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SLOVO ÚVODEM 

 
Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,  

předně nám dovolte vyslovit poděkování všem voličů. Děkujeme všem voličům 
za jejich účast v komunálních volbách, za jejich hlasy ať už je dali kterémukoli 
z kandidátů. Pokud svůj hlas dali právě našemu sdružení, o to větší díky 
za svěřenou důvěru. Budeme pokračovat v rozvoji a údržbě města a přilehlých 
obcí, opravách budov a jiných movitých věcí ve vlastnictví města, dále budeme 
pokračovat v rozvoji kulturního dění a těšíme se na setkání s vámi, 
ať už v muzeu, na Sulanově statku nebo kdekoliv jinde. 

Všem zastupitelům v uplynulém volebním období děkujeme za jejich 

odvedenou práci. A věříme, že se společně budeme podílet na chodu města 
i ve volebním období následujícím. Naše činnost se ani v době voleb nezastavila. 

 
Stavební akce: 

- oprava fasády v Husově ulici čp. 197 (bývalé zdravotní středisko) byla 
zdárně dokončena 

- oprava hospůdky v Brodu se chýlí ke svému zdárnému dokončení 
- oprava střechy nad tělocvičnou a jídelnou ZŠ Kladruby bude také brzy 

dokončena 
 

Naším nejbližším úkolem je zpracování plánu rozvoje a navazujícího 
rozpočtu města pro následující rok. Samozřejmě uvítáme vaše požadavky 
a náměty - postačí jejich zaslání e-mailem na obec@kladruby.cz nebo se o tom 
s námi přijďte pobavit přímo na městský úřad.  

Věříme, že společně přispějeme k harmonickému a pohodovému životu 
v našem městě.  

 

 
 

  Hana Floriánová           Matěj Havránek 
  starostka města             místostarosta města 
 

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

 

Zasedání rady města ze dne 17. 08. 2022 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zvýšení ceny poplatků za stravné od 01. 09. 2022 v Základní škole 

Kladruby, Husova 203, Kladruby 349 61, IČ 60611634 

 Žádost L. B., Kladruby o přidělení bytu č. 2 (1 místnost), Revoluční 80, 
Kladruby 349 61 s tím, že bude dále projednáno 

 

Rada města schválila: 
 

 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce objektu 

obč. vybavenosti č.p. 51 Brod u Stříbra“ mezi městem Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem 
STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, Domažlice 344 01, IČ 26352516. 
Předmětem dodatku je nová podlaha v sále a výměna 2 stávajících oken 
v jižním štítu budovy za cenu 344.436,- Kč bez DPH 

 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Revitalizace centrální 

části Města Kladruby“ mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem AVE architekt, a.s., 
Částkova 55, Plzeň 326 00, IČ 61779997. Předmětem dodatku 
zpracování architektonické a projektové dokumentace ke společnému 
řízení, zajištění inženýrské činnosti vedoucí k vydání rozhodnutí 
o schválení stavebního záměru – dle požadavku Policie ČR se území 
rozšiřuje o křižovatku ulic Revoluční, Stříbrská, Husova a o návrh 
chybějícího chodníku mezi kostelem a chodníkem se schodištěm 
ke komunikaci Kostelní 

 Cenovou nabídku a následné objednání podlahy na pódium v sále 

Pohostinství v Brodu u Stříbra č.p. 51 za cenu 61.448,77 Kč bez DPH. 
Zhotovitel – JAMA PROFI s.r.o., Pod Kostelem 118, Rokycany 337 01, 
IČ 27994953 

 Prodejní cenu Kladrubského kalendáře na rok 2023 ve výši 240,- Kč 

 Prodejní cenu knih od autora Karla Neubergera ve výši 350,- Kč. Jedná 

se o knihy „SVATÝ PROKOP, patron České země a ochránce stříbrských 
horníků“ a „Stříbro je holt stříbro“ 

 Poskytnutí finančního příspěvku na realizaci běžeckého závodu 
„Kladrubská pětka“ ve výši 7.000,- Kč na nákup medailí do dětského 
závodu a nákup věcných cen. Žadatel – T. J., Kladruby. Žadatel doloží 
doklady o nákupu cen a na základě toho bude příspěvek vyplacen 
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 Přijetí finančního daru ve výši 30.000,- Kč na základě „Darovací smlouvy“ 

uzavřené mezi obdarovaným – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a dárcem – Stavpro – služby s.r.o., 
Revoluční 44, Kladruby 349 61, IČ 25201646. Dar je poskytnut 
na zajištění oprav budovy „Staré pošty“ v roce 2022 

 Uzavření Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon technického dozoru 

a výkonu BOZP na akci „Stavební úpravy Husova č.p. 197, Kladruby“ 
mezi příkazcem – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 
349 61, IČ 00259888 a příkazníkem – JAMIVOR Stav. s.r.o., Štěpánská 
540/7, Praha 2 120 00, IČ 02832003. Předmětem dodatku 
je prodloužení platnosti smlouvy do 31. 10. 2022 

 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „novostavba rodinného 
domu parc. č. 2493/9, 2493/10, 604/1, 580/149 v k.ú. Kladruby 
u Stříbra“. Investoři – V. B., Plzeň a E. Š., Sadská 

 

Zasedání rady města ze dne 31. 08. 2022 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zvýšení ceny poplatků za stravné od 01. 09. 2022 v Mateřské škole 

Kladruby, Husova 297, Kladruby 349 61, IČ 60611642 o 5,- Kč/den 

 Cenovou nabídku instalace tepelného čerpadla pro objekt v Brodu 
u Stříbra bez ohřevu teplé užitkové vody s rekonstrukcí rozvodné skříně 
a s řízením dvou různých topných okruhů od firmy TEPADLA s.r.o., 
Světce 21, Tachov 347 01, IČ 04172817 za cenu 453.988,- Kč bez DPH 

 Informaci o povolení stavebního záměru vodního díla „Návrh likvidace OV 
– osada Výrov“ vydaný Městským úřadem Stříbro, Masarykovo náměstí 
1, Stříbro 349 01 odborem životního prostředí. Žadatel – D. K., 
Ondřejov 
 

Rada města schválila: 
 

 Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem – Město Kladruby, náměstí 

Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a obdarovaným – Obec 
Kostelec, Kostelec č.p. 34, Stříbro 349 01, IČ 00479292. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši 3.000,- Kč na organizační 

zajištění turistického pochodu „Kostelecká míle“ pořádaného 
dne 28. září 2022 

 Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem - Město Kladruby, náměstí 

Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a obdarovaným - Stodská 
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nemocnice a.s., Hradecká 600, Stod 333 01, IČ 26361086. 
Výše peněžitého daru je 20.000,- Kč  

 Finanční příspěvek na kastraci volně pobíhající kočky ve výši 50% 

nákladů, maximálně 400,- Kč, žadatel – H. K., Kladruby  

 Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo na akci „Rekonstrukce objektu 

obč. vybavenosti č.p. 51 Brod u Stříbra“ mezi městem Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem 
STAFIKO stav s.r.o., Petrovická 283, Domažlice 344 01, IČ 26352516. 
Předmětem dodatku je prodloužení platnosti smlouvy do 30. 09. 2022 

 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 09/2022 na akci 

„Elektroinstalace sálu v pohostinství v Brodu u Stříbra č.p. 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. Předmětem dodatku 

je prodloužení platnosti smlouvy do 30. 09. 2022 

 Organizační zabezpečení zastupitelstva na den 14. 09. 2022 

 Uzavření Pozemkové nájemní smlouvy na pronájem pozemků p.č. 1652/1 

o výměře 1201 m2, p.č. 1655/3 o výměře 180 m2 a p.č. 1655/1 
o výměře 995 m2 vše v k.ú. Milevo za účelem užívání jako zahrada 
a výběh pro koně za cenu 0,30 Kč/1 m2/rok s platností od 01. 09. 2022 
do 31. 12. 2024. Žadatel – M. T., Stříbro  

 Uzavření Pozemkové nájemní smlouvy na pronájem části pozemku 

p.č. 301/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 240 m2 za cenu  
10,- Kč/1 m2/1 rok s platností od 01. 09. 2022 do 31. 12. 2024 Žadatel 
– Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých 
Budějovicích, Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice 370 21, 
IČ 75032333 

 Uzavření Dodatku č. 6 ke Smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití 

odpadu mezi objednatelem – Město Kladruby, náměstí republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – EKODEPON s.r.o., 
Lažany 36, Černošín 349 01, IČ 49790927. Předmětem dodatku 
je navýšení cen v návaznosti na skokový nárůst cen pohonných hmot 
s platností od 01. 09. 2022 

 Pokácení 2 ks smrků na p.p.č. 726/6 v k.ú. Vrbice u Stříbra, jedná 

se o stromy na pozemku ve vlastnictví žadatele. Obvod kmenů ve výšce 
130 cm je 145 cm a 170 cm. Žadatel – M. V., Jirkov 

 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit žádost o poskytnutí příspěvku 20.000,- Kč na čistírnu 
odpadních vod v souladu se schválenými zásadami o poskytnutí 
finančního příspěvku na pořízení domovní čističky odpadních vod 
(usnesení ZM 9/2020 ze dne 05. 02. 2020). Žadatel – D. B., Stříbro 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem 

Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 
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a GasNet Služby s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno 602 00, 
IČ 27935311. Dotčené pozemky p.č. 2001/3 a 2001/4 
vše v k.ú. Kladruby u Stříbra 

 ZM schválit Rozpočtové opatření č. 4/2022 

 ZM neschválit odprodej části pozemku p.č. 1646/1 o výměře 206 m2 

(dle GP p.p.č. 1646/3 o výměře 12 m2, p.p.č. 129 o výměře 20 m2 
a p.p.č. 1646/4 o výměře 174 m2) vše v k.ú. Brod u Stříbra a části 
pozemku p.č. 1650/1 o výměře 60 m2 (dle GP p.p.č. 1650/3 o výměře 
60 m2) také v k.ú. Brod u Stříbra. Žadatel – Ing. L. H., Stříbro 
 

Rada města neměla námitek: 

  
 K předložené projektové dokumentaci na akci „Opěrná zeď na pozemku 

p.p.č. 580/122 k.ú. Kladruby u Stříbra“. Investor – M. N., Kladruby 

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

 
 Připojení k trestnímu řízení s nárokem na náhradu škody ve výši 

200.000,- Kč. Dále jako poškozený navrhujeme, aby soud 
v odsuzujícím rozsudku uložil obžalovanému povinnost nahradit 
v penězích škodu, jež byla trestným činem způsobena. Jedná se 
o nákup osobního vozu Lada Niva 4x4, který nebyl dodán 

 Nákup osobního automobilu značky DACIA Duster – Journey TCe 190 

4x4, barva šedá pro potřebu Kladrubských lesů s.r.o. za cenu 
612.000,- Kč včetně DPH. Dodavatel – Auto CB s.r.o., Nepomucká 119, 
Plzeň 326 00, IČ 63505649 

 
Rada města (Valná hromada Kladrubských lesů s.r.o.) 

neschválila: 

 
 Vymáhání nákladů za právní konzultaci ve věci nákupu vozu Lada Niva 

4x4 ve výši 3.600,-Kč. Důvodem je připojení k hromadné žalobě 
ve stejné záležitosti a samostatné řízení o vymáhání této částky by bylo 
nerentabilní z důvodu nárůstu dalších nákladů a soudních výloh 

 

Zasedání rady města ze dne 14. 09. 2022 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Ohlášení kulturní akce na p.p.č. 1957/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
konané dne 17. 09. 2022 od 14.00 do 17.00 hodin. Pořadatel akce – 
Strana zelených ZO Tachovsko zastoupená předsedkyní Svatavou 
Štěrbovou 
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 Na základě požadavku města informaci od ředitelky Základní školy 

Kladruby Mgr. Ivety Černé ohledně zajištění provozu školy ve školním 
roce 2022/2023 

 Žádost o řešení stavu obecního rybníku na p.p.č. 28 v k.ú. Tuněchody. 

Žadatel – J. H., Stříbro a obyvatelé Tuněchod 

 Změnu značených turistických tras a naučné stezky, která nepovede 
přes prostor střelnice a Ponyfarmu v Kladrubech 

 Oznámení o zahájení inspekční činnosti v Základní škole Kladruby, 

Husova 203, Kladruby 349 61, IČ 60611634 dne 14. 09. 2022 
 

Rada města schválila: 

 
 Úhradu nákladů spojených se změnou značení turistické trasy Klubu 

českých turistů Plzeňského kraje, Veleslavínova 30, Plzeň 301 00, 

IČ 45331995 ve výši 10.000,- Kč 

 Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem – Město Kladruby, náměstí 
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a obdarovaným – Domácí 
hospic Západ, z.s., náměstí Republiky 70, Tachov 347 01, 
IČ 17145937. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky ve výši 

5.000,- Kč 

 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 01/2022 na akci „Stavební 
úpravy střešního pláště objektu tělovýchovy a stravování ZŠ Kladruby“ 
mezi městem 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. Předmětem dodatku je navýšení ceny 
o vícepráce ve výši 492.440,30 bez DPH 

 Uzavření Dohody o uznání dluhu a splátkovém kalendáři mezi věřitelem – 

Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 
a dlužníkem – V. K., Kladruby 349 61 

 Cenovou nabídku a následné objednání datových rozvodů do všech 

35 bytových jednotek v DPS Kladruby, Stříbrská 372, Kladruby 349 61 
za cenu 156.872,73 bez DPH. Zhotovitel – AgNET, Žižkova 89, Stříbro 
349 01, IČ 73677116 

 Žádost o rekonstrukci koupelny na vlastní náklady žadatelů – J. a D. K., 

Kladruby  

 Cenovou nabídku a následné objednání opravy fasády a středy vodárny 

ve Vrbici za cenu 32.400,- Kč bez DPH včetně opravy střechy. Zhotovitel 
– Otto Hilf, malířské a stavební práce, Vodičkova 639, Stříbro 349 01, 
IČ 61806374 

 Cenovou nabídku a následné objednání opravy fasády vodárny v Brodu 
za cenu 17.400,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Otto Hilf, malířské a stavební 
práce, Vodičkova 639, Stříbro 349 01, IČ 61806374 

 Cenovou nabídku a následné objednání opravy podlahy v bytě 
v 1. patře Husova 197 v Kladrubech za cenu 77.113,60 Kč bez DPH. 
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Zhotovitel – MPA stavební spol. s.r.o., Na Vinici 1333, Stříbro 349 01, 
IČ 25226801 

 

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

 
 Uzavření závazné objednávky a uhrazení zálohové faktury ve výši 

60.000,- Kč na nákup automobilu značky DACIA Duster – Journey TCe 
150 4x4, barva šedá pro potřebu Kladrubských lesů s.r.o. za cenu 
612.000,- Kč včetně DPH. Dodavatel – AUTO HORNÁT s.r.o., U Velkého 
rybníka 121, Plzeň 323 00, IČ 26389835 

 
Zasedání rady města ze dne 21. 09. 2022 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zápis č. 16/22 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného 
dne 19. 09. 2022 

 Odpověď firmy STAFIKO stav s.r.o, Petrovická 283, Domažlice 344 01, 

IČ 26352516 na podanou reklamaci betonové podlahy ve sportovním 
zařízení u víceúčelového hřiště (posilovna) městem Kladruby. Návrh 
řešení – lokální vybourání nesoudržného betonového potěru 
a vyspravení novým betonovým potěrem – bude dále řešeno 

 Informaci o povinnosti podpůrných orgánů dle zákona o střetu zájmů 

v návaznosti na volby do zastupitelstev obcí 

 Informaci Ministerstva spravedlnosti ohledně spuštění druhé fáze 

„Milostivého léta“ od 01. 09. 2022 
 

Rada města schválila: 
 

 Zadání administrace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce 
na akci „Chodník pro pěší Brod u Stříbra“. Zhotovitel – Mgr. Edita 
Šajtošová, Dolní náměstí 45, Město Touškov 330 33, IČ 04415892 
za cenu 15.000,- Kč včetně DPH 

 Výběr dodavatele Nábytek Honza, Masarykovo náměstí 701, Mnichovo 
Hradiště 295 01, IČ 27198821 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 
sálu – dodávka stolů a židlí“ s nejnižší cenovou nabídkou 
180.280,99 Kč bez DPH. Vybranému dodavateli bude zasláno oznámení 
o výběru 

 Uzavření Kupní smlouvy po předchozím schválení (radou města) výběru 

dodavatele na akci „Rekonstrukce sálu – dodávka stolů a židlí“ za cenu 
180.280,99 Kč bez DPH. Dodavatel - Nábytek Honza, Masarykovo 
náměstí 701, Mnichovo Hradiště 295 01, IČ 27198821 

 Uzavření Splátkového kalendáře na zaplacení nedoplatku vyúčtování 

služeb za rok 2021 za užívání nebytových prostor na adrese 
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Revoluční 80, Kladruby 349 61. Celková dlužná částka činí 113.413,- 
Kč. Měsíční splátky 7x 15.000,- Kč s poslední splátkou 8.413,- Kč. 
Žadatel – Martina Švarcová, Zadní 355, Kladruby 349 61, IČ 03759172 

 Cenovou nabídku a následné objednání instalace jímačů u fotovoltaické 

elektrárny na střeše Základní školy v Kladrubech za cenu materiálu 
3.100,- Kč včetně DPH a dopravy a práce v ceně 12.430,- Kč bez DPH. 
Objednání jímačů je na základě závěrů pravidelných revizí el. zařízení 

 Cenovou nabídku a následné objednání 2 ks záběrových zadních 

pneumatik pro malotraktor Kubota B2530D za cenu 5.900,- Kč/ks 
včetně DPH a dopravy. Dodavatel – AGROWEST a.s., Hřbitovní 29, 
Plzeň 312 00, IČ 27961958 

 Úhradu 18 ks kůlů ke stromům k plánované výsadbě stromů na části 

p.p.č. 1699, 1874, 1075/1, 1058/1 v Brodu u Stříbra celkem za cenu 
1.800,- Kč včetně DPH a dopravy 

 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Úprava MVN na p.p.č. 85 
v k.ú. Láz u Kladrub“. Investor – Město Kladruby, náměstí Republiky 
89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Park u ulice Návětrná, 

Kladruby“. Zpracovatel projektové dokumentace – Projekce krajinné 
a sídelní zeleně Jitka Dlouhá, Mohylová 84, Plzeň 312 00, IČ 41651596 

 

Zasedání rady města ze dne 05. 10. 2022 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Návrh řešení projektové dokumentace na akci „Revitalizace centrální 

části města Kladruby“ s požadavkem rady města na zapracování 
připomínek předložený zpracovatelem – AVE architekt a.s., 
Částkova 55, Plzeň 326 00, IČ 61779997 
 

Rada města schválila: 
 

 Výměnu podlahové krytiny v kuchyni a v předsíni v bytě č. 5 ve Hřbitovní 

299, Kladruby 349 61 za cenu 14.188,- Kč. Spoluúčast města ve výši 
10.000,- Kč, zbytek částky uhradí žadatelka sama. Žadatel – J. D., 
Kladruby  

 Prodloužení nájemní smlouvy na dva roky od 01. 12. 2022 

do 30. 11. 2024. Nájemce – R. H., Kladruby 

 Zařazení žádosti P. A., Heřmanova Huť do seznamu žadatelů o byt v DPS 

 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 5/2022 na akci „Stavební 

úpravy Husova č.p. 197, Kladruby“ mezi objednatelem – Město 
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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. Předmětem dodatku je navýšení ceny o vícepráce 
ve výši 279.451,35 bez DPH 

 Přijetí účelové dotace ve výši 83.484,- Kč pod dotačním titulem „Podpora 

pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným 
poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby 
na území Plzeňského kraje v roce 2022. Poskytovatel dotace – Plzeňský 
kraj, Škroupova 18, Plzeň 306 13, IČ 70890366 

 Přijetí účelové dotace ve výši 422.705,- Kč pod dotačním titulem „Podpora 

obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022“. Poskytovatel 
dotace – Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 306 13, IČ 70890366 

 Uzavření Smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení 

k distribuční soustavě do napěťové hladiny mezi provozovatelem 

distribuční soustavy – ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 
405 02, IČ 24729035 a žadatelem – Město Kladruby, náměstí Republiky 
89, Kladruby 349 61, IČ 00259888. Jedná se o nové odběrné místo na 
náměstí vedle kašny 

 Cenovou nabídku a následné objednání vypracování projektové 

dokumentace na akci „Rekonstrukce MVN na p.p.č. 34 – Milevo“ 
za cenu 41.060,- Kč (konečná cena). Zhotovitel – Bc. Jaroslav 
Zabloudil, Na Vinici 1657, Stříbro 349 01, IČ 71959203 

 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti Láz, 
TC, p.č.2008/10-kNN, IV-12-0017171/1/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.č. 2008/10 v k.ú. Láz u Kladrub. Výše jednorázové úhrady 
1.000,- Kč + DPH 

 ZM schválit žádost o poskytnutí příspěvku 20.000,- Kč na čistírnu 
odpadních vod v souladu se schválenými zásadami o poskytnutí 
finančního příspěvku na pořízení domovní čističky odpadních vod 
(usnesení ZM 9/2020 ze dne 05. 02. 2020). Žadatel – V. B., Stříbro 

 

Zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 09. 2022 
 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 
 
 Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění 

usnesení 

 Zápis č. 32/2022 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

dne 15. 06. 2022 
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 Zápis č. 33/2022 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

dne 07. 09. 2022 

 Zápis č. 15/22 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného 

dne 07. 06. 2022 

 Podání návrhu na pořízení Územního plánu obce Kladruby v souladu 
s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů za použití 
§ 44 stavebního zákona 

 Zabezpečení zpracování návrhu Územního plánu Kladruby v souladu 

se schváleným zadáním a dle přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a způsobu evidence územně plánovací činnosti včetně Vyhodnocení 
vlivů na životní prostředí 

 Informaci o právním rozboru věci řešení vlastnictví pozemku p.p.č. 128/2 

v k.ú. Kladruby u Stříbra zpracovaný Advokátní kanceláří Vovsík, 
Rösch, Kocina a spol., Malá 6, Plzeň 301 00 
 

Zastupitelstvo města schválilo: 

 
 Rozpočtové opatření č. 4/2022 

 Žádost o poskytnutí příspěvku 20.000,- Kč na čistírnu odpadních vod 
v souladu se schválenými zásadami o poskytnutí finančního příspěvku 
na pořízení domovní čističky odpadních vod (usnesení ZM 9/2020 
ze dne 05. 02. 2020). Žadatel – D. B., Stříbro 

 Žádost o poskytnutí příspěvku 20.000,- Kč na čistírnu odpadních vod 

v souladu se schválenými zásadami o poskytnutí finančního příspěvku 
na pořízení domovní čističky odpadních vod (usnesení ZM 9/2020 
ze dne 05. 02. 2020). Žadatel – Mgr. P. V., Stříbro 

 Odkoupení pozemků p.č. 1966/2, 1967, 1990/1, 1990/9, 1990/12 

a 1997 vše v k.ú. Láz u Kladrub a p.p.č. 779 v k.ú. Vrbice u Stříbra 
za cenu dle znaleckého posudku 336.270,- Kč od prodávajícího Státní 
statek Jeneč s.p. v likvidaci, Třanovského 622/11, Praha 6 163 00, 
IČ 00016918 

 Uzavření Směnné smlouvy mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 

89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a žadateli – Mgr. T. S. a J. S., 
Stříbro. Jedná se o směnu pozemků ve vlastnictví města p.č. 1958/2 
o výměře 1555 m2, p.č. 1957/1 o výměře 260 m2, p.č. 1959/2 o výměře 
73 m2, p.č. 1962/2 o výměře 1198 m2 vše v k.ú. Brod u Stříbra (celkem 
výměře 3086 m2) za pozemek 782/1 o výměře 4135 m2 v k.ú. Brod 

u Stříbra 

 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby, 

náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a GasNet Služby 
s.r.o., Plynárenská 499/1, Zábrdovice, Brno 602 00, IČ 27935311. 
Dotčené pozemky p.č. 2001/3 a 2001/4 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra 
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Zastupitelstvo města neschválilo: 

 
 Odprodej části pozemku p.č. 1646/1 o výměře 206 m2 (dle GP 

p.p.č. 1646/3 o výměře 12 m2, p.p.č. 129 o výměře 20 m2 

a p.p.č. 1646/4 o výměře 174 m2) vše v k.ú. Brod u Stříbra a části 
pozemku p.č. 1650/1 o výměře 60 m2 (dle GP p.p.č. 1650/3 o výměře 
60 m2) také v k.ú. Brod u Stříbra. Žadatel – Ing. L. H., Stříbro 

 
Kateřina Hlinková 

 
Výsledky voleb do Zastupitelstva města Kladruby, které se konaly 

ve dnech 23. a 24. září 2022 

 
OKRSEK 1 – KLADRUBY, POZORKA, MILEVO 
 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné hlasy 

1101 715 64,94 715 9987 
 

Kandidátní listina Hlasy 

Číslo Název Abs. % 

1 SNK Kladrubska 4643 46,49 

2 ANO 2011 a nezávislí 605  6,06 

3 Komunistická strana Čech a Moravy 583 5,84 

4 Hnutí správná cesta 36 0,36 

5 Tomáš Stránský 472 4,88 

6 Strana zelených 4080 40,85 

 
OKRSEK 2 – BROD, TUNĚCHODY 
 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné hlasy 

83 58 69,88 58 691 
 

Kandidátní listina Hlasy 

Číslo Název Abs. % 

1 SNK Kladrubska 517 74,82 

2 ANO 2011 a nezávislí   32  4,63 

3 Komunistická strana Čech a Moravy   12 1,74 

4 Hnutí správná cesta   1 0,14 

5 Tomáš Stránský   35 5,07 

6 Strana zelených   94 13,60 
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OKRSEK 3 – VRBICE U STŘÍBRA, LÁZ 
 

 
 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné hlasy 

78 50 64,10 50 729 
 

Kandidátní listina Hlasy 

Číslo Název Abs. % 

1 SNK Kladrubska 448 61,45 

2 ANO 2011 a nezávislí 81  11,11 

3 Komunistická strana Čech a Moravy 62 8,50 

4 Hnutí správná cesta 5 0,69 

5 Tomáš Stránský 0 0,00 

6 Strana zelených 133 18,24 

 
CELKEM KLADRUBY ZA VŠECHNY OKRSKY 
 

Voliči 
v seznamu 

Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné hlasy 

1262 823 65,21 823 11407 
 

Kandidátní listina Hlasy 

Číslo Název Abs. % 

1 SNK Kladrubska 5608 49,16 

2 ANO 2011 a nezávislí   718  6,29 

3 Komunistická strana Čech a Moravy   657 5,76 

4 Hnutí správná cesta   42 0,37 

5 Tomáš Stránský   75 0,66 

6 Strana zelených   4307 37,76 
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Zvolení zastupitelé dle navrhujících stran: 
 

 

kand.listina kandidát 
navrh. 
strana 

polit. 
přísl. 

hlasy 
pořadí 
zvolení č. název 

poř. 
č. 

příjmení, jméno, titul věk abs. % 

1 SNK Kladrubska 3 Pospíšil Jaroslav 50 NK BEZPP 391 8,45 1 

1 SNK Kladrubska 1 Floriánová Hana 50 NK BEZPP 372 8,03 2 

1 SNK Kladrubska 2 Havránek Matěj 26 NK BEZPP 367 7,93 3 

1 SNK Kladrubska 4 Kasl Tomáš, Ing. 50 NK BEZPP 344 7,43 4 

1 SNK Kladrubska 5 Pomyjová Eva 55 NK BEZPP 281 6,07 5 

1 SNK Kladrubska 6 Kuvík Radek 44 NK BEZPP 275 5,94 6 

1 SNK Kladrubska 7 Strachotová Ivana, Ing. 62 NK BEZPP 325 7,02 7 

1 SNK Kladrubska 8 Větrovec Martin 41 NK BEZPP 369 7,99 1 

2 
ANO 2011 
a nezávislí 1 Šebesta Martin 43 ANO  ANO 366 7,92 2 

6 Strana zelených 4 Tůma Martin 40 Zelení BEZPP 346 7,49 3 

6 Strana zelených 2 Blažek David, Mgr. 39 Zelení BEZPP 301 6,52 4 

6 Strana zelených 1 
Štěrbová Svatava, 

Mgr. 
51 Zelení Zelení 302 6,54 5 

6 Strana zelených 3 
Dusíková Bohuslava, 

Mgr. 
42 Zelení BEZPP 312 6,75 6 

6 Strana zelených 5 Horák Vojtěch 44 Zelení BEZPP 280 6,06 7 

6 Strana zelených 6 
Šmahel Vladimír, 

Mgr. 
66 Zelení Zelení 146 14,71 1 

 
 

Václava Tichá
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 

 

Mateřská škola informuje: 
 

- Mateřská škola zahájila školní rok s 66 dětmi přihlášenými 
k předškolnímu vzdělávání. 

- Počet zaměstnancům se zvýšil na 12 nástupem další asistentky 

pedagoga. 
- Dne 15. 09. 2022 proběhla schůzka, kde ředitelka společně 

s pedagogickými zaměstnankyněmi seznámila rodiče se záměry 
pro začínající školní rok. 

- První akcí, kterou mateřská škola pořádá je Drakiáda - proběhne 19. 10. 

od 16.00 hodin. Sraz u horního vchodu do objektu školky. 

 
Divadelní představení v Mateřské škole 
 

V pátek 07. 10. 2022 přijelo 
do naší mateřské školy Divadlo 
Kolem z Prahy s pohádkami 
z klobouku. Záhadou nám bylo, 
jaké pohádky z klobouku 
uvidíme. Všichni jsme se na ně 
těšili již od pondělí. 
Pobavili i poučili jsme se 
u pohádky O neposlušných 
kůzlátkách a trochu strachu 
jsme zažili s pohádkou 
O drakovi. Všechno dobře 
dopadlo díky Matějovi, který se 
draka nebál a princeznu 
Karličku zachránil. 

Po našem dlouhém potlesku jsme se s drakem i vyfotili a to už se nebál 
opravdu nikdo.  

Děti z MŠ Kladruby 

 
Sluníčka a koťata u hasičů 
 

Nejstarší děti ze třídy Sluníček a Koťat 

naší mateřské školy vystupovaly 22. 09. 
v kulturním domě v Kladrubech 
na regionálním setkání hasičského sboru. 
Děti pilně cvičily tanec, zpěv i přednes, 
aby hasičům zpříjemnily odpolední jednání. 
Samozřejmě nesměla chybět hasičská 
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tématika, a tak děti začaly tanečním vystoupením „Hasičská“ od Míši 
Růžičkové. Protože jsme ze „školky“, zazpívaly jsme všem přítomným píseň 
„Ahoj školko“ a rozloučily se country tanečkem „Slepičí svět“. 

Děkujeme hasičům za vřelé přijetí, dlouhý potlesk a sladkou odměnu 
pro všechny holčičky i kluky. 

Zuzana Křížová, Petra Kertysová 
 
Čas jablíčkové vůně u Koťat 
 

Jeden slunečný podzimní den se Koťata vydala na sběr kaštanů a žaludů. 

Počasí jim přálo a plodů také nasbíraly děti dost, a proto si hned vzpomněly 
na zvířátka, kterým musí v zimě přilepšit těmito dobrotami. 

Nezůstalo ale jen u sběru 
kaštanů a žaludů, také přibyly 

jeřabiny a šípky. Z jeřabin Koťata 
navlékala korále pro vílu 
„Podzimku“ a z šípků si uvařila čaj, 
aby byla zdravá a nestonala. 
Kaštany a žaludy ještě čekají na to, 
až z nich děti vyrobí různá zvířátka, 
panáčky a nebo podzimní skřítky. 
Písničkou „Podzim“, „Koulelo se 
koulelo“ a básničkou „V sadě“, jsme 
přivítali podzim a tvoření z jablíček. 
Vytvořili jsme si košíčky plné 
jablíček, závodili jsme v česání 

jablek, kdo jich natrhá nejvíce. Zahráli jsme si hudebně pohybovou hru „Mám 
jablíčko, mám“ – děti nejen, že si zazpívaly a zatančily, ale také se přivítaly se 
svými kamarády. Nezapomněli jsme ani 
na mazurku „Měla babka“, tu děti 
opravdu bavil a tanec si jak se patří užily. 

Co by to bylo za podzim, kdybychom si 
neupekli štrůdl? Koťata si pod dohledem 
pí. učitelky tohoto úkolu zhostila opravdu 
na jedničku. Rozdělila si úkol - někdo 
jablka ostrouhal, nakrájel, vyválel těsto, 
další sladil, nezapomněli jsme ani 

na skořici a hrozinky. Prostě a jednoduše, 
dílo se zdařilo a všichni si společně 
pochutnali na vynikající jablíčkové 

dobrotě.  
 

My u Koťat si podzim náležitě užíváme. Přejeme všem krásné dny plné 
sluníčka a těšíme se na další tvoření. 

 
Šárka Ježová, Petra Kertysová 
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ZUŠ informuje 
 

 Dne 22. září se v Kladrubech konalo setkání zasloužilých hasičů z Čech 
a Moravy. V kulturním domě jim zahráli a zazpívali žáci kladrubské pobočky 
ZUŠ. Jejich vystoupení se velmi líbilo a ocenili ho přítomní hasiči potleskem 
i sladkými odměnami. 

Ve dnech 24. a 25. 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 kterou její autor Filip Rožek získal Cenu čtenářů Magnesia Litera. 
Podle knihy vznikl stejnojmenný film. 

Krásné obrazy chrtů bylo možno vidět i na výstavě. 
O hudební doprovod se v neděli postarala kladrubská kapela Corchen a žáci 

z kladrubské pobočky ZUŠ, kteří návštěvníkům i vystavovatelům zpříjemnili 
nedělní odpoledne. 
 
A další akce, které se v ZUŠ připravují: 
K Vánocům neoddělitelně patří hudba a tak mladí hudebníci už pilně nacvičují 
vánoční skladby. 
A které vánoční akce žáci z kladrubské pobočky ZUŠ připravují? 
 

27. 11. v 17:30 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí 
Všechny děti ze ZUŠ vám zahrají a zazpívají u stromečku vánoční písně 
a koledy 

14. 12. v 17:30 Zpívání koled s Českým rozhlasem 
Přijďte si zazpívat všichni společně tři nejznámější koledy na kladrubské 
náměstí. 

18. 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. 

20. 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. 
 

Stanislava Šmahelová 
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Hasičské okénko 
 
Vážení čtenáři, 

dne 5. listopadu organizujeme sběr kovového šrotu aneb Železnou sobotu.  
 
Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo celkem tří soutěží za poslední dva 
měsíce: 

 
  3. 9. Stříbro -   umístění na 8. místě 
10. 9. Hošťka -   umístění na 6. místě 
17. 9. Kladruby -  umístění na 4. místě 
 

Naše dospělé družstvo se zúčastnilo dvou soutěží za poslední dva měsíce: 
 
  3. 9. Stříbro -   umístění na 5. místě 

17. 9. Kladruby -  umístění na 3. místě 
 

Jelikož soutěží v Kladrubech končila letošní Tachovská liga mladých hasičů 
a liga Mistr požárního útoku pro dospělé družstva, proběhlo u nás vyhlášení 
výsledků za letošní rok. Naši mladí hasiči se v lize umístili na 7. místě s účastí 
na 8 soutěžích. V lize Mistr požárního útoku se naše dospělé družstvo umístilo 
na 2. místě s účastí na 6 soutěžích. Dále se mladí hasiči zúčastnili podzimního 
kola hry Plamen. Výsledky této soutěže budou známy na jaře příštího roku 
po jarním kole hry Plamen.  
 

Seznam zásahů výjezdové jednotky: 
18. 8. Ostrov u Stříbra - planý poplach (asfaltová plocha ve firmě Steelcase) 
22. 8. Ostrov u Stříbra - planý poplach (asfaltová plocha ve firmě Steelcase) 
25. 8. Stříbro - požár 
26. 8. Vrbice u Stříbra - technická pomoc, úklid komunikace 
7. 10. Ostrov u Stříbra - planý poplach (požár na hale) 

Martin Leitl 
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Regionální muzeum Kladrubska informuje:  
 

Slavnosti vína a medu 
 

V sobotu 10. září si mohli návštěvníci Sulanova statku 
v Kladrubech poslechnout folklórní soubor Tachovský Kolowrátek 
z dětského domova Tachov, který celé slavnosti zahájil a cimbálovou kapelu 
Josefa Feča, která bavila návštěvníky zbytek odpoledne. Slavnosti vína a medu 
se nemůžou uskutečnit bez možnosti ochutnávky. O to se jako každý rok 
postaraly děti z kladrubského včelařského kroužku se svým vynikajícím medem 
a Vinařství Foukal s rozlévaným, chlazeným vínem. Nechyběla ani včelařská 
výstava a možnost dozvědět se o včelaření více informací. 

I přes deštivé přeháňky, které nás celé odpoledne provázeli, doufáme, že jste 
si s námi užili příjemné odpoledne. 

 

                  Kateřina Hlinková 
 
Kladrubské seniory pobavila PiňaKoláda 
 

Tradiční Zábavné odpoledne pro seniory se uskutečnilo v pátek 7. října 
v sále kulturního domu v Kladrubech. Na akci, kterou uspořádalo Regionální 
muzeum Kladrubska ve spolupráci s Městem Kladruby, se sešly bezmála čtyři 

desítky obyvatel Kladrub a okolí. Připraven pro ně byl zhruba čtyřhodinový 
program s občerstvením v podobě řízku s bramborovou kaší a jablečného 
štrúdlu. 

Chybět nemohla živá hudba. Návštěvníci si mohli zatančit, nebo jen tak 
posedět a zazpívat si společně s multiinstrumentalistkou Pavlou Koudelkovou, 
která vystupuje pod svým uměleckým jménem PiňaKoláda. Jak napověděly 
reakce publika, hudební vystoupení se líbilo, PiňaKoláda vytvořila atmosféru, 
při které se přítomní senioři dobře bavili. Spokojená byla podle svých slov 
i muzikantka. 
Jedním z vrcholů celého programu byla v jeho druhé polovině tombola, ve které 
některou ze čtyřicítky cen vyhrál každý, kdo se akce zúčastnil. 

Jiří Kohout 
 

Kladrubské muzeum bude až do konce roku patřit knoflíkům 
 

Stálé expozice Regionálního muzea Kladrubska oživí v měsících zbývajících 
do konce letošního roku knoflíky. Ve výstavních prostorách muzea si totiž 
mohou návštěvníci prohlédnout výstavu Báječný svět knoflíků. 

Tato výstava byla zahájena v pátek 14. října vernisáží, které se také 
zúčastnila iniciátorka sbírky knoflíků Líza Oberdörferová Honomichlová.  
Ta začala za vydatné pomoci veřejnosti sbírku shromažďovat v posledních třech 
letech. V pořadu veřejnoprávní televize Sama doma totiž v roce 2019 vyzvala 
diváky, aby do Černošína posílali knoflíky, které jim přebývají doma a už je 
nepotřebují. Strhla se doslova lavina, knoflíky chodily v menších i větších 
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krabicích z celé republiky a shromáždilo se jich několik set tisíc, možná i více 
než milion. 

Společně s černošínskými dětmi pak Líza všechny knoflíky roztřídila 
a vyčistila. A za pomoci dalších obyvatel vzniklo i několik výrobků, které jsou 
na výstavě v Kladrubech rovněž k vidění - obrazy, klobouky, boty, či kabelka 
zdobené knoflíky a mnoho dalších. 

Výstava ukazuje i několik unikátů. Například část rozsáhlé kolekce 
vzorkovníků, kterými se prezentovali výrobci a prodejci knoflíků. 
Tyto vzorkovníky pocházejí například z Německa, Francie, Belgie, Itálie, 
Španělska, ale také z Taiwanu. Nechybí kolekce dřevěných knoflíků 

z Chodských pletáren Koloveč, pobočka Poběžovice (kde se knoflíky vyráběly 
ještě na přelomu 70. a 80. let minulého století). Na výstavě v kladrubském 
muzeu jsou k vidění i knoflíky profesní (vojenské, autobusácké, železničářské, 
myslivecké), dále z různých materiálů (plast, dřevo, kov, paroží atd.) 

a tematické. 
Ostatně, nejlépe uděláte, když se o tom, jestli je svět knoflíků báječný, jak 

říká název výstavy, přesvědčíte sami návštěvou Regionálního muzea 
Kladrubska. To je otevřeno od úterý do neděle vždy od 10 do 16 hodin. Výstava 
potrvá do 31. prosince. Zhruba v polovině ledna pak v muzeu začne výstava 
Stříbrská paleta, představující tvorbu výtvarných umělců ze Stříbra a okolí. 

 

                  Jiří Kohout 
 

Memoriál Vojty Šrámka 
 

Dne 3. 9. 2022 se uskutečnil již tradiční Memoriál Vojty Šrámka, 

který pořádáme na počest našeho bývalého kolegy, který jako trenér dosahoval 
se svými svěřenci výsledků na evropské úrovni. V letošním roce to byl 
již 15. ročník. 

Memoriálu se zúčastnilo celkem 34 soutěžících. Počasí nám přálo 
a přihlížející vytvořili příjemnou atmosféru. Co se výsledků týče, tak v kategorii 
"Děti do 12 let" se na 1. místě umístil Marek Stránský, na 2. Eliška Havránková 
a na 3. Jakub Kuvík. V Kategorii "Děti nad 12 let" se na 1. místě umístil Marek 
Neubauer, na 2. Křížová Pavla a na 3. Martin Šlapák. V kategorii "Ženy" se 
na 1. místě umístila paní Monika Zizlerová, na 2. paní Jarmila Stránská, 
na 3. paní Eliška Křížová. V kategorii "Muži" obsadil 1. místo pan Matěj 
Stránský, 2. pan Miloslav Synáč a 3. pan Milan Stránský. Vzhledem 
k výsledkům je zřejmé, s kým budu příští rok konzultovat typ medailí... :o) Dále 
mě velice těší, že první čtyři místa z deseti v kategorii "Děti do 12 let" obsadili 
svěřenci našeho střeleckého kroužky.  

Závěrem bych rád poděkoval za pomoc s organizováním Memoriálu všem 
lidem, kteří nejsou členy našeho SSK Kladruby a přesto rádi pomohli. Děkuji. 

 
Radek Kuvík, předseda SSK Kladruby 
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TJ Sokol Kladruby informuje 
 

Letošní, už 23. Kladrubská desítka se nesla v duchu podzimního počasí. 
Od rána byla zima a pršelo. Ke škole jsme šli v obavách, zda vůbec někdo 
dorazí. Ale dorazil! A kolik. Pravda, většinou se jednalo o staré známé. Věrné, 
kteří chodí každý rok. Moc za tuto podporu děkujeme.  

Letos jsme se vydali do Kostelce. Po tradičním focení na schodech školy jsme 
se vydali na cestu. Místo původní cesty přes fotbalové hřiště a zámecký park, 
jsme vyrazili po chodníku ke klášteru. Mezi klášterem a odbočkou na Kostelec 
po silnici 193 se nám sice nepodařilo udržet organizovaný útvar, takže auta 
musela trochu kličkovat, ale zvládli jsme to nakonec bez úhony.  
Pro příště ale prosím o dodržování Zákona o silničním provozu § 56 

Skupina (útvar) chodců 
Pro organizovaný útvar chodců, například skupinu chodců, školní 

mládeže, průvod nebo příslušníky ozbrojených sil, platí obdobné povinnosti 
jako pro řidiče. Organizovaný útvar chodců jdoucí nejvýše ve dvojstupu smí 
jít po chodníku, a to vpravo. Pokud by omezil chodce, musí využít silnici. 
Na rozdíl od jednotlivých chodců ale musí jít při pravé krajnici (jako auto). 

Cesta lesem po modré turistické značce už proběhla bez obtíží. Nechyběly 
ani občerstvovací 
zastávky. Času jsme 
měli dost. Předek 

průvodu vždy nasadí 
tempo, jako o závodech. 

Do Kostelce jsme tedy 
dorazili první. Uvítalo 
nás perfektně připravené 
zázemí. K občerstvení 
bylo grilované maso 
(kuřecí i vepřové), 
klobása, bramborák, 
koláčky. Vše výborné. 
K pohodové atmosféře 
přispěla kapela Semtex. 
Příští rok se budeme 
těšit do Hněvnic. 

 

A nyní ještě počty účastníků: 
 

Kladruby  58 
Stříbro  17 
Hněvnice  15 
Kostelec  26 

 

Jiří Kurš, předseda TJ Sokol Kladruby 
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Včelařské okénko 
 

Vážení spoluobčané, 
v minulém okénku jsem psal o tom, že se připravujeme na Slavnosti medu 

a vína, které se konaly na Sulanově statku. Bohužel nevyšlo letos počasí 
a to hlavně zapříčinilo malou návštěvnost, nicméně jsme hlavně dětem nabídli 
populární zdobení perníčků (které napekly Ivana Dejlová s Alenou Medovou), 
moc je to bavilo a nazdobily jich téměř 200 kusů! Také náš kroužek včelaříků 
nabízel ke koupi med, výrobky ze včelího vosku a také ještě možnost rozpoznat 
pod mikroskopem jednotlivé části včely. Jako malou raritu uvedu, že nás tam 
navštívila včelařka z Nizozemí, se kterou jsme si vyměnili pár informací o tom, 
jak se včelaří u nich. Na konec si u nás zakoupila na ochutnání i med. 

Je podzim, a tak je možné se ohlédnout za letošní sezonou a můžeme vcelku 
konstatovat, že nebyla vůbec špatná. Podle odevzdaných údajů od našich členů 

se v naší organizaci vyprodukovalo téměř 9 000 kg medu, 228 kg včelího vosku 
a sami si včelaři vypěstovali 30 nových matek. Vzhledem k počasí je med letos 
opravdu kvalitní a tak máte všichni možnost si med obstarat u našich včelařů 

přímo ze dvora. Znovu se velmi přimlouvám za to, abyste raději med pořídili 
takhle, než ho kupovat v obchodních řetězcích, kde nikdy nevíte, odkud a jaký 
ten med je. 

Včelaři nyní přistoupili k podzimnímu léčení včel, tzn. dvakrát po sobě 
provést tzv. fumigaci každého včelstva a potřetí se včely budou léčit pomocí 
aerosolového vyvíječe, čímž se procedura léčby uzavře. Tím by se mělo docílit 
co nejmenšího úhynu včel během zimy a pomoci včelám dožít se jara. Doufejme, 
že po zimě bude situace alespoň tak dobrá, jako byla po zimě minulé, 
kdy úhynů nebylo tolik. 

Rovněž začaly po prázdninách svoji činnost 2 kroužky mladých včelaříků, 
kam se v září přihlásilo několik nových dětí a z toho máme opravdu radost. 
Kéž by jim zájem vydržel! Rovněž se již začalo s přípravou na nový ročník Zlaté 
včely, což je celostátní soutěž mladých včelařů a její regionální kolo 
pro Plzeňský a Karlovarský kraj budeme na jaře příštího roku pořádat u nás 
v Kladrubech. Bude s tím hodně práce a starostí, ale věříme, že to se ctí 
zvládneme. 

Závěrem malou radu od odborníků – nahraďte při slazení bílý cukr medem, 
ten nezpůsobuje nadváhu a obsahuje užitečné vitamíny, minerály, 
antioxidanty, bílkoviny a vlákninu. Zkuste si osladit medem čaj i kávu, chuť tím 
určitě neutrpí. Naopak typy kávy vytvářejí určitou harmonii s určitými druhy 
medu, např. turecká káva s květovým medem, latté a cappuccino s pastovaným 
medem a třeba bylinné čaje s lipovým medem. 

 

František Med 
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Sportovně střelecký klub informuje 

 
V letošním školním roce opět pokračuje střelecký kroužek dětí. Díky 

uvolnění termínu v tělocvičně ZŠ, za což bych rád poděkoval všem, kteří k tomu 
dopomohli, jsme mohli rozšířit kroužek o starší děti. V současné době tedy 
máme kroužek "mladší děti" od 1. do 5. třídy a "starší děti" od 6. do 9. třídy. 
Celkem kroužek navštěvuje 12 dětí.  

Radek Kuvík, předseda SSK Kladruby 

 
Kladrubská pětka 
 

Pocit zmaru 
přepadl Jaroslava 

Stahla a Tomáše Jašu, 

hlavní pořadatele 
běžeckého závodu 
Kladrubská pětka 
v neděli ráno, 
když viděli, kterak se z 
nebe spouští provazce 
deště. Nicméně dobré 
věci byla příroda 
nakloněna, a tak když 
se pomalu začali 
závodníci všech 
kategorií scházet, již 
na ně zvědavě 
vykukovalo slunko zpoza mraků. Organizátoři v letošním roce přesunuli celou 
akci na fotbalové hřiště, kde zajistili závodníkům zázemí ve fotbalových 
šatnách. Nechybělo ani občerstvení, které potěšilo nejen přihlížející fanoušky, 
ale i mnohé běžce, kteří tak záhy po doběhnutí doplnili vydanou energii.  
S velkým odhodláním se pouštěly do závodu děti ze všech běžeckých kategorií. 
Na ty v cíli čekala medaile, sladkosti a drobné upomínkové předměty. "Skvělé 
sportovní výkony podali všichni účastníci," pochvaloval si průběh ředitel závodu 
Jaroslav Stahl. Putovní pohár nakonec převzal do svých rukou vítěz hlavní 
kategorie Jakub Davidík z oddílu Dukla Praha, který letos za sebou zanechal 
loňského vítěze Tomáše Jašu a Štěpána Trávníčka. Společně s muži startovaly 
také ženy, kdy suverénně zvítězila Anna Surovová, závodnice AK Škoda Plzeň 
před Evou Slavíkovou a Soňou Müllerovou.  

Jako vzpomínku si každý účastník odnesl pamětní list. Vyvrcholením celého 

sportovního dopoledne pak byla tombola, kdy se pět vylosovaných závodníků 
odneslo vynikající dorty upečené v kladrubské Cukrárně u Zdvihalů.  

Kompletní výsledky jsou k nalezení na webových stránkách Sdružení 
veteránů ČAS Stříbro. 

Monika Šavlová 
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Výrovský triatlon – 23. Ročník – osada Výrov u Kladrub – 

sobota 25. 06. 2022 

 
Dvakrát přeplavat tam a zpět Výrovský rybník dalo dohromady 600 metrů 

plavání, 3 okruhy po 11 km směrem na Borovany se spojilo do 33 km cyklistiky 
a 9,5 km běhu na 1 okruhu přes obec Brod – to jsou distance, které bylo 
potřeba absolvovat pro zdárné dokončení dlouhé varianty 23. ročníku 
Výrovského triatlonu. Kratší 
varianta byla o něco milosrdnější, 
přesto si závodníci zaplavali 300 
metrů, absolvovali 22 km na kole a 
na závěr se potrápili na 6,5 km 
dlouhé běžecké trati. 

23. ročníku Výrovského triatlonu 

se zúčastnilo 35 závodníků, z toho 
10 absolvovalo dlouhou trať, 15 
krátkou trať a 10 závodníků se 
pustilo do boje ve 2-3 členných 
štafetách. Letošní účast 35 

závodníků byla oproti předchozím 
letům, kdy se počet startujících blížil ke stovce, o hodně slabší a pořadatelé se 
zamýšlí, čím to bylo způsobeno. Nechce se nám sportovat po COVIDu? 
Je potřeba zlepšit propagaci? Konalo se ve stejném termínu více akcí? Těžko 
říct, ale každopádně od každého důvodu to bude trochu a doufejme, 

že v příštích letech to bude o hodně lepší. 
Počasí nebylo, tak jak jsme byli zvyklí 

v letech minulých typicky letní s 30 stupni 
a jasnou oblohou, ale tentokrát nás potěšilo 
pro závodníky příjemných 24 stupňů, 
s polojasnou oblohou a mírným větříkem. 
Voda, ohřátá z předchozích teplých dnů, 
měla teplotu kolem 22 stupňů a neoprény 
na plavání tedy nebyly povoleny. 
A výsledky? Absolutním vítězem na dlouhé 
trati se Tomáš Eisner z Pilsenman Club 
a časem 1:58:51 se mu jako jedinému 
podařilo stlačit čas pod 2 hodiny. Rekordní 
čas 1:48:10 z roku 2018, který stanovil Pavel 
Hrabě z E-triatlon Team zůstal tedy 

nepřekonán. Pouze jedna odvážná žena si 
troufla na dlouhou trať, a to pravidelná 
účastnice z Forrest Gump teamu. 
Po odhodlaném výkonu si připsala čas 

2:49:57 a zejména v plavecké části zdatně „zatápěla“ i některým mužům. 
Na kratší distanci si letos troufly 4 závodnice, z nichž jako první zvedla v cíli 
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ruce Kristýna Eisnerová z Pilsenman Club, se skvělým časem 1:30:06, 
který dokázali v této kategorii překonat pouze 3 muži. Nejrychlejším z nich byl 
již potřetí za sebou Stříbrský Jakub Souček, závodící za Triatlon Plzeň. Časem 
1:21:24 jistě neřekl poslední slovo, je mu totiž teprve 17 let a jistě o něm ještě 
uslyšíme. 

Závod se obešel bez větších komplikací, dokončili všichni přihlášení a kromě 
drobných odřenin, puchýřů a opruzenin nedošlo k žádnému úrazu. 
I letos nás svojí přítomností 
potěšila starostka města 
Kladruby paní Hana 

Floriánová, která předala 
pohár starostky vítězům 
jednotlivých kategorií. 

Těšíme se na Vaši účast 

i na 24. ročníku Výrovského 
triatlonu a již nyní si můžete 
do kalendáře zapsat datum: 
sobota, 24. června 2023, 
13:00 hodin, Výrovský 
rybník. Nebojte se a přijďte, 
jedná se o amatérský závod 
a jste vítáni i Vy, co si chcete 
třeba vyzkoušet svůj první 
triatlon. Netroufáte-li si na všechny disciplíny dohromady, přihlaste se 
s kamarády do štafety – užijete si spoustu legrace a medaili za účast si odnesete 
stejně jako všichni ostatní borci. 

 
Jiří Trávníček, Sdružení vytrvalců Stříbro, o.s. 

 

Slovo opozice 
 

Vážení spoluobčané, 
rubrika Slovo opozice, do které jsem pravidelně přispívala, bude 

v následujícím volebním pokračovat. Výsledky voleb, které proběhly, určily, 
že naše volební uskupení bude nadále v opozici. 

Ráda bych poděkovala všem našim voličům za jejich hlasy. Našich šest 
zastupitelů bude nadále plnit úkoly, které by opozice plnit měla, tedy 

informovat občany o dění v zastupitelstvu z pohledu opozice a předkládat 
návrhy zastupitelstvu a komisím. 

V nejbližší době bude nejaktuálnějším úkolem zastupitelstva schválit plán 

rozvoje a rozpočet města. Naši zastupitelé mají připravené svoje návrhy, z nichž 
některé již byly předloženy vedení města, takže doufáme, že alespoň část z nich 
bude do plánu rozvoje a rozpočtu zahrnuta. 

 Přeji Vám pěkný slunečný podzim. 

 
Svatava Štěrbová, opoziční zastupitelka 
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HISTORIE 

 

Moje setkání s významnými osobnostmi 
(Vzpomínky z mého mládí) 
 
Spejblův Hurvínek v originálu 
 

Bydleli jsme v malé vesničce Dolanech, necelých 15 kilometrů 
severozápadně od Plzně. V roce 1943 jsem byl už ve svých deseti letech, jako 
žák čtvrtého ročníku obecné školy, přijat ke studiu do plzeňského gymnázia 
na Mikulášském náměstí. Stalo se tak po třídenních, velice přísných 
přijímačkách, zakončených dokonce „rasovou prohlídkou“ německým lékařem. 
Celý první ročník jsem do Plzně jezdil autobusem, sice přeplněným školáky 

i dospělými, ale dostupným z domova. 
Během léta 1944 byla však z Dolan zrušena veškerá autobusová doprava. 

Příčinou bylo zatčení obou řidičů, určovaných na hlavní spoje. Co provedli 
vládcům německého Protektorátu, nevím. Museli jsme pak chodit pěšky 
na vlak, od vlaku domů někdy i za tmy, do pět kilometrů vzdáleného Chrástu. 
Ještě o prázdninách jsem tam šel se dvěma kamarády na vlakové nádraží, 
které bylo až na opačném konci obce, potvrdit si žákovskou průkazku. 
Chtěli jsme si zkrátit cestu po pěšině, vedoucí částečně podle kolejí, ale museli 
jsme přejít pole. Tam právě dozrával hrách a my jsme se doslova cpali sladkými 
lusky. 

Pomalu jsme se přiblížili k cestě podél tratě. Kolem ní se nacházelo několik 
domků, spíše vilek, které si zde postavili lidé z nedaleké Plzně pro svůj letní 
pobyt. Najednou se za plotem jedné takové vilky rozhrnula v okně záclona, 
a my jsme, ke svému překvapení, za ní spatřili nejméně půl metru vysokou 
postavu nám dobře známé loutky - Hurvínka, kterou vedla jakási neviditelná 
ruka. Znal jsem dobře jeho podobu z mých dětských knížek. Hurvínek na nás 

nejprve hrozil, jakoby se zlobil na naše řádění v hrachu, ale za chvíli začal 
provádět všelijaké rošťárny. My jsme jen překvapeně zírali u plotu. 
Nevím, kdo loutku za nitky vedl, zda sám mistr Josef Skupa, nebo jeho 
manželka. Ten dům patřil totiž manželům Skupovým z Plzně. 

Loutkoherec Josef Skupa byl tehdy také členem tzv. chrástecko-dolanské 
odbojové skupiny proti nacistům, z níž bylo postupně zatčeno a uvězněno 
134 členů a přes 30 z nich popraveno. Sám Josef Skupa byl odsouzen na dva 
roky vězení a jeho loutky byly zabaveny plzeňským gestapem. Tam byly drženy 
do května 1945, kdy je příslušníci americké armády při vyklízení budovy 

vyhodili na smetiště, neboť netušili, o jakou vzácnost se jedná. Náhodně 
je našel jeden plzeňský občan a odevzdal majitelům. 
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Prezident Edvard Beneš 
 

Dne 18. června 1945 přijel do Plzně prezident Edvard Beneš. Byla to jeho 
první cesta mimo Prahu od návratu z Londýna. Zůstal jsem po dopoledním 
vyučování v Plzni, protože jsem prezidenta chtěl vidět. Stál jsem na chodníku 
poblíž plzeňské radnice, ale spíše až kdesi vzadu u zdi a přede mnou houfy 
dospělých, vyšších, než jsem byl já. Konečně, zatím se stejně nic nedělo. 
Vepředu už bylo všechno obsazeno, takže jsem toho moc neviděl. Bylo 
pochmurné počasí, vítr, i když nepršelo. Mraky se honily rychle po obloze. 

Tu najednou někdo zakřikl: „Věž padá! To určitě Němci schválně nalíčili.“ 

Skutečně, při pohledu na nejvyšší věž v republice (102 metrů), na její gotickou 
špičku, jsem i já nabyl dojmu, že je to pravda. Byl to ale jen zrakový klam, 
způsobený rychle se míhajícími mraky, což budilo dojem, že se věž naklání. 
Nastala tlačenice a snaha utéci někam k Pražské ulici. Jenže brzy bylo jasné, 

že lidé „nalítli“, a začali se vracet na svá místa. Vše se vyměnilo a já zůstal 
někde na rohu náměstí u Rooseveltovy a Pražské ulice. Možná to bylo dobře. 
Jako jedni z prvních jsme právě tady uviděli přijíždějící automobil 
s prezidentským číslem P 1 a vlaječkami na přední kapotě. Tenhle hezký 
okamžik si budu pamatovat do smrti. Pak jsem se postupně s tlačícím se davem 
dostal zpátky někam k radnici a na vyvýšené tribuně u kostela jsem na vlastní 
oči mohl spatřit prezidenta, pochopitelně z dálky asi nějakých 50 metrů. 
Po jeho projevu následovala přehlídka vozidel americké armády a prezidentovo 
poděkování za osvobození Plzně. 

 

Emil Zátopek 
 

Po válce, už bez mého tatínka, který zemřel v roce 1944, jsme se 
přestěhovali do Plzně. Od roku 1947 jsme bydleli poblíž dnešního Rooseveltova 
mostu a já jsem se stal, jako dorostenec, členem Sokola Plzeň I. Tomu tehdy 
patřil nynější známý fotbalový stadion ve Štruncových sadech, tzv. Doosan 
arena, pro více než 11 tisíc diváků. Nyní se hrají na něm zápasy ligové Viktorie 
Plzeň. Ta dříve měla stadion v Luční ulici, kam jsme s kamarády chodili Viktorii 
fandit. Do poločasu jsme se dívali zvenku, všelijakými dírami ve vysokém, 
prkenném plotu. Ale brzy po poločase nás už vpouštěli pořadatelé zdarma 
dovnitř. 

Tehdejší stadion ve Štruncových sadech vypadal úplně jinak, než dnes. 
Byla tam hlavní budova, sokolovna, která tam stojí i dnes. V jejím přízemí byly 

kanceláře tělovýchovné jednoty, sklady nářadí a různé technické zabezpečení. 
V patře byl na tehdejší dobu prostorný sál s balkónem. My, dorostenci, jsme 
cvičili dvakrát v týdnu, v úterý a v pátek. Cvičení na nářadí a také naše 

basketbalové tréninky i zápasy se odbývaly v tak zvaném pavilonu, poměrně 
nízké, jednopodlažní budově, která se nacházela vlevo od vchodu na stadion. 
Dnes je již dávno zbouraná. Tehdejší stadion Sokola Plzeň I. ve Štruncových 
sadech byl naším druhým domovem. Scházela se tam naše parta kluků, 
basketbalových dorostenců, téměř každé odpoledne. S atlety místní jednoty 
jsme se dobře znali, někteří z nich hráli i basketbal. S nimi jsme si zkoušeli 
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jejich atletické discipliny, i když, pochopitelně, jsme se jim výkonností zdaleka 
rovnat nemohli. Střed stadionu nebyl celý travnatý, jen v rozích byl trávník. 
Kolem stadionu byla uválcovaná škvárová atletická dráha o délce 333,3 metrů, 
v nekrytém hledišti jen nějaké dvě či tři stovky dřevěných laviček. 

Jednou nám někdo prozradil, že do Plzně přijede utajeně Emil Zátopek 
a na „našem“ stadionu bude předvádět vzorový trénink pro atlety nedaleké 
vojenské tělovýchovné jednoty ATK Plzeň. Nesměli jsme to pochopitelně říkat 
jiným. Jenže, když jsme se tam, my kluci, sešli, „on“, tedy Emil, zcela samotný, 
bez doprovodu nějakých trenérů, snad jen s nějakými dvěma důstojníky, 
sedícími opodál a bavícími se spolu, se už rozcvičoval na trávníku v rohu 

stadionu. Ani žádní lidé, jako diváci, tam nebyli. My jsme se osmělili a mlčky 
jsme přišli až do jeho blízkosti. Napodobovali jsme po něm jeho rozcvičku. 
On nic neříkal, my také ne. Pak se ale obrátil na nás a povídá: „Nu což, ogaři, 
jdeme na to?“ a chystal se na dráhu. My jsme pochopitelně byli už také 

ve sportovním a rádi jsme poslechli. Začal pomalu, my poklusávali za ním. 
Jen jsme se po sobě dívali a jako bychom si říkali: „To jsme dobří, co, že mu 
stačíme.“ On za chvíli jakoby těžce oddychoval, a my ne – to jsme se cítili! 
Jedno kolo, druhé kolo. Ve třetím kole už jsme viděli jeho typický výraz, hlavu 
nakloněnou ke straně a začal přidávat. Někteří z nás už předtím odpadli. Pak se 
obrátil a zavolal: „Tak finiš, kluci!“, a v tu chvíli jsme se ani nenadáli a on byl 
nějakých padesát metrů před námi. My jsme doběhli do cíle a svalili jsme se 
do trávníku, zatímco Emil si „pobíhal“ svým finišovým tempem ještě několik kol, 
než přišli v trojstupech vojáci z ATK. 

 

Jiří Čechura 

 

 
 

 



KULTURA                     5/2022 

 

 

30 

 

KULTURA 

 

 
Martinská slavnost 2022 
 

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 12. 11. 2022. Sejdeme se 
v 17 hodin na fotbalovém hřišti. 

S sebou budete potřebovat: teplé 
oblečení a obutí, lucerničku, baterku. 
Pokud si budete chtít na závěr opéct 
nějakou dobrotu, tak si ji taky 
nezapomeňte přibalit. 

Petra Čechurová 

 
 

Vánoční dílna v muzeu 
 

Zveme všechny malé i velké na vánoční dílnu do kladrubského muzea. Tvořit 
budeme v pátek 2. 12. od 15 hodin do 18 hodin. Přijít můžete kdykoliv v tomto 
časovém rozmezí. Těšit se můžete na výrobu průsvitných vánočních hvězd 
do oken, plstěná mýdla, drátěné hvězdy na ozdobení stromečku.  

Přijďte si odpočinout a užít adventní čas. 

Kateřina Hlinková 
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Připravované akce na listopad 2022 
 
4. 11.     Posezení s motokrosovou legendou Miloslavem Součkem 
5. 11.     Železná sobota 
5. 11.     Svatohubertská mše 
11. 11.    Martinská vína 
12. 11.    Martinská slavnost 
27. 11.    Lampionový průvod a zpívání koled 

 

 
Připravované akce na prosinec 2022 
 
2. 12.     Vánoční dílnička v muzeu 
3. 12.     Mikulášské trhy s vepřovými hody 

10. 12.    Pelíšky – Divadlo Divoch Stříbro 
12. 12.    Chodějí Lucie, chodějí 
14. 12.    Zpívání koled s Českým rozhlasem 
17. 12.    Besídka na PonyFarm 
18. 12.    Vánoční koncert Cavally 
20. 12.    Vánoční koncert žáků ZUŠ 
23. 12.    Betlémáři obcházejí Kladruby 
24. 12.    Rozdávání Betlémského světla v klášterním kostele 
26. 12.    Vánoční mše svatá svátku sv. Štěpána 
26. 12.    Oživený betlém 

 

 
Připravované akce na leden 2023 
 
1. 1.    Novoroční ohňostroj 
6. 1.     Tři Králové 
20. 1.    Vernisáž výstavy Stříbrská paleta 
21. 1.     Hasičský ples 

 

 
Připravované akce na únor 2023 
 
 4. 2.      Včelařský ples 

11. 2.     Šest v tom – komedie jako hrom – Divadlo Jaroslava Sypala 
18. 2.      Masopust 
18. 2.     Masopustní taškařice 
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DIVOCH v Kulturním domě v Kladrubech 
 

V sobotu 10. 12. 2022 od 18:00. 
Repríza nově nastudované hry na motivy filmu Pelíšky režiséra 

Jana Hřebejka a dle scénáře divadelní hry Postýlky od Michala „Rejžy“ Pavlíka 
 

Předprodej vstupenek v Regionálním muzeu Kladrubska již od listopadu. 
 

Vstupné 100 Kč 
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Divadelní představení v Kulturním domě v Kladrubech 
 

V sobotu 11. 2. 2022 od 19:00. 
Originální komedie nabitá humorem, přináší nejen mnoho vtipných scén, 

ale i nečekaný příběh lásky a překvapivý happy-end. Vkusně a nevulgárně 
zpracované téma „Šest v tom“ patří už několik let mezi nejlepší současné 
komedie. Dialogy ostré jako bič a vtip – nenechají diváky ani na chvíli 

vydechnout. 
Hrají: Slávek Boura, Jaroslava Stránská, Jaroslav Sypal, Eva Hráská 

a Petr Vojnar. 
 

Předprodej vstupenek v Regionálním muzeu Kladrubska již od listopadu. 
 

Vstupné 200 Kč
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BLAHOPŘEJEME 
 
V měsíci listopadu a prosinci 2022 se dožijí významného životního jubilea tito 
naši občané: 

 
 
 
Listopad: 
Tobrman Zdeněk, Kladruby 
Soukup Zdeněk, Kladruby 
Sloup Josef, Kladruby 
Koutský Josef, Kladruby 
Poljak Josef, Kladruby 

Šteinová Vlasta, Kladruby 
Touš Jan, Láz 

Perďoch Štefan, Kladruby 
Tůzová Vlasta, Kladruby 
Mašková Jaroslava, 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: 
Ferčáková Marta, Kladruby 
Tomanová Jaroslava, Kladruby 
Semorádová Vlastimila, Pozorka 
Nadler Pavel, Kladruby 
Cvrková Halina, Brod u Stříbra 

Samková Miloslava, Kladruby 
Šámalová Irena, Kladruby 
Naruševič Milan, Kladruby 
Tobrmanová Alena, Kladruby 
Barfusová Ludmila, Kladruby 
Semorádová Helena, Kladruby 
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POEZIE Z KLADRUB 

 
 
 
 

 
Hřbitov 

 
Hřbitůvku malý na kopci 

v poli si pěkně ležíš, 
jaká ty asi tajemství 

za svými zdmi si střežíš? 
 

Jaká jsi divná zahrada 
sic plná květin a stromů, 

když k tobě někdy zabloudím, 
všecko mě táhne domů. 

 
Srdce mi stiskne bol a žal, 

slzy mi kanou z očí, 
tolik ty smutku poskýtáš,  

až se mi hlava točí. 
 

U hrobu já se zastavím, 
kde otec spí sen svůj věčný, 

mít tak moc vrátit čas ten zpět,  
živote nekonečný… 

 
 
 
 

Blanka Krýslová
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VÍTE, ŽE… 

 
… v prodejně Kladrubských lesů na náměstí můžete zakoupit vánoční 

dekorace, lampiony a jiné dárkové předměty pro každou příležitost? 
 

… rozsvícení vánočního stromu proběhne 27. listopadu v 18:00 na náměstí? 
 

… každé úterý probíhají v muzeu lekce Powerjógy od 17:00 a 18:10? 
 
… pan Josef Větrovec je nejdéle sloužící zastupitel? Poprvé byl zvolen 

do Zastupitelstva města Kladruby 24. listopadu 1990 a od tohoto 

dne nepřetržitě pracoval jako člen zastupitelstva města, v některých období 

byl i členem rady města. Za tuto skoro 32 letou práci ve prospěch města 

velice děkujeme 

 

… na den 19. 11. 2022 připravujeme další výsadbu aleje stromů těsně za obcí 

Brod? Zájemci o pomoc při výsadbě stromů se mohou hlásit v sekretariátu 

MěÚ Kladruby. Začátek akce je stanoven na 9:30  

 

… ve dnech 13. a 14. ledna 2023 a následující týden budou probíhat volby 

Prezidenta ČR? Zájemci o práci ve volebních komisích se mohou hlásit 

v sekretariátu MěÚ Kladruby 

 
… byla dokončena oprava fasády domu č.p. 197 (bývalé zdravotní středisko)? 
 
… je stále v Regionálním muzeu Kladrubska k prodeji nástěnný Kladrubský 

kalendář na rok 2023 za 240,- Kč? 

 
… je od 1. 11. 2022 v Regionálním muzeu Kladrubska předprodej vstupenek 

na předvánoční divadlo Postýlky (10. 12. 2022 v kulturním domě) 
a na valentýnské divadlo Jaroslava Sypala Šest v tom – komedie jako hrom 
(11. 2. 2023 v kulturním domě)? 

 
… můžete nabídnout strom, který je vhodný jako vánoční  

na e-mail: obec@kladruby.cz? 
 

… od 14. listopadu bude opět zpřístupněna tělocvična ZŠ Kladruby? 

 

 


