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SLOVO ÚVODEM 

 
Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,  

tentokrát mi nedá nezastavit se nad děním kolem nás. Když už jsme se začali 
vzpamatovávat ze všech opatření a nástrah koronaviru, přišla nová rána. 
Na konci února ruská vojska násilím vstoupila na území Ukrajiny a vznikl 
válečný konflikt. Řada ukrajinců začala opouštět svoji zemi. Někteří uprchlíci 
díky našim dobrosrdečným spoluobčanům našli střechu nad hlavou i v našem 
městečku. Tímto bychom jim chtěli velice poděkovat, stejně jako těm, 
kteří vyjádřili svoji podporu poskytnutím materiální pomoci těmto katastrofou 
postiženým lidem. Město nemá žádné vhodné prostory, které by uprchlíkům 

poskytlo. Proto si velice vážíme rozhodnutí a přístupu našich obyvatel k pomoci 
lidem v této nelehké době. Jsme nápomocni při řešení jakýchkoli potřeb, 

neváhejte se na nás obrátit.  
Pokud jste v uplynulém měsíci navštívili místní muzeum, tak jste zde jistě 

zaznamenali novou tvář. Ano, v Regionálním muzeu Kladrubska působí nový 
zaměstnanec a potkáte ho hned v první místnosti muzea, tedy v recepci.  

Po loňském, trochu netradičním masopustu bylo možné se sejít v alespoň 
ve venkovním prostředí. A tak se na náměstí sešlo na 70 maškar, které se 
po krátkém úvodu a sehraném orloji v oknech městského úřadu vydaly do ulic 
města. Pronobusi děkujeme za organizaci a řízení masopustního průvodu 
v branách města. Rovněž děkujeme všem účastníkům za nápadité masky. A už 
nyní se těšíme na další rok, na další Vaše netradiční a humorné nápady… 

V uplynulém období jsme se pustili do plnění úkolů uvedených v Plánu 
rozvoje města. Již jsme zajistili rozšíření veřejného rozhlasu v nové ulici 
Návětrná, byla opravena střecha autobusové čekárny v Milevě. Započali jsme 
s opravou kapličky v Tuněchodech, byly zahájeny práce na opravě hospůdky 
v Brodu (strop nad sálem a střecha), již jsme vybrali zhotovitele a předali 
staveniště k realizaci akce Oprava fasády č.p. 197, Husova ul. v Kladrubech. 
Také máme již uzavřené smlouvy o dílo na akce výměna veřejného osvětlení 
v Lázu, obnova herních dětských prvků na zahradě v mateřské škole, rozšíření 
dětských hřišť v Milevě a Vrbici. U těchto vyjmenovaných akcí zhotovitel 
vyčkává na vhodnější počasí či dodání dohodnutých prvků. I nemovitost č.p. 19 
(bývalá knihovna) ve Vrbici čeká na nová okna, která jsou již zadána k výrobě. 
 Jednou z největších akcí je však oprava střechy nad tělocvičnou a jídelnou 
základní školy. Tam jsme konečně po třech měsících probíhajícího výběrového 
řízení v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vybrali zhotovitele 
a po uplynutí všech zákonných lhůt podepsali smlouvu o dílo. V Sadové 

a Zahradní ulici také investor ČEZ Distribuce a.s., provádějící společnost 
STEMONT JS s.r.o., také finišuje s pokládkou kabeláže el. en. do země. 
Následně bude město financovat a koordinovat další navazující práce – instalaci 
nových stožárů veřejného osvětlení včetně nových LED svítidel, v Zahradní ulici 
bude nový povrch části chodníků a nový povrch komunikace. Věříme, 
že veškeré práce budou provedeny nejpozději do konce července. V důsledku 
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provádění výše uvedených prací, nesvítí v ulicích Sadová, části ulice Zahradní 
a na Pozorce veřejné osvětlení. Tato situace potrvá minimálně cca jeden měsíc 
a to až do postavení nových stožárů veřejného osvětlení a osazení nových 
svítidel. Žádáme občany o obezřetnost při pohybu v těchto místech za snížené 
viditelnosti. Děkujeme za pochopení. 

Přes všechny probíhající události kolem, vám přejeme hezké slunečné jarní 
dny. 
 

  Hana Floriánová           Matěj Havránek 
  starostka města             místostarosta města 
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 
Informace z jednání rady města 

 

Zasedání rady města ze dne 16. 02. 2022 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Oznámení Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a, 

Praha 3 130 00, IČ 01312774 o odstranění stromů v ochranném pásmu 
dráhy, které bude provedeno v době vegetačního klidu na pozemku 
p.p.č. 2382 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

 Umístění včelstva na pozemek p.p.č. 1992/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

ve vlastnictví města. Žadatel – J. W., Kladruby. Bude provedeno místní 
šetření 
 

Rada města schválila: 
 

 Cenovou nabídku a následné objednání výměny plynového kotle, 

ÚT a radiátorových ventilů do hasičárny v Kladrubech za cenu 
131.560,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Josef Popule, VODA – TOPENÍ – 
PLYN, Družstevní náměstí 123, Heřmanova Huť 330 24, IČ 88118436 

 Podání žádosti městem Kladruby o koupi pozemků p.p.č. 1990/1, 
1990/9, 1990/12 vše v k.ú. Láz u Kladrub, p.p.č. 779 v k.ú. Vrbice 
u Stříbra (vše účelová komunikace mezi obcemi), pozemky 
p.p.č. 1966/2, 1967, 1997 vše v k.ú. Láz u Kladrub (vše lesní cesta). 

Prodávající – Státní statek Jeneč (v likvidaci), Třanovského 622/11, 
Praha 6 163 00, IČ 00016918 

 Rozpočet Sociálního fondu na rok 2022 dle platné směrnice č. 13 ze dne 
30. 04. 2021 

 Cenovou nabídku a následné bílení Restaurace U Koruny včetně všech 

souvisejících prací za cenu 57.265,- Kč bez DPH. Zhotovitel - Otto Hilf, 
malířské práce, Vodičkova 639, Stříbro 349 01, IČ 61806374 

 Zařazení žádosti L. B., Kladruby do seznamu žadatelů o byt 

 Cenovou nabídku a následné objednání opravy střechy autobusové 

zastávky v Milevě za cenu 31.864,- Kč včetně DPH. Zhotovitel – 
Tesařské a pokrývačské práce, Miroslav Liška, Milevo 4, Stříbro 349 01, 

IČ 02093154 

 Na základě nedostatků zjištěných Českou školní inspekcí v Základní 
škole v Kladrubech vyvození důsledků týkajících se ředitelky 
ZŠ Kladruby 
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Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi 

předávajícím - město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 
349 61, IČ 00259888 a přejímajícím – obec Mrákov, Mrákov 105, 
345 01, IČ 00253618 ve věci bezúplatného převodu movitého majetku 
pro potřeby JSDH Mrákov v celkové hodnotě 135.866,19 Kč – tyto 
dýchací přístroje jsou nahrazeny novými 

 ZM schválit Tvorbu sociálního fondu na rok 2022 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi městem 

Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 
a žadateli - Mgr. T. S. a J. S., Brod u Stříbra. Jedná se o směnu 
pozemků ve vlastnictví města – část p.p.č. 1962 o výměře cca 1211 m2, 
část p.p.č. 1957 o výměře cca 254 m2, část p.p.č. 1958 o výměře 

cca 1529 m2, část p.p.č. 1959 o výměře cca 50 m2 – celkem výměra 
cca 3044 m2 za pozemek p.p.č. 782/1 o výměře 4135 m2 v k.ú. Brod 
u Stříbra, který žadatelé budou nabývat do vlastnictví za účelem směny 

 ZM schválit provedení opravy chyby v záznamech katastru nemovitostí 

formou souhlasného prohlášení k pozemkům st.p.č. 753 o výměře 
52 m2, 755 o výměře 389 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra a st.p.č. 111 
o výměře 3 m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub. Důvod – Na uvedených 
pozemcích se nacházejí stavby vodních děl, které jsou ve vlastnictví 
a správě Povodí Vltavy. Žadatel - Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8, 
Praha 5 150 00, IČ 70889953 
 

Rada města neměla námitek: 

 
 K předložené projektové dokumentaci na akci „Novostavba rodinného 

domu Kladruby u Stříbra“ na p.p.č. 2493/9 a 2493/10 v k.ú. Kladruby 
u Stříbra. Investor – V. B., Plzeň a E. Š., Sadská  

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Zahradní sklad 
a přístavba hospodářského objektu Kladruby“. Investor – A. D., 
Kladruby  

 K provedení opravy odvodňovacích žlabů na severní straně bytových 

domů č.p. 262 - 265 včetně realizace svodů dešťových vod napojením 
na dešťovou kanalizaci. Technologie oprav je plně na zadavateli. 
Upozorňujeme, že je nutné zajistit vytyčení veškerých podzemních sítí. 
Toto vyjádření nahrazuje povolení, pokud je ho potřeba dle platných 
právních předpisů. Pozemek bude uveden do původního stavu. 

Veškeré znečištění přístupové komunikace bude ihned odstraněno. 
Žadatel – SVJ bytových domů Kostelní 262 – 265, Kladruby 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Přístavba k rodinnému 

domu č.p. 422 na parcele č.k.p.p. 580/138 v k.ú. Kladruby u Stříbra“. 
Investor – R. K., Kladruby 
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Zasedání rady města ze dne 02. 03. 2022 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Všeobecné informace ohledně pomoci Ukrajině včetně informace 

o organizování možnosti materiální pomoci paní M. Š., Kladruby. 
Městský úřad je s paní Š. v kontaktu a je nápomocen při řešení 
konkrétních potřeb ubytovaných osob 

 Vyjádření ředitelky ZŠ Kladruby Mgr. Ivety Černé k obdrženému 

Upozornění ze dne 25. 02. 2022 doručené městem Kladruby, 
čj. MKl/0390/22 vyplývající z Inspekční zprávy a Protokolu o kontrole 
provedené Českou školní inspekcí v říjnu 2021 

 Zápis č. 14/22 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného 
dne 23. 02. 2022 

 Poslední upravenou variantu řešení územní a architektonické studie 

náměstí Republiky v Kladrubech dle požadavků uplatněných 
na jednání zastupitelstva dne 26. 01. 2022 

 Nabídku služeb firmy BIDLI holding a.s., Jindřišská 17, Praha 1 110 01, 

IČ 29056349. Společnost poskytuje komplexní služby ohledně bydlení 
(nemovitosti, stavby, interiéry, finance a poradenství, energie, investice)  

 Informace firmy Meridian Nová Energie s.r.o., Chebská 355/49, 

Karlovy Vary 360 06, IČ 28534140 - představení možnosti výstavby 
větrných elektráren 

 Stížnost zaslanou na společnost ČEZ Distribuce a.s., Guldenerova 

2577/19, Plzeň 326 00 s žádostí o prošetření technického stavu 
provozované distribuční sítě NN v obci Tuněchody. Žadatel - Ing. V. Ř., 
Stříbro 

 Žádost skupiny zastupitelů města Kladruby o umožnění a zajištění 
ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny v prostorách ubytovny u kulturního 
domu, Revoluční čp. 80, Kladruby nebo ve volných bytech. Nyní není 

možné zajistit ubytování v prostoru ubytovny z důvodu probíhající 
rekonstrukce a všechny byty ve vlastnictví města jsou obsazené 

 Zastavení exekučního řízení proti povinné E. P., Kladruby z důvodu úmrtí 
povinné. Dluh ve výši 12.950,- Kč z období od 01. 08. 2008 
do 14. 04. 2009 

 Vyúčtování roku 2021 Centrem pečovatelských a ošetřovatelských služeb 

Města Touškov, Partyzánská 519, Město Touškov 330 33, IČ 75062330, 
za poskytování služeb v Domě s pečovatelskou službou v Kladrubech. 
Město hradí čtvrtletní zálohy na poskytované služby, nyní přeplatek 

ve výši 14.034,21 Kč 
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Rada města schválila: 
 

 Uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem – Město Kladruby, náměstí 

Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – AVE 
architekt, a.s., Částkova 55, Plzeň 326 00, IČ 61779997. Předmětem 
smlouvy je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení 
a stavební povolení na akci „Revitalizace centrální části města 
Kladruby“ za cenu 470.000,- Kč bez DPH a to dle Územní 
a architektonické studie náměstí Republiky v Kladrubech 

 Zveřejnění výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na akci 

„Doplnění prvků na dětská hřiště a sportoviště v obcích Vrbice, Milevo, 
Kladruby“ 

 Zveřejnění výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na akci 

„Obnova herních dětských prvků v Mateřské škole Kladruby pro rozvoj 

motorických schopností našich nejmenších“ 

 Uzavření Smlouvy o dílo mezi objednatelem – Město Kladruby, náměstí 

Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – ČR – 
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 9, Plzeň 320 68, 
IČ 70883378. Předmětem smlouvy je provádění kontrol, servisu 
a pozáručních oprav dýchacích přístrojů a jejich součástí 

 Cenovou nabídku a následné objednání vybavení kuchyně do Restaurace 

U Koruny, Revoluční 80 v Kladrubech za cenu 150.941,30 Kč bez DPH 

 Cenovou nabídku a následné objednání výměny oken a dveří včetně 
všech souvisejících prací v nemovitosti č.p. 19 ve Vrbici u Stříbra 
za cenu 168.554,- Kč včetně DPH. Zhotovitel – Říha Josef – plastová 
okna a dveře, Benešovice 104, Stříbro 349 01, IČ 87778998 

 Zařazení žádosti P. K., Kladruby do seznamu žadatelů o výměnu bytu 

 Zařazení žádosti J. S., Planá u Mariánských lázní, do seznamu žadatelů 

o byt v DPS 

 Zařazení žádosti J. Š., Bernatice, do seznamu žadatelů o byt v DPS 

 Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi poskytovatelem – 
Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 
a příjemcem – Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 306 13, 
IČ 70890366. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční dotace 
na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2022 

ve výši 90.090,- Kč 

 Dodavatele Lukash Rainold, Revoluční 47, Heřmanova Huť 330 24, 
IČ 45338647 na veřejnou zakázku „Nová část veřejného osvětlení Láz“ 
s nejnižší cenovou nabídkou 245.537,- Kč bez DPH 

 Uzavření Smlouvy o dílo po předchozím schválení (radou města) výběru 

dodavatele na akci „Nová část veřejného osvětlení – Láz“ mezi 
objednatelem – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 
349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – Lukash Rainold, Revoluční 47, 
Heřmanova Huť 330 24, IČ 45338647 za cenu 245.537,- Kč bez DPH 
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 Dodavatele PEGISAN sta s.r.o., K Merfánům 178/47, Plzeň 318 00, 
IČ 29162483 na veřejnou zakázku „Stavební úpravy Husova č.p. 197, 
Kladruby“ s nejnižší cenovou nabídkou 1.905.363,93 Kč bez DPH 

 Uzavření Smlouvy o dílo po předchozím schválení (radou města) výběru 

dodavatele na akci „Stavební úpravy Husova č.p. 197, Kladruby“ mezi 
objednatelem - Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 
349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – PEGISAN sta s.r.o., K Merfánům 
178/47, Plzeň 318 00, IČ 29162483 za cenu 1.905.363,93 Kč bez DPH 

 Pokácení 1 břízy a 1 osiky rostoucí na části st.p.č. 73 v k.ú. Brod 

u Stříbra v blízkosti el. vedení veřejného osvětlení. Uvedené stromy 
svými větvemi zasahují až k nemovitosti čp. 51, překáží v rekonstrukci 
budovy pohostinství v Brodu č.p. 51 

 Uzavření Mateřské školy v Kladrubech, Husova 297, Kladruby 349 61, 

IČ 60611642 v době letních prázdnin v období 25. 07. 2022 – 

12. 08. 2022  

 Uzavření Dodatku č. 1 k Pachtovní smlouvě uzavřené dne 08. 10. 2019. 

Předmětem dodatku je snížení výměry propachtovaného pozemku 
p.p.č 1971 v k.ú. Brod u Stříbra na výměru 64061 m2 (snížení původní 
výměry o 1884 m2 – pozemkem prochází cesta) a vyjmutí celého 
pozemku p.p.č. 1970 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 960 m2 
z pachtovní smlouvy z důvodu nemožnosti zemědělského 
obhospodařování a s tím ponížení alikvotní výše pachtovného; 
vše s platností pro hospodářský rok 2022. Žadatel – Jaroslav Pospíšil, 
Zadní 170, Kladruby 349 61, IČ 61805823 

 Umístění včelstva na pozemek p.p.č. 1992/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

ve vlastnictví města. Žadatel – J. W., Kladruby 

 
Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Přístavba rodinného domu 

Západní 413, Kladruby“. Investor – J. P., Kladruby 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Návrh likvidace OV – 

osada Výrov“. Žadatel – ZAKRA s.r.o., Sokolovská 784/41, Plzeň 
323 00, IČ 08064458. Odpovědná osoba – D. K., Ondřejov 
 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit odepsání dluhu ve výši 39.702,- Kč za nájemné bytu – E. P. 
zemřela, z důvodu nemajetnosti zemřelé. Uvedená částka je tvořena 

dlužnou částkou evidovanou ke dni 31. 07. 2008 ve výši 26.752,- Kč 
a následnou částkou evidovanou od 01. 08. 2008 do 14. 04. 2009 
(předání bytu) ve výši 12.950,- Kč 
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Rada města souhlasila: 
 

 S umístěním stavby čistírny odpadních vod (likvidace odpadních vod – 

osada Výrov) včetně příslušenství na pozemcích p.p.č. 1579/, 1464, 
1579/9, 1579/10, 1643/1 a 1579/2 vše v k.ú. Brod u Stříbra. Žadatel 
– ZAKRA s.r.o., Sokolovská 784/41, Plzeň 323 00, IČ 08064458. 
Odpovědná osoba – D. K., Ondřejov 
 

Rada města schválila zveřejnění záměru : 

  
 Pronájmu části pozemku p.p.č. 1825 v k.ú. Brod u Stříbra 

 Pronájmu pozemku p.p.č. 2008 v k.ú. Milevo 

 

Zasedání rady města ze dne 16. 03. 2022 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Předložené vyúčtování správcem dědictví za firmu Opravy a údržba 

vodárenských objektů a zařízení Slepička Jaroslav, Kostelec za provoz 
vodovodů v Brodu u Stříbra a v Tuněchodech za rok 2021. Doplatek 
ve výši 261.824,10 Kč bez DPH 

 Informaci vlastníka nemovitosti o vypršení platnosti úředního ověření 

vodoměrů osazených na přípojkách v obci Tuněchody a Brod u Stříbra. 
Výměna vodoměrů bude postupně řešena 

 Předloženou Smlouvu o technické spolupráci při provozování vodovodu 
pro veřejnou potřebu v obci Brod u Stříbra včetně předložené kalkulace 
ročních nákladů na technickou činnost na vodovodu. Dodavatel – 

Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 328/64, 
Karlovy Vary 360 07, IČ 49789228 

 Předloženou Smlouvu o spolupráci při provozování obecního vodovodu 
v obci Tuněchody včetně předložené kalkulace ročních nákladů 
na technickou činnost na vodovodu. Dodavatel – Vodárny a kanalizace 
Karlovy Vary a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary 360 07, 
IČ 49789228 

 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2021 

– nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

 Informaci o konání valné hromady Honebního společenstva Kladruby – 

Brod u Stříbra dne 15. 03. 2022 

 Žádost nájemců bytu č. 1 a v bytě č. 2 v Zadní čp. 355 v Kladrubech 

o povolení vyzdění a zasklení balkonů na náklady těchto žadatelů. 
Rada města požaduje předložení konkrétního řešení – nákres, použitý 
materiál, zhotovitel, atd. 
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Rada města schválila: 
 

 Zařazení žádosti o přidělení bytu V. H., Kladruby do seznamu žadatelů 

o byt 

 Zařazení žádosti o přidělení bytu P. P. a H. M., Kladruby do seznamu 

žadatelů o byt 

 Dodavatele ELEKTRO HOŠEK spol. s.r.o., Na Stráni 1655, Tachov 

347 01, IČ 40524973 na akci „Elektroinstalace sálu v pohostinství 
v Brodu u Stříbra čp. 51“ s cenovou nabídkou 398.747,87 Kč bez DPH 

 Uzavření Smlouvy o dílo č. 09/2022 na akci „Elektroinstalace sálu 
v pohostinství v Brodu u Stříbra čp. 51“ mezi objednatelem – 
Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 

a zhotovitelem - ELEKTRO HOŠEK spol. s.r.o., Na Stráni 1655, Tachov 
347 01, IČ 40524973 za cenu 398.747,87 Kč bez DPH 

 Dodavatele AHF STAVBY s.r.o., Púchovská 2219/8, Praha 4 141 00, 
IČ 28516915 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stavební úpravy 
střešního pláště objektu tělovýchovy a stravování ZŠ Kladruby“ 
s cenovou nabídkou 5.210.000,- Kč bez DPH 

 Uzavření Smlouvy o dílo č. 01/2022 po předchozím schválení výběru 

dodavatele na akci „Stavební úpravy střešního pláště objektu 
tělovýchovy a stravování ZŠ Kladruby“ mezi objednatelem – 
Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 
a zhotovitelem - AHF STAVBY s.r.o., Púchovská 2219/8, Praha 4 
141 00, IČ 28516915 za cenu 5.210.000,- Kč bez DPH 

 Cenovou nabídku na akci „“Kladruby – ulice Sadová, Zahradní – veřejné 

osvětlení“ předloženou společností STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, 
Horšovský Týn 346 01, IČ 27971589 ve výši 1.105.252,- Kč bez DPH 

 Uzavření Smlouvy o dílo č. 10/2022 na akci Kladruby – ulice Sadová, 

Zahradní – veřejné osvětlení“ mezi objednatelem – Město Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem - 
STEMONT JS s.r.o., Hřbitovní 281, Horšovský Týn 346 01, 
IČ 27971589 za cenu 1.105.252,- Kč bez DPH 

 Uzavření Smlouvy o provádění odborných prací koordinátora BOZP 

při přípravě a realizaci staveb na akci “Rekonstrukce objektu 
obč. vybavenosti č.p. 51 Brod u Stříbra“ mezi objednatelem – 
Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 0259888 
a poskytovatelem – BEZPO Plzeň s.r.o., Bendova 692/2, Plzeň 301 00, 
IČ 26351951  

 Ceník mobilních svozů nebezpečného odpadu, objemného odpadu, 

elektroodpadu a pneumatik od 01. 01. 2022 firmy EKO-SEPAR s.r.o. 
Nýřany, Hřbitovní 1214, Nýřany 330 23, IČ 47714760  

 Pokácení 2 ks smrků na p.p.č. 176/17 v k.ú. Kladruby u Stříbra. 
Pozemek je ve vlastnictví žadatele. Žadatel – V. K., Kladruby 

 Poskytnutí propagačního materiálu na ples DPS. Pořadatel – Centrum 

pečovatelských služeb Město Touškov. Budou poskytnuty tyto 
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materiály: Plátěná taška Kladruby (zelená) – 3ks, kniha Kladruby 
900 let – lidé – život – doba – 3 ks, kniha zelená – 5 ks 
 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Změna užívání stavby 
pro rodinnou rekreaci Č.E.18, Kladruby na pozemku č. par. 64 
v k.ú. Brod u Stříbra“. Investoři – Mgr. V. H., Plzeň a Ing. T. T., Plzeň 

 

Rada města neschválila: 
 

 Žádost o podporu Linky bezpečí z.s., Ústavní 95, Praha 8 181 02, 

IČ 61383198 ve výši 7.500,- Kč 

 Objednání výtisku knihy Plzeňský kraj, města a obce za cenu 850,- Kč 

včetně DPH. Dodavatel – PROXIMA Bohemia spol. s.r.o., Vyšehradská 
1349/2, Praha 2 128 00, IČ 26796201 

 
Zasedání rady města ze dne 30. 03. 2022 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zápis č. 29/2022 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

dne 23. 03. 2022 

 Zveřejnění inzerátu na pozici učitele angličtiny pro Základní školu 
v Kladrubech 

 Termín osobní schůzky s rodiči, ředitelkou školy a zástupcem města 

na den 28. 04. 2022 od 17:00 v Základní škole v Kladrubech 

 Zápis ze setkání starostů ORP Stříbro ze dne 17. 03. 2022 – jednání 

k situaci ohledně ukrajinských uprchlíků 

 Zápis do 1. třídy ZŠ v Kladrubech ve dne 27. 04. 2022 od 7:30 do 16:00 

hodin 

 Žádost Plzeňského kraje o spolupráci v projednávání projektové 
dokumentace při opravách nebo budování pozemních komunikací 
kde jezdí, či budou jezdit autobusy veřejné linkové dopravy 

 Rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje ke koordinaci nouzového 

ubytování pro osoby přicházející po dni 24. 02. 2022 z území Ukrajiny 
za účelem dočasné ochrany 

 Odstoupení M. T., Tachov od odkoupení pozemku p.p.č. 1655/2 

v k.ú. Milevo o výměře 1434 m2 dle GP 185-210/2021 za cenu 60,-
 Kč/m2 + náklady spojené s prodejem nemovitosti za účelem výstavby 
rodinného domu 

 Odstoupení M. T., Tachov od odprodeje pozemku p.p.č. 2122 

v k.ú. Milevo o výměře 79 m2 dle GP 185-210/2021 za cenu 60,- Kč/m2 
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+ náklady spojené s prodejem nemovitosti – odprodej části pozemku 
městu Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 

 Protokol o kontrole na výkon matričních agendy u Městského úřadu 
Kladruby za rok 2021 provedené 11. 03. 2022 – bez závad 

 První návrh výsadby zeleně za ulicí Návětrná v Kladrubech 

 

Rada města schválila: 
 

 Uzavření Smlouvy o dílo č. 11/2022 na akci „Kladruby, Zahradní ulice, 

oprava povrchů (komunikace a chodník)“ mezi objednatelem – 
Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 
a zhotovitelem – Silnice Chmelíř, Rubešova 565/25, Plzeň 326 00, 
IČ 27977951 za cenu 2.956.926,- Kč bez DPH 

 Dotace zájmovým organizacím z rozpočtu města Kladruby na rok 2022 

 Zapojení Základní školy v Kladrubech do akce „bosé chodníky“ 
za podpory MAS Český Západ 

 Zápis do kroniky města za rok 2020 

 Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování pro oblast 

reprodukované hudby i za kolektivní správce Intergram, OOA-S, DILIA, 
OSA a OAZA mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 
hudebním z.s., Čs. Armády 786/20, Praha 6 160 56, IČ 63839997 
a městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, 
IČ 00259888, roční platba ve výši 9.256,98 Kč včetně DPH 

 Zapracování požadavku A. M., Kladruby o změnu územního plánu 

v k.ú. Brod u Stříbra 

 Příkazní smlouvu mezi příkazcem – Město Kladruby, náměstí Republiky 
89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a příkazníkem – JAMIVOR Stav. 

s.r.o., Štěpánská 540/7, Praha 120 00, IČ 02832003. Předmětem 
smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru a výkon dohledu 
dodržování BOZP na akci „Stavební úpravy Husova č.p. 197 Kladruby“ 
za cenu 129.600,- Kč bez DPH  

 Příkazní smlouvu mezi příkazcem – Město Kladruby, náměstí Republiky 
89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a příkazníkem – 
Ing. Kateřina Rytířová, Brod u Stříbra 65, Stříbro 349 01, IČ 70759073. 
Předmětem smlouvy je zajištění výkonu technického dozoru na akci 

„Rekonstrukce objektu obč. vybavenosti č.p. 51 Brod u Stříbra“ 
za hodinovou sazbu v místě obvyklé 

 Organizační zabezpečí zastupitelstva na den 20. 04. 2022 

 Výjimku v počtu žáků ve třídě MŠ Kladruby pro školní rok 2022/23 

dle § 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších 
předpisů. Počet 28 žáků. 

 Výsledek hospodaření Základní školy Kladruby, Husova 203, Kladruby 

349 61, IČ 60611634. Zisk 100.586,87 Kč – převod do rezervního fondu 
ZŠ 
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 Výsledek hospodaření Mateřské školy Kladruby, Husova 297, Kladruby 
349 61, IČ 60611642. Zisk 162.958,36 Kč – Převod do rezervního fondu 
MŠ 

 Výsledek hospodaření Regionálního muzea Kladrubska, náměstí 

Republiky 90, Kladruby 349 61, IČ 03940004 a rozdělení 
hospodářského výsledku. Zisk 263.119,56 Kč – převod do rezervního 
fondu ve výši 243.119,56 Kč a do fondu odměn ve výši 20.000,- Kč 

 Poskytnutí finanční podpory pro malého sportovního střelce ve výši 

3.000,- Kč. Žadatel – P. T., Stříbro 

 Vydání povolení k užívání veřejného prostranství před cukrárnou 

na náměstí Republiky 30, Kladruby za účelem umístění stolků a židlí 
na dobu od 01. 04. 2022 do 30. 09. 2022 za stejných podmínek jako 
v uplynulém roce. Žadatel - Hana Zdvihalová, Hřbitovní 231, Kladruby 
349 61, IČ 41640411 

 Dodavatele Bonita Group Service s.r.o., Drásov 583, Drásov 664 24, 

IČ 27738795 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova herních 
dětských prvků v Mateřské škole Kladruby“ s cenovou nabídkou 
536.900,- Kč bez DPH 

 Uzavření Smlouvy o dílo č. 08/2022 po předchozím schválení výběru 
dodavatele na akci „Obnova herních dětských prvků v Mateřské škole 
Kladruby“ mezi objednatelem - Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 
349 61 Kladruby, IČ 00259888 a zhotovitelem - Bonita Group Service 
s.r.o., Drásov 583, Drásov 664 24, IČ 27738795 za cenu 536.900,- Kč 

bez DPH 

 Podání žádosti o dotaci z dotačního programu Krajského úřadu 
Plzeňského kraje „Podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování 
bezpečnosti 2022“ – pořízení 2 ks radarů 

 Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu Krajského úřadu Plzeňského 

kraje „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí“ – 
nové veřejné osvětlení Sadová a Zahradní ulice Kladruby 
 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Přístřešek pro osobní 

automobil a sklad zahradního nářadí na p.p.č. 2493/3, k.ú. Kladruby 
u Stříbra“. Investoři – T. V. a Mgr. L. P., Kladruby 

 

Rada města neschválila: 
 

 Podíl na financování portálu Tachovsko.com v roce 2022 

 Zasklení balkonů v bytech č. 1 a č. 2 v Zadní ulici č.p. 355 v Kladrubech 

dle předloženého návrhu 
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Rada města (Valná hromada Kladrubských lesů s.r.o.) schválila: 
 

 Dle § 132 odst. 1 zák. č. 513/1991 v platném znění: 

a) Účetní závěrku Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2021 
b) Účetní hospodářský výsledek k 31. 12. 2021 – zisk 2.879.965,- Kč 

Tento bude přeúčtován na vrub nerozděleného zisku minulých let 
 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit Účetní závěrku za rok 2021 

 ZM schválit Závěrečný účet města Kladruby za rok 2021 

 ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1655/2 v k.ú. Milevo o výměře 
1434 m2 dle GP 185-210/2021 za cenu 60,- Kč/m2 + náklady spojené 
s prodejem nemovitosti za účelem výstavby rodinného domu s tím, 

že v kupní smlouvě bude uvedena podmínka dokončení výstavby RD 
do 5 let od podpisu. Žadatel – M. T., Stříbro 

 ZM schválit odkoupení pozemku p.p.č. 2122 v k.ú. Milevo o výměře 

79 m2 dle GP 185-210/2021 za cenu 60,- Kč/m2 + náklady spojené 
s prodejem nemovitosti (poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí a náklady na vyhotovení GP – oddělení pozemku). 
Prodávající – M. T., Stříbro. Kupující – Město Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 

 ZM schválit uzavření nové Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017570/SOBS 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. Dotčené pozemky p.p.č. 1861 v k.ú. Brod u Stříbra, 
rozsah věcného břemene 125,8 m2. Výše jednorázové úhrady 20.500,- 
Kč + DPH – z důvodu změny trasy (původní smlouva ze dne 
22. 04. 2021 je neplatná)  

 

Rada města schvaluje zveřejnění záměru: 

 
 Odprodeje části pozemku p.p.č. 580/145 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

o výměře cca 45 m2 

 
Rada města revokuje: 

 
 Bod číslo 8. v části „Rada města schvaluje - Uzavření Smlouvy o dílo 

č. 10/2022 na akci Kladruby – ulice Sadová, Zahradní – veřejné 
osvětlení“ mezi objednatelem – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem - STEMONT JS s.r.o., 
Hřbitovní 281, Horšovský Týn 346 01, IČ 27971589 za cenu 
1.105.252,- Kč bez DPH“ z usnesení rady města číslo 93/2022 ze dne 
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16.03.2022. Revokace: Uzavření Smlouvy o dílo č. 10/2022 na akci 
Kladruby – ulice Sadová, Zahradní – veřejné osvětlení“ 
mezi objednatelem – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 
349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem - STEMONT JS s.r.o., 
Hřbitovní 281, Horšovský Týn 346 01, IČ 27971589 za cenu 
1.048.817,- Kč bez DPH 
 

Zasedání rady města ze dne 13. 04.2022 
 

Rada města vzala na vědomí: 

 
 Neposkytnutí dotace od Plzeňského kraje na akci „Obnova herních 

dětských prvků v Mateřské škole Kladruby pro rozvoj motorických 
schopností našich nejmenších“. Požadované dotace v roce 2022 výrazně 

přesáhly částku alokovanou v rozpočtu Plzeňského kraje. Z tohoto 
důvodu nebylo možné vyhovět všem žadatelům i v případech, 
kdy žádost o dotaci splňovala náležitosti, základní priority a cíle 
programu 

 Žádost o výměnu sprchového koutu v bytě Husova 209. Žadatel – V. Š., 

Kladruby – bude předložena cenová nabídka  

 Námitky k Územnímu plánu Kladruby předložené zastupitelem 

Mgr. Davidem Blažkem, týkající se pozemků v k.ú. Láz u Kladrub 
zahrnutých v územním plánu. Tyto námitky byly postoupeny 
zpracovateli a pořizovateli Územního plánu Kladruby 
 

Rada města schválila: 
 
 Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč na realizaci „CONVOY OF 

REMEMBRANCE 1945 – 2022“ u příležitosti výročí konce 2. světové 
války, který do Kladrub přijede dne 07. 05. 2022 

 Zprostředkování dotace na výsadbu domácích druhů keřů a stromů, 

které poskytují úkryt a potravu volně žijícím živočichům na p.p.č. 2545 
v k.ú. Kladruby u Stříbra. Zprostředkovatel – Martin Horňák, 
Anežky České 12, Ústí nad Labem 400 07, IČ 76444554 

 Vypracování projektové dokumentace pro sloučené řízení stavby na akci 

„Kladruby – Stříbrská ulice, parkovací plocha u č.p. 36“ za cenu 
82.500,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51, 
Dýšina 330 02, IČ 73445886 

 Vypracování projektové dokumentace pro sloučené řízení stavby na akci 

„Kladruby – prostor u základní školy“ za cenu 101.500,- Kč bez DPH. 

Zhotovitel – Ing. Viktor Vaidiš, Nová Huť 51, Dýšina 330 02, 
IČ 73445886 

 Uzavření Smlouvy o dílo č. 12/2022 na akci „Milevo – oprava povrchu 
MK“ mezi objednatelem – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 
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Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – PROMONASTA s.r.o., 
U Ježíška 2713/11, Plzeň 326 00, IČ 26323737 za cenu 735.306,50 Kč 
bez DPH 

 Uzavření Smlouvy o dílo č. 13/2022 na akci „Brod u Stříbra – oprava 
odvodnění MK“ mezi objednatelem – Město Kladruby, náměstí 
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – 
PROMONASTA s.r.o., U Ježíška 2713/11, Plzeň 326 00, IČ 26323737 
za cenu 124.821,28 Kč bez DPH 

 Uzavření Příkazní smlouvy na výkon technického dozoru a BOZP na akci 
„Stavební úpravy střešního pláště objektu tělovýchovy a stravování 
ZŠ Kladruby“ za cenu 152.900,- Kč bez DPH. Příkazce – 
Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 
a příkazníkem – JAMIVOR Stav. s.r.o., Štěpánská 540/7, Praha – 
Nové Město 120 00, IČ 02832003 

 Výpůjčku části pozemku p.p.č. 1525 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 

2530 m2 za účelem konání dětského letního tábora od 16. 07. 2022 
do 20. 08. 2022. Žadatel – Spolek Výrovák z.s., Loudů 951, Dobřany 
334 41, IČ 11838621 

 Uzavření pachtovní smlouvy na p.p.č. 2008 v k.ú. Milevo o výměře 

1545 m2 za cenu 0,30/Kč/m2 s platností od 13. 04. 2022 
do 31. 12. 2024. Pachtýř – V. B., Stříbro  

 Cenovou kalkulaci mobilního svozu objemného a nebezpečného odpadu 

pro provedení mobilního svozu ve spádových obcích ve dnech 30. 04. 
a 02. 05. 2022, ceník předložený zhotovitelem firmou EKO-SEPAR s.r.o. 
Nýřany, Hřbitovní 1214, Nýřany 330 23, IČ 47714760 

 Uzavření Dodatku č. 7 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených 

se zabezpečením pečovatelské služby č. 1/15 ze dne 11. 05. 2015 
s účinností od 01. 07. 2015 mezi objednatelem – Město Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 
a poskytovatelem – Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb 
Město Touškov p.o., Partyzánská 519, Město Touškov 330 33, 
IČ 75062330. Dodatek č. 7 je uzavřen s účinností od 01. 01. 2022 
do 31. 12. 2022 kdy vláda s platností od 01. 01. 2022 nařídila nárůst 
mezd v sociálních službách o 700,- Kč 

 Žádost o ukončení platnosti Pozemkové nájemní smlouvy ze dne 

02. 04. 2007 dohodou k 30. 04. 2022 ve věci pronájmu části pozemku 
p.p.č. 185/69 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 432 m2. Žadatel – 
L. Ž., Kladruby 

 Vydání povolení k užívání veřejného prostranství před Restaurací 

u Koruny, Revoluční 80, Kladruby za účelem umístění stolů a lavic 

(cca 2x5m) na dobu od 01. 05. 2022 do 30. 09. 2022. Žadatel – Petr 
Hilf, Zadní 301, Kladruby 349 61, IČ 63548046 

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

 Poskytnutí propagačního materiálu na maturitní ples Gymnázia Stříbro. 

Budou poskytnuty tyto materiály – kalendář stolní Kladruby 2022, 
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plátěná taška zelená – 3 ks, kniha Kladruby 900 let – lidé – život – doba 
– 3 ks, kniha zelená – 3 ks 

 Nákup potravin ukrajinským uprchlíkům do výše 5.000,- Kč 

 Dodavatele František Smitka, Přívětice 101, Radnice u Rokycan 338 28, 

IČ 45399298 na akci „Doplnění prvků na dětská hřiště a sportoviště 
v obcích Vrbice, Milevo, Kladruby“ s cenovou nabídkou - 1. část díla 
378.670,- Kč bez DPH, 2. část díla 352.695,- Kč bez DPH 

 Uzavření Smlouvy o dílo č. 6/2022 na akci „Doplnění prvků na dětská 

hřiště a sportoviště v obcích Vrbice, Milevo, Kladruby“ 
mezi objednatelem – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 
349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem - František Smitka, Přívětice 101, 
Radnice u Rokycan 338 28, IČ 45399298 za cenu - 1. část díla 
378.670,- Kč bez DPH, 2. část díla 352.695,- Kč bez DPH 

 Cenovou nabídku a následné objednání „Lžíce klapačka 200 cm 

bez zubu“ za cenu 48.763,- Kč včetně DPH + doprava 4.500,- Kč včetně 
DPH od dodavatele – Na prodej HK, Příčná 184/27, 
Hradec Králové 500 12 

 Cenovou nabídku a následné objednání 2 ks pneumatik na traktor 

„420/85 R34 TL Alliance Agristar II 142D za cenu 12.129,- Kč bez DPH. 
Dodavatel – CZECHMASTER Servis s.r.o., Chotíkovská 119/12, Plzeň 
318 00, IČ 28417089 

 
Rada města souhlasila:  
 
 S umístěním stavby terasy k rodinnému domu na p.p.č. 2493/32 

v k.ú. Kladruby u Stříbra. Žadatelé – B. a M. Š., Kladruby  

 

Rada města doporučila: 

 
 ZM schválit uplatnění věcného břemene jako předkupního práva 

města Kladruby k p.p.č. 580/128 v k.ú. Kladruby u Stříbra (pozemek 
určený k výstavbě RD Kladruby, lokalita západ I. etapa). 
Vlastník předmětného pozemku - Mgr. A. H., Plzeň 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

Strana povinná ze služebnosti – Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 
Plzeň 301 00, IČ 70890366 – se svěřeným majetkem hospodaří – 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 462/162, 
Plzeň 326 00, IČ 72053119. Strana oprávněná ze služebnosti – Město 

Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888. 
Dotčený pozemek p.p.č. 1559 v k.ú. Tuněchody u Stříbra 

 ZM schválit Rozpočtové opatření č. 2/2022 
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Rada města schválila zveřejnění záměru: 
 
 Pronájmu části pozemku p.p.č. 185/69 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

o výměře 432 m2 
 

Rada města revokovala: 
 

 Bod číslo 1. v části „Rada města schvaluje - Uzavření Smlouvy o dílo 

č. 11/2022 na akci „Kladruby, Zahradní ulice, oprava povrchů 
(komunikace a chodník)“ mezi objednatelem – Město Kladruby, náměstí 
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – Silnice 
Chmelíř, Rubešova 565/25, Plzeň 326 00, IČ 27977951 za cenu 
2.956.926,- Kč bez DPH“ z usnesení rady města číslo 95/2022 ze dne 
30. 03. 2022. Revokace: Uzavření Smlouvy o dílo č. 11/2022 na akci 

„Kladruby, Zahradní ulice, oprava povrchů (komunikace a chodník)“ 
mezi objednatelem – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 
349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – Silnice Chmelíř, 
Rubešova 565/25, Plzeň 326 00, IČ 27977951 za cenu 3.412.536,- Kč 
bez DPH 

 

Rada města neměla námitek: 

 
 K předložené projektové dokumentaci na akci „Přístavba terasy 

k rodinnému domu“ na p.p.č. 2493/32 v k.ú. Kladruby u Stříbra. 
Investoři – B. a M. Š., Kladruby  

Kateřina Hlinková 

 

 
Náklady města Kladruby na likvidaci odpadu za rok 2021 

 
Příjmy od občanů v městských bytech za výsyp popelnic 174 934,34 Kč 

Příjmy z poplatků – výsyp popelnic od ostatních občanů 
(v roce 2021 platby společnosti EKO-SEPAR) 

0,- Kč 

Příjmy za vytříděný odpad od společnosti EKO-KOM 
(plast, papír, sklo) 

219 229,91 Kč 

Náklady na likvidaci odpadu celkem 
Z toho: 

- náklady na třídění a likvidaci papíru 

- náklady na třídění a likvidaci plastu 
- náklady na třídění a likvidaci objemného odpadu 
- náklady na likvidaci směsného odpadu + mobilní svozy 
- ostatní 

1 233 356,- Kč 
 
181.756,- Kč 

506.226,- Kč 
100.106,- Kč 
269.592,- Kč 
175.676,- Kč 
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Přehled vyprodukovaných odpadů za město Kladruby 
(vč. spádových obcí) - r. 2021 

 

Název odpadu  Množství odpadu v tunách 

Odpad rostlinných pletiv 369,7900 

Jiné motorové, převodové a mazací oleje 0,0800 

Zaolejovaná voda z odlučovačů oleje  0,0254 

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek 
nebo obaly těmito látkami znečištěné 

0,1420 

Absorpční činidla, filtrační materiály  0,0020 

Pneumatiky 3,1900 

Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné 
látky 

0,0148 

Beton 6,0000 

Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 
a keramických výrobků  

4,0000 

Papír a lepenka  37,8934 

Sklo 22,2178 

Oděvy 4,0090 

Rozpouštědla 0,0108 

Jedlý olej a tuk 0,5060 

Olej a tuk (neuvedený pod číslem 20 01 25) 0,1469 

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice 
obsahující nebezpečné látky  

0,1500 

Plasty 32,2895 

Kovy 70,8150 

Biologicky rozložitelný odpad  64,4913 

Jiný biologicky nerozložitelný odpad 5,3020 

Směsný komunální odpad  252,0230 

Objemný odpad 30,5200 

Celkem 903,6189 

 
Václava Tichá 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 

 
Mateřská škola informuje: 
 
Zápis do mateřské školy 
 

Zápis do mateřské školy proběhne dne 10. 5. 2022 v termínu od 10.00 
do 11.00 a do 13.30 do 15.00 hodin v kanceláři ředitelky (zadní vchod). 
 
K zápisu přineste: 

- vyplněnou přihlášku, podepsanou oběma zákonnými zástupci 

- evidenční list s potvrzením dětského lékaře 

- rodný list dítěte 

- občanský průkaz zákonného zástupce 

- potvrzení o bydlišti ve spádové oblasti (pokud je jiné, než je uvedeno v OP) 

Formuláře naleznete na webových stránkách školy v odkazu „Dokumenty 
ke stažení“, vytiskněte oboustranně. 

Pavlína Tvrzová 
ředitelka MŠ Kladruby 

Divadlo NÁNA – „Slepičí zázraky“ 
 

Koncem března navštívila MŠ v Kladrubech p. M. Jelínková se svým 
divadlem NÁNA s pohádkou Slepičí zázraky. Jelikož tohle divadlo v MŠ všichni 
známe, už jsme byli celí natěšení a nemohli se pohádky dočkat. 

Představení se odehrálo na jednom dvorečku se slepičkami – Kropenatkou, 
Kvokalkou, Snášelkou 
a Bělinkou. Společnost jim dělal 
kohout Pepík, který, jak už to 
bývá, všechny spřátelil a také 
trošku postavil do latě, když 
si některá ze slepiček stěžovala. 
Jako v každém správném 
hospodářství nechyběli ani kozel 
s kozou, hospodářka, která měla 
vše na starosti. Nakonec jsme se 
dočkali i vylíhnutých kuřátek, 
usmíření kozy s kozlem 

a spousty snesených vajíček 
od slepiček. 
 Zazpívali jsme si písničku, 

rozloučili se s paní hospodářkou a jejím dvorečkem a už se moc těšíme na další 
představení divadla NÁNA.            

Petra Kertysová, Šárka Ježová 
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Výstava leteckých modelů v muzeu  

 
V úterý 1. března 2022 děti z MŠ Kladruby navštívily výstavu leteckých 

modelů v muzeu. 
Nejdříve s nadšením sledovaly 

jízdu terénních automobilů 
na vysílačku. Předváděcí akce 
„teraňáků“ se chopili chlapci ze ZŠ 
Kladruby pod vedením p. učitele 
Kindelmana a šlo jim to opravdu 
skvěle. Pan Petr Kindelman děti 

seznámil s ovládáním modelů aut, 
vysvětlil jim princip fungování modelů 
a dokonce si mohly děti vyzkoušet 

ovládání těchto strojů. Tato názorná 
ukázka probíhala za přihlížení dětí 
venku.  

 
 
Pak jsme se přemístili 

dovnitř muzea a vyslechli 
přednášku p. učitele 
o tvoření modelů letadel. 
Děti s nadšením poslouchaly, 
dozvěděly se také, 
jak pracuje parní stroj a kde 
se využíval. Zjistily, že tvoření 
leteckých modelů je náročné 
na trpělivost, přesnost práce 
a šikovnost rukou Přesto byly 
nadšené a panu učiteli 
přislíbily, že určitě budou 
navštěvovat modelářský 
kroužek.  

 
 
Za odměnu, jak vzorně se na výstavě chovaly a poslouchaly přednášku, 

si mohly odnést časopisy o leteckých modelech. 

 

Tímto p. Petru Kindelmanovi děkujeme za jeho poutavé a s nadšením 
pronesené slovo o leteckém modelářství.  
  Určitě se těšíme na další shledání a zajímavé povídání. 
 

Petra Kertysová, Šárka Ježová 
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Velikonoce v muzeu 
 

Když jsme si přečetli plakát o tom, že v Regionálním muzeu Kladrubska 
bude velikonoční výstava, hned jsme začali přemýšlet, čím bychom přispěli. 

Ve všech třídách naší mateřské školy máme šikovné ruce našich dětí. 

Netrvalo dlouho, měli vymyšleno a hned se pustili do tvoření. Využili jsme 
přírodní materiály, papíry, netradiční materiály.  

Ve třídách se malovalo, 
stříhalo, lepilo, zdobilo, 
skládalo, kreslilo... Prostě 
tvořilo. Výsledky jste mohli 
vidět na vlastní oči v muzeu 
do konce dubna. My jsme se 
podívat byli a byli jsme z celé 

prohlídky nadšeni. Viděli jsme 
keramická vejce, přivoněli jsme 
si k velikonočním perníčkům, 
obdivovali namalované kraslice 
a vyzkoušeli obří pomlázku. 

Jsme moc rádi, 
že v letošním roce si můžeme 
jarní svátky v mateřské škole 
užít naplno se vším všudy. 

 

Marcela Jandíková, Eva Pomyjová 

 
Svátky jara u Koťat 

 
Na svátky jara se třída Koťat z MŠ v Kladrubech opravdu náležitě 

připravovala. Nejdříve se děti za pomoci učitelek seznámily s lidovými zvyky 
a tradicemi v období Velikonoc a pak už se pustily do příprav, aby svátky mohly 
přijít. 

Začaly vyfoukáváním vajíček 
a poznaly, že to není žádná legrace. 
Pokračovaly přípravou těsta, 
ze kterého upekly beránka. 
Ten se opravdu povedl a všichni si 
na něm zaslouženě pochutnali. 
Nesmělo se zapomenout ani na zasetí 

osení, o které se každý den děti pečlivě 
staraly. Do osení si vyrobily zápichy 
slepičky a zajíčka. Vytvořily si 
i ozdobný závěs z březového proutí, 
jarní věneček a také beránka 

z papírových kapesníčků. A aby toho 
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nebylo málo, naučila se Koťata písničku „Pomlázka“, „Slepička běhá po dvoře“ 
a také si zatančila „Slepičí taneček“. Kluci si připravili koledy na velikonoční 
pondělí, až půjdou vyšupat holky pomlázkou. 

Na zahradě mateřské školy nás také čekalo překvapení. Zajíček nám tam 
schoval dobroty, které děti musely najít. Všichni svědomitě a pilně hledali 
a opravdu našli čokoládová vajíčka a bonbony, vše si spravedlivě rozdělili. 
Koťata si předvelikonoční období opravdu užila a nezbývá nám než všem popřát 
hezké prožití Velikonoc a dny plné sluníčka a pohody. 

 

Petra Kertysová, Šárka Ježová 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

ZUŠ informuje: 
 

 Děti z kladrubské pobočky ZUŠ zahrály těm nejmenším občánkům 
při slavnostním vítání v dubnu v KD v Kostelci. 
 

Velikonoční koncert 
 

Pravidelně již několik let pořádá soubor staré hudby CAVALLA, 

který pracuje při zdejší pobočce ZUŠ Kladruby, Velikonoční koncert v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie v klášteře Kladruby. 

Své koncerty rádi pořádáme v historických prostorách kladrubského 
kláštera, neboť historie našich Kladrub byla hlavním důvodem založení našeho 
souboru. Letos v těchto prostorách zazněly skladby italského hudebního 
skladatele Gaspara Zanettiho z jeho taneční sbírky Il Scolaro. 
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Každý rok si zveme hudební hosty, letos to byla zpěvačka Anna Gálisová. 
Její kultivovaný zpěv naplnil kostel nádhernými tóny. 

Těšíme se na shledání s vámi při naší další akci: na Svátek matek v neděli 
8. 5. v sále kladrubského muzea. Děti si pro vás připravily hudební dárek 
v podobě kytičky písniček. A společné písničky zazní na téma Ježci. Na zahradě 
Sulanova statku v květnu při Historickém jarmarku zahraje soubor staré hudby 
Cavalla. 
 

Výroční koncert 
 

Je to již 30 let, co byla znovuobnovena pobočka ZUŠ 
v Kladrubech pod vedením pí učitelky Stanislavy 
Šmahelové. 
Začínalo se s 5 – 6 žáky, až po současných 25–30 dětí. 
Pobočka se rozrostla nejen o žáky, ale i o soubory. 

V Kladruby Bandu hrajeme hlavně písničky 
pro radost dětí i rodičů. Soubor Cavalla se zaměřuje 
na interpretaci staré hudby, podnětem k tomu byla 
spolupráce s historickou památkou klášterem Kladruby, jenž se rozkládá 
nad městem. Pobočka se rozšířila i o výtvarný obor. 

Ráda bych k tomuto výročí uspořádala setkání, výroční koncert. (Původně 
měl být již na podzim nebo v zimě, ale kvůli proticovidovým opatřením 
je přesunut na jaro) 

Zvu všechny příznivce, přátele a absolventy kladrubské pobočky ZUŠ. 
Zavzpomínáme na minulá léta, poslechneme vystoupení současných i minulých 
žáků (každý příchozí si může zahrát a vystoupit) 

Zvu vás tedy 10. června od 18.00 do sálu kladrubského muzea. 
 

Stanislava Šmahelová 
 

Hasičské okénko 
 

Po zimním odpočinku, se naši mladí hasiči se připravují na nadcházející 
jarní kolo hry Plamen. Rekonstrukce naší hasičské zbrojnice je opět o krok blíže 
k cíli. Přibylo nové topení do garáže a prostoru nové dílny. Pro výjezdovou 
jednotku máme pět párů nové výjezdové obuvi. 
 

Naše výjezdová jednotka SDH Kladruby letos vyjížděla již k několika 
zásahům, mezi nové se zařadily následující: 
 

11. 3. 2022 Telice - požár trávy od pálení 

11. 3. 2022 Láz - strom přes vozovku 
22. 3. 2022 Benešovice - požár osobního auta 
27. 3. 2022 Kladruby - doutnající tráva u silnice 
  4. 4. 2022 Kladruby - požár komína 
14. 4. 2022 Butov - požár hrabanky mezi stromy 

Martin Leitl 
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Včelařské okénko 
 

Vážení spoluobčané, 
v minulém čísle jsem informoval o tom, že včelaři provedli sběr zimní „měli“, 
která se posílá na rozbor do nezávislé laboratoře, aby byl zjištěn rozsah nákazy 
varoázou. Letošní výsledky odpovídají stavu v minulých létech, tedy nedošlo 
ke zhoršení stavu, což je docela dobrá zpráva. Z celkového počtu byl vyšší 
výskyt nákazy nalezen u 17 stanovišť, což je 26 % z celkového stavu. 
To znamená, že dotyční včelaři museli povinně provést jarní přeléčení, nicméně 
podle naší dohody v organizaci to udělala dobrovolně i velká většina ostatních, 
abychom preventivně proti této nákaze bojovali. 

V dubnu jsme po dvouleté pauze zaviněné kovidem opět mohli svolat 
členskou schůzi, kde jsme projednali činnost za minulý rok, výsledky 
hospodaření, nákazovou situaci a schválili rozpočet na rok letošní. Projednali 

jsme i činnost kroužku včelaříků, kteří se rovněž po dvouleté pauze připravují 
na soutěž „Zlatá včela“, jejíž oblastní kolo se bude konat zanedlouho ve Stříbře 
a budeme doufat, že někteří postoupí i do kola celostátního. Naši mladí rovněž 
připravili některé včelí produkty na Velikonoční trh, kde měli svůj stánek a kde 
jste si je mohli prohlédnout a případně zakoupit. Také jsme schválili letošní 
investice do vybavení kroužku, aby naši mladí adepti měli opět o trochu lepší 
podmínky. 

Na schůzi jsme také věcným darem ocenili 5 našich členů, kteří dosáhli 
svého životního jubilea a to v rozmezí od 70 do 80 let života. Jde vesměs 
o dlouholeté včelaře, kteří si naši úctu a poděkování zaslouží. 

Jinak v závislosti na počasí nyní včelstva usilují o rozvoj, aby v brzké době, 
tedy koncem dubna a v květnu, byla v plné síle pro opylení stromů, keřů, květin 
a řepky a mohla začít první letošní snůška. Kéž by počasí a okolnosti byly 
příznivé a kvalitního medu bylo více než v letech minulých! 

František Med 
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Sportovně střelecký klub informuje 
 

Dne 5. 4. 2022 navštívili náš střelecký kroužek Petr Tvrdý společně se svým 
otcem. Kdo Petra nezná, tak je to náš soused z Tuněchod, je mu čtrnáct let 
a letos si "vystřílel" druhé místo v Mistrovství České republiky ve střelbě 
ze vzduchové pušky vleže! Úspěchů ve střelbě má za sebou 
pochopitelně mnohem víc, například třetí místo na Mistrovství České republiky 
do 12 let, druhé místo Mistrovství České republiky do 14 let a mnohokrát stál 
na stupních vítězů v regionálních soutěžích Karlovarské či Klatovské ligy.  

Petr s sebou přinesl svojí závodní vzduchovou pušku, střelecký oblek a další 
vybavení, potřebné pro závodní střelbu. Společně se svým otcem, odpovídali 

na otázky ohledně tréninků a závodů. Děti potom měly možnost si vše 
vyzkoušet a vystřelit si z Petrovy zbraně.  

Rád bych tímto Petrovi a jeho otci poděkoval a zároveň popřál mnoho dalších 

sportovních úspěchů. 

Radek Kuvík 
předseda SSK Kladruby 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 

Kladrubské lesy informují 
 

První třetinu roku 2022 máme v podstatě za sebou a i v kladrubských lesích 

je to vidět. Práce jde od ruky, sazenice přibývají v zemi a kůly s oplocenkami 
rostou jako z vody. 

 

 K uzávěrce Zpravodaje bylo od počátku roku: 

 postaveno 3.081 bm oplocenek 

 uklizeno 1.700 m3 klestu 

 přes 25.000 sazenic v zemi 
 

Na Velikonočních trzích jsme se prezentovali se stánkem naší prodejny.  
K zakoupení jsme nabízeli velikonoční i bytové dekorace, zahradnické pomůcky 
a v neposlední řadě i potřeby malířské. Byla to jen ochutnávka toho, co vás 

čeká v naší kamenné prodejně na náměstí, kam jste všichni srdečně zváni. 
 

Josef Burian, lesní odborný hospodář 
Matěj Havránek, jednatel 
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Islandští koníci na kopcích v Milevě 
 

Někteří kolemjdoucí si už možná všimli stáda malých koníků ve vesničce 
Milevo. Houževnatí, sympatičtí malí koníci se tam pasou v zimě i v létě 
na jižních kopcích za vískou. Původem jsou ze severního ostrova Island 
a připomínají koníky, na kterých jezdili kdysi Vikingové. 

Pořád ale není jasné, co tam vlastně dělá tolik koní pohromadě? Co je 
mnohaletým "srdečním" koníčkem, to se už dávno stalo povoláním, a tak nyní 
nabízíme koníky a pestrý program kolem nich veřejnosti. Nejvyšším cenným 
přínosem pro nás je poskytnout společné chvíle se zvířaty, založené 
na vzájemném respektu. Chvíle, kdy nezáleží na výkonu, ale kdy se uplatní 
každá osobnost, jak nejlíp může. 

V letošním roce 2022 máme 15 let od založení statku Vikinghorse Milevo. 
Proto bychom Vás rádi pozvali v létě, začátkem prázdnin, na den otevřených 

dveří, který si rozhodně nenechejte ujít! Na rozlehlém prostranství budou 
po celý den připravené různé workshopy nejen kolem koní, které Vám přiblíží 
naši práci na venkově. Na své si přijdou nejen děti při jezdeckých ukázkách 
a občerstvení, ale bude to jistě zážitek pro celou rodinu! 

Máme velkou radost, že jsme mohli v posledních letech doplnit a zlepšit naše 
služby, abychom Vám mohli nabídnout stále lepší a lepší znalosti. 
K nejnovějším přínosům patří trenérské povolení na Tellington pobyty a tábory 
pro děti a mládež nebo licence pro koně využitelné v hiporehabilitaci vydaná 
nám Českou hiporehabilitační společností. V rámci tohoto projektu nabízíme 

také služby tělesně a duševně handicapovaným lidem, stejně tak jako návštěvy 
školek, škol nebo domů seniorů s poníky. 

Vedle našich pravidelných koňských kroužků a stálých "klasik" - kurzů, 
seminářů, táborů a 
vyjížděk na koních, se 
zaměřujeme i na 

obhospodařování 
pozemků, které bude 
mít budoucnost a rovněž 
má za cíl zlepšit 
rozmanitost přírody a 
užitkovost půdy. Novým 
projektem je třeba naše 
malá zeleninová 

permakulturní 
zahrádka, která 

mimochodem hledá ještě 
fanoušky a lidi, kteří 
rádi přiloží ruku k dílu. 

Tak pokud zase jednou pojedete kolem, rádi Vás tu uvítáme a určitě 
se na Vás těšíme v sobotu 2. července, kdy oslavíme 15 let Vikinghorse Milevo! 

                     Anna Dives 
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V Lázu pletli pomlázky 
 

Sobota 9. dubna patřila v Lázu přípravám 
na Velikonoce. V pergole na návsi si Lázečtí 
uspořádali mini trh s velikonoční výzdobou, 
kterou vyráběly zdejší děti. Pekly se 
buřty a probíhala soutěž o nejlepší mazanec. 
Nutno vyzdvihnout, že k nejlepším patřil ten 
od paní Ludmily Rypové, která v obdobných 
soutěžích boduje v Lázu už tradičně. O prvenství 
se podělila se svou vnučkou Nikolou. Připravena 
byla i dílnička pro místní hochy, kteří si 
pod vedením Martina Čechury zkusili uplést 
svou pomlázku ze šesti či osmi proutků. 

Děkujeme všem, kteří se na přípravě tohoto 
krásného odpoledne podíleli i těm, co si přišli 
nakoupit. 

 

David Blažek 

 

 

Slovo opozice 

 
Vážení spoluobčané, 

letošní Velikonoce připadly na polovinu dubna. Jejich čas se téměř shodoval se 
změnou počasí, a tak snad přinesly konečně jaro. Věřícím a ctitelům tradic 
ty letošní asi pokazilo konání velikonočních trhů na náměstí, které by jistě bylo 
vhodnější uspořádat v jiný den než na Velký pátek. 

Zastupitelstvo města Kladruby na svém jednání 26. 1. 2022 přijalo 
usnesení, kterým bylo schváleno zadání územního plánu města Kladruby.  

Tvorba územního plánu je velice důležitou úlohou obce a měla by jí být 

věnována náležitá pozornost. Hlavní zásadou při tvorbě územního plánu by měl 
být samozřejmě veřejný zájem. Obec by se měla starat především o svůj rozvoj, 
o to, aby své území využívala co nejlépe – a to jak z hledisek ekonomických, 
estetických, či ekologických.  

Obec při tvorbě územního plánu musí myslet také na limity, které nabízí 
infrastruktura dané oblasti – nad obcí stále visí hrozba, že při nevhodném 
územním plánu může dojít k tomu, že nebude dostačovat kapacita 
(třeba čističky, komunikací anebo míst ve školách). 

Zadání územního plánu, které na svém zasedání 25. 1. 2022 schválili 
zastupitelé však nevypadá, že by to ti, kteří jej navrhli a hlasovali pro něj, 
mysleli s rozvojem a prospěchem města dobře. Naopak to vypadá, že je snahou, 
aby někteří vlastníci pozemků získali na úkor obecního rozpočtu majetkový 
prospěch, který v případě, že se určité pozemky stanou pozemky stavebními 
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může být značný. Obec je přitom tvůrcem územního plánu a nemusí vyhovět 
vlastníkům v jejich požadavcích na změnu pozemků a jejich zařazení 
do zastavitelných ploch – jak pro výstavbu bytovou tak pro výstavbu 
průmyslových areálů - obzvláště když má k dispozici dostatek svých pozemků, 
které by případně mohla takto zhodnotit. 

Většina občanů němá možnost a někdy také nemá čas či prostředky 
zkoumat důkladně veškerá rozhodnutí přijímaná v orgánech města (i když 
to možné je a zákon umožňuje nejen to, aby se občasné zúčastňovali zasedání 
zastupitelstva, ale i možnost dostat se k mnoha dokumentům). V některých 
případech, jako je přijímání rozhodnutí v oblasti územního plánu by to však 
bylo dobré, o věci se aktivně zajímat. Návrh územního plánu bude veřejně 
projednáván a veřejnost může v dané věci činit připomínky, za určitých 
podmínek i podávat námitky. Pevně doufám, že při projednání územního plánu 
města Kladruby budou občané aktivní, protože je to v jejich zájmu. 

 
Svatava Štěrbová 

opoziční zastupitelka 
 
 

 

Pozvánka na procházku aneb Hajný je lesa pán 
 

Zelení zastupitelé si Vás dovolují 

pozvat na další akci. Tentokrát 
se společně vydáme do lesa, sejdeme se 
v sobotu 14. května ve 14:00 u „bývalé 
vodárny“. Na cestě budou připraveny 
úkoly, lesem Vás poté provede Martin 
Tůma, dozvíte se spoustu zajímavých 
informací a na závěr si opečeme buřty. 
Vyrazit s námi na procházku mohou 
všechny generace. Více se dozvíte 
na plakátech a na FB stránce 
Kladrubáci. 

 

 Bohuslava Dusíková 
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HISTORIE 

 
Byl svatý Vojtěch v Kladrubech? 
 

„Pochopitelně, že nemohl být!“, určitě odpovíte. Svatý Vojtěch žil na konci 
10. století, ale první písemná zmínka o Kladrubech a kladrubském klášteře 
pochází až ze začátku 12. století. Ale přece jen je tu něco, co tento časový rozdíl 
překonává a na otázku v nadpisu můžeme snad odpovědět kladně. Ovšem hned 
podotýkám, že více než tisíc let od událostí, které dovolují na otázku v nadpisu 
odpovědět „ano“, jsou víceméně hypotetické, tedy ne zcela je možné prokázat. 

 
Vojtěch pocházel z rodu Slavníkovců, jimž 

patřil hrad Libice nad Cidlinou, nedaleko 

Poděbrad. V mládí se mu dostalo velmi dobrého 
vzdělání a v roce 982 se stal druhým českým 
biskupem. Byl to právě on, kdo vystupoval proti 
některým negativním jevům v tehdejší 
společnosti, které se neslučovaly s církevním 
učením, zejména proti pohanství, obchodování 
s otroky, kněžským manželstvím a velmi 

rozšířenému alkoholismu. Sám byl velice 
skromný a ke své osobě značně sebekritický. 
Stále měl dojem, že se mu nedaří odstraňovat 
uvedené neřesti mezi lidmi své diecéze a hlavně 
si vyčítal pomalý postup při pokřesťanšťování 
českých zemí a velké množství pohanských 
návyků, přežívajících mezi prostým lidem.  Svatý Vojtěch (kresba V. Balíka) 

 
To ho vedlo v roce 988 k rezignaci na funkci biskupa. Rozhodl se proto 

vykonat, jako pokoru, cestu do Palestiny ke hrobu Kristovu. Odebral se proto 
se souhlasem mohučského metropolity do Říma, aby to vysvětlil i papežovi 
Janu XV. a požádal o jeho svolení. V Římě zastihl i Theofanu, vdovu po nedávno 
zemřelém císaři Svaté říše římské, Otovi II, s nímž se Vojtěch znal. 
Ta ho vybavila penězi i mnoha věcmi na chystanou cestu. Jenže dobrák Vojtěch 
všechny tyto dary rozdal chudým a potřebným. Poté navštívil tehdy největší 
klášter na území dnešní Itálie, Montecassino, kde byl přijat tamějším opatem. 
Ten mu však cestu do Svaté země rozmluvil a doporučil mu vstoupit 
do některého menšího kláštera. Krátce tedy pobyl v klášteře ve Valle Luca 

a poté přešel do největšího benediktinského kláštera na římském Aventinu. 
Tam však neprozradil svoji hodnost, ani identitu, pobýval zde jako prostý 
řeholní bratr a vykonával všechny práce, které mu byly opatem přikázány. 

Na místo po něm byl v Praze ustanoven německý biskup Volkold z Míšně. 
Ten však na Velký pátek 25. března 992, přímo u oltáře zkolaboval a v srpnu 
téhož roku zemřel. Český kníže Boleslav II. se proto rozhodl na radu 
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mohučského metropolity vypravit do Říma poselství a povolat Vojtěcha zpět 
do jeho původní funkce. Poselství vedli jednak panovníkův bratr, mnich 
Kristián a jednak Vojtěchův učitel a vychovatel Radla. Vojtěch s návratem 
souhlasil, vzal s sebou do Prahy celou řadu církevní literatury a také dvanáct 
mnichů, spolubratrů benediktinů, které hodlal uvést do prvního českého 
kláštera, jehož umístění v pražském Břevnově měl zřejmě již promyšlené. 
Problémem však bylo, že oněch dvanáct mnichů musel na nějakou dobu 
provizorně ubytovat někde na českém území, než bude břevnovský klášter 
postaven. Pochopitelně to nemohlo být na nějakém obydleném místě kvůli 
jazykové bariéře, ani z důvodů nutné klášterní klauzury, tedy zachování 

odstupu od civilního prostředí. Kronikář z doby císaře Karla IV., Přibík Pulkava 
z Radenína uvádí, že „... Vojtěch zanechal mnichy v plzeňském kraji a vystavěl 

jim úhledný kostel k poctě Boží rodičky Panny Marie“. Plzeňský kraj (provincie) 

ovšem byl tehdy v jiných hranicích, než jeho dnešní administrativní území, 

existoval třeba i kraj klatovský. Dlouhé desítky let se uvažovalo o zmíněném 
ponechání italských mnichů v kostele v Kostelci (nedaleko Kladrub). Tam je 
však kostel ze 14. století, zasvěcený sv. Janu Křtiteli, v současné době zde 
probíhá výzkum vedený archeologem PhDr. Pavlem Břicháčkem. Uvnitř tohoto 
chrámu byly skutečně nalezeny základy nějakého staršího kostela a okolního 
hřbitova, ale „až“ teprve z 11. století, a ne desátého. Také Kostelec nade Mží 
v okrese Plzeň-sever zřejmě nepřichází v úvahu. Dokonce jako definitivní byl už 
dříve, jako místo pobytu těchto mnichů, označen kostel sv. Jiří v Plzni 
Doubravce, kde se kdysi toto místo nazývalo rovněž Kostelec. Město Plzeň už ve 
svých propagačních materiálech zcela jasně označovalo tento kostel za nejstarší 
v Plzni a za objekt, kde prý sv. Vojtěch zanechal dočasně přiváděné mnichy. 
Jenže dnes se již zcela bezpečně prokázalo, že tomu tak není a nikdy nemohlo 
být! Většina historiků se po těchto „blamážích“ k tomuto problému odmlčela 
a snaží se tvrdit, že Pulkava si to „jen vymyslel“ a diskusi k tomu nechtějí raději 
ani připustit. 

Vojtěch tedy přicházel do Čech od Regensburgu přes dnešní Poběžovicko 
cestou, která odtud pokračovala na sever, podél neosídleného pohraničního 
hvozdu k Chebu a dále na německé území. U hradiště, nedaleko obce 
Hradišťany, se z ní dalo odbočit přes Hradec u Stoda a Starou Plzeň (Plzenec) 
do centra Čech, k Praze. Biskup Vojtěch dobře věděl, že nedaleko, severně 
od tohoto rozcestí, přibližně mezi dnešními obcemi Kostelcem a Vrbicí v místech 
dnešního kladrubského kláštera, se nachází u této cesty malý dřevěný kostelík 
či spíše kaple, bez věže a tehdy ještě i bez polokruhovité apsidy. Kladruby, 

ani klášter ještě neexistovaly. Takové kostelíky vznikaly u cest, kde byly dlouhé 
proluky mezi vesnicemi. Mohl je zakládat nejen panovník, ale i sám biskup 

a byly určeny pro pocestné a také třeba panovníkovu družinu k odpočinku, 
či pro duševní útěchu při dlouhém cestování. Vždyť s panovníkem vždy cestoval 
i kněz nebo dokonce sám biskup. 
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 Plánek archeologického výzkumu podle K. Nováčka 
 

Na přelomu 20. a 21. století prováděl významný plzeňský archeolog, 
doc. Karel Nováček, archeologický průzkum kladrubského kláštera. Později pak 
přešel na Palackého univerzitu v Olomouci a již několik let provádí světově 
významný výzkum nejstaršího lidského osídlení v irácké Mezopotámii, v Irbílu. 
Ten se svým kolektivem našel v Kladrubech zbytky po tomto kostelíku, ovšem 
ty byly až z trochu pozdější doby, kdy už kostelík byl zděný a měl i apsidu 
(na plánku označen č, 1). Jeho druhá polovina je dnes zakryta pod podlahou 
a jižní stěnou současného klášterního chrámu. Je možné předpokládat, 
aniž to lze však potvrdit, že část Vojtěchova doprovodu zamířila od uvedeného 
rozcestí do Prahy informovat panovníka Boleslava II a připravit vybudování 
kláštera v Břevnově. Sám Vojtěch s mnichy došel zřejmě k onomu malému 
kostelíku u budoucího kladrubského kláštera, kde s pomocí obyvatelstva 

z okolních vesnic a možná i panovníkem poslanými lidmi, vybudovali těsně 
vedle onoho malého kostelíka jednoduché obytné přístřeší. Do kamenných 
základů, spojovaných jen prachovou nebo jílovitou maltou, byly upevněny 

v jamkách (ty se našly ještě nyní) dřevěné sloupky, hustě vypletené proutím 
a vymazány hlínou. Velikost vnitřní ubytovací plochy byla malá, přibližně jen 
7,5 x 4 metry a byla zapuštěna asi 30 cm pod úroveň terénu. Souběžně s ní, 
ale právě o těch 30 cm výše, byla chodba, široká cca 2 metry, směřující zřejmě 
ke vchodu do kostelíka. Ta nahrazovala povinnou „ambitovou chodbu“ klášterů 
a byla ve stejně rovině, jako podlaha kostelíka. Na plánku zaujímá tento 
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ubytovací „konventek“ mnichů přibližně jen necelou horní (severní) třetinu 
z mnohem později vybudované tzv. dvoutraktové budovy, velké 27 x 11 m. 
Její celý pozdější obrys je na plánku označen šedou výplní a číslem 3. Obytná 
místnost byla „vytápěna“ na opačné (jižní) straně ohništěm, zbudovaným 
v hlubší jámě, která zasahovala pod základ stavby. Kouř byl odváděn 
tzv. dýmníkem a popel se vyhrabával zvenku. 

Protože kolem kostelíku byl hřbitov, kde bylo, jen ve zkoumané části, 
nalezeno více než 130 hrobů mužů, žen i dětí, často třeba 2 až 4 hroby 
nad sebou. Před vybudováním „příbytku“ bylo třeba pietně hroby odstranit. 
Opravdu, mimo použitou plochu nebo v základech stavby byly nalezeny jámy, 

do nichž byly kostrové ostatky sneseny, v některých případech jen soubory 
kostí více ostatků. Pak byla na plochu ubytovacího prostoru nasypána 
„násypka“ nové zeminy. Mniši toto provizórium opustili asi po půl roce, 
v květnu roku 993, kdy byl břevnovský klášter dokončen a vysvěcen. Do Plzně 

(tedy Starého Plzence) jim přijel naproti i Boleslav II., aby biskupa Vojtěcha 
a přivedené mnichy přivítal. Podle dobové literatury se tam právě v neděli konal 
trh a Vojtěch hned vytkl panovníkovi: „Tohle je váš krásný slib? Ti vaši kajícníci 
ani nesvětí sváteční den!“ Přesto došel Vojtěch část cesty do sídelního města 
bos, na znamení pokory k lidu své diecéze. 

Poznámka: Na připojeném plánku je číslem 2 označen kostel Panny Marie, 
postavený současně se založením kláštera r. 1115 z popudu zakladatele 
Vladislava I. Archeologicky byla odkryta jen jeho apsida. Tento kostel nebyl 
zřejmě ani dostavěn. Nejspíše došlo k rozporu mezi českými mnichy, kteří přišli 
z někdejšího Vojtěchova Břevnova a německými, kteří přišli ze Zwiefaltenu 
a navzájem se nemohli dohodnout o jeho zasvěcení sv. Vojtěchovi, 
či sv. Wolfgangovi. Němečtí mniši přesto prosadili název Panny Marie, 
sv. Wolfganga a sv. Benedikta, avšak kvůli hádkám se dvakrát vrátili zpátky 
do Zwiefaltenu. Onen nejstarší kostelík (kaple) dostal, místo dosavadního jména 
Panny Marie, neutrální svěcení Všech svatých. V roce 1233 byl dokončen 
gotický chrám o délce 55 m (č. 4), jehož východní závěr skončil před onou kaplí 
Všech svatých, kterou se nikdo, (zřejmě kvůli památce na pobyt sv. Vojtěcha, 
i když v současné době nedoloženou) nedovolil zbourat. Teprve ve 14. století, 
při prodloužení a výstavbě 84 m dlouhého gotického chrámu (č. 5) byla 

tato stará památka se zasvěcením Všech svatých (původně Panně Marii) 
zbourána. Místo ní byla postavena vedle gotického chrámu Nanebevzetí 
Panny Marie nová honosná gotická kaple, stejného svěcení Všech svatých, dnes 
už z velké části neexistující.  

Podrobněji o Vojtěchově životě, cestování, ubytování mnichů a výzkumech 
doc. Nováčka v Kladrubech najdete v knize „Historie Norimberské a Řezenské 
cesty na území západních Čech“, str. 58 – 90 nebo přímo v knize K. Nováčka 
„Kladrubský klášter 1115 – 1421: osídlení-architektura-artefakty z roku 2010. 

 
 

Jiří Čechura 
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KULTURA 

 
Mejdan pro ženský 
 

V sobotu 12. března proběhla nová akce s názvem „Mejdan pro ženský“. 
Odstartovali jsme celou akci v 17:00 hodin v sále Kulturního domu 
v Kladrubech odpoledním poklidnějším programem pro ženy, které si chtěly 
přijít oddechnout od každodenního domácího stresu. Prvních padesát 
návštěvnic získalo poukázku na welcome drink a během deseti minut byla 
naplněna kapacita sálu. V různých částech sálu byla možnost navštívit 
odborníky jako kosmetičku, vizážistku, masérku a také fyzioterapeuta, 
k odpolední kávě jsme připravili medovník nebo se dalo posedět při lahvince 
dobrého vína. Ve 20:00 hodin poklidnou část ukončila barmanská show, 

kde jsme mohly ochutnat nabízené míchané drinky a začal pořádný mejdan 
s DJ a sál se proměnil v taneční parket. Po 22:00 hodině nás navštívili Adonis 
a Colin se svou strip show. 
 

Kateřina Hlinková 
 
 

Via Vitae Comenius 
 

Tak se jmenoval pořad hudby a mluveného slova, s nímž v pátek 8. dubna 
večer vystoupili v Regionálním muzeu Kladrubska Jitka Baštová (harmonika) 
a Jindřich Macek (loutna). 

Pořad byl věnován Janu Ámosi Komenskému, od jehož narození uplynulo 
letos v březnu 430 let. Diváci v sále kladrubského muzea slyšeli nejen dobovou 
hudbu, ale také citáty z Komenského děl, či fragmenty z jeho života. V pořadu 
zazněly skladby od A. V. Michny z Otradovic, J. Dowlanda, J. Pachelbela, 
D. Scarlattiho, J. S. Bacha, J. Haydna, J. Ganzera, J. Macka a dalších autorů. 

„Dobovou hudbu v tomto pořadu podáváme v moderním pojetí nástrojového 
obsazení, v netypickém souznění koncertního akordeonu a loutny. Sólové 
kompozice jsou vybrány tak, aby zachovaly historický rámec pořadu, 
ale zároveň předvedly technicky náročnější a vyspělejší party obou umělců,“ 
přiblížil přední český hráč na loutnu. Ten byl, stejně jako publikum, s pátečním 
večerem v muzeu spokojen. "V kladrubském muzeu vystupujeme rádi, hraje se 
nám tu dobře. Publikum je vnímavé a sál má velmi dobrou akustiku," uvedl 
Macek. 

 

Jiří Kohout 
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Velikonoční trhy 
 

Sváteční pátek 15. dubna zpestřily Velikonoční trhy náměstí v Kladrubech. 
Prodejní stánky nabízely tradiční velikonoční sortiment. Na náměstí 
si ve sváteční dopoledne našly cestu stovky lidí, nejen z Kladrub, ale i z blízkého 
i vzdálenějšího okolí. V prodejních stáncích si mohli zakoupit velikonoční 
či jarní dekorace, ale také živé jarní květiny, keramické výrobky, velikonočně 
laděné čokoládové dobroty, sýry, klobásy, případně drobné dárkové 
a upomínkové předměty a spoustu dalšího. Mezi prodejci byl také stánek 
kladrubské školy nabízející výrobky dětí, kdy výtěžek z prodeje podpoří 

na dálku adoptovanou africkou dívku Muthinu v jejím studiu. 
Upomínkové předměty s motivy z Kladrub nabízelo také na prodejním stole 
Regionální muzeum Kladrubska. 
Na Velikonočních trzích nechybělo občerstvení v podobě langošů, klobás 

a dalších dobrot. Zahrála rovněž živá hudba, návštěvníci trhů mohli poslouchat, 
nebo si i zatančit na slavné hity v podání skupiny Proměny Band Plzeň. 
 

Kateřina Hlinková, Jiří Kohout 

 
Připravované akce na květen 2022 

 
 5. 5.    Setkání ke Dni matek v mateřské škole 
 8. 5.    Koncert k Svátku matek 
13. 5.    Vernisáž výstavy českých pohádek a strašidel 

a Putovní výstavy blbin, kravin a volovin, které nedobyly svět 
14. 5.    Rybářské závody v Lázu 
14. 5.    Hajný je lesa pán… procházka lesem s výkladem 
15. 5.    mše svatá ke Cti Panny Marie a svátku sv. J. Nepomuckého 
21. 5.    Historický jarmark 
21. 5. – 22. 5. Víme kudy chodíme… krov kostela 
29. 5.    Den dětí, kácení máje 

 

Připravované akce na červen 2022 
 
  4. 6.    Venkovní divadlo - Hodina duchů 
10. 6.    Noc kostelů 
10. 6.    Výroční koncert ZUŠ 
12. 6.    mše svatá – Slavnost Nejsvětější Trojice 

17. 6.    pohádka 
18. 6.    Slunovrat 
21. 6.    Závěrečný koncert ZUŠ 
25. 6.    Mejdan pro mužský – den otců 
25. 6.    Tanec Praha – POCKetART (Johana Pocková) 
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Připravované akce na červenec 2022 
 
  1. 7.    Letní kino – Tajemství staré bambitky 2 
  2. 7.    Maškarní dětská diskotéka 
  2. 7.    15. let Vikinghorse Milevo 
  2. 7.    mše svatá – Slavnost Nejsvětější Trojice 
  8. 7. –   9. 7. Benediktinské dny 
15. 7. – 16. 7. Benediktinské dny   
22. 7.    Letní kino – Po čem muži touží 2 
23. 7.    Opékání buřtů 
23. 7.    I. koncert Kladrubského hudebního léta 

- Markéta Schley Reindlová 
29. 7.    Letní kino – Srdce na dlani 
30. 7.    II. koncert Kladrubského hudebního léta 

     - Suffolk wind band (Velká Británie) 
29. 7. - 30. 7. Monastýrování… aneb Noci ke hvězdám v klášteře Kladruby 

 

 
Připravované akce na srpen 2022 
 
  5. 8.    Letní kino – dle vašeho hlasování 
  6. 8.    III. koncert Kladrubského hudebního léta 
     - Český filharmonický sbor Brno 
12. 8.    Vernisáž výstavy fotografů 
13. 8. – 14. 8.  Kladrubská pouť 
14. 8.    Poutní mše svatá Svátku Nanebevzetí Panny Marie 
19. 8.    Letní kino - dle vašeho hlasování 
20. 8.    IV. Koncert Kladrubského hudebního léta 
     - Virtuosi di Praga – Oldřich Vlček, Minyoung Park (Jižní Korea)  
26. 8.    Letní kino - dle vašeho hlasování 
27. 8.    Ahoj prázdniny 

27 .8.    Hradozámecká noc 

Kateřina Hlinková 
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BLAHOPŘEJEME 

 
V měsíci květnu a červnu 2022 se dožijí významného životního jubilea tito naši 
občané: 

 
Květen: 
Junková Martina, Kladruby 
Balíková Jiřina, Kladruby 
Kopecká Eva, Kladruby 
Szebenyiová Eva, Kladruby 
Hartman František, Kladruby 
Kaněra Antonín, Kladruby 
Křen Zdeněk, Kladruby 

Pospíchal Jan, Kladruby 
Kaiser Robert, Kladruby 
Zabloudil Jaroslav, 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 

 
 

Červen: 
Špringl Karel, Kladruby 
Dlhý František, Kladruby 
Lišková Antonie, Kladruby 
Sigmund Jiří, Kladruby 
Burianová Jaroslava, Kladruby 
Větrovcová Helena, Kladruby 
Horáčková Dana, Kladruby 

Polivka Zdeněk, Brod u Stříbra 
Czinner Roman, Vrbice u Stříbra 
Bělovová Zdeňka, Kladruby 
Floriánová Hana, Kladruby 
Budín Zdeněk, Kladruby 
Javorský Milan, Brod u Stříbra 
Švarc Zdeněk, Kladruby 
Zíka Jan, Kladruby 
Šálová Pavla, Kladruby 
Soukupová Jaroslava, Kladruby 
Gatev Jaromír, Kladruby 
Ocelíková Libuše, Kladruby  
Řezáč Pavel, Kladruby 
Bohuslav Jiří, Brod u Stříbra 
Štěpánková Božena, Kladruby 
Kučerová Anna, Kladruby 
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POEZIE Z KLADRUB 

 
 
 
 
 
 

 
Májová pohoda 

 
Dubnové dny se končí 

počasí začíná zrát, 
jaro se se zimou loučí, 

sluníčko začíná hřát. 
 

Tráva se zelená kolem 
i stromy začnou kvést, 
skřivani pějí nad polem 
a v srdci polních cest. 

 
Vlaštovky vrátily se zpět, 
rozkvetly stráně, luka, 

všude je vidět samý květ 
i kukačka už kuká. 

 
Májová pohoda přichází 

a ptačí trylky v letu, 
zima, ta na chvíli odchází, 
snad to zas nepopletu... 

 
 
 

Blanka Krýslová 
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VÍTE, ŽE… 

 
… byla vysázena nová květinová výzdoba na náměstí? 
 

… za budovou COOP je k dispozici Z-BOX od firmy Zásilkovna? 
 

... květiny z loňské výzdoby Kladrub znovu rozkvetly na stráni v Husově ulici 
a u křižovatky do Sadové? 
 
… v Lázu na návsi bylo vysázeno 8 lip? 
 
… se obyvatelé Brodu a Vrbice zapojili do akce „Ukliďme Česko“ a společnými 
silami uklízeli okolí svých obcí? 

 
… byla k in-line dráze umístěna závora z důvodu omezení provozu a zvýšení 
bezpečnosti při pohybu po ní? 
 

… Kladrubské lesy do konce června nepřijímají objednávky na štípané dřevo 
z důvodu naplnění kapacity? 
 
… budete moci opět hlasovat o filmech do letního kina, které se budou promítat 
ve třech srpnových termínech (hlasování bude k dispozici na kulturních akcích, 
facebooku: Město Kladruby – oficiální stránky a e-mailu: obec@kladruby.cz)? 
 
… byla zahájena úprava povrchů dvora Sulanova statku technickými službami? 
 
… už můžete sledovat událost Kladrubská pouť 2022 na facebooku? 
 
… Kladrubské lesy stále hledají lesního dělníka (více na tel. 731 911 303)? 
 
… město Kladruby obdrželo ocenění o podílu na zlepšení životního prostředí, 
které vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů 
Elektrowin? 
 
… v roce 2021 město Kladruby shromáždilo ke zpětnému odběru a recyklaci 
staré elektro o hmotnosti 4.140 kg? 

Recyklací se získlalo: 

 2.383,43 kg železa, což by stačilo na výrobu 98 ks nových praček 

 83,98 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 14.931 ks 1€ mincí 

 101,93 kg hliníku, který by stačil na výrobu 6.796 ks plechovek 
o objemu 0,33 l 

 

… poplatky za pozemky a psy se hradí do konce měsíce května? 
 


