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SLOVO ÚVODEM 

 
Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,  

není tomu tak dávno, kdy jsme dětem přáli hezké prázdniny a Vám 
odpočinkovou dovolenou. A nyní už máme září, a dovolená je většinou za námi 
a pro děti začíná nový školní rok.  
 

V průběhu uplynulých dvou měsíců jsme dokončili tyto stavební akce:  
- oprava povrchu Zahradní ulice  

- výměna veřejného osvětlení v Zahradní a Sadové ulici 

- revitalizace rybníku ve Vrbici u Stříbra  

- výměna dětských herních prvků na zahradě mateřské školy  

- doplnění dětských prvků na hřiště v Milevě a ve Vrbici u Stříbra 
 

Stále probíhající akce:  

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

- oprava nemovitosti – hospůdky v Brodu u Stříbra  

- oprava střechy nad tělocvičnou a školní jídelnou základní školy 
 

Během dvou letních měsíců proběhla spousta kulturních akcí – opékání 
buřtů, diskotéka pro děti na Sulanově statku, série pátečního letního promítání 
filmů, Kladrubské léto, a hlavně vždy největší akce roku – Kladrubská pouť.  
Kdo nechtěl sedět v příjemných letních večerech doma, určitě si z pestré 
nabídky vybral.  

S tím souvisí samozřejmě technické zabezpečení kulturních akcí a také 
zabezpečení údržby zeleně. Některé větší akce (hlavně pouť) vyžadují i dopravní 
omezení. Je tedy nutné včas přeparkovat svá vozidla, aby jednak nedošlo 
k jejich poškození a jednak aby bylo možné umožnit najetí pouťových atrakcí 
na své místo. Někteří řidiči si kladou otázku, proč prostor uzavíráme či příjezd 
omezujeme několik dnů před konáním pouti. Ale i přes toto omezení ještě 
v pátek ráno zde parkují řidiči, kteří nerespektují naše značky. Letos v prostoru 

Kostelní ulice stálo 8 vozidel, na náměstí to bylo o něco málo lepší. Jak to tedy 
máme řešit? Těm řidičům, kteří včas změnili své parkovací stání, velice 
děkujeme za pochopení a vstřícnost. Ostatní prosím, aby příště věnovali více 
pozornosti daným omezením a byli více ohleduplní ke svému okolí.  

 

Ve dnech 23. a 24. září proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Mnozí z vás 
jistě očekávají naši reakci na občasník vydávaný opozicí zvaný „Kladrubáci“ 
nebo na články „Slovo opozice“ v kladrubském Zpravodaji. Naše městečko není 
tak velké, aby se zde „politikařilo“, všem zastupitelům by mělo především jít 
o prosperitu a rozvoj města.  

Vážení občané, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste svými hlasy 
před čtyřmi lety vložili do našich rukou.  
 
  Hana Floriánová           Matěj Havránek 
  starostka města             místostarosta města 
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Kladrubská pouť 2022 
 

Kladrubskou pouť tradičně otevřela vernisáž výstavy místních fotografů 
a umělců v páteční podvečer. Po loňském úspěchu Kladrubské pouti jsme 
chtěli, aby díla místních fotografů a umělců vidělo co největší množství lidí. 
Proto jsme výstavu fotografií umístili do příjemného venkovního prostředí – zeď 
pod kostelem sv. Jakuba a výstavu obrazů do sálu Regionálního muzea 
Kladrubska. Vernisáž letos také neprobíhala v tradičním prostoru Staré pošty, 
ale na náměstí před Regionálním muzeem Kladrubska, kde jsme si všichni užili 
příjemný letní večer. 
 Mockrát děkujeme všem, kteří se na výstavě podíleli a sdíleli s námi nadšení 
přiblížit výstavu návštěvníkům.  
 Sobotní ráno zahájila chovatelská výstava a výstava historické, zemědělské 
techniky. Sulanův statek navštívilo za pouťový víkend více než 2000 dospělých 
návštěvníků, což je historický rekord této výstavy. Zpestřením byly dobové 
scénky „Ze života venkovského lidu“, které znázorňovaly práci se stroji 
umístěnými pod nově vybudovanými přístřešky. Chovatelskou výstavu jako 
každý rok zakončilo vyhlášení nejlepších zvířat výstavy, kde starostka města 
ocenila nejlepší drůbež. 
 Regionální muzeum Kladrubska na náměstí také celý víkend žilo. Kromě 
toho, co se dočtete na straně 17 tohoto Zpravodaje, probíhal v muzeu již 
2. ročník soutěže „O nejlepší kladrubskou buchtu“. Po sečtení více než 80 hlasů 
bylo známé pořadí na stupních vítězů. První 3 nejlepší buchty obdržely 
gratulace, věcné dary a pohár na pódiu z rukou Sáši Plesky z legendární kapely 
BRUTUS, se kterým si z poháru symbolicky připily. Těšíme se na další ročník, 
kde společně ochutnáme zase něco nového. 

K pouťovému veselí neodmyslitelně patří dobré jídlo a pití. Stejně jako 
minulý rok jste mohli ochutnat více druhů piv od velkých i malých pivovarů. 
Ochutnat jste mohli z nepřeberného množství jídla od langošů, přes klobásy, 
kus masa až k burgerům či haluškám. Stánky s jiným sortimentem obsadily 
jak náměstí, tak i přilehlou Kostelní ulici. Výběr byl také veliký – sýry, víno, 
pálenky, dekorace, šperky, tetování, pletení copánků, koření, cukrovinky, 
medovina, kaktusy a mnoho dalšího. 

I v letošním roce jsme opět mysleli i na ty nejmenší, a to na dětském hřišti 
za úřadem, kde měly děti svou Dětskou zónu. Nechybělo malování na obličej, 
opičí dráha, tvořivá dílnička, záchranáři s ukázkami, celodenní dětská 
diskotéka a samozřejmě Culinka a její tancohrátky. Novinkou oproti loňskému 
roku byla možnost zaskákat si na trampolíně, jak pro malé tak pro velké, 
pod vedením zkušených lektorů z „Jumping Krašovská“. 

Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem, kteří na Kladrubskou pouť 
dorazili a pomohli nám vytvořit nezapomenutelnou atmosféru tohoto víkendu. 
Doufáme, že se příští rok znovu potkáme a pozvedneme Kladrubskou pouť 
a město Kladruby ještě výš. 
 

Kateřina Hlinková, Matěj Havránek 
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 
Informace z jednání rady města 

 

Zasedání rady města ze dne 22. 06. 2022 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zápis č. 32/2022 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 
dne 15. 06. 2022 

 Zápis č. 15/22 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného 
dne 07. 06. 2022 

 Sdělení Policie ČR, Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, 

územního odboru Tachov, Dopravní inspektorát k podnětu Města 
Kladruby na zvýšení dohledu nad silničním provozem při průjezdu 
městem Kladruby z důvodu uzavírky silnice od křižovatky D5 Ostrov 
u Stříbra směr Stříbro. Policie se touto problematikou bude 
v následném období plně zabývat s tím, že řeší silniční dohled v rámci 
celého okresu Tachov 
 

Rada města schválila: 
 

 Prodloužení nájemní smlouvy na období od 01. 08. 2022 do 31. 07. 2023. 
Nájemce – Z. L., Kladruby 

 Cenovou nabídku a následné objednání montáže fasádního komínu 

v Mateřské škole Kladruby za cenu 16.330,64 Kč včetně DPH. 
Zhotovitel – Kominictví Lukáš Lexa, Úlice 24, Úlice 330 33, 
IČ 87985926 

 Cenovou nabídku a následné objednání rekonstrukce komína 
v Pohostinství v Brodu u Stříbra č.p. 51 za cenu 49.615,69 Kč včetně 
DPH. Zhotovitel - Kominictví Lukáš Lexa, Úlice 24, Úlice 330 33, 
IČ 87985926 

 Uzavření pozemkové nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 4/1 
v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 145 m2 za cenu 0,30 Kč/m2/rok 
s platností od 01. 07. 2022 do 31. 12. 2024 mezi pronajímatelem - 
Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 
a nájemcem – V. a E. Č., Kladruby 

 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. PVL-

828/2022/SML mezi budoucím povinným – Povodí Vltavy, státní 
podnik, Holečkova 3178/8, Smíchov Praha 5 150 00, IČ 70889953 
a budoucím oprávněným – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888. Předmětem smlouvy je právo 
hospodařit s majetkem ČR s pozemkem p.č. 2013 v k.ú. Láz u Kladrub 
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o celkové výměře 1152 m2. Jedná se o stavbu zemního kabelového 
vedení veřejného osvětlení 

 Denní sazbu za umístění odchyceného psa v městském odchytovém kotci 
v areálu technických služeb ve výši 100,- Kč/1 den 

 Uzavření Smlouvy o technické spolupráci při provozování vodovodu 

pro veřejnou potřebu v obci Brod u Stříbra č. 1/TS/2022/PS08, PS22 
mezi vlastníkem a provozovatelem vodovodu – Město Kladruby, náměstí 
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a dodavatelem – Vodárny 
a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary 
360 07, IČ 49789228 s platností od 01. 07. 2022 

 Uzavření Dodatku č. 1 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. Předmětem dodatku je fakturace daně z přidané 
hodnoty a použití režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona 
o DPH 

 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 4/2022 na akci „Nová část 
veřejného osvětlení Láz“ mezi objednatelem - Město Kladruby, náměstí 

Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – Lukasch 
Rainold, Revoluční 47, Heřmanova Huť 330 24, IČ 45338647. 
Předmětem dodatku je změna rozsahu díla a ceny o 104.396,- Kč 
včetně DPH 

 Cenovou nabídku a následné objednání výměny radiátorů na sále 
Pohostinství v Brodu u Stříbra, č.p. 51 za cenu 66.491,- Kč bez DPH. 
Zhotovitel – Martin Ende, Revoluční 366, Kladruby 349 61, 
IČ 72211890 

 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 

 
Rada města neměla námitek: 

 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Novostavba garáže 

na p.č. 1957/25 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Investor – V. a M. H., 
Kladruby 
 

Rada města neschválila: 

 
 Předloženou žádost o příspěvek na rekondiční pobyt v Jánských Lázních 

žadatelem – J. H., Stříbro 

 Předloženou žádost o příspěvek na rekondiční pobyt v Jánských Lázních 

žadatelem – J. Ř., Kladruby 
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Rada města schválila zveřejnění záměru: 
 

 Pronájmu části pozemku p.č. 202/20 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 
18 m2 za cenu 10,- Kč/1m2/1den 

 

Zasedání rady města ze dne 07. 07. 2022 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Informace ze schůzky vyvolané městem ve věci provádění demolice 
objektu Revoluční 63 v Kladrubech. Přítomni – vlastník nemovitosti 
J. B., zástupce stavebního úřadu MěÚ Stříbro Ivana Jiránková 
a starostka města Kladruby Hana Floriánová. Řešena situace ohledně 
provádění úprav nad rámec vydaného demoličního povolení 

 Právní rozbor věci ve vztahu k pozemku p.č. 128/2 v k.ú. Kladruby 

u Stříbra vypracovaný Advokátní kanceláří Vovsík, Rösch, Kocina 
a spol. 

 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení, sdělení o upuštění od místního 
šetření a ústního jednání ohledně vydání povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových. Navrhovaná stavba ČOV – sestava 
septiku s filtrem – osada Výrov 
 

Rada města schválila: 
 

 Odepsání dluhu na nájemném v celkové výši 2.236,- Kč za místnost č. 2, 
Husova 6, Kladruby 349 61 z důvodu úmrtí dlužníka M. F. 

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

 Zařazení žádosti J. a Y. T., Kladruby do seznamu žadatelů o byt 

 Uzavření Závazku k následné péči o výsadbu mezi Městem Kladruby, 

náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61 a Sázíme stromy, z.ú., 
Libochovická 1072/11, Praha 8 184 00, IČ 02626870, kde se město 
Kladruby zavazuje k péči o vysázené dřeviny. Sázíme stromy z.ú., 
zabezpečí stromy a keře pro jejich výsadbu v k.ú. Brod u Stříbra. 
Zajištění samotné výsadby proběhne ve spolupráci s Městem Kladruby 
a dobrovolníky (24 ovocných stromů, 18 jeřábů) 

 Finanční příspěvek na kastraci volně pobíhajícího kocoura ve výši 50% 
nákladů, maximálně 400,- Kč, žadatel – M. N., Kladruby 

 Přijetí dotace na akci „Kladruby bezpečnější“ z titulu „Podpora obcí 
Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti 2022“ ve výši 422.705,- Kč 
od Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň 306 13, IČ 70890366 

 Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města 

Kladruby ve výši 49.320,- Kč z dotačního titulu „2022 Příspěvek 
na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ 
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 Přijetí dotace na akci „Výsadba dřevin při polní cestě v k.ú. Kladruby 
u Stříbra“ z titulu „Výsadba dřevin, obnova nebo zakládání větrolamů 
a trvalých rozčleňovacích pásů s dřevinami“ ve výši 100.000,- Kč 
od Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň 306 13, IČ 70890366 

 Zpracování projektové dokumentace dopravního řešení u Základní školy 

Kladruby. Vyosení vedlejší MK – Hřbitovní. Z Hřbitovní ulice směrem 
k hlavní silnici je zřízen záliv K+R (neoddělený od komunikace, 
ale s přímým výstupem na chodník). Zpracovatel – Ing. Viktor Vaidiš, 
K Mostu 51, Dýšina 330 02, IČ 73445886 

 Zpracování projektové dokumentace příčného prahu ve Hřbitovní ulici 
u Mateřské školy v Kladrubech pro zpomalení provozu. Součástí 
příčného prahu je navrženo místo pro přecházení. Zpracovatel – 
Ing. Viktor Vaidiš, K Mostu 51, Dýšina 330 02, IČ 73445886 

 Cenovou nabídku a následné objednání počítače + příslušenství 
pro knihovnu za cenu 19.514,-Kč včetně DPH. Dodavatel – ELCO plus 
spol. s.r.o., Dukelských Hrdinů 92, Planá 348 15, IČ 46884246 

 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 11/2022 na akci „Kladruby, 

Zahradní ulice, oprava povrchů (komunikace a chodník)“ mezi 
objednatelem – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 
349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – Silnice Chmelíř, 
Rubešova 565/25, Plzeň 326 00, IČ 27977951. Předmětem dodatku 
je prodloužení termínu a snížení ceny o částku 416.915,- Kč bez DPH 

 Uzavření Dohody o uvedení vjezdu na pozemek do původního stavu 
a poskytnutí materiálu po provádění výkopových prací spojených 
s výměnou veřejného osvětlení v Zahradní ulici v Kladrubech 
mezi Městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, 
IČ 00259888 a Ing. M. K., Kladruby. Město Kladruby dodá Ing. M. K. 
cca 21 m2 zámkové dlažby typu bloček tl. 80 mm přírodní  

 Uzavření Dohody o finančním vyrovnání za provedené práce v rámci akce 

„Kladruby, Zahradní ul., oprava povrchů (komunikace a chodník)“ mezi 
Městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, 
IČ  00259888 a M. K., Kladruby. Touto dohodou se M. K. zavazuje 
uhradit finanční podíl za realizaci výstavby obrubníku, který tvoří 
hranici mezi chodníkem a pozemkem v jejím vlastnictví (náhrada místo 
podezdívky) 

 Výpůjčku pozemku p.č. 1839 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 2880 m2 
od 01. 07. 2022 do 31. 06. 2027 pro potřeby konání letních stanových 
táborů. Žadatel – Junák – český skaut, středisko Ichthys Plzeň z.s., 
Pod Švabinami 6, Plzeň 312 00, IČ 49777980 

 Ukončení pachtovní smlouvy na pozemky p.č. 1655 o výměře 2609 m2 

a p.č. 1652/1 o výměře 1201 m2 vše v k.ú. Milevo k 15. 07. 2022. 
Žadatel – M. T., Tachov 

 Objednávku na provedení jednorázových prací na vodovodu v Brodu 
u Stříbra dle přílohy č. 1 ke Smlouvě č. 1/TS/2022/PS08, PS22 pro II. 
pol. 2022 (Smlouva o technické spolupráci při provozování vodovodu 
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pro veřejnou potřebu v obci Brod u Stříbra). Jedná se o nutná 
jednorázová opatření v úpravně vody v Brodu u Stříbra ve výši 
218.546,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Vodárny a kanalizace Karlovy Vary 
a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary 360 07, IČ 49789228 

 
Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit 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 

 ZM schválit 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 
 

Rada města schválila zveřejnění záměru : 

  
 Pronájmu pozemků p.č. 1652/1 o výměře 1201 m2, p.č. 1655/3 o výměře 

180 m2 a p.č. 1655/1 o výměře 955 m2 vše v k.ú. Milevo 

 Pronájmu části pozemku p.č. 301/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 

cca 240 m2 
 

Zasedání rady města ze dne 20. 07. 2022 
 

Rada města schválila: 
 

 Žádost Základní organizace Českého svazu chovatelů v Kladrubech, 
Láz 5, 34901 Stříbro o povolení výstavy drobného zvířectva ve dnech 
13. 08. 2022 a 14. 08. 2022 na st.p.č. 90 v k.ú. Kladruby u Stříbra – 
Kostelní 99 – Sulanův statek 

 Výpůjčku pozemku st.p.č. 90 v k.ú. Kladruby u Stříbra pro konání 
pouťové výstavy drobného zvířectva ve dnech 13. 08. 2022 
a 14. 08. 2022. Pozemek po skončení akce bude uveden do původního 
stavu. Žadatel - Základní organizace Českého svazu chovatelů 
v Kladrubech, Láz 5, Stříbro 349 01  

 Pronájem části pozemku p.č. 202/20 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 

18 m2 za cenu 10,- Kč/1m2/1 den s platností od 08. 06. 2022 
do 31. 12. 2022 za účelem dočasného umístění stavební buňky. Žadatel 
– DEKAKOM s.r.o., Pražská 1178, Rokycany 337 01, IČ 26373611 
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 Upravenou situaci úpravy „Park u ulice Návětrná, Kladruby“ dle 
navržených připomínek. Bude vypracována projektová dokumentace. 
Zpracovatel – Projekce krajinné a sídelní zeleně Jitka Dlouhá, Mohylová 
ulice 84, Plzeň 312 00, IČ 41651596 

 Prodejní cenu knihy „Kladrubská strašidla a jiné povídky“ ve výši 100,-

 Kč 

 Změnu v rozpočtu RMK - přesun 25.000,- Kč z účtu 518 – služby na účet 
558 – drobný dlouhodobý majetek. Celková výše rozpočtu Regionálního 
muzea Kladrubska, náměstí Republiky 90, Kladruby 349 61, 
IČ 03940004 se nemění 

 

Zasedání rady města ze dne 03. 08. 2022 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Oznámení o ukončení činnosti tachovské provozovny Hospice Sv. Jiří, 
o. p. s. 

 Sdělení Ministerstva vnitra České republiky ve věci projednávání 
přestupků v dopravě obcí, která nemá zřízenou obecní policii 

 Projednání přípravy projektové dokumentace „Revitalizace náměstí“ 
s dotčenými orgány ze dne 26. 07. 2022 
 

Rada města schválila: 
 

 Zápis do kroniky města za rok 2021 

 Uzavření Dodatku č. 1 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 navýšení ceny o vícepráce ve výši 137.956,- Kč 
bez DPH 

 Darování 10 ks výtisků knihy „Kladrubská strašidla a jiné povídky“ 
autorce Blance Krýslové  

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

 Přidělení bytu č. 4 v DPS Kladruby v tomto pořadí: 

S. T., Kladruby 
A. K., Stříbro 
J. Š., Bernatice u Milevska  
B. Š., Stříbro 

 Uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2022 mezi objednatelem - Město Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – 
Tritinus Solutions a.s., Vodní 258/13, Brno 602 00, IČ 05700582. 
Předmětem smlouvy je instalace a konfigurace knihovního systému 
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za cenu 21.780,- Kč včetně DPH a ročního udržovacího poplatku ve výši 
1.815,- Kč včetně DPH 

 

Zasedání zastupitelstva města ze dne 22. 06. 2022 
 

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

usnesení 

 Zápis č. 30/2022 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 
dne 13. 04. 2022 

 Zápis č. 31/2022 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

dne 25. 05. 2022 
 

Zastupitelstvo města schválilo: 
 
 Rozpočtové opatření č. 3/2022 

 Odprodej pozemku p.č. 1655/2 v k.ú. Milevo o výměře 1434 m2 dle GP 
185-210/2021 za cenu 60,- Kč/m2 + DPH + náklady spojené 
s prodejem nemovitosti za účelem výstavby rodinného domu s tím, že 
v kupní smlouvě bude uvedena podmínka dokončení výstavby RD 
do 5 let od podpisu. Žadatel – M. T., Stříbro 

 Odkoupení pozemku p.č. 2122 v k.ú. Milevo o výměře 79 m2 dle GP 185-

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

 Odprodej části pozemku p.č. 580/145 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 
cca 45 m2 za cenu 650,- Kč/m2 + DPH + náklady spojené s prodejem 
nemovitosti (poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a náklady 
na vyhotovení GP – oddělení pozemku). Žadatel – L. a J. K., Kladruby  

 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV–12-
0018401/VB/002 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 

Kladruby 349 61 IČ00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 
Děčín 405 02, IČ 24729035. Dotčený pozemek p.č. 143/5 
v k.ú. Kladruby u Stříbra. Výše jednorázové úhrady 2.000,- Kč + DPH 

 

Zastupitelstvo města neschválilo: 
 
 Odprodej pozemků p.č. 1399/16, 1399/17, 2615/184, 2615/183 vše 

v k.ú. Benešovice za cenu 19.350,- Kč. Žadatel – Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 
Praha 4 – Nusle 140 00, IČ 65993390 
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 Odprodej pozemků p.č. 2516, 2535, 2564, 2590, 2592, 2595, 2624, 2625 
vše v k.ú. Kladruby u Stříbra za cenu 536.200,- Kč. Žadatel – 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, 
Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle 140 00, IČ 65993390 

 Odprodej pozemků p.č. 677/1, 786/1, 786/2, 2017/1, 2017/29 vše 

v k.ú. Láz u Kladrub za cenu 267.930,- Kč. Žadatel – Ředitelství silnic 
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56, 
Praha 4 – Nusle 140 00, IČ 65993390 

 Odkoupení pozemku p. č. 246/2 v k.ú. Benešovice o výměře 2336 m2 
za cenu 34,50 Kč/m2 celkem 80.592,70 Kč 

 Pronájem pozemku p.č. 2307 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem 
vybudování střelnice pro soukromé a komerční účely. Žadatel – M. K., 
Kladruby – pozemek není vhodný pro zřízení střelnice 

 
Kateřina Hlinková 

 

Sběr objemného a nebezpečného odpadu ve spádových 

obcích 
 
Sběr objemného odpadu, elektroodpadu a pneumatik ve spádových 
obcích města Kladruby  
 

 15. 10. 2022    Vrbice u Stříbra     8:00 – 8:30 hod 
Láz u Kladrub     8:45 – 9:15 hod 
Brod u Stříbra     9:45 – 10:15 hod 
Tuněchody    10:30 – 11:00 hod 
Milevo      11:30 – 12:00 hod 

 

 vždy v prostoru u kontejnerů 
 

Sběr nebezpečného odpadu ve spádových obcích města Kladruby 
 

 17. 10. 2022    Vrbice u Stříbra   14:00 – 14:15 hod 
Láz u Kladrub   14:20 – 14:35 hod 
Brod u Stříbra   14:40 – 14:55 hod 
Tuněchody    15:00 – 15:15 hod 
Milevo      15:25 – 15:40 hod 

 

 vždy v prostoru u kontejnerů 

 všechny odpady budou v den svozu předávány jednotlivě posádce vozidla 
od občanů a odpady budou ukládány do jednotlivých kontejnerů podle 
druhů. V žádném případě nelze odpady soustředit na jednom místě! 
 

Václava Tichá 
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Volby do Zastupitelstva města Kladruby, které se budou 
konat ve dnech 23. a 24. září 2022 
 

Starostka města Kladruby podle § 29 zákona č. 491/20014 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdější předpisů, oznamuje: 
 

Volby do Zastupitelstva města Kladruby se konají: 
 

V pátek 23. září 2022 v době od 14:00 hodin do 22:00 hodin 

V sobotu 24. září 2022 v době od 8:00 hodin do 14:00 hodin 
 

Místo konání voleb:  
 

Volební okrsek č. 1 – Kladruby, Milevo 

Volební místnost je umístěna v budově Městského úřadu v Kladrubech, náměstí 

Republiky 89, vstupní hala 

Pro voliče části města Kladruby, Pozorka, Milevo 
 

Volební okrsek č. 2 – Brod, Tuněchody 

Volební místnost je umístěna v klubovně myslivců v Brodu, Brod u Stříbra č.p. 18 

pro voliče části města Brod u Stříbra a Tuněchody 
 

Volební okrsek č. 3 – Láz, Vrbice 

Volební místnost je umístěna v bývalé v bývalé knihovně, Vrbice u Stříbra č.p. 19 

pro voliče části Vrbice u Stříbra a Láz 
 

Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. V den 

voleb volič může obdržet hlasovací lístky nové i ve volební místnosti. 
 

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství 

České republiky, popřípadě státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit 

na území České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České 

republiky; jde-li o cizince, průkazem o povolení k pobytu nebo potvrzením o přechodném 

pobytu). Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování 

umožněno. 
 

Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného 

pro úpravu hlasovacích lístků. 
 

Informace o registraci kandidátních listin dle § 12 odst. 1 písm. b) a § 13 odst. 1 písm. 

c) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů.  

 

Městský úřad Stříbro jako pověřený obecní úřad pro volby do zastupitelstev obcí 

zaregistroval pro město Kladruby následující kandidátní listiny: 
 

ANO 2011 a nezávislí 
HNUTÍ SPRÁVNÁ CESTA 
Komunistická strana Čech a Moravy 
Mgr. Tomáš Stránský 
Sdružení nezávislých kandidátů Kladrubska 
Strana zelených 
 

Václava Tichá
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 

 

Mateřská škola informuje: 
 
Akční koťata 
 

Děti z Mateřské školy 
v Kladrubech ze třídy Koťat, prožily 
opravdu „super“ týden, který se 
akcemi a překvapením jen hemžil. 
Na začátku týdne navštívily kino 
ve Stříbře, kde shlédly animovanou 
pohádku „Mimi a Líza“. Zážitkem 
pro některé byla i cesta autobusem, 
protože „jely“ opravdu poprvé. Další 
den následovalo divadelní 
představení v muzeu v Kladrubech, 
kdy vystoupilo divadlo LETADLO 
s pohádkou „Léto“. A aby toho 

nebylo málo, ještě si tento den pochutnávaly děti na nanuku, který dostaly 
ke Dni dětí. 
 
  Ve čtvrtek jsme navštívili kladrubský klášter, kde jsme se něco dozvěděli 
o životě mnichů a o tom, kdo klášter založil a jak se v té době vlastně žilo. 
Dokonce jedna paní učitelka se za takového mnicha převlékla, aby děti měly 
názornou představu. Klášterem nás provázela p. S. Strachotová a děti svým 
vyprávěním velice zaujala.  
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Na závěr týdne nás čekala 
oslava Dne dětí. Koťata si 
vyrobila tzv. střílečku 
z kelímku a balónku 
a soutěžila, kdo střelí nejdále 
a nejvýše. To ale nebyl 
soutěžím konec. Závodilo se 
ve skoku v pytlích, 
štafetovém běhu, přeskoku 
lana, v hodu do dálky 
a dalších jiných disciplínách. 
Děti s nadšením soutěžily 
a odměnou jim byla medaile, 
bonbóny a muffinek, který si 
upekly s p. učitelkou 
a na kterém si náležitě 

pochutnaly. Na konec našeho „super“ týdne u Koťat vyrobila jedna z maminek 
dětem jako dezert lízátka. Tímto moc děkujeme p. Moulisové za krásné 
a vynikající překvapení pro děti. 

 
Šárka Ježová, Petra Kertysová 

Mořské akvárium 
 

Děti z MŠ Kladruby 
navštívily výstavu s názvem 
„Mořské akvárium“, která 
se uskutečnila v prostorách 
Krasíkova. 

Sluníčka, Broučci 
s beruškami a také Koťata 
přispěli svými výtvory 
k této krásné výstavě 
podmořského světa. 

Sluníčka se pustila do 
tvoření Krakena, Broučci 
s beruškami vyráběli 
medúzy a Koťata vytvořila 
krokodýly s rybami. 
Všechna díla byla 
kompletně pokryta 
fluorescenčními barvami, aby ve tmě krásně zářila a svítila. 

Vystavené exponáty jsme si důkladně prohlédli a také jsme byli náležitě hrdi 
na „školková díla“. Výstava měla velký úspěch a moc se nám všem líbila. 

 
Šárka Ježová, Petra Kertysová 
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ZUŠ informuje 
 

 Od září zahajuje opět výuku Základní umělecká škola pob. Kladruby, 

hudební a výtvarný obor. Žáci se mohou učit ve hře na tyto hudební nástroje: 
klavír, flétna zobcová soprán, alt, tenor, kytara, elektronické klávesové nástroje. 
Součástí výuky je i společné hraní v souborech. 
Třídy hudebního oboru i výtvarného oboru jsou umístěny v budově I. stupně ZŠ 
Kladruby v 1. patře. 
Do ZUŠ se žáci mohou hlásit od 2. 9. každé odpoledne 13.00–16.00 
u p. uč. St. Šmahelové, tel. 732941436. 

Stanislava Šmahelová 
 

Hasičské okénko 
 
Vážení čtenáři, 
za poslední dva měsíce jsme se s družstvem dospělých hasičů zúčastnili 

dvou soutěží do ligy Mistra požárního útoku. První se konala 30. 7. v Halži, 
na které jsme se umístili na druhém místě. Druhá soutěž se pořádala v Novém 
Sedlišti, kde jsme se propadli na páté místo. Tuto soutěž provázely hned dvě 
zranění našich členů, ale i přesto jsme dokončili alespoň první pokus ze dvou. 
Celkově v lize Mistra požárního útoku držíme bodově k dnešnímu dni druhé 
místo.  

Tímto bych vás rád zároveň pozval na poslední soutěž do letošní ligy, 
která se bude konat na fotbalovém hřišti v Kladrubech a to 17. 9. od 9:00. 

Letošní horké letní dny doprovází i řada požárů a s tím spojené výjezdy naší 
jednotky. Celkem za poslední dva měsíce jsme měli 16 výjezdů. Částečný podíl 
na vysokém čísle výjezdů mají opět hlásiče požáru z ostrovských výrobních hal.  
 

Seznam zásahů výjezdové jednotky: 
21. 6. 2022  Brod u Stříbra - požár, louka 
6. 7. 2022  Benešovice - požár 20x20 m 
8. 7. 2022  Benešovice - požár podrostu 
13. 7. 2022  Otročín - požár strniště 
18. 7. 2022  Svinná, Vranov - požár, doutnající kombajn na poli 
19. 7. 2022  Malovice - požár trávy 20x5 m 
20. 7. 2022  Ostrov u Stříbra - planý poplach (Požár haly) 
20. 7. 2022  Nedražice - požár - pole pšenice 
20. 7. 2022  Otročín - menší požár lesa  
21. 7. 2022  Ostrov u Stříbra - planý poplach (Požár haly) 
21. 7. 2022  Ostrov u Stříbra - planý poplach (Požár jiné haly) 
5. 8. 2022  Cebiv - požár v lese 50x50 m 
15. 8. 2022  Ostrov u Stříbra - planý poplach (Požár haly) 
16. 8. 2022  Ostrov u Stříbra - planý poplach (Požár haly) 
16. 8. 2022  Butov - požár pole za chatou 
17. 8. 2022  Vrbice - hlášený požár - zjištěno pálení větví v chatové oblasti 

Martin Leitl 
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Regionální muzeum Kladrubska informuje:  
 
Pouťový víkend v muzeu 
 

Rčení o tom, že se „dveře netrhnou“ doslova naplnilo 
o pouťovém víkendu v Kladrubech Regionální muzeum 
Kladrubska. 

To bylo pro veřejnost otevřeno v sobotu i v neděli vždy od desíti hodin 
dopoledne do šesti hodin večer. Po celou tuto dobu proudily do muzea davy 

návštěvníků. A nejen místních, či lidí, kteří na pouť přijeli ze vzdálenějšího 
okolí. Muzeum si také prohlédli návštěvníci z Německa, Slovenska i jiných zemí. 

Protože se o pouťovém víkendu neprodávaly vstupenky, počet lidí sčítal 
personál muzea pomocí klasického čárkování. Za sobotu to bylo 109 čárek, 
za neděli pak 177. Vzhledem k neustále přicházejícím a odcházejícím 
návštěvníkům určitě řada lidí čárkování unikla, lze proto s přehledem potvrdit, 
že muzeum si o pouti prohlédlo více než tři sta osob. 

Kromě stálé expozice a dvou letních výstav (Blbiny, kraviny a voloviny, 
které nedobyly svět a České pohádky a strašidla) si mohli návštěvníci o pouti 
prohlédnout výstavu prací místních výtvarníků, případně si posedět u projekce 
snímků z různých akcí ve městě. Výstava výtvarných prací je návštěvníkům 
k dispozici i v týdnech po pouti. 

Že kladrubské muzeum má co nabídnout, o tom svědčí zápisy v knize 
návštěv. Za vše hovoří následující výběr citací: „Díky za krásné zážitky. Libuška 
a Pavel“; „Krásná expozice, blbiny vtipné. U strašidel jsem se pomalu bála 
(a to už je mi pár let). Díky“; „Super muzeum. Novákovi“; „Děkujeme. Zasmáli 
jsme se a pobavili. Zajímavá projekce z akcí. Tady to žije. Brychtovi z Bukovan“. 

Návštěvníci z Německa zase v knize pochválili Kladruby jako čisté a hezké 
město a muzeum za čisté záchody. 

Regionální muzeum Kladrubska bude otevřeno i v podzimních měsících, 
od úterý do neděle vždy od 10 do 16 hodin. Také na podzim pro vás 
připravujeme vedle stálé expozice řadu zajímavých výstav a jiných akcí. Veškeré 
informace o nich najdete na webových stránkách města, či na facebooku města 
a muzea. 

Jiří Kohout 
 

Maškarní dětská diskotéka 
 

Letní prázdniny jsme odstartovali  hned 2. července ve 13:00 hodin 
na Sulanově statku v Kladrubech „maškarní dětskou diskotékou“, kde jsme se 
potkali skoro s padesáti dětmi. Celé odpoledne bylo plné her, soutěží a také 
kvízů, do kterých jsme zapojili i dospěláky, kteří lovili v paměti názvy slavných 
seriálů podle úvodních znělek. Samozřejmostí byla i týmová spolupráce 
u poslední soutěže, kde nezůstal u stolu sedět skoro nikdo z přítomných a užili 
jsme si společně příjemný den. 
  

                  Kateřina Hlinková 
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Sportovně střelecký klub informuje 
 

Dne 28. 6. 2022 se v tělocvičně naší ZŠ konal závod s názvem Kladrubský 
poslední výstřel 2022. Byl to závod dětí, členů kroužku, s rodiči k ukončení 
sezóny.  Za rodiče se dostavily pouze maminky, takže souboj o medaile byl 
vyrovnaný a spravedlivý. Střílelo se na 10 m vleže, dvoukolově a rozhodoval 
celkový počet zásahů za rodinu. Na prvním místě se umístila rodina 
Stránských, na druhém Kuršů a na třetím rodina Havránků. Rád bych tímto 
všem zúčastněným ještě jednou pogratuloval a dětem popřál mnoho dalších 
úspěchů a nejen ve sportovní střelbě.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Radek Kuvík, předseda SSK Kladruby 

 

 
TJ Sokol Kladruby vás zve na 23. Kladrubskou desítku 
 

Ve středu 28. září 2022 se uskuteční již 23. ročník tradičního pochodu 4v1 
aneb setkání účastníků pochodů z Kladrub, Stříbra, Kostelce a Hněvnic. Letos 
je pořadatelem setkání Kostelec.  

V deset hodin se sejdeme u základní školy v Kladrubech, kde proběhne 
tradiční focení. Následovat bude pohodová procházka v délce cca 8 km. 
Od školy půjdeme kolem sušky, Petrova mlýna, benzínky a u silnice na Skapce 
se napojíme na modrou turistickou značku, která nás dovede až do Kostelce. 
Tam se setkáme s ostatními účastníky pochodů, občerstvíme se a pobavíme 
při muzice. Cesta zpět je zajištěna autobusy. 

Tímto vás tedy všechny zveme a těšíme se na hojnou účast. Akce se 
uskuteční za každého počasí. 

 
Jiří Kurš, předseda TJ Sokol Kladruby 
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Včelařské okénko 
 

Vážení spoluobčané, 
dnešní okénko musím bohužel začít vzpomínkou na tři naše letité členy, 

kteří krátce po sobě opustili naše řady. V červnu jsme se rozloučili s přítelem 
Ladislavem Zabloudilem, který zemřel krátce po svých 75. narozeninách 
a do posledních dní zastával funkci důvěrníka pro Kladruby. V červenci jsme 
se pak rozloučili s přítelem Jiřím Kovaříkem, který zemřel po delší nemoci 
ve věku 88 let a který měl titul „učitele včelařství“. A do třetice odešel právě 

před několika dny přítel Pavel Řezáč a to ve věku 65 let. Odchodem těchto 
dlouholetých a zkušených členů ztrácí naše organizace opravdu hodně. 

Čest jejich památce! 
Pokud se běžné činnosti týká, skončila v podstatě letošní sezóna 

červencovým medobraním a nastala doba přípravy včelstev na zimu. 
To znamená, že včelaři odebraný med buď prodají do výkupu, nebo ho sami 
nabízí zájemcům takzvaně „ze dvora“, což je podle mne ta nejlepší možnost 
koupit si med, který není nijak upravovaný a je v přírodní podobě. Přimlouvám 
se tedy, abyste v případě zájmu tuto formu prodeje využili, lepší med nikde 
jinde nekoupíte. Naši členové i ostatní včelaři nyní začali s léčením včel podle 
doporučení veterinární správy a to znamená instalace tzv. gabonových pásků 
do každého úlu na dobu jednoho měsíce. Dále je potřeba včelstva dostatečně 
zazásobit cukrem na celou zimu, na což je čas zhruba do poloviny září. 
Jen pro vaši představu to znamená dodat každému včelstvu mezi 12 až 15 kg 
cukru, to podle velikosti včelstva. Budeme se také připravovat na tradiční 
zářiové slavnosti medu a vína, kde budeme prezentovat naši činnost 
a nabídneme opět především dětem obvyklé radovánky. Tímto vás na tuto 
slavnost srdečně zvu. 

A na závěr opět několik informací o včelkách: 

- Včela je jediný hmyz, který produkuje potravu pro lidi. 

- Matka (královna) vyprodukuje dvojnásobek váhy svých vajec za den. 

- Včely mávají křídly více než 12 000 krát za minutu.  

- K získání 1 kg medu je potřeba nektar z cca 1 000 000 květů. 

František Med 
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Chovatelé vystavovali 
 

  U příležitosti pouti pořádali kladrubští chovatelé svoji tradiční výstavu 
drobného hospodářského zvířectva. Městský úřad nám letos pronajal celý 
Sulanův statek. Dohodli jsme se, že část vstupného předáme městu a půjde 
na obnovu Sulanova statku. Jako každý rok, tak i letos jsme sledovali 
předpověď počasí. Báli jsme se veder. Kdyby měly být tropy a teploty kolem 35 
stupňů, tak bychom výstavu museli odvolat. Hrozilo by přehřátí zvířat 
a i k úhynu. Z tohoto důvodu jsme zatím výstavu museli zrušit jednou, 
když jsme ještě využívali pozemek u školních dílen. Letos bylo počasí perfektní. 
Teplo tak akorát a foukal čerstvý vítr, který vyháněl teplý vzduch z pod stanů. 

V loňském roce bylo k vidění menší množství zvířat, tak jsme měli obavy, 
co bude letos. Bohužel nás chovatelů ubývá, staří odchází do chovatelského 
nebe, mladí nejsou. Díky stále se zvyšujícím cenám krmiv mnozí s chovy 
skončili. Proto jsem letos rozeslal pozvánky více chovatelům a i do větší 
vzdálenosti a vyplatilo se. Abychom přilákali návštěvníky, rozvěsili jsme velké 
množství plakátů a k reklamě použili web FAUNA a známý FACEBOOK. 
Mohli jste zhlédnout 103 králíků 27 plemen, poprvé byl vystaven zakrslý 
LVÍČEK a zakrslý TEDDY. Holubů bylo 81, 8 plemen. Drůbeží jsme zaplnili 
všech 30 voliér. Bylo uděleno 10 čestných cen na králíky, 7 na holuby a 5 
na drůbež. Dvěma poháry jsme za účast ocenili nejmladší vystavovatele 
a to sourozence Kotrbovy z Obory u Tachova. Pohár starostky na nejlépe 
oceněnou drůbež, na husu českou, si odvezla rodina Benešova z Lomu 
u Stříbra. 

V sobotu před otevřením před vraty čekalo velké množství lidí. Kdo chce 
nakoupit chovný materiál, musí přijít hned ráno. A zájem předčil naše 
očekávání. Kolem 11. hodiny králíci velkých a středních plemen byli vyprodáni. 
Zájem byl i o drůbež. Pan Budín nabídl k prodeji kaktusy a po výstavě si 
odvážel skoro prázdné přepravky. Poprvé jste si mohli prohlédnout miniexpozici 
morčat. Manželé Bubeníčkovi z Kdyně u nás rozbalili svůj stánek 
s chovatelskými potřebami a pro děti připravili ohrádky ze zakrslými králíčky, 
které si naši nejmenší mohli pohladit. Nechyběla tradiční jízda na ponících 
p. Krause. Bohatá tombola a možnost občerstvení je již samozřejmostí. 
Pro starší návštěvníky byla určena stálá expozice historické zemědělské 
techniky s dobovými scénkami, které se svými kamarády nabídl p. Pospíšil, 
který je takovým neoficiálním správcem této dřívější techniky. Výstavu zhlédlo 
přes 2000 dospělých návštěvníků a stejný počet dětí. To jsme ani v nejbujnější 
fantazii nečekali. 

Závěrem bych chtěl poděkovat MÚ Kladruby za poskytnutí prostor, panu 
Pospíšilovi za pěkné scénky, všem, kteří přivezli na výstavu zvířata. Kdo nikdy 
výstavu nedělal, neví co je za tím práce a kdyby se všichni členové spolku 
nezapojili, výstava by nemohla být. Takže všem díky. Návštěvníci tím, 
že zaplatili vstupné, přispěli na naši činnost, takže děkujeme moc. Doufám, 
že se výstava líbila, příště přijdete zas a možná někteří budete mít zájem rozšířit 
naše řady a těšíme se na vaši návštěvu v roce 2023.   

František Janoušek, předseda spolku 
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Slovo opozice 

 
Vážení spoluobčané, 

letošní horké a suché léto se přehouplo do své poslední fáze. Prázdniny 
skončily a dětem začíná škola. Letošní podzim nás čekají, nezvykle brzy, 
již na konci září, komunální volby. 

Předvolební doba přináší vždy jednou za čtyři roky stále podobný 
scénář. Jednotlivé subjekty slibují možné i nemožné. Ti, co momentálně 
vládnou, budou tvrdit, že vše splnili, to co nesplnili, splní teď a samozřejmě 
nesplnili s vinou někoho jiného. Na toto téma bude v čase před konáním voleb 
řečena spousta slov. 

Chtěla bych Vás všechny především pozvat ke komunálním volbám. 
V městě naší velikosti se každý hlas počítá, na to bychom měli pamatovat a tak 
by k tomu každý měl přistupovat.  

Jít k volbám je jedna z možností, jak projevit svůj názor a přispět 
tak ke směřování a rozvoji ve své obci. Jak říká jeden český písničkář „volte 
koho chcete, ale běžte volit, jinak můžete jen nadávat“. 

K jeho slovům se přikláním, a přeji Vám všem šťastnou a uvážlivou volbu. 
 

Svatava Štěrbová 

opoziční zastupitelka 
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HISTORIE 

 
Popis interiéru kostela sv. Jakuba v Kladrubech 
 

A máme opět po pouti. Kladrubská pouť se koná vždy na počest svátku 
Nanebevstoupení (též Nanebevzetí) Panny Marie, který se slaví každoročně 
15. srpna. Této světici je zasvěcen i klášterní chrám, a tím i celý 
kladrubský klášter. Jakýmsi předchůdcem kladrubských poutí bylo 
povolení kladrubského trhu, jakožto vůbec první takové na českém území! 

 
Již v roce 1197 se na listině českého panovníka Vladislava Jindřicha III. 

latinsky uvádí: 
„Rovněž na věčnost ustanovujeme a slibujeme, aby se v městě Kladrubech 
u obvěněného kláštera mohl konat jednou v roce dvoutýdenní trh. 
Nad pocestnými, kteří sem přicházejí se zbožím z různých částí země, budeme 
držet svoji královskou ruku a slibujeme jim trvalou ochranu. Na důkaz toho 
přivěšujeme svoji královskou pečeť. Dáno v Kladrubech léta Páně 1197, indikce 
VI. Napsáno rukou písaře Viléma.“ 

 
Je sice pravděpodobné, že tato listina je falzum (nepravá), ba ani uvedený 

panovník nebyl králem. Také přivěšená pečeť je značně poničená. Ale úplně 
stejné znění má listina krále Václava I. z roku 1233, který ji vydal přímo 
v kladrubském klášteře při své návštěvě v uvedeném roce. O její pravosti nelze 
pochybovat. Protože hlavní část kladrubské poutě se však odbývá 
na kladrubském náměstí u kostela sv. Jakuba, tento článek měl být původně 
informací pro pouťové hosty a měl je seznámit s interiérem tohoto kostela. 
Přestože toto číslo Zpravodaje vychází až poté, domnívám se, že i tak může být 
potřebnou informací pro čtenáře Zpravodaje. 
 
Kostel sv. Jakuba Většího 
 

Tento kostel byl po požáru v 18. století (1711) přestavěn jako jednolodní 
barokní chrám, zasvěcený, stejně jako dříve, sv. Jakubu Většímu. Velká socha 
tohoto světce, je umístěna na čelní stěně kostela při pohledu z náměstí. Kniha 
a poutnická láhev, spolu s mošnou, pláštěnkou a schematickou mušlí 
nad sochou, představují hlavní atributy patrona poutníků, sv. Jakuba. Však 
kolem tohoto kostela vede trasa Svatojakubské cesty, směřující až 
do španělského Santa Compostella, kde jsou ostatky tohoto světce pochovány. 
 
Oltář sv. Jakuba z 2. poloviny 17. století 
 

V chrámové lodi po levé straně se nachází oltář sv. Jakuba. Je zdoben 
svislými vrtulovými sloupky, ovitými révou. Obraz na něm představuje 
sv. Jakuba s poutnickou holí, obklopeného anděly, z nichž jeden drží meč. 
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Na oltáři nahoře je portrét sv. Václava z poloviny 17. století s knížecí korunou 
a po stranách menší sošky sv. Šebestiána a sv. Rocha. Původní, velmi starý 
obraz z tohoto oltáře, je uložen v depozitáři kostela na kůru. Je na něm 
vyobrazen sv. Jakub pasoucí ovce, nad ním zástup andělů a v pozadí 
sv. Martin, dělící se o svůj plášť se žebrákem.   
 
Oltář sv. Anny 
 

Nachází se naproti oltáři sv. Jakuba. Původně byl na něm obraz sv. Anny, 
jak je zřejmé z nápisu v jeho horní části. Ten byl později nahrazen zaskleným 
obrazem, představujícím Pannu Marii s Ježíškem a volnou krajinou v pozadí. 
Existovala domněnka, že se na obraze vzadu nachází podpis slavného 
německého malíře Albrechta Dürera, ale malba je jen volnou kopií vlašského 
(italského) originálu z 15.-16. století.  

Obraz daroval v roce 1700 kladrubský rodák Matyáš Straka, císařský rada 
ve Vídni, kladrubskému klášteru. Po jeho zrušení byl přemístěn do kaple 
místního špitálu, a odtud přenesen na dnešní místo. Pod obrazem je umístěn 
kříž, posázený polodrahokamy a korály s mřížkovým pozadím. Je to velmi cenný 
oltář, jak historicky, tak svojí hodnotou. 
 

Hlavní oltář 
 

Na hlavním oltáři se soškami andělů a dvěma oválnými relikviáři, v nichž se 
nacházejí ostatky světců, je upevněn velký obraz nesený anděly, převezený sem 
ze zrušeného kostela na vrchu Vrabině u Stoda v roce 1802. Představuje tři 
svaté Jany – Křtitele, Evangelistu a 
Nepomuckého v zástupu andělů, hledící 
do otevřeného nebe. I když byl ve 30. 
letech minulého století restaurován, jsou 
postavy na něm již málo zřetelné a zdálky 
působí jen jako černá plocha. Teprve po 
přímém osvětlení jsou postavy na něm 
částečně viditelné. V dolní části obrazu 
drží dva andělé znak kláštera 
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v Chotěšově, rovněž již málo znatelný, jemuž kostel ve Vrabině náležel. 
Po straně hlavního oltáře jsou vlevo velké sochy sv. Terezie a sv. Kateřiny, 
vpravo sv. Elišky a sv. Ludmily. 
 
Dřevěná socha Ježíše Krista na oltáři sv. Josefa 
 

Na původním oltáři sv. Josefa vlevo před kněžištěm stojí umělecky 
vyřezávaná socha Ježíše Krista, vysoká 1,5 metru. Byla zhotovena v tyrolském 
St. Ulrich-Gröden koncem první světové války a zakoupena kladrubským 
náboženským spolkem Bratrstvo Srdce Ježíšova. Od stejného autora pochází 
socha sv. Anny s Pannou Marií jako dítětem u vchodu do kostelní lodě. Původní 
socha sv. Josefa byla z tohoto oltáře přemístěna na opačnou stranu na stojany, 
vedle oltáře sv. Anny. Na opačné straně proti němu, na pravé straně, je oltář 
mariánský. 
 
Oltář mariánský 
 

Tento oltář se sochou Panny Marie s Ježíškem bývá při slavnostních 
příležitostech nejčastěji zdoben a osvětlován.  
 
Socha sv. Terezie od Ježíška 
 

Ve 20. letech minulého století se po celé Evropě rozšířil kult této světice. 
Původním jménem Terezie Martinová žila koncem 19. století v rodině s devíti 
dětmi na severu Francie v Lisieux. Již ve 14 letech vstoupila do kláštera 
karmelitek a zemřela tam jako mladá v roce 1897 na tuberkulózu. Její socha, 
stojící na podstavci vlevo před oltářem sv. Jakuba, byla vystavena přímo 
v Lisieux a pak vysvěcena v jihofrancouzském Lourdes, vedle světoznámé 
Madony. 
 
Socha Ježíše Krista s pouty 
 

Tato socha, umístěná v předsíni kostela, byla vyrobena v Poběžovicích roku 
1874. 
 
Krádež peněž z městské pokladny 
 

Ve starších dobách ukládala kladrubská radnice svou městskou pokladnu 
s hotovostí do malé místnosti pod věží kostela. V roce 1612 nezjištěný zloděj 
udělal ve zdi proti hlavnímu oltáři otvor a se dvěma společníky vnikli do kostela. 
Plechové dveře do místnosti pod věží, zpevněné železnými pláty a chráněné 
dvěma zámky, společně otevřeli a ukradli z truhlice celou sumu 1802 zlatých, 
v ní uložených. 
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Kostelní lustry 
 

Všechny dosavadní kostelní lustry provází až dosud nepřízeň osudu. Starý 
krásný lustr byl zničen při dalším požáru v r. 1843. Proto byl brzy poté 
objednán nový, umělecky zpracovaný lustr u sklářů ve Smržovce u Liberce. 
Ten vydržel plných sto let, až do roku 1954, kdy byl nešťastnou náhodou 
při čištění stržen a rozbit. 
 
Kostelní zvony 
 

Odnepaměti bývaly na kostele tři zvony a kladrubské „zvonění“ patřilo 
po melodické stránce mezi nejkrásnější v celém okolí. Při požáru v r. 1711 byly 
všechny zvony žárem roztaveny, ale díky místním dobrodincům byly ulity nové 
a zavěšeny dočasně na dřevěnou stolici vedle kostela. Při dalším požáru 
v r. 1843 hořela v noci již střecha nad kostelem i věžička s malým zvonem 
umíráčkem. Také trámy kolem obou větších zvonů už silně doutnaly. Obyvatelé 
zachraňovali většinou své hořící domy, a tak u kostela pomáhali přispěchavší 
lidé z okolních i vzdálenějších obcí. V největší nouzi nabídl správce panství 
Josef Ebert 50 zlatých tomu, kdo oba zvony zachrání. Obětavým zachráncem se 
stal kominík ze vzdáleného Chotěšova, když mu pomáhal místní zámečník 
Menzl a přítomní lidé z Touškova Vsi. Během první světové války byly všechny 
tři zvony (průměr 136, 92 a umíráček 40 cm) spuštěny do slámy a odebrány 
pro válečný průmysl, i když jeden z nich (prostřední podle velikosti) se vrátil 
zpět po jakési přímluvě přímo z vagónu na plzeňském nádraží těsně 
před rozlitím ve Škodovce. Takové štěstí už zvony nepotkalo ve druhé světové 
válce, roztříštily se hned při spouštění. Dnes má kostel dva zvony. 
 
Poslední oprava střechy, věže a fasády kostela 
 

Naposledy došlo ke generální opravě vnějšku kostela v letech 2001 – 2003 
firmou Ekostav majitele Ing. Václava Vachty z Kladrub, která se sama podílela 
značnou měrou společně s městem na finančním zajištění opravy. V horní části 
věže, v tzv. makovici, byla nalezena zpráva o opravě věže z roku 1961 od faráře 
Josefa Koukla, pozdějšího biskupa litoměřického, a umístěna tam zpráva nová. 

 
Jiří Čechura 
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KULTURA 

 

Připravované akce na září 2022 
 
  3. 9.     Memoriál Vojty Šrámka 
  3. 9.     Víme, kudy chodíme – latinská škola a sklepy 
  4. 9.     Víme, kudy chodíme – latinská škola a sklepy 
  4. 9.     Mše svatá za děti, požehnání školních aktovek 
10. 9.     Slavnosti vína a medu 
10. 9. Svatojánský hudební festival – Lubomír Brabec a Gabriela 

Beňačková 
10. 9. Sousedský jarmark v Brodu 
11. 9. Kladrubská pětka – závod malých i velkých běžců 
17. 9.     Kladrubská studna 
24. 9.     Monastýrování s Jakubem Krčkem 
24. 9.     Hubertova jízda pro začátečníky 
28. 9.     Kladrubská desítka 

 

Připravované akce na říjen 2022 
 
1. 10.     Hubertova jízda pro pokročilé 
1. 10.     Den architektury – klášter Kladruby 
7. 10.     Zábavné odpoledne pro seniory 
9. 10.     Mše svatá ke sv. Wolfgangovi, patronovi kostela 

 

Připravované akce na listopad 2022 
 
  5. 11.    Svatohubertská mše 
11. 11.    Martinská vína 
12. 11.    Martinská slavnost 
27. 11.    Lampionový průvod a zpívání koled 

 

Připravované akce na prosinec 2022 
 
  3. 12.    Mikulášské trhy s vepřovými hody 
12. 12.    Chodějí Lucie, chodějí 
13. 12.    Vánoční koncert žáků ZUŠ 

17. 12.    Besídka na PonyFarm 
18. 12.    Vánoční koncert Cavally 
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 
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BLAHOPŘEJEME 
 
V měsíci září a říjnu 2022 se dožijí významného životního jubilea tito naši 
občané: 
 
 
 
Září: 
Paločková Jarmila, Kladruby 
Ryp Pavel, Láz 
Prantl Josef, Kladruby 
Löriková Irena, Kladruby 
Michalčík Josef, Kladruby 
Täuberová Emma, Kladruby 
Golc Richard, Kladruby 
Kadlec Petr, Kladruby 
Franc Milan, Kladruby 
Žák Vladimír, 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 

 
 

 
 
 

Říjen: 
Makovičová Stanislava, Kladruby 
Hermanová Zdeňka, Kladruby 
Hampl Jiří, Kladruby 
Horák Vojtěch, Kladruby 
Bureš Petr, Pozorka 
Naruševičová Monika, Kladruby 
Blažek Václav, Láz 
Duřpek Petr, Kladruby 
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POEZIE Z KLADRUB 

 
 
 

 
Srpen 

 
V řece se shlíží měsíc bílý 
Hvězdnaté nebe teplá noc 
Na věži půlnoc odzvonili 

A sladký spánek chutná moc. 
 

V rozbřesku rána ptáci pějí 
Sluníčkem zlátne celá zem 
Ty ptačí trylky krásně znějí 

Do uší spáčů za oknem. 
 
 
 

Den dýchne horkem, vůní léta 
Prázdninami a přírodou 

Cestami ke všem mořím světa 
Jež všechny vedou za vodou. 

 
Do duše dýchne teplá něha 
Jak kvítek štěstí bude kvést 

Kdo dosud lásku marně hledá 
Najde ji možná v prachu cest. 

 
V řece se shlíží měsíc bílý  
Hvězdnaté nebe, teplá noc 
Na věži půlnoc odzvonili 

A zázrak lásky chutná moc. 

 
 
 

Blanka Krýslová
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VÍTE, ŽE… 

 
… ve dnech 23. září a 24. září budou probíhat volby do Zastupitelstva obce 

Kladruby? 
 

… stanovený počet členů zastupitelstva obce Kladruby je 15 členů? 
 

... je dokončen nový povrch v Zahradní ulici včetně veřejného osvětlení? 
 
… je nutné uhradit poplatky za psy a pozemky za rok 2022? 
 
… proběhl 23. ročník Výrovského triatlonu? 
 
… předalo město Kladruby při slavnostním ukončení žákům 9. třídy flash disk 

a propisku se znakem města? 
 
… byla pořízena nová pánev do školní jídelny? 
 
… byla vyspravena cesta mezi Lázem a Vrbicí? 
 
… probíhá oprava fasády domu č.p. 197? 
 
... započaly práce na opravách střech Základní školy v Kladrubech? 
 
… má Mateřská škola v Kladrubech nové herní prvky na dětských hřištích? 
 
… přidali jsme nové herní prvky i na hřiště v Milevě a Vrbici? 
 
… je dokončen rybník ve Vrbici? 
 
… je v Regionálním muzeu Kladrubska k prodeji nástěnný Kladrubský 

kalendář za 240,- Kč? 
 
… je v Regionálním muzeu Kladrubska k prodeji originální pohádka 
o Kladrubech „Proč mnich bez tváře Kladruby chrání“? 
 
… můžete nabídnout strom, který je vhodný jako vánoční 

na e-mail: obec@kladruby.cz? 
 

… Regionální muzeum Kladrubska navštívilo o pouťovém víkendu přes 300 
návštěvníků? 

 
 



                       4/2022 

 

 

32 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU V KLADRUBECH 

 

IČ 00259888, náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby 
 
 

Redakce: 
Regionální muzeum Kladrubska, příspěvková organizace 

tel. 702 160 605, e-mail: muzeum@kladruby.cz, web: www.muzeumkladruby.cz 
 

Redakční rada: Ing. Václav Balík, Jiří Čechura, Matěj Havránek, 
Ing. Ivana Strachotová, Kateřina Hlinková 

 
Tiskárna LIEBLPRINT Planá 

Počet výtisků: 370 ks 
Cena: 5,- Kč 

 
Registrace MK ČR E 13336 10.12.2001 

 
Zpravodaj č. 5/2022 vychází 1. 11. 2022 – uzávěrka 16. 10. 2022 

 
 
 
Městský úřad Kladruby, jakožto vydavatel Zpravodaje, si vyhrazuje právo 

odmítnout zaslané příspěvky, a to bez udání důvodu. 


