem držely krok. Poslední se nám už ale nevyvedl. 

Další turnaj nás čeká v neděli 7. listopadu v Rokycanech. Do té doby musíme 

zapracovat hlavně na správné technice úderů. Bohužel odnaučovat některé 

zlozvyky bude náročné. Ale pracujeme na tom a děvčata se hodně snaží 

a hlavně je to baví. 

Jitka Kuršová 

Trenérka mládeže 

 

(zleva nahoře: Natálie Hánová, Daniela Böhmová, Natálie Kalabusová, 

Klára Kuršová, Lucie Prokopová, Saša Lehečková) 

(dole: Nella Trochová, Karolína Kuršová, Nikča Šimková a jako ležící 

benjamínek Klára Kalabusová) 
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Kladrubská pětka 2021 
 
 V neděli 19. září se to v okolí kladrubské základní školy hemžilo běžci stejně 
jako mravenci v mraveništi. Konal se zde již sedmý ročník běžeckého závodu 
Kladrubská pětka. Organizátoři Tomáš Jaša a Jaroslav Stahl ve spolupráci 
s městem Kladruby připravili dvě trasy. Krátkou v prostorách parku 
pro nejmenší, pro dospělé pak pětikilometrový okruh od školy přes zámecký 
park okolo kláštera až to tzv. Indiánskou stezku, kudy se již značně uřícení 
běžci pomalu blížili zpět k cíli na nádvoří školy. 
 V dětské kategorii 
závodilo neuvěřitelných 101 

dětí v 6 věkových kategoriích 
od batolat po žáky 12-14 let. 

Dospěláci běželi společně 
muži i ženy, vyhodnoceni 
pak byli každý zvlášť. 
V kategorii mužů zvítězil 
a putovní pohár převzal 
Tomáš Jaša, druhý doběhl 
Štěpán Trávníček a třetí 
Vlastimil Šroubek. V ženách 
pak dominovala Anna 
Suráková, druhá doběhla 
Hloušková Monika, bronzová 
skončila Slavíková Eva. 
Každý z účastníků si odnesl pamětní list, nejmenší pak upomínkové předměty. 
 "Jsme sice s Jardou jmenováni jako organizátoři, ale není tomu úplně 
pravda. Pomohlo nám mnoho dalších lidí, bez nich bychom to snad ani 

nezvládli. Překvapil mne 
obrovský zájem nejmenších. 
Děkuji všem, co se závodů 
jakkoli zúčastnili, ať už právě 
pomocí při organizaci, nebo 
coby závodníci či fanoušci. 
Doufám, že si to všichni užili 
a byli spokojeni," zhodnotil 
sportovní dopoledne Tomáš 

Jaša. 

 

 
Monika Šavlová 

Foto: Monika Šavlová, Lucie Stahlová 
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VÍTE, ŽE… 

 
… v místním muzeu a v prodejně Kladrubských lesů si můžete zakoupit láhev 
červeného nebo bílého vína se znakem města. 
 
… technické služby opravily lavičky na fotbalovém hřišti. 
 
… proběhla částečná oprava okapů na budovách Sulanova statku, pokračovat 
se bude po postavení lešení. 
 
… dne 20.11.2021 proběhne mobilní svoz objemného odpadu, elektroodpadu a 

pneumatik ve spádových obcích. 

 
… dne 22.11.2021 proběhne mobilní sběr nebezpečného odpadu ve spádových 
obcích a to v prostoru kontejnerů. 
 
… dne 17.12.2021 od 18:00 připravuje Generali Česká pojišťovna a.s. ve 
spolupráci s městem Kladruby a NPÚ vánoční koncert v klášterním kostele, kde 
vystoupí zpěvák Michal Hrůza. 
 
… v době vánočních prázdnin (od 23.12.2021 do 29.12.2021) bude uzavřena 
mateřská škola. 
 
… Kladrubská desítka byla letos rekordní počtem účastníků – Kladruby 125, 
Hněvnice 58, Stříbro 50 a Kostelec 29. 
 
… byla zahájena poslední etapa opravy střechy na bývalém špitálu v Husově 
ulici čp. 6 a střecha tak bude po 3 letech prací hotová. 
 
… se Sulanův statek dočká přístřešků pro venkovní expozici historické 
zemědělské techniky – práce již započaly. 
 
… hasičská zbrojnice má již nový kabátek a je nyní nově zahalena do šedo-
červené. 
 
…  vyplněný dotazník o vývozu a platbě za popelnice je třeba doručit zpět na 

MěÚ Kladruby nejpozději do 30.11.2021. 
 

… v prodejně Kladrubských lesů na náměstí můžete nově zakoupit malířské 
potřeby vč. barev a sezónní zboží - lampičky, lucerničky i svíčky na Dušičky a 
dekorace i zboží s vánoční tématikou. 
 
... letos můžete využít „Milostivé léto“ – odpuštění pohledávek vymáhaných 
soudním exekutorem. 
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Městský úřad Kladruby, jakožto vydavatel Zpravodaje, si vyhrazuje právo 

odmítnout zaslané příspěvky, a to bez udání důvodu. 


