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SLOVO ÚVODEM 
 

Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,  
až se Vám dostane do rukou toto vydání, bude už po Vánocích. Věříme, že svátky 

jste si patřičně užili, sešli jste se u svátečního stolu, u rozsvíceného stromečku 
a společně jste se těšili z dárků, co Vám Ježíšek nadělil.  

V minulém vydání kladrubského Zpravodaje jsme zveřejnili informaci 
o připravované výsadbě aleje stromů těsně za obcí Brod. To bylo původně plánované 
na 19. listopad. Avšak z obavy nepříznivého počasí, kterou na tento den předvídala 
předpověď, přesunul akci hlavní organizátor už na pátek 18. listopadu. Těsně za 
Brodem byly vysázeny dvě aleje. Jedna alej při silnici směrem k rybníku Fučka čítá 
celkem 26 ovocných stromů. Druhá alej je přímo u silnice na Tuněchody, 
samozřejmě v bezpečné vzdálenosti od tělesa komunikace. Zde je vysázeno 18 

jeřábů. 
Akce výsadby stromů probíhala za účasti občanů. Tento den však od rána pršelo, 

počasí „kdy by ani psa nevyhnal“, se nás sešlo opravdu jen několik. Všem, kteří nám 
přišli pomoci a nezalekli se nevlídného počasí, patří velký dík. Z Brodu přišli 2 
občané, z Kladrub nás bylo 8 a 3 byli ze spolku Sázíme stromy, z.ú., kteří nám 
zajišťovali financování a dodávku stromků určených k výsadbě včetně doplňkového 
materiálu. Další výsadbu aleje jsme zajistili u dálnice mezi Kladruby a Brodem, 

v místě, kde se říká u Třešňovky. Tam bylo dodavatelsky vysazeno 18 lip. Akci 
spolufinancoval Krajský úřad Plzeňského kraje z dotačního titulu „Výsadba dřevin, 
obnova nebo zakládání větrolamů a trvalých rozčleňovacích pásů dřevinami“.  

V polovině listopadu jsme převzali dokončenou stavbu „Stavební úpravy 
střešního pláště objektu tělovýchovy a stravování ZŠ Kladruby“ a také byla 
provedena zpětná montáž fotovoltaických panelů na tyto střechy dle původní dohody 
s provozovatelem tohoto zařízení. 

Také opravy střešního pláště a sálu v pohostinství v Brodu jsou již zdárně 
u konce. Výměna parketové podlahy a zařízení (stolů a židlí) bude spolufinancována 
z Programu rozvoje venkova ČR ze Státního zemědělského intervenčního fondu 
prostřednictvím Místní akční skupiny Český Západ, z.s. 

Na prosincovém zasedání Zastupitelstva města Kladruby byl schválen rozpočet 
a také plán rozvoje. Ten obsahuje nejdůležitější investiční akce a opravy, 
které plánujeme realizovat v následujícím roce. I pro následující rok je rozpočet 

schválený jako schodkový. To znamená, že plánované příjmy jsou nižší než 
plánované výdaje v daném roce a tento schodek bude hrazený z peněz, které má 
město na svých účtech. Pro letošní rok i roky uplynulé byl také plánovaný 
a schválený schodkový rozpočet. Vzhledem k získaným dotacím a také navýšení 
některých příjmů, zejména příjmů z přerozdělených daní ze státního rozpočtu, 
se jeví konečný rozpočet pro rok 2022 pouze mírně schodkový. Samozřejmě, že jako 
každá fyzická i právnická osoba máme obavy z vyúčtování energií. Ale i v této oblasti 

jsme již přijali dostupná opatření a další jsou naplánována k realizaci v následujícím 
roce.  

Všechny nástrahy však musíme překonat. 
Do nového roku přejeme všem klid, pohodu, zdraví a šťastné vykročení. 
 

  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 26. 10. 2022 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Informaci o stavu zpracování projektové dokumentace na akci „Kladruby 

– Stříbrská ulice, parkovací plocha u č.p. 36“ 

 Výroční zprávu Základní školy v Kladrubech, Husova 203, Kladruby 

349 61, IČ 60611634 za školní rok 2020/2021 s tím, že je nutné 

doplnit některé informace 

 Žádost spolku Výrovák o prodloužení Smlouvy o výpůjčce pozemku 

ze dne 21. 04. 2022 na rok 2023 za účelem konání volnočasových 
aktivit dětí. Žadatel – Výrovák z.s., Loudů 951, Dobřany 334 41, 
IČ 11838621. Bude požadováno stanovisko vlastníků okolních 
pozemků – Lesy ČR a také předložení příslušných povolení pro letošní 
rok a informace o využití tábora dětmi 
 

Rada města schválila: 
 

 Změnu ceny původního Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 5/2022 
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. Došlo k jinému způsobu 
vyúčtování fakturovaných prací, částka ve výši 27.522,74 Kč řešena 
dobropisem 

 Uzavření Servisní smlouvy GDS/ZE220015/S 062 mezi objednatelem – 
Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 
a dodavatelem – GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s., Hálova 47/12, 
Praha - Satalice 190 15, IČ 24132098. Jedná se o správu a servis dvou 
ukazatelů rychlosti GEM CDU 2605 Zeus, které jsou umístěny 

v Kladrubech za cenu 15.000,- Kč bez DPH + doprava za rok 

 Pozvánku na jednání Zastupitelstva města Kladruby na den 02. 11. 2022 

 Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 43212022 na osobní 

ochranné prostředky pro město Kladruby: JSDHO Kladruby kat. III. 
ve výši 49.320,- Kč mezi poskytovatelem dotace - Plzeňský kraj, 
Škroupova 18, Plzeň 306 13, IČ 70890366 a příjemcem dotace – Město 
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 
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 Podání žaloby o zaplacení dlužné částky za nájemné a úhradu za plnění 
poskytované s užíváním bytu ve výši 253.771,- Kč. Nájemce – R. K., 
Kladruby  

 Cenovou nabídku a následné objednání malování tělocvičny v Základní 

škole v Kladrubech včetně stropu za cenu 97.350,- Kč bez DPH. 
Zhotovitel – Miler- malířství spol. s.r.o, K Terenu 93, Horšovský Týn 
346 01 

 Zařazení žádosti L. B., Stříbro do seznamu žadatelů o byt v DPS s tím, 

že budou upřednostněni občané s trvalým pobytem ve správním 
obvodu města Kladruby 

 Zařazení žádosti L. S., Stříbro do seznamu žadatelů o byt v DPS s tím, 

že budou upřednostněni občané s trvalým pobytem ve správním 
obvodu města Kladruby 

 Cenovou nabídku a následné objednání zebezpečovacího systému 

do areálu Sulanova statku, Kostelní 99, Kladruby 349 61 za cenu 
22.180,- Kč bez DPH. Zhotovitel - Jan Koloros, Vojanova 758/45, 
Plzeň 318 00, IČ 14384990 

 Cenovou nabídku a následné objednání kamerového systému v areálu 
Sulanova statku v Kladrubech, Kostelní 99, Kladruby 349 61 za cenu 
128.464,45 Kč bez DPH. Zhotovitel – Jan Koloros, Vojanova 758/45, 
Plzeň 318 00, IČ 14384990 

 Uzavření Dodatku č. 2/2022 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, 349 61 
Kladruby, IČ 00259888 a zhotovitelem - AHF STAVBY s.r.o., Púchovská 
2219/8, Praha 4 141 00, IČ 28516915. Předmětem dodatku je 
prodloužení termínu ukončení stavby do 19. 11. 2022 

 Komisi rozvoje města včetně záležitostí dopravy ve složení:  

Předseda – Radek Kuvík 
Členové – Bohdan Pokorný, Josef Větrovec, Martin Větrovec, 
Josef Jaša, Radek Lehečka 

 Komisi pro mládež, školství a kulturu ve složení: 

Předseda – Eva Pomyjová 
Členové – Blažena Šálová, Štěpánka Pospíšilová, Petra Čechurová, 
Mgr. Bohuslava Dusíková 

 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Domovní vrtaná studna 

k.ú. Brod u Stříbra st.p.č. 33“ a také jako vlastník přilehlého pozemku 
p.č. 584/1 v k.ú. Brod u Stříbra (lesní pozemek; stavba do 50 m 

od hranice lesního pozemku) souhlasíme s vydáním příslušného 
povolení k předmětné stavbě. Investor – Ing. P. K. a Mgr. B. V., Praha – 
Ruzyně 
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Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit Rozpočtové opatření č. 5/2022 

 ZM schválit Jednací řád Zastupitelstva města Kladruby 

 ZM schválit zřízení Finančního výboru města Kladruby ve složení: 

Předseda – Mgr. David Blažek 
Člen – Ing. Tomáš Kasl 
Člen – Martin Šebesta 

 ZM schválit zřízení Kontrolního výboru města Kladruby ve složení: 
Předseda – Mgr. Vladimír Šmahel 
Člen – Ing. Vladimír Junek 
Člen – Jiří Kurš 

 ZM schválit odměňování členů zastupitelstva města 

 ZM neschválit odprodej pozemku p.č. 1539 v k.ú. Tuněchody u Stříbra 

o výměře 273 m2. Žadatel – M. K., Plzeň 
 

Rada města neschválila: 
 

 Žádost o pronájem nebo odkoupení části pozemku p.č. 2538/1 

v k.ú. Kladruby u Stříbra. Žadatel – R. H., Kladruby. Pod pozemkem je 
stavba (sklep) a tento pozemek není vhodný k chovu drobného zvířectva 
a zahrádky 

 Odpuštění nájmu za nebytové prostory v Brodu u Stříbra č.p. 51. Důvod: 
Provoz výčepu pohostinství nebyl po dobu rekonstrukce omezen. 

Zároveň po dobu platnosti smlouvy nedojde k navýšení ceny nájmu, 
i když došlo ke zlepšení kulturní a technické hodnoty sálu 

 

Rada města revokovala: 
 

 V usnesení č. 100/2022 ze dne 22. 06. 2022, bod číslo 11 v části 

„Rada města schvaluje“ cenovou nabídku a následné objednání 
kamerového a zebezpečovacího systému do areálu Sulanova statku, 
Kostelní 99, Kladruby 349 61 za cenu 152.706,- Kč bez DPH. Zhotovitel 
- MIKA Systems s.r.o., Sokolovská 776/25, Plzeň 323 00, IČ 04535723. 
Objednávka kamerového a zabezpečovacího systému nebude 
realizována z důvodu změny technologického řešení 
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Zasedání rady města ze dne 09. 11. 2022 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 První návrh plánu rozvoje na rok 2023 

 Zápis z koordinační porady k vedení, stavu projektování a výstavbě 
dálkové cyklotrasy Plzeň – Tachov – EV 13 v úseku Tlučná – Kladruby 

konané dne 10. 10. 2022 

 Cenovou nabídku na kompletní údržbu travních ploch na území 
města Kladruby (mimo obce) za jednu seč za cenu 333.200,- Kč bez 
DPH. Zhotovitel – Ondřej Sláma, Na Roudné 443/18, Plzeň 301 00, 
IČ 14110539 
 

Rada města schválila: 
 

 Uzavření Darovací smlouvy na poskytnutí nepeněžního daru pro Střední 

odbornou školu Stříbro, Benešova 508, Stříbro 349 01, IČ 68783728. 
Budou poskytnuty tyto dary: 1x kniha 900 let – lidé - doba – život,  
3 x nástěnný kalendář Kladruby 2023 a dárkové předměty 
z Regionálního muzea Kladrubska ve výši 1.000,- Kč 

 Zařazení žádosti P. K., Kladruby do seznamu žadatelů o byt 

 Cenovou nabídku a následné objednání opravy výtahu v DPS 

v Kladrubech za cenu 19.142,- Kč bez DPH. Zhotovitel – OTIS a.s., 
J. Opletala 3506/45, Břeclav 690 02, IČ 42324254 

 Navýšení ceny dárkového balíčku pro občany, kteří slaví životní jubileum 
na 600,- Kč od 01. 01. 2023 

 Poskytnutí věcných darů celkem pro 4 dárce krve, kdy každý obdrží 

1x knihu Kladruby 900 let – lidé – doba - život, 1x nástěnný kalendář 
Kladruby 2023, dárkový balíček v hodnotě 600,- Kč pro 2 dárce 
se stříbrnou medailí a dárkový balíček v hodnotě 500,- Kč, pro 2 dárce 
s bronzovou medailí. Věcné dary budou slavnostně předány 
29. 11. 2022 ve Stříbře 

 Uzavření Smlouvy o dílo č. 23/2022 na akci „Bourací práce v nemovitosti 

č.p. 6, Husova, Kladruby“ mezi objednatelem – Město Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – 
Zdeněk Nistor, Švermova 79, Bezdružice 349 53, IČ 07514280 
za konečnou cenu 120.000,- Kč 

 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci k provádění terénních úprav 

na p.p.č. 1807, 1806/2, 1804/2, 1809 vše v k.ú. Brod u Stříbra. 
Žadatel – Ing. Michal Hanzlíček, Nádražní 301, Stříbro 349 01, 
IČ 05189713. Vlastník pozemku je K. Š. 
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Rada města jmenovala: 

  
 Komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci 

„Chodník Brod“ 
Předseda – Radek Kuvík – člen rady města, předseda komise výstavby 
Členové – Hana Floriánová – starostka města 

      Matěj Havránek – místostarosta města 
Náhradníci – Josef Jaša – člen komise výstavby 

 
Rada města doporučila: 

 
 ZM neschválit odprodej pozemku části 83/1 v k.ú. Láz u Kladrub 

o výměře 1000 m2. Žadatel – A. H., Bor. Rada města trvá na nájemním 

vztahu 

 
Rada města pověřila: 

 
K přijímání prohlášení o vstupu do manželství ve smyslu § 11a odst. 1 
písm. a) zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších přepisů 

 
Hanu Floriánovou – starostku města 
Matěje Havránka – místostarostu města 
Jaroslava Pospíšila – člena zastupitelstva města 
Martina Tůmu – člena zastupitelstva města 

 

Rada města určila: 
 

 Pro konání slavnostních obřadů Městský úřad Kladruby, náměstí 

Republiky 89, - obřadní síň. V souladu s ustanovením §11 a odst. 3 
písm. zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

Rada města stanovila: 

 
 Že při občanských obřadech – přijímání prohlášení o uzavření manželství 

může Matěj Havránek – místostarosta města, Jaroslav Pospíšil – člen 

zastupitelstva města, Martin Tůma – člen zastupitelstva města užívat 
závěsný odznak, tj. odznak, který má uprostřed velký státní znak a po 

obvodu odznaku je uveden název Česká republika ve smyslu § 108 
odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů 
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Zasedání rady města ze dne 15. 11. 2022 

 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Druhý návrh plánu rozvoje na rok 2023 

 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2022, 

období od 01. 01. 2022 do 01. 11. 2022 – nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky 

 

Rada města schválila: 

 
 Výši příspěvku zaměstnavatele na stravné zaměstnanců v trvalém 

pracovním poměru a na stálý úvazek ve výši 54% z ceny schváleného 
stravného s platností od 01. 01. 2023 

 
Rada města neměla námitek: 

 
 K předložené projektové dokumentaci na akci „Domovní vrtaná studna 

k.ú. Kladruby u Stříbra, p.p.č 580/127 s tím, že investor bude 
upozorněn na blízkost dalšího vodního zdroje na sousedním pozemku. 
Investor – N. K. N., Kladruby  

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Domovní vrtaná studna 

k.ú. Kladruby u Stříbra, p.p.č 580/118 s tím, že investor bude 
upozorněn na blízkost dalšího vodního zdroje na sousedním pozemku. 
Investor – O. N., Kladruby 

 

Rada města jmenovala: 

 
 Podle § 167 odst. 2 zák. 561/2004 Sb. v platném znění jako člena 

(zástupce zřizovatele) školské rady při ZŠ Kladruby paní Miroslavu 
Škorvánkovou 

 

Zasedání rady města ze dne 23. 11. 2022 
 

Rada města vzala na vědomí: 

 
 Zápis č. 1/22 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného 

dne 16. 11. 2022 

 Zápis č. 1/2022 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

dne 20. 11. 2022 

 Uzavření Mateřské školy Kladruby, Husova 297, Kladruby 349 61, 
IČ 60611642 od 23. 12. 2022 do 01. 01. 2023 
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 Inspekční zprávu z provedené inspekční činnosti ve dnech 14. 09. 2022 – 
16. 09. 2022 v Základní škole Kladruby, Husova 203, Kladruby 349 61, 
IČ 60611634 provedenou Českou školní inspekcí, Plzeňský inspektorát, 
Koperníkova 26, Plzeň 326 00, IČ 00638994 

 Protokol o kontrole ve věci zaměstnání na dohodu o provedení práce 

u města Kladruby provedené Úřadem práce České republiky, Krajskou 
pobočkou v Plzni, odborem kontrolně právním, oddělením 
specializovaných kontrol, Kaplířova 2731/7, Plzeň 305 88, 
IČ 69975221 ve dnech od 26. 10. 2022 do 07. 11. 2022 
na městě Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, 
IČ 00259888 bez zjištěných závad 
 

Rada města schválila: 
 

 Termíny jednání Rady města Kladruby v roce 2023 

 Termíny jednání Zastupitelstva města Kladruby v roce 2023 

 Termíny svateb na rok 2023 

 Uzavření Dodatku č. 8 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených 

se zabezpečením pečovatelské služby č. 1/15 ze dne 11. 05. 2015 mezi 
poskytovatelem – Centrum pečovatelských a ošetřovatelských služeb 
Město Touškov, příspěvková organizace, Partyzánská 519, 
Město Touškov 330 33, IČ 75062330 a objednatelem – Město Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888. Předmětem 
dodatku je navýšení příspěvku na pokrytí nezbytně nutných nákladů 
na realizaci služby na částku 511.429,- Kč/rok s platností 
od 01. 01. 2023 

 Navýšení kapacity školní družiny z 60 na 62 účastníků na školní rok 

2022/2023. Žadatel – Základní škola Kladruby, Husova 203, Kladruby 
349 61, IČ 60611634 

 Odměnu ředitelce Mateřské školy v Kladrubech Pavlíně Tvrzové 

za celoroční práci v roce 2022 a dle kladných závěrů zjištěných Českou 
školní inspekcí 

 Výběr dodavatele COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Praha 9 190 00, 

IČ 26177005 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Chodník pro pěší 
Brod u Stříbra“ s cenovou nabídkou 1.650.000,- Kč bez DPH 

 Uzavření Smlouvy o dílo č. 16 po předchozím schválení výběru dodavatele 

na akci „Chodník pro pěší Brod u Stříbra“ mezi objednatelem - Město 
Kladruby, náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby, IČ 00259888 
a zhotovitelem - COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Praha 9 190 00, 

IČ 26177005 za cenu 1.650.000,- Kč bez DPH 

 Uzavření Dodatku č. 1/2023 mezi odvozcem odpadu – EKO-SEPAR s.r.o., 
Hřbitovní 1214, Nýřany 330 23, IČ 47714760 a původcem odpadu – 
Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, 
IČ 00259888. Předmětem dodatku je navýšení cen likvidace odpadů 

od 01. 01. 2023 
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 Organizační zabezpečení zastupitelstva na den 07. 12. 2022 

 Prodloužení platnosti nájemních smluv – byty. Platnost smlouvy 

na 2 roky od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2024 

 Prodloužení platnosti nájemních smluv – byty. Platnost smlouvy na 1 rok 

od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2023 

 Prodloužení platnosti nájemních smluv – byty. Platnost smlouvy 

na 6 měsíců od 01. 01. 2023 do 30. 06. 2023 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Revitalizace centrální části 

města Kladruby“. Zhotovitel AVE architekt, a.s., Částkova 55, Plzeň 
326 00, IČ 61779997 

 K předložené projektové dokumentaci pro společné povolení na akci 

„Kladruby – Stříbrská ulice – parkovací plocha u č.p. 36“. Investor – 

Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 

 K předložené projektové dokumentaci pro společné povolení na akci 

„Kladruby – prostor u základní školy“. Investor – Město Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 

 

Rada města schválila zveřejnění záměru: 
 

 Pronájmu pozemků: 

- P.p.č 185/63 v k.ú Kladruby u Stříbra o výměře 400 m2  

- Část p.p.č. 4/1 v k.ú Kladruby u Stříbra o výměře 280 m2  

- Část p.p.č. 1578/5 v k.ú Brod u Stříbra o výměře 50 m2  

 Prodloužení platnosti pozemkových nájemních smluv s platností 

od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027 
 

Katastrální území Pozemek  Výměra v m² 

Kladruby u Stříbra p.p.č. 582/20  368 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 188/1 350 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 4/1 200 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 185/47 200 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 582/1   45 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 178/7 212 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 185/1 160 

Kladruby u Stříbra p.p.č.185/49 513 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 188/1 340 
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Kladruby u Stříbra část p.p.č. 2310 200 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 2310 200 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 2310 200 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 2310 200 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 178/20   76 

Kladruby u Stříbra 
část p.p.č. 2486 a část 
p.p.č. 2487 

       1 518 

Kladruby u Stříbra 
část p.p.č. 185/11 a část 
p.p.č 185/1 

432 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 185/66 400 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 185/11 160 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 185/64 470 

Kladruby u Stříbra p.p.č. 185/73 147 

Kladruby u Stříbra p.p.č. 185/62 297 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 202/36 400 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 185/1 621 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 185/46 400 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 202/36 400 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 188/1 140 

Kladruby u Stříbra p.p.č. 185/70 353 

Kladruby u Stříbra p.p.č. 185/48 550 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 60 149 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 1964/1 210 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 1964/1 160 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 1964/1 250 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 1964/1 150 

Kladruby u Stříbra 
část p.p.č. 1992/2 a část 

p.p.č. 1991/1 
400 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 202/36 300 

Kladruby u Stříbra p.p.č. 22/2 615 

Pozorka u Kladrub část st.p.č. 52/1   60 
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Kladruby u Stříbra část p.p.č. 137/1   20 

Kladruby u Stříbra p.p.č. 185/6 932 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 1992/2 790 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 202/19 200 

Kladruby u Stříbra 1/2 p.p.č. 185/38 225 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 185/1 350 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 185/1 350 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 1964/1 150 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 185/47 200 

Pozorka u Kladrub část p.p.č. 186/2 100 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 1957/33    50 

Kladruby u Stříbra  část p.p.č. 2442 500 

Pozorka u Kladrub část st.p.č. 52/7   25 

Láz u Kladrub část p.p.č. 2008/1   25 

Vrbice u Stříbra st.p.č. 72   27 

Vrbice u Stříbra p.p.č. 383/12 325 

Vrbice u Stříbra p.p.č. 52/1        1 165 

Vrbice u Stříbra část p.p.č. 797/1     5 

Brod u Stříbra p.p.č.1830      15 427 

Brod u Stříbra část p.p.č. 1508     5 

Brod u Stříbra část p.p.č. 1048/3 390 

Tuněchody u Stříbra st.p.č. 7 112 

Tuněchody u Stříbra p.p.č. 1512   47 

Milevo část p.p.č. 18/4 200 

Milevo část p.p.č. 1778/1   20 

Milevo část p.p.č. 2011        4 700 
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 Prodloužení platnosti pozemkových pachtovních smluv s platností 
od 01. 01. 2023 do 31. 12. 2027 

 

Katastrální území Pozemek Výměra v m² 

Kladruby u Stříbra p.p.č. 185/50 330 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 582/1     7 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 2375 200 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 2375 200 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 2375 200 

Kladruby u Stříbra část p.p.č. 2375 200 

Kladruby u Stříbra p.p.č. 2185/1 283 

Láz u Kladrub část p.p.č. 83/1        1 000 

Láz u Kladrub část p.p.č. 83/1 170 

Brod u Stříbra část p.p.č. 1578/5 100 

Brod u Stříbra p.p.č.1776 431 

Brod u Stříbra p.p.č.1777   65 

Tuněchody u Stříbra část p.p.č. 28        1 151 

Milevo p.p.č.1655        2 609 

 
Rada města doporučila: 

 

 ZM schválit Rozpočet města Kladruby na rok 2023 

 ZM schválit Plán rozvoje města Kladruby na rok 2023 

 ZM schválit vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 2/2022 

o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 
(platba za popelnici) 

 ZM schválit Plán činnosti a kontrol Finančního výboru ZM Kladruby 
na rok 2023 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-0013505/VB/01 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. 2001/4 
a p.č. 2001/7 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra. Výše jednorázové úhrady 
je 1.000,- Kč + DPH 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření 

na pozemku vlastníka – jedná se o „Kladruby – prostor u základní 
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školy“. Vlastník – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov, Plzeň 326 00, 
IČ 72053119, Investor – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888. Pozemek p.č. 2071/1 v k.ú. Kladruby 
u Stříbra – zábor 124 m2 

 
Zasedání rady města ze dne 30. 11. 2022 

 

Rada města schválila: 
 

 Odměny pro členy SDH a JSDH Kladruby za rok 2022 dle přiloženého 

seznamu včetně odměny ve výši 3.000,- Kč pro členy, kteří mají 
odpracováno za rok 2022 více než 250 hodin (tyto dvě odměny 
se sčítají) 

 Výpůjčku společenské místnosti ve Vrbici č.p. 19 a to dne 14. 01. 2023 
od 18:00 hodin za účelem pořádání valné hromady SDH Vrbice. Žadatel 
– J. K., Vrbice 

 Poskytnutí věcných darů pro dárce krve oceněného Zlatým křížem 

3. třídy (80 odběrů) - 1x knihu Kladruby 900 let – lidé – doba - život, 
1x nástěnný kalendář Kladruby 2023, dárkový balíček v hodnotě 
1.000,- Kč 

 Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem – Město Kladruby, náměstí 

Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a obdarovaným – Sázíme 
stromy, z.ú., Libochovická 1072/11, Dolní Chabry 184 00, 
IČ 02626870 ve výši 3.000,- Kč 

 Prodejní cenu Kladrubského Zpravodaje s platností od 01. 01. 2023 

ve výši 20,- Kč. (Z důvodu razantního nárůstu výrobních nákladů) 

 Minimální dobu předplatného využívání posilovny v Kladrubech 

na 5 měsíců za cenu 500,- Kč + cena čipu ve výši 100,- Kč 

 Finanční dary občanům za práci pro město za rok 2022, kteří nejsou 
členy rady a zastupitelstva města 
 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Novostavba rodinného 

domu na p.č. 580/150 a p.č. 580/147 v k.ú. Kladruby u Stříbra“. 
Investor – A. Š., Kladruby a M. P., Kladruby 

 
Rada města neschválila: 

 

 Propachtování části pozemku p.č. 2625 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
o výměře 1579 m2. Žadatel – ZEVYP spol. s.r.o., náměstí Republiky 35, 
Kladruby 349 61, IČ 18251455 
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Rada města souhlasila: 
 

 S předloženým koordinačním výkresem na akci „Novostavba rodinného 

domu na p.č. 580/150 a p.č. 580/147 v k.ú. Kladruby u Stříbra“. 
Investor – A. Š., Kladruby a M. P., Kladruby 

 

Zasedání zastupitelstva města ze dne 19. 10. 2022 
 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 
 Informaci o výsledcích voleb do Zastupitelstva města Kladruby 

zpracovaných registračním úřadem 

 Že zvolení členové zastupitelstva města složili na ustavujícím zasedání 

zákonem předepsaný slib 
 

Zastupitelstvo města schválilo: 
 
 Zapisovatele ustavujícího zasedání Kateřinu Hlinkovou 

 Ověřovatele zápisu ze zasedání: Martin Tůma, Martin Šebesta 

 Program ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kladruby 

 Provedení tajné volby starosty, místostarosty a 3 členů rady města 

 Volební komisi ve složení: Miroslava Škorvánková, Jana Tauschová, 

Josef Větrovec 

 Návrhovou komisi ve složení: Mgr. David Blažek, Mgr. Svatava Štěrbová, 

Ing. Tomáš Kasl 

 Volbu uvolněného starosty, 1 uvolněného místostarosty a 3 členů rady 
města 

 Volební řád ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kladruby 

 

Zastupitelstvo města zvolilo: 

 
 Podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, starostu, 

místostarostu a členy rady města následovně: 
 
Starostka           Hana Floriánová 
Místostarosta          Matěj Havránek 
Členové rady města        Jaroslav Pospíšil 

Ing. Ivana Strachotová 

Radek Kuvík 
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Zastupitelstvo města ustanovilo: 
 
 Podle § 84, odst. 2, písm. k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

dlouhodobé uvolnění těchto členů zastupitelstva města: 
starostka města         Hana Floriánová 
místostarosta města        Matěj Havránek 

 

Zasedání zastupitelstva města ze dne 02. 11. 2022 
 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 
 Složení slibu zastupitele Vojtěcha Horáka 

 Zápis č. 16/22 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného 

dne 19. 09. 2022 
 

Zastupitelstvo města schválilo: 

 
 Informaci o provedení zápisu z ustavujícího zasedání ZM 

ze dne 19. 10. 2022 

 Program zastupitelstva města 

 Jednací řád Zastupitelstva města Kladruby 

 Zřízení Finančního výboru města Kladruby ve složení: Mgr. David Blažek 

– předseda, Ing. Tomáš Kasl – člen, Martin Šebesta – člen 

 Zřízení Kontrolního výboru města Kladruby ve složení: 

Mgr. Vladimír Šmahel – předseda, Ing. Vladimír Junek – člen, Jiří Kurš 
– člen 

 Odměňování členů Zastupitelstva města Kladruby dle nařízení vlády 

č. 318/2017 Sb. ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb. s platností 
odměňování od 03. 11. 2022 

 Rozpočtové opatření č. 5/2022 

 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 č. 9/2020 
ze dne 05. 02. 2020). Žadatel – V. B., Milevo 

 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 
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Zasedání zastupitelstva města ze dne 07. 12. 2022 
 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 
 Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění 

usnesení 

 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za část roku 
2022, období od 01. 01. 2022 do 01. 11. 2022 – nebyly zjištěny chyby 
a nedostatky 

 Zápis č. 1/22 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného 

dne 16. 11. 2022 

 Zápis č. 1/2022 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

dne 20. 11. 2022 
 

Zastupitelstvo města schválilo: 

 
 Rozpočtové opatření č. 6/2022 

 Plán rozvoje města Kladruby na rok 2023 

 Rozpočet města Kladruby na rok 2023 

 Výši místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité 
věci ve výši 0,78 Kč/1 litr odpadu 

 Vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby o místním poplatku 
za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

 Plán činnosti a kontrol Finančního výboru ZM Kladruby na rok 2023 

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

0013505/VB/01 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. 2001/4 
a p.č. 2001/7 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra. Výše jednorázové úhrady 
je 1.000,- Kč + DPH 

 Uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku 

vlastníka – jedná se o „Kladruby – prostor u základní školy“. Vlastník – 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace, 
Koterovská 462/162, Koterov, Plzeň 326 00, IČ 72053119, Investor – 
Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, 
IČ 00259888. Pozemek p.č. 2071/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra – zábor 
124 m2 

 

Zastupitelstvo města neschválilo: 

 
 Odprodej pozemku p.č. 1539 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 

273 m2. Žadatel – M. K., Plzeň 

 Odprodej části pozemku 83/1 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 1000 m2. 

Žadatel – A. H, Bor 
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Zastupitelstvo města uložilo: 
 
 Paní Miroslavě Škorvánkové, finanční referentce MěÚ Kladruby, 

zpracovat rozpočtové opatření č. 7/2022 se stavem účtů k 31. 12. 2022 

 
Kateřina Hlinková 

Plán rozvoje města Kladruby 2023 
 

Akce Plán 

    

Láz 

Údržba VO      15 000 

Úprava povrchu hřiště (betonování)    900 000 

Oprava křížku u Lázu    100 000  

Oprava požeráku na rybníku p.p.č. 51      50 000 

Revitalizace rybníku Láz na p.p.č. 85 1 600 000  

Výměna dětských prvků popř. jejich 
doplnění  

   200 000  

Dezinfekce studny        5 000  

Celkem 2 870 000 

    

Vrbice  

Údržba VO      15 000  

 Oprava budovy č.p. 19 – střecha 
(krov + krytina)  

1 500 000  

Oprava přístupu k vodojemu včetně 
obnovení protipovodňových opatření  

   500 000  

Oprava fasády, krovu a střešní krytiny 
vodárny 

     50 000  

Dezinfekce studny a rozbor vody        5 000  

Výměna svítidel VO za LED lampy    200 000  

Celkem Vrbice 2 270 000  
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Brod  

Oprava fasády vodárny       50 000  

Realizace chodníku - prodloužení  2 600 000  

Nový kotel do pohostinství (tepelné 
čerpadlo) 

   500 000  

PD na opravu cesty k č.p. 20    200 000  

Celkem Brod 3 350 000  

    

Tuněchody  

Údržba VO      15 000  

Provoz vodárny      30 000  

Výměna svítidel VO za LED lampy     200 000  

Úprava okolí u Božích muk       80 000  

Zálivky na spárách asfaltu      50 000 

PD návesní rybník p.p.č. 28      60 000 

PD rybník p.p.č. 20      60 000 

Celkem Tuněchody    495 000  

     

Milevo  

Údržba VO      15 000  

Pořízení sezení pod altán      15 000  

Oprava kapličky II. etapa fasáda    100 000  

Oprava oken na č.p. 36 (bývalá prodejna)    100 000  

Úprava odvodnění u č.p. 4 a 5    200 000  

 Výměna svítidel VO za LED osvětlení    200 000 

PD vyčištění rybníku u kapličky      60 000  

Dezinfekce studní      10 000  

PD úprava prostoru návsi proti kapličce      80 000  

Celkem Milevo    780 000  



ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU                6/2022 

 

 

21 

 

Kladruby  

Rozšíření kamerového systému včetně 
hřbitova 

   300 000  

Výměna svítidel VO za LED lampy  1 500 000  

Elektronická úřední deska na č.p. 89     300 000  

Oprava a údržba VO      50 000  

Workoutové hřiště v parku pod školou    400 000  

Dezinfekce studní      50 000 

Celkem Kladruby 2 600 000  

    

Údržba bytového hospodářství  

Údržba a opravy bytového fondu    750 000  

Výměna podružných vodoměrů, měřiče 
tepla  

1 000 000  

Střecha zateplení č.p. 353 1 500 000  

Celkem Údržba bytového hospodářství 3 250 000  

    

Místní hospodářství nebytových prostor  

Vyhlídka vodojem/rozhledna    550 000  

Úprava sálu v Koruně (vymalování, 
akustické prvky, oprava elektroinstalace) 

   800 000 

Ostatní údržba nebytových prostor    500 000  

PD oprava nemovitosti č.p. 6 - stropy     350 000  

Celkem místní hospodářství NP 2 200 000  

    

Komunikace  

PD + oprava části cesty od č.p. 402 

k č.p. 411 
1 500 000  

Rekonstrukce komunikace Láz - Vrbice 2 900 000  

PD na výstavbu chodníku k RD 
č.p. 17,18 a 54 na Pozorce 

   100 000  
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Parkoviště za č.p. 36 1 200 000  

Dopravní řešení u ZŠ u bočního vchodu 1 000 000 

Ostatní opravy komunikací 1 000 000 

Celkem komunikace 7 700 000 

  

Veřejná zeleň  

Ostatní zeleň     200 000  

Realizace parku nad Návětrnou ulicí  2 000 000  

Jílová – svah, výsadba zeleně     150 000  

Vysázení alejí v k.ú. Kladruby u Stříbra    250 000 

Celkem veřejná zeleň 2 600 000 

    

Muzeum  

Vnitřní vybavení muzea    200 000  

Oprava povrchu dvora – Sulanův statek    150 000  

Technické vybavení Sulanova statku - 
prohlídky 

   150 000 

Nákup drobných exponátů hist. zem. 
techniky 

     50 000 

Celkem muzeum    550 000  

  
Základní škola  

Oprava přístupu na dvůr ZŠ + odvodnění 
a kanalizace 

1 500 000  

Oprava střechy nad vstupním vchodem     500 000  

Oprava šaten a sprch u tělocvičny 1 500 000 

Celkem základní škola 3 500 000  
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Mateřská škola  

Údržba objektů       50 000  

Doplnění dětských prvků hřiště    300 000  

Celkem mateřská škola    350 000  

 
Sbor dobrovolných hasičů  

Vybavení klubovny (nová linka, světla, 
umyvadlo, sprcha) 

     50 000  

Vybavení dílen       50 000  

Vybavení, výstroj     300 000 

Celkem sbor dobrovolných hasičů    400 000  

    

Dům s pečovatelskou službou  

Opravy a údržba      80 000  

Obnova nátěrů balkonového zábradlí       40 000  

Celkem dům s pečovatelskou službou    120 000  

    

Knihovna  

Vybavení knihovny      20 000  

 Celkem knihovna      20 000 

    

Pohřebnictví  

Úpravy prostranství      20 000  

Oprava kaple na hřbitově    500 000 

Rozšíření (propojení) cestiček      30 000  

Celkem pohřebnictví    550 000  
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Technické služby  

Údržba, opravy     500 000  

Úprava vstupních vrat do haly TS 
č.p. 353 

   150 000 

Nákup nové techniky     300 000  

Nákup nové techniky – investice  1 700 000 

Kamerový systém včetně zabezpečení    100 000 

Celkem technické služby  2 750 000  

  

Celkem 36 355 000  

 
Hana Floriánová, Matěj Havránek 

 
Rozpočet města Kladruby na rok 2023 – příjmová část 

 

Název Kč 

Daň z příjmů FO   4 900 000 

Daň z příjmů FO ze sam. výd. čin.      380 000 

Daň FO vybíraná srážkou   1 000 000 

Daň z příjmů PO   6 900 000 

Daň z příjmů PO za obce   2 000 000 

Daň z přidané hodnoty 16 000 000 

Za odnětí zem. půdy        10 000 

Poplatek ze psů        62 100 

Poplatek z pobytu        10 000 

Za užívání veřej. prostr.        37 000 

Poplatek ze vstupného          1 000 

Poplatek za ukládání odpadů      970 000 

Příjmy z úhrad z dob. prostoru        25 000 
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Správní poplatky      55 000 

Daň z hazardních her    200 000 

Daň z nemovitosti 1 300 000 

NI transfér od KÚ    661 800 

OÚ Benešovice za SDH     10 000 

Stanování     15 000 

Lesní hospodářství    972 732 

Úspora energie a obn. zdrojů    200 000 

Pitná voda      43 000 

Mateřská škola    128 700 

Základní škola    297 300 

Knihovna         1 000 

Muzeum     120 000 

Kultura      50 000 

Bytové hospodářství 4 783 044 

Nebytové hospodářství     841 937 

Pohřebnictví         4 300 

Územní rozvoj - pozemky  1 108 365 

Komun. služby a územní rozvoj      220 725 

Odpadové hospodářství      190 000 

Domovy – penziony pro star. obč.   1 425 800 

Všeobecná zpráva        14 000 

Příjmy z úroků        20 015 

Převody vlast. fondům       230 000 

Celkem 45 187 818 
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Rozpočet města Kladruby na rok 2023 – výdajová část 
 

Název Kč 

Komunikace 4 440 000 

Doprava a pozemní komunikace 6 920 000 

Dopravní obslužnost    101 430 

Pitná voda    680 000 

Kanalizace a odpad. voda 1 400 000 

Rybníky 1 830 000 

Mateřská škola 1 690 096 

Rek. MŠ    350 000 

Základní škola 3 460 316 

Rek. ZŠ 3 500 000 

Knihovna    102 000 

Muzeum 3 761 000 

Vyb. + expozice    550 000 

SPOZ org. 3300 + KHLK    410 000 

Kapličky a kříže    100 000 

Členské příspěvky sdružení    158 650 

Podpora nemocnice      20 000 

Bytové hospodářství 6 510 000 

Nebytové prostory 8 295 000 

Veřejné osvětlení 2 410 000 

Pohřebnictví    550 000 

Územní rozvoj - pozemky    570 000 

Technické služby org.  6 132 000 

Odpadové hospodářství 2 500 000 

Kompostárna      20 000 
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Veřejná zeleň 2 850 000 

Domovy - penziony pro star. obč. 1 489 424 

SDH    613 000 

Zastupitelstvo obce 2 949 000 

Všeobecná správa 6 849 600 

Převody vlast. fondům    230 000 

Ostatní fin. operace 2 000 000 

Celkem 73 441 516 

 
Miroslava Škorvánková 

 
Volba prezidenta republiky 
 

Volba prezidenta republiky se koná: 
 

I. kolo –  v pátek dne 13. ledna 2023 (od 14:00 hodin do 22:00 hodin) 
     v sobotu dne 14. ledna 2023 (od 08:00 hodin do 14:00 hodin) 
 

II. kolo – pokud se uskuteční 
v pátek dne 27. ledna 2023 (od 14:00 hodin do 22:00 hodin)
 v sobotu dne 28. ledna 2023 (od 08:00 hodin do 14:00 hodin) 

 

 

Informace pro voliče 

 

Právo volit 
 

Voličem je státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den volby 
prezidenta dosáhl věku nejméně 18 let (v případě konání II. kola volby 
prezidenta také ve druhý den II. kola) a nevznikly u něj překážky ve výkonu 
volebního práva (tj. zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu 
ochrany zdraví lidu, omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva). Cizinci 
ve volbě prezidenta České republiky nehlasují. 

 

Možnost volit mimo své bydliště 
 

Pokud volič nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu 
voličů je zapsán (tedy ve „své“ volební místnosti), může požádat o vydání 
voličského průkazu, který opravňuje k zápisu do zvláštního seznamu voličů 
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v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky nebo do výpisu 
ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem v zahraničí. 

O vydání voličského průkazu se žádá na obecním úřadu příslušném podle 
místa trvalého pobytu voliče.  
 

Kam jít volit 
 
volební okrsek č. 1 - volební místnost: Kladruby, náměstí Republiky 89 – 
budova městského úřadu 
- pro voliče Kladruby, Pozorka, Milevo  
 
volební okrsek č. 2 – volební místnost: Brod u Stříbra čp. 18 – myslivecká 
klubovna 
- pro voliče Brod u Stříbra a Tuněchody  

 
volební okrsek č. 3 – volební místnost: Vrbice u Stříbra čp. 19 – bývalá veřejná 
knihovna 
- pro voliče Vrbice u Stříbra a Láz 
  

Hlasovací lístky 
 

Hlasovací lístky obdrží voliči v doručovací obálce do svých domovních 
schránek nejpozději do úterý dne 10. ledna 2023 vložením do řádně označených 
domovních schránek, příp. pak ve dny voleb v jednotlivých volebních 
místnostech. Hlasovací lístky pro případné II. kolo voliči obdrží přímo ve volební 
místnosti. 

 

Václava Tichá 

 
 

 
Informace o platbě popelnic od 01. 01. 2023 
 

Z důvodu zvyšování ceny za odvoz a výsyp odpadu a poplatku za uložení 
odpadu na skládce došlo k navýšení plateb a to: 
 

Roční platba při používání nádoby 120 l: 
 
Výsyp 1 x 7 dní  4.867,- Kč 

Výsyp 1 x 14 dní 2.433,- Kč 
Výsyp 1 x měsíc  1.123,- Kč 

 

 
Václava Tichá 
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Termíny svozů směsného komunálního odpadu v roce 2023 
 

 

Měsíc 
1x týdně 

 

každou týden 

1x za 14 dní 
 

sudý týden 

1x za měsíc 
 

poslední středa 
v měsíci 

Leden 
 

4 11 18 25 
 

11 25 25 

Únor 
 

1 8 15 22 
 

8 22 22 

Březen  1 8 15 22 29 
 

8 22 29 

Duben  
 

5 12 19 26 
 

5 19 26 

Květen  3 10 17 24 31 3 7 31 31 

Červen  
 

7 14 21 28 
 

14 28 28 

Červenec  
 

5 12 19 26 
 

12 26 26 

Srpen  2 9 16 23 30 
 

9 23 30 

Září  
 

6 13 20 27 
 

6 20 27 

Říjen  
 

4 11 18 25 
 

4 18 25 

Listopad  1 8 15 22 29 1 15 29 29 

Prosinec  
 

6 13 20 27 
 

13 27 27 

 

Upozornění:  - den výsypu STŘEDA 
- nádoba musí být v den výsypu přistavena v 6:00 hodin 
 

 
Václava Tichá 
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Termíny svateb v roce 2023 
 

LEDEN 14. 01. 2023 ČERVENEC 
15. 07. 2023 

29. 07. 2023 

ÚNOR 18. 02. 2023 SRPEN 
12. 08. 2023 

26. 08. 2023 

BŘEZEN 18. 03. 2023 ZÁŘÍ 
09. 09. 2023 

23. 09. 2023 

DUBEN 
08. 04. 2023 

22. 04. 2023 
ŘÍJEN 14. 10. 2023 

KVĚTEN 20. 05. 2023 LISTOPAD 11. 11. 2023 

ČERVEN 
03. 06. 2023 
10. 06. 2023 

PROSINEC 09. 12. 2023 

 

 
Václava Tichá 

Okénko z knihovny 

 
Třísvazkovou publikaci Zaniklé venkovské školy Plzeňského kraje vydalo 

před časem nakladatelství Machart pro Plzeňský kraj. Knihu, ve které se píše 
také o někdejších školách na Kladrubsku, je nyní možné si zapůjčit také 
v knihovně v Kladrubech. 

Reprezentativní publikaci sestavil se svým kolektivem Miloslav Michalec. 
Kapitoly o zaniklých školách jsou v knize sestaveny podle okresů, jednotlivé 
škole je zpravidla věnována dvoustrana, někdy jedna strana, většinou jsou 
články doplněny dobovou i současnou fotografií.  

Ve druhém svazku publikace se dočteme i o školách z kladrubského okolí, 

poměrně rozsáhlý text je věnován bývalé škole v Milevu, kde byla výuka 
zahájena v roce 1869. Škola fungovala bezmála sto let, až do roku 1962. Kromě 
Mileva se ve druhém svazku můžeme dočíst také o školách v nedalekých 
Telicích, Prostiboři, či Starém Sedle. 

 
Lenka Bogdanská 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 

 

Mateřská škola informuje: 
 
Divadelní představení v Mateřské škole 
 

V úterý 15. 11. 2022 jsme se všichni vydali do Regionálního muzea 
Kladrubska. Přijelo totiž divadlo "Letadlo" se svým hudebním programem 
"V korunách stromů - PODZIM". Na pódiu již byly nachystané krásné kulisy. 
Na začátku představení jsme si mezi námi kamarády zvolili krále podzimu, 
který jako správný král nasadil korunu, převzal vládu a kouzelným žezlem 
vykouzlil nádhernou pestrobarevou podzimní přírodu. V okamžiku jsme si 
připomněli, co všechno můžeme při podzimu vidět, zažít i zkusit.  

Opravdu - mohli 
jsme si přímo 
na podiu zkusit 
sbírat houby - 
samozřejmě jen ty 
jedlé a samozřejmě 
jsme je bezpečně 
poznali :-), 
pojmenovali je 
a spočítali, kolik se 
nám jich podařilo 
najít. Pouštěli jsme 
draky a rozdělili je 
podle barev. Potkali 
jsme se také 

s živou dýní, 
veselou veverkou 

i strakapoudem. 
Opekli jsme 

brambory a také se parádně rozloučili s odlétajícími vlaštovkami. Celým 
představením zněly krásné písničky, nejvíc se nám líbila Hop a skok, skáču celý 
rok. 

A my vám všem přejeme do toho roku nového jenom to nejlepší a těšíme se, 
že vám budeme stále psát o našich zážitcích v naší školce.  

děti z MŠ Kladruby 
Mikulášská nadílka v mateřské škole 
 

V naší mateřské škole se seznamujeme s různými svátky a tradicemi. 
Snažíme se s dětmi zapojit do všech akcí, které vzhledem ke svému věku mohou 
pochopit a zúčastnit se jich. Ve výuce uplatňujeme prožitkové učení a prosinec 
je možné v tomto směru ze všech měsíců nejlépe využít. 
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I letos jsme se připravovali 
na příchod Mikuláše, anděla 
a čertů. Ve všech třídách se 
měnily některé kouty 
v pekelná odloučená 
pracoviště. Nesměl chybět 
pekelný oheň, z kotlů se 
kouřilo, uhlí jako pekelné 
palivo se povalovalo po zemi, 
čertovský nepořádek převládal 

u Koťat, Sluníček i Broučků 
a berušek. Malí čertíci museli 
plnit rozkazy a úkoly 
pekelného vládce Lucifera, 

který nenechal nikoho 
zahálet. Ještě že 5. prosince dorazil do naší školky Mikuláš s andělem a dva 
rozpustilí čerti. Konečně byl nastolen pořádek a řád! Mikuláš vyslechl všechny 
hříchy a stesky dětí, naznačil jim, jak vše napravit a polepšit se a s andělem 
rozdal sladkou nadílku. Všichni byli spokojení a šťastní, jen čerti zase naštvaně 
odcházeli s prázdnými pytli a těšili se, že napřesrok to snad bude lepší – no, 
kdo ví? 

Děkujeme kladrubským ochotníkům za překrásné vystoupení a panu 
F. Medovi, který za včelařský spolek obdaroval děti sladkými a voňavými 
perníčky. 

Zuzana Křížová 
 
Drakiáda s rodiči 

 
Jedno říjnové odpoledne se sešli rodiče, p. učitelky a děti z MŠ ze třídy 

Sluníček, Koťat a Broučků 
a Berušek na podzimní 
drakiádě. 

Počasí nám přálo, byl krásný 
slunečný den, všichni přišli 
dobře naladěni a připraveni 
na „pouštění draků“. Těch 
byla neuvěřitelně barevná 

přehlídka a dospělí s dětmi 
doufali, že draci vzlétnou. Tak se 
opravdu stalo, děti za pomoci 

rodičů vypustily draky na nebe 
a byla to nádherná podívaná. 

Snaha dětí byla náležitě oceněna. Od p. učitelek dostaly diplom, omalovánky 
a také sladkou odměnu. Den byl opravdu jako vymalovaný a všichni odcházeli 
domů s pocitem, že letošní DRAKIÁDA se zdařila. 

Šárka Ježová, Petra Kertysová 
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Základní škola informuje: 
 

Letošní školní rok jsme po delší době zahájili a rozběhli v běžném režimu. 
Vrátili jsme se k tradičním akcím, exkurzím, výukovým programům doplňujícím 
výchovně-vzdělávací proces. Osobně jsme se tak mohli potkat na rodičovských 
schůzkách, nebo například v našem stánku na Mikulášských trzích. 
Doufám, že se budeme potkávat i nadále a spolupracovat. 

Přeji Vám krásný advent a svátky v kruhu svých nejbližších a ve zdraví! 

 
Iveta Černá 

ředitelka ZŠ Kladruby 
 

Halloweenský den 
 

Anglosaská tradice halloweenských oslav se pomalu zabydluje i v Česku. 
Přehlídka různých strašidel, duchů a ozdobených dýní byla k vidění i v naší 
škole, v pátek 4. listopadu se zde konal halloweenský den. Pořádali jsme ho my 
– deváťáci. 

Všechny třídy byly strašidelně vyzdobeny a žáci ve strašidelných převlecích. 
Třídy si daly na výzdobě velice záležet, vyrobily různé dekorace s halloweenskou 
tématikou, ty visely na oknech, na zdech, stály na zemi... A my deváťáci jsme 
měli za úkol obejít celou školu a vybrat nejlépe vyzdobenou třídu. Vůbec 

to nebyl lehký úkol, protože všechny třídy se nám moc líbily. Nedalo se nic dělat 
a museli jsme rozhodnout. Nakonec jsme se dohodli, že vyhraje 8. třída. Výhrou 
byly kartičky s různými výhodami, např. „jít jako první na obědy“, „nepsat 
písemku“ apod.  

Akce se moc líbila a všichni jsme si to užili. 

Tomáš Mikeš (IX.) 

 
Burza škol 
 

V úterý 1. listopadu se v Tachově konala burza škol. Bylo to v prostorech 
nad sportovní halou. Vystavovala tam spousta škol nejen z Plzeňského kraje, 
u jejich stánků jsme si mohli vzít letáčky s informacemi, či se zeptat na věci, 
které nás zajímají. Policejně-právní akademie dokonce předvedla ukázku 
chvatů, které můžeme použít při sebeobraně, Hotelová škola rozdávala 
bramboráky a pití. Na projití areálu jsme dostali jednu hodinu, což bohatě 
stačilo. Některým z nás burza dost pomohla s výběrem školy, takže to splnilo 
svůj účel. 

Alexandra Lehečková (IX.) 
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Exkurze do Divadla Josefa Kajetána Tyla 
 

V pondělí 28. 11. vyrazila 8. třída na exkurzi do zákulisí Divadla J. K. Tyla. 
Vyrazili jsme v 8:07 z autobusové zastávky v Kladrubech, ve Stříbře jsme pak 
přestoupili do vlaku.  

V divadle nás uvítala paní průvodkyně a nejprve nás zavedla do předsálí, 
ze kterého již bylo vidět do velkého sálu. Přešli jsme do krásně zdobené vstupní 
haly, která měla po pravé i levé straně veliké schodiště, které bylo zakončeno 
obrovskými zrcadly, které sloužily k optickému zvětšení místnosti. Vystoupali 
jsme po schodišti a přišli do místnosti s bustami ředitelů, zakladatelů i bustou 

samotného J. K. Tyla. Potom jsme šli do velkého sálu, kde se hrají představení 
a měli jsme možnost vidět slavnostní oponu a obrovský lustr. Všechno osvětlení 
v divadle vyrobila firma Křižík. Pak jsme se podívali i na samotnou scénu, 
kde se právě připravoval balet Louskáček od Čajkovského. Představte si, 

že na jednom takovém představení pracuje okolo 100 lidí. Exkurze skončila 
v divadelních skladech, kde byly kulisy pro různá představení. 

Po exkurzi jsme zašli na plzeňské náměstí, kde probíhaly vánoční trhy, 
tam jsme se občerstvili. Plni pocitů a zážitků jsme dorazili k vlaku a vrátili se 
do Stříbra. Tam nás ale čekalo nemilé překvapení, autobusy jely do Kladrub 
až za další hodinu, prošli jsme se tedy po Stříbře a vzpomínali na zážitky 
z Plzně. Potom se již rozjeli k domovu. Byl to zajímavý zážitek. 

 

Alžběta Petráňová (VIII.) 
 

Výrobní den 
 

V pátek 25. listopadu se v naší škole konal výrobní den. Podobná akce 
probíhá už roky vždy před Vánocemi a Velikonocemi.  

Žáci druhého stupně se rozdělili do 6 skupin a vyráběli různé vánoční 
dekorace. 

Tentokrát si výrobní den udělaly i některé třídy prvního stupně, jiné vyráběly 
v hodinách výtvarné výchovy. Vznikla obrovská spousta dekorací, ozdob... 
Všechny výrobky se potom prodávají na trzích a výdělek z prodeje putuje 
na podporu adopce na dálku. 

Ema Větrovcová (VIII.) 
 

Prodej na Mikulášských trzích 
 

Dne 3. 12. se na náměstí v Kladrubech opět konaly Mikulášské trhy. Naše 
škola zde prodávala vánoční dekorace, nejrůznější věnce, svícny, anděly, 
sněhuláky, ozdobené květináče, drobné ozdoby, ozdobené šišky, svíčky 

z vosku... K našemu stánku chodila spousta lidí, výrobky pomalu mizely. 
Peníze, které jsme vydělali, budou použity na projekt adopce na dálku. 

Chtěli bychom Vám poděkovat za to, že jste se i letos přišli podívat do našeho 
stánku něco si koupit. Děkujeme a budeme se na Vás těšit i příště. 

 

Veronika Mašková (VIII.) 
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Čerti a čertovské disko ve škole 
 

Žáci 9. ročníku pořádali 2. prosince čertovskou diskotéku. Sešli jsme se 
ve škole už brzy ráno a pustili se do příprav, když bylo vše připraveno 
a mikrofon otestován, převlékli jsme se do kostýmů. 
První dvě hodiny jsme chodili po třídách a strašili děti, hodné jsme odměnili 
a zlobivé postrašili. Ty zlobivé odváděli čerti za dveře, kde museli říct básničku, 
zatímco hodným andělé rozdávali bonbony. 

Po velké přestávce se třídy odebraly do tělocvičny, kde se pouštěla hudba, 
tancovalo se, hrály se hry. Výherci soutěží dostali odměny. Své vystoupení 

předvedla i naše ukrajinská spolužačka, která více než 10 let dělá moderní 
gymnastiku. 

Akce se vydařila, všichni si to užili. Další diskotéku plánujeme na konci 
školního roku. 

Kateřina Stahlová, Daniela Hollá (IX.) 
 

ZUŠ informuje: 
 

Vánoce v ZUŠ 
 

Protože hudba k Vánocům neodmyslitelně patří, tak i žáci hudební školy 
nacvičili plno krásných vánočních melodií, aby zpříjemnili svým blízkým i všem 
ostatním posluchačům čas adventní. 

První velkou akcí bylo Rozsvícení vánočního stromečku v Kladrubech 
na náměstí. O první adventní neděli vyšel lampionový průvod od školy 
k náměstí, při kterém děti se svými rodiči donesly světýlka ke stromečku, 
který se potom slavnostně rozsvítil. Děti zahrály a zazpívaly vánoční písně 
a koledy a vytvořily tak pravou předvánoční atmosféru. Vystoupení dětí ocenilo 
zaplněné náměstí zaslouženým potleskem. Všichni, kdo přišli, se pak mohli 
občerstvit a zahřát horkými nápoji. 

Při rozsvícení vánočního stromečku hráli žáci ZUŠ i v Kostelci. 
Na Vánočním koncertě ZUŠ v sále muzea zahráli žáci na nástroj, na který se 

v hudební škole učí. Zahráli sólově i v komorních seskupeních. Malí hudebníci 
tak vytvořili příjemnou vánoční atmosféru. 

S koledami a vánočními písněmi vystoupili žáci ZUŠ na náměstí 
v Kladrubech při akci Zpíváme koledy s českým rozhlasem. Společně 
s kladrubskými občany zazpívali dvě nejznámější české koledy 
s několikatisícovým sborem pomocí přímého přenosu Českého rozhlasu. 
 

Vánoční koncert CAVALLY 
 

Již se stalo tradicí, že poslední adventní neděli pořádá hudební soubor 
Cavalla koncert vánoční hudby v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

Mladí muzikanti zahráli krásné vánoční melodie, mladší děti ze ZUŠ pak 
vytvořily živý Betlém. Zpíval pěvecký sbor Cantus. 

Stanislava Šmahelová 
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Hasičské okénko 
 
Vážení čtenáři, 
dne 5. listopadu se pořádala Železná sobota, při které jsme z Kladrub a okolí 

nasbírali kovový šrot. Dále jsme pokračovali v rekonstrukci, stěhování a úklidu 
hasičské zbrojnice. V sobotu 28. ledna 2023 se koná hasičský ples v kulturním 
sále. Více informací o této akci a předprodeji se včas dozvíte na facebookových 
stránkách SDH Kladruby, či na plakátovacích plochách v Kladrubech. Závěrem 
roku se bude konat Valná hromada, na které vyhodnotíme činnost 
a hospodaření sboru za rok 2022. 

Výjezdová jednotka se dne 
7. prosince zúčastnila pietní 
akce, aby uctila památku 
dobrovolného hasiče 

Jana Dvořáka, který zahynul 
při zásahu u požáru v Novém 
Boru na Liberecku. 

SDH Kladruby 
ve spolupráci s OSH 
Tachov pořádali Setkání 
zasloužilých hasičů 
Plzeňského kraje. 

Vzhledem k blížícímu se 
konci roku bychom tímto rádi 
poděkovali sponzorům: Kladrubské lesy s.r.o, město Kladruby, Taxi služba 
Alena Klásová, Autodoprava Milan Naruševič, Cukrárna Hana Zdvihalová, 
Mlékárna Stříbro a zvláštní poděkování jednateli Matěji Havránkovi z firmy 
Kladrubské lesy s.r.o za příspěvek 50.000,- Kč na práci s dětmi. 

 
Na závěr všem přejeme krásné prožití vánočních svátků a vše nejlepší 

do nového roku. 

Martin Leitl 
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DPS informuje 

 
Dne 6. 12. 2022 navštívil naši DPS v Kladrubech Mikuláš, anděl a čert, 

kteří přinesli všem obyvatelům hezké dárečky. Pro všechny bylo také připraveno 
občerstvení, které jsme si společně vychutnali při poslechu vánočních koled 
a při příjemném povídání. S přáním hezkých vánočních svátků a spoustu zdraví 
do nového roku přišla také paní starostka. 

Děkujeme za návštěvu i za podporu naší služby.  

 
I my bychom rádi, za pečovatelskou službu, popřáli všem obyvatelům města 

Kladruby příjemné prožití vánočních svátků strávených se svými nejbližšími 
a hodně zdraví do nového roku.  

 
Koordinátorka Petra + pečovatelky Veronika a Jarka 

 

 

Regionální muzeum Kladrubska informuje:  
 
 

 
V recepci RMK: 
 

- probíhá předprodej vstupenek za cenu 200 Kč na valentýnské divadelní 

představení Šest v tom – komedie jako hrob, které proběhne 11. 2. 2023 
v 19:00 v sále Kulturního domu v Kladrubech 

 

- je stále k dostání kladrubský nástěnný kalendář na rok 2023 

Jiří Kohout 
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Muzikant vyprávěl o psaní 
 

Známý západočeský hudebník Václav Křivanec, člen kapel Burma Jones, 
Buster Nixon, Pestalozzi, byl hostem talk show, která se uskutečnila 21. října 
v sále Regionálního muzea Kladrubska. 

Hlavním tématem posezení ovšem nebyla muzika, ale literatura. 
Křivanec totiž v minulých letech napsal a vydal dva úspěšné krimithrillery, 
Poslední nadechnutí a Dál nechoď! Obě knihy autor na setkání představil 
a hovořil o tom, jak vznikaly, jaké úsilí musel k dokončení vynaložit a co vše je 
třeba absolvovat, aby se kniha mohla dostat ke čtenáři. 

Přítomní diváci se zaujetím poslouchali, jak může přijít inspirace 
k vymyšlení zločinu a zápletky a jak takový spisovatel musí postupovat, 
aby kniha byla poutavá, zajímavá a nepostrádala logiku. 

Došlo i na muziku, Václav Křivanec a jeho kamarád Piero proložili večer 

několika hity ze zlaté pokladnice rockové hudby. 

Jiří Kohout 
 

Motokrosová legenda v muzeu 
 

Téměř tři hodiny trvalo posezení s legendárním českým motokrosovým 
šampionem Miloslavem Součkem, které mohli zájemci navštívit 4. listopadu 
v Regionálním muzeu Kladrubska. 
Souček, který v těchto dnech slaví své 92. narozeniny, se kladrubskému 
publiku představil jako vitální muž plný života a vzpomínek nejen na svoji 
bohatou sportovní kariéru, při které sbíral v 50. a 60. letech minulého století 
nejen vavříny mistra Československa, ale významných úspěchů dosáhl 

i na evropské a světové úrovni. 
Miloslav Souček se v kladrubském muzeu představil jako brilantní vypravěč 

se skvělou pamětí, takže tři hodiny vzpomínek, doplněné promítáním 
autentických fotografií, utekly jako voda. 

 

                  Jiří Kohout 

Včelařské okénko 
 

Vážení spoluobčané, 
zní to neuvěřitelně, ale rok 2022 utekl jako voda a můžeme tedy trochu 
bilancovat, jak se našim členům z hlediska produkce medu a vosku vydařil. 

A vůbec jsme nedopadli špatně, ba naopak. Po dvou hubenějších letech bylo 
medu docela dost a hlavně byl v dobré kvalitě.  

Nyní dokončujeme zimní léčení, a pokud by se podařilo snížit úhyny vlivem 

nemocí na minimum, mohli bychom vyhlížet příští rok s optimismem. Velmi nás 
těší, že se naše řady rozrůstají o mladé včelaře a včelařky, jen během podzimu 
vstoupilo do naší organizace 5 nových členů. K tomu se rozšířil i počet našich 
mladých včelaříků, takže máme radost dvojnásobnou. Za práci s nimi chci 
poděkovat oběma vedoucím, a sice Pavle Kovaříkové a Miloslavě Junkové, které 
věnují svůj čas práci s mládeží.  
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Jak jsem avizoval v minulém čísle, chtěli jsme opět potěšit děti v mateřských 
školkách v Kladrubech a Kostelci medovými perníčky, tentokrát u příležitosti 
Mikuláše. Chtěl bych poděkovat I. Dejlové, M. Škorvánkové a A. Medové 
za jejich ochotu napéct téměř 300 ks čertů a Mikulášů, které pak cukrem 
ozdobily a zabalily společně pro děti v obou školkách další pomocnice – a to 
E. Pomyjová, Š. Pospíšilová, P. Kovaříková, L. Ocelíková, J. Tauschová, 
V. Havránková, El. Pomyjová, V. Duřpeková a H. Balíčková. Ohlasy z obou míst 
byly velmi kladné a jsme rádi, že se dětem líbily a určitě také chutnaly. 

Jako poděkování za podporu včelařské organizace jsme tyto balíčky 
připravili a předali i pracovnicím a funkcionářům na obou obecních úřadech.  

V únoru by se měl podle plánu konat po dvouleté pauze také náš včelařský 
ples, takže jsme již začali s jeho přípravou. Hlavním bodem bude určitě tradiční 
medová tombola, kterou budeme připravovat během ledna a rádi tímto zveme 
zájemkyně, které by chtěly pomoci jak při pečení, tak při zdobení perníků. 
Doufám také, že na ples dorazíte v hojném počtu a budete si moci odnést nejen 
tyto perníkové výtvory, ale rovněž med od našich včelaříků. Srdečně vás tímto 

na ples zvu. 
A protože jde o poslední příspěvek v letošním roce, chtěl bych vám všem 

popřát hezké a klidné prožití vánočních svátků, dobrý vstup do nového roku 

a především pevné zdraví, které je nade vše. Našim členům pak ještě přeji 
radost ze včelaření a hodně dobrého medu. A úplně na závěr děkuji obecním 
úřadům Kladrub, Kostelce, Zhoře, Skapců a Prostiboře za jejich finanční 
podporu v letošním roce, která byla zcela využita pro činnost našich mladých 
včelaříků. 

František Med
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HISTORIE 

 
Žáci kladrubské školy bojovali za záchranu pískovny 
 
Jak vznikla někdejší pískovna 

 
Někdy před třiceti lety patřila mezi nejkrásnější skvosty kladrubské přírody 

stará pískovna s jezírkem, asi necelý kilometr východně od hřbitova. Už dávno 
předtím sem občané Kladrub chodili na procházky i načerpat dojmy z pohledu 
na nádherné přírodní scenérie. Dříve, než budu psát o jejím osudu, kdy bylo 

rozhodnuto o jejím zavážení domovním odpadem a přeměně na skládku, bych 
chtěl stručně popsat její geologickou 

minulost. 
Za její vznik může řečiště Úhlavky. 

Jistě namítnete – jak je to možné, vždyť tudy 
Úhlavka vůbec neteče? Ano, dnes neteče, 
ale koncem třetihor, tedy přibližně před šesti 
milióny lety, tekla. Tato nevelká říčka 
přitékala do naší, pochopitelně lidmi ještě 
neosídlené krajiny, stejně jako nyní, od jihu. 
Jenže její dno se však nacházelo nějakých 
17 metrů nad dnešní cestou, která prochází 
kolem současné čističky odpadních vod. 
Svým levým břehem pak postupně vymílala 
hluboký sráz, dnešní stráň pod školou, 
v němž odkryla četné rudné žíly stříbrné 
a olověné rudy. V místech, nedaleko 
za čističkou, se cesta i řeka stáčejí nyní 
prudce doprava, tomu ovšem tehdy 
tak nebylo. Tok řeky směřoval odtud 
i nadále přímo k severu, někam kousek 

za dnešní hřbitov. Ale přece nemohla řeka téci do takového kopce, který tam 
nyní je, jistě namítnete. Ovšem že nemohla, ale jak už bylo uvedeno, bylo tehdy 
její řečiště asi o nějakých 17 metrů výše, než dnes! 

Pak ale došlo k neznámé přírodní katastrofě, možná způsobené samotným 
tokem této řeky. Jen malý kousek za dnešní skládkou se do cesty jejího toku 
postavila jakási mohutná překážka – snad sesutý břeh, či nějakou seismickou 

činností vzniklá hráz. Voda Úhlavky se tu postupně začala touto překážkou 

zadržovat a vytvořila mělké jezero, v němž se usazovaly přinášené pískové 
vrstvy. To byl základ budoucí pískovny. 
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Řeka se kvůli této překážce postupně 
stále více odkláněla doprava, až prudkým 
tokem vymlela i skalní útvar tvrdších 
hornin před dnešní sportovní střelnicí. 
Geologové ho nazývají okrouhlík, my mu 
dnes většinou říkáme Skalka. Stáčela se 
pak neustále více doprava, až se nakonec 
spojila s korytem menšího potůčku, 
který tam tehdy v místech jejího nynějšího 
řečiště tekl a odvedl její vody do dnešního 

Žďárského potoka za bývalým Střížkovým 
mlýnem. V jeho řečišti pak pokračovala 
dále, ovšem pro nás už dnes pod názvem 
Úhlavka. 

 

 
 

Vznik přírodovědného oddílu Zlatý list žáků kladrubské školy 
 

Někdy v roce 1982 se žáci kladrubské školy, kteří tehdy navštěvovali 
nepovinný předmět praktika z přírodopisu, zúčastnili na zkoušku okresního 
kola přírodovědné soutěže 
Zlatý list v Tachově, tehdy 
pořádaný ještě pod hlavičkou 
Pionýra. Byla to dvě 
šestičlenná družstva, mladších 
a starších.  

Vyhráli jsme tam zcela 
jednoznačně v obou 
kategoriích. Protože nedokázal 
nikdo z našich soutěžících říci, 
pod jakým jménem soutěžíme, 
pojmenovala nás porota 
jménem této soutěže, tedy Zlatý 
list Kladruby – a to nám zůstalo po celých 14 let, během nichž se vystřídalo pět 
generací dětí, a navíc později i družstvo mladších, které pod názvem Kamzíci 
vedl pan učitel Jiří Kasal. Všichni tito mladí zájemci o poznávání přírody a její 

aktivní ochránci po celou dobu existence Zlatého listu, takřka bez výjimky, 
vyhrávali okresní i krajská kola této soutěže, dokonce získali pětkrát prvenství 
v nejvyšším, národním kole, tedy na celém území Čech a Moravy. Náplní jejich 

práce byla, kromě neustálého poznávání přírodních znalostí, také průzkumná 
činnost na úseku ochrany přírody, jako třeba kompletní evidence veškerých 
stromů a jejich zakreslení, včetně změření jejich obvodu kmene, 
do katastrálních map Kladrub a okolních obcí. Dále třeba zjišťování čistoty 
ovzduší na tomto rozsáhlém území, chemické znečištění potoků a řek, výskyt 
rostlin a živočichů a navíc vybudování naučné stezky Kolem Kladrub. Tu děti 
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samy vymýšlely a navrhovaly, likvidovaly překážející černé skládky, uklízely 
celou její trasu od větví a překážek, vyčistily s velkým úsilím studánku 
v zámeckém parku, vybudovaly jednoduché schody ve svahu do parku u hřiště, 
staraly se o chráněné duby u kláštera a plnily další konkrétní činy na úseku 
ochrany přírody. Napsal jsem s nimi i prosbu PhDr. RNDr. Danuši Kvasničkové 
CSc, v té době nejznámější odbornici v oboru ochrany přírody u nás, autorce 

mnoha publikací a učebnic. 
Ta nám naše jednání zcela 
jednoznačně schválila 
a podpořila dopisem. Je třeba 

připomenout, že první podnět 
k této činnosti získaly mnohé 
z těchto dětí již od učitelek 
Zdenky Malé a Marie 

Petráňové ve školní družině, 
kterou bych si dovolil nazvat 
jakýmsi „inkubátorem“ 
některých budoucích členů 
Zlatého listu. 

 
 

Snaha o záchranu kladrubské pískovny 
 

Výše uvedená pískovna byla pro svoji přitažlivost a výjimečnost častým 
cílem nejen samotných návštěv, ale i plnění praktických výzkumných prací 
členů Zlatého listu, pochopitelně s přihlédnutím k jejich věku a schopnostem. 
Tam jsme se chodili učit o přírodě a prováděli první, jednoduché průzkumy. 
O tomto místě psal v superlativech i doc. Jiří Pech z plzeňské Pedagogické 
fakulty. Nešlo jen o krásu tohoto zákoutí, ale i o geologickou hodnotu, z níž se 
dalo zjistit mnoho zajímavostí. Právě třeba o původním toku řeky Úhlavky a tím 
pádem dokonce i o vzniku celé čtvrtohorní Plzeňské pánve. V soutěži o Zlatý list 
jsme se z těchto důvodů zaměřili ve školním roce 1984 - 85 na téma záchrany 
této pískovny, přestože bylo již tehdy téměř rozhodnuto, že brzy začne být toto 
krásné místečko zaváženo domovními odpady. Pravidelně jsme pískovnu 
navštěvovali a prováděli výzkumná pozorování. Však o tom máme dosud 
schovaný, kromě dalších, objemný deník se šedesáti stránkami zápisů, tabulek, 
průzkumů i fotografií, kterým jsme se potom prezentovali v soutěžích Zlatého 

listu. Málokdo si dovede představit, jak podrobná byla naše práce! Dokonale 
jsme popsali veškeré rostlinstvo i živočichy v pískovně a v její překrásné tůňce. 
Provedli jsme mikroskopický i fyzikální rozbor písku z pískovny ve srovnání 

s jiným pískem z Chotíkova, abychom potvrdili, že jde o písek kvalitní. 
Seznámili jsme se dokonale s významem naší pískovny z geologického hlediska, 
když jsme k tomu použili již zmíněnou knihu doc. Pecha „Komplexní 
geomorfologický výzkum střední časti Stříbrské pahorkatiny“, 
kterou zpracovával několik málo let předtím, ba dokonce i s naší pomocí.  
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V září 1987 se přímo v pískovně sešla komise, svolaná odborem ochrany 
přírody ONV Tachov, aby vyslovila konečný verdikt. Během jejího jednání byl 
přečten jak dopis dětí, tak i odborný náhled dr. Kvasničkové. Jeden z členů 
komise po jejich přečtení prohlásil: „Ale vždyť jsou to jenom děti, co si hrají 
na ochránce přírody.“ Brzy poté jsme se dozvěděli, že naše snaha o záchranu 
pískovny nebyla vyslyšena. Bylo dohodnuto, že můžeme najít jinou, vhodnou 
lokalitu pro vybudování skládky domovního odpadu, na níž měla být pískovna 
přeměněna, pak by se jednání obnovilo. Hledali jsme, nakonec i našli vhodné 
místo. Tam by však musel být zasypán menší vodní zdroj, potůček do Úhlavky, 
a to jsme věděli, že nejde. Bylo to i místo pro napájení lesní zvěře z okolních 

lesů. Tak jsme nepochodili, ještě nás zatím nikdo nebral vážně.  

A tak v roce 1992 začala, také pro nás, neradostná přestavba překrásné 
pískovny na skládku domovního odpadu. Ještě před zahájením úprav jsme 
s dětmi ze Zlatého listu vylovili z jezírka na dně pískovny vše živé, tedy čolky, 

kuňky žlutobřiché, pulce ropuch i skokany a přenesli jsme je v nádobách do 
malé tůňky na pravém břehu Úhlavky, proti fotbalovému hřišti, kterou jsme ve 
vlastním názvosloví pojmenovali jako Žabí rybníček. Já jsem od té doby do naší 

krásné pískovny už ani raději nechodil, abych se nemusel rozčilovat. 
 

Jiří Čechura 
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KULTURA 

 

Sál muzea ozdobí Stříbrská paleta 
 

Vernisáží bude v pátek 20. ledna 2023 v 18 hodin zahájena v Regionálním 
muzeu Kladrubska výstava nazvaná Stříbrská paleta. Svoji tvorbu při ní 
představí výtvarníci ze Stříbra nebo ti, kteří mají ke Stříbru nějaký vztah 
či vazbu. 

Jak uvedl za stříbrské výtvarníky Jan Rybecký, jeden z vystavovatelů 
a spoluorganizátor, různorodost a pestrost by měla zaručit vysokou úroveň 
akce. Svá díla představí tři fotografové (Deredimos, Picka, Záhoř), několik 

malířů (Beneš, Dostálová, Petrová, P. Rybecký, Stachová, Váchová, Wurmová 
st., Wurmová ml., Zajíčková) a jeden sochař (M. Rybecký). 

„Jsme poctěni, že kladrubské muzeum umožnilo výstavu ve svých krásných 
prostorách, díky za vstřícnost panu Kohoutovi a kladrubskému městskému 
úřadu,“ uvedl dále Rybecký s tím, že výstava je pořádána ve spolupráci s MKS 
Stříbro. 

„Ve Stříbře je velmi mnoho talentovaných umělců – divadelníci, hudebníci, 
výtvarníci a jiní. Ano, to všechno je Stříbrská paleta. Tito lidé většinou všechno 
tvoří ve svém osobním volnu a bez nároku na odměnu. Važme si jich a přejme 
jim hodně tvůrčího elánu,“ řekl závěrem Jan Rybecký. 

Součástí vernisáže bude vystoupení žáků kladrubské pobočky ZUŠ Stříbro. 
 

 Jiří Kohout 

 
Dobrodružství jménem Rodokaps 

 
Pro příznivce dobrodružné literatury, krimi, detektivek, westernů 

a podobných žánrů připravuje Regionální muzeum Kladrubska na jarní měsíce 
výstavu, která bude věnována právě tomuto uměleckému směru, autorům 
a knižním i sešitovým edicím, které v Česku vycházely od 30. let minulého 
století po současnost. 

Všeobecně se pro literární díla těchto žánrů užívá slovo Rodokaps, 
podle edice, která začala vycházet před bezmála sto lety, v roce 1944 byla 
pozastavena, aby byla po revoluci obnovena. A Rodokapsy vychází dodnes, 
na výstavě bude k vidění i několik opotřebovaných, osm desítek let starých 
sešitů. 
Expozice představí i jiné edice – Karavana, Dobrodružný Weekend, Divoký 

západ, knižní edice Napětí, Saturn, Magnet, Románové novinky a řadu dalších. 
Součástí výstavy bude beseda se spoluautory knihy Dějiny české detektivky, 

literárními historiky Pavlem Mandysem a Michalem Jarešem. 
Výstava se uskuteční v dubnu a květnu, termín besedy bude ještě upřesněn.  
 

 Jiří Kohout 
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Připravované akce na leden 2023 
 
  1. 1.    Novoroční ohňostroj 
  6. 1.    Tři Králové 
20. 1.    Vernisáž výstavy Stříbrská paleta 
21. 1.    Myslivecká zábava v Brodu 
28. 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 

 
Připravované akce na březen 2023 
 

11. 3.     Mejdan pro ženský  

 
Připravované akce na duben 2023 
 
  6. 4.     Doteky strun a kouzla měchu – koncert komorní hudby  
22. 4.     Jarní venčení 
30. 4.     Stavění máje      

 



BLAHOPŘEJEME                   6/2022 

 

 

46 

 

BLAHOPŘEJEME 
 

V měsíci lednu a únoru 2023 se dožijí významného životního jubilea tito naši 
občané: 

 
 
Leden: 
Kohucík Stanislav, Kladruby 
Lišková Jaroslava, Kladruby 
Palma Petr, Kladruby 
Rypová Marta, Láz 
Tesárek Miroslav, Kladruby 
Valenová Jana, 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 

 

Únor: 
Bogdanská Anežka, Kladruby 
Čáp František, Brod u Stříbra 
Krausová Jana, Pozorka 
Pokorný Bohdan, Kladruby 
Elznicová Jiřina, Kladruby 
Šimanová Marie, Kladruby 

Mrňáková Petra, Kladruby 
Součková Jaroslava, Kladruby 
Keller Milan, Kladruby 
Pelánek Jiří, Kladruby 
Šámalová Jitka, Kladruby 
Budínová Hana, Kladruby 
Walterová Marie, Kladruby 
Hofmistrová Marie, Kladruby 
Šlapáková Anna, Kladruby 
Šmíd Bedřich, Kladruby 
Kraftová Jiřina, Kladruby 
Pilwousek František, Kladruby 
Hrubešová Lenka, Brod u Stříbra 
Goblirschová Mária, Kladruby 
Janečková Sláva, Milevo 
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POEZIE Z KLADRUB 

 
 
 

 
Bilance 

 
Zas nastal adventní čas, 

probudil vzpomínky v nás 
na celý život v roce, 

na radost na Vánoce. 
 

Co život nám za ten čas dal, 

co naopak zase si vzal, 
čas utekl jako voda, 

už jsme zas starší, je to škoda. 
 

Dětství a mládí, ten nejhezčí čas, 
zanechal krásu a lásku jen v nás, 

neúprosná je bilance času, 
zanechá v duši vrásek i jasu. 

 
Navzájem budem si jen radost přát, 

sousedům, příbuzným, co kdo má rád, 
veselé Vánoce a hodně zdraví, 

radost a pohoda všechno spraví. 
 

Na život připijem na Nový rok, 
do jara započal slepičí krok, 

život je krásný, to ví každý z nás, 
mějme se rádi, to přejme si zas 

 
 
 
 

Blanka Krýslová 
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VÍTE, ŽE… 

 
… v místní knihovně si můžete zapůjčit časopisy jako např. Tina, Chvilka 

pro Tebe, History, Kreativ? 
 

… v letošním roce jsme rozsvítili stromeček nejen v Kladrubech, ale poprvé svítí 
stromečky i ve všech našich spádových obcích – Milevo, Brod, Tuněchody, 
Láz, Vrbice i na Pozorce. Děkujeme místním v těchto částech obcí? 

 

... cena Zpravodaje bude od 1. 1. 2023 nově 20 Kč za výtisk? 
 
… jsme v Brodu vysázeli celkem 44 stromů (26 ovocných a 18 jeřábů)? 
 

… jsme vysázeli za Kladruby celkem 18 lip? 
 
… Vánoční strom na náměstí věnovala firma ARBOLES s.r.o.? 
 

… jsme realizovali rozvod internetu do každého bytu v Domě s pečovatelskou 
službou v Kladrubech? 

 
… se můžete přijít podívat i letos na betlém instalovaný na Městském úřadě 

v Kladrubech? 

 
… 29. listopadu proběhlo ve Stříbře slavnostní ocenění dárců krve? Mezi 

oceněnými byli i kladrubští občané, kteří obdrželi 2x bronzovou, 
2 x stříbrnou medaili a 1 x zlatý kříž 3. třídy 


