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SLOVO ÚVODEM 

 
 

Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,  
 
tak uplynuly další dva měsíce roku a je tady další vydání kladrubského 

Zpravodaje.  
Zatím nám počasí přeje, a tak stále probíhají práce na rozpracovaných 

stavbách či stavebních a udržovacích pracích. V září již byly skutečně zahájené 
práce na akci „Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ – 
II. etapa“. Vzhledem k rozsahu a náročnosti prací potrvají tyto práce ještě 
minimálně do pololetí následujícího roku. Na konci listopadu by měly být 

ukončeny práce na opravě části střechy objektu bývalého špitálu Husova čp. 6 
v Kladrubech, na kterou jsme obdrželi dotaci ve výši 240.000,-Kč z Ministerstva 
kultury ČR, také okolí kapličky v Milevě by mělo být upraveno, a to s přispěním 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR částkou 50.000,-Kč. I oprava povrchů 
a přilehlých chodníků v části Zadní ulice v Kladrubech by již na konci listopadu 
měla spět ke konci.    

V tomto období jsme již začali s přípravou Plánu rozvoje města Kladruby 
na rok 2020 a zároveň s tím pracujeme i na rozpočtu. Záměrů, plánů 
a požadavků je mnoho, ale jsme samozřejmě limitováni finanční stránkou. 
Konečné znění plánu rozvoje i rozpočtu bude řešeno na posledním zasedání 
zastupitelstva města letošního roku, které proběhne 11. prosince. Takže do této 
doby ještě můžete podávat podněty a návrhy.  

V září na Sulanově statku proběhly Slavnosti vína a medu, kde zahrály 
kapely Pšeničky (dětský soubor ze ZUŠ Nepomuk) a Cimbálová muzika 
Alexandra Vrábela. Ve stejný den si brodští občané společně zorganizovali 
Sousedský jarmark, kde prodávali své domácí přebytky, něco také opekli 
a upekli, pobavili se a společně strávili hezké odpoledne za hudebního 
doprovodu. A večer? Ten samozřejmě patřil skupině WYJOU. Věříme, že tato 
příjemná akce bude mít i v následujících letech pokračování.  

V polovině září na kladrubském fotbalovém hřišti proběhla hasičská soutěž 
v požárním útoku s vyhlášením výsledků Tachovské ligy mladých hasičů 
a vyhlášením Mistra požárního útoku 2019. Tato akce proběhla za účasti 
převážně rodičů soutěžících dětí a několika málo příznivců tohoto sportu. 

A hned následující den jste mohli vyrazit na pátý ročník běžeckého závodu 
Kladrubská pětka. Ta startovala z nádvoří Základní školy v Kladrubech a trasa 
vedla okolo části Kladrub. Této akce se zúčastnilo na 80 závodníků různých 
věkových kategorií z širokého okolí. 

Poslední víkend v září jsme tradičně vyrazili na Kladrubskou desítku.  
V letošním roce jsme putovali do Hněvnic, kde na nás byli jako vždy vzorně 
připraveni – postavené stany kvůli dešti a samozřejmě občerstvení. Byl to 
příjemný výlet, i přes krátkou asi desetiminutovou přepršku se počasí vydařilo. 
A v neděli na fotbalovém hřišti proběhla soutěž dětí ve sportovním rybolovu. 
Bylo úžasné sledovat umění a trpělivost dětí, kterak „nahazují“ na stanovené 
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cíle různou stanovenou technikou. I této akce se zúčastnilo na 40 soutěžících. 
Tak možná někdy příště si i tento sport najde své příznivce.  

V říjnu v kulturním domě proběhlo Zábavné odpoledne pro seniory. Zde 
vystoupila tři děvčata z 20. základní školy z Plzně s ukázkami tanga a swingu. 
A dále zahrála dechová kapela Stavařinka. Bylo to pohodové odpoledne. Škoda 
jen, že účast byla malá – seniorů nebylo ani 30.   

Další říjnové akce proběhly až po uzávěrce Zpravodaje.  
A ještě informace o Regionálním muzeu Kladrubska. S platností 

od 1. 10. 2019 byl ředitelem této organizace jmenován Bc. Jiří Šmahel. 
Obsazení dalšího pracovního místa je nyní ve fázi jednání. Novému panu 
řediteli přejeme mnoho úspěchů při realizaci jeho povinností a vizí ohledně 
fungování muzea včetně Sulanova statku jako celku. 

Vzhledem k tomu, že další Zpravodaj vyjde až o vánočních svátcích, tak již 
nyní Vám přejeme klidný adventní čas a těšíme se na viděnou při nějaké 
předvánoční kulturní akci.  
 

Hana Floriánová    Matěj Havránek 
 starostka města              místostarosta města 
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 
 

Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 

 
 

Zasedání rady města dne 28. 8. 2019 
 

Rada města vzala na vědomí: 

 Nabídku Krajského úřadu Plzeňského 

kraje, odboru bezpečnosti a krizového 
řízení na instalaci tubusů obsahujících 
zásobu reflexních samolepek 

 Informaci o dalším rozvoji Průmyslového 

parku Ostrov u Stříbra 

 Oznámení M. S. o dočasném uložení 

vyklizeného materiálu na pozemek ve vlastnictví města p.p.č. 2008/ 10 
v k.ú. Láz 

 Vyjádření firmy STAMOZA, s.r.o., Vrázova 2429/ 7, Cheb 350 02 ohledně 
řešení oprav poruch části vozovky – Dopravní infrastruktura v lokalitě 
Kladruby – západ I. etapa. Rada města trvá na uzavření smluvního závazku 
a dále bude provedena pasportizace stávajícího stavu komunikace 

a kanalizace 

 Žádost o odprodej části pozemků p.p.č. 1058/ 1 o výměře 2440 m2 
(za účelem výstavby srubového rodinného domu) a p.p.č. 1873 o výměře 
120 m2 (za účelem zřízení vlastní přístupové cesty k budoucímu RD) v k.ú. 
Brod u Stříbra za cenu 60,- Kč/ m2 s tím, že budou řešeny podmínky 
dalšího prodeje  

 

Rada města schválila: 

 Finanční příspěvek na realizaci V. ročníku běžeckého závodu „Kladrubská 

pětka“ ve výši 4.000,- Kč na nákup věcných cen  

 Objednání 8 ks speciálně upravených zelených PVC kontejnerů, které slouží 

k umisťování opotřebeného potravinářského oleje a tuku v použitých PET 
lahvích nebo jiném obalu z PVC materiálu od firmy EKOSEPAR, s.r.o., 
Nýřany za cenu 1.500,- + DPH/ 1 nádoba/ 1 rok, svoz 1x za 3 měsíce nebo 
dle potřeb 

 Výměnu plynového kotle v bytě R. a J. L., Kladruby do 50.000,- Kč včetně 

DPH 

 Vzor „Dohody o členství v Jednotce sboru dobrovolných hasičů obce 

Kladruby“ 

 Poskytnutí příspěvku na konání Jarmarku v Brodu ve výši 3.000,- Kč + 
poskytnutí technické výpomoci (stánky, pódium) 
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 Dohodu o uznání závazku se S. A., Kladruby ve výši 7.400,- Kč 

 Výsledek veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava kapličky v části 

obce Milevo – 1. etapa“ zhotovitel Jaroslav Zabloudil, Na Vinici 1109, 
Stříbro 

 Uzavření smlouvy o dílo č. 2/ 2019 mezi městem Kladruby, náměstí 

Republiky 89, Kladruby a Jaroslavem Zabloudilem, Na Vinici 1109, Stříbro 
na akci „Oprava kapličky v části obce Milevo – 1. etapa“ za cenu 49.927,10 
Kč bez DPH 

 Příkazní smlouvu mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 

a DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 574/ 177, Plzeň 326 00 pro výkon 
technického dozoru stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP 
pro stavbu „Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ – 

II. etapa“ za cenu 294.756,- Kč včetně DPH – nejnižší cenová nabídka 

 Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice „Koordinační, 

projektový a programový pracovník“ do Regionálního muzea Kladrubska 

 Pokácení smrků na zahradě Mateřské školy Kladruby, které tvoří tzv. živý 
plot s následnou náhradní výsadbou habrů 

 Objednání výsadby zeleně na svah při účelové komunikaci k čističce 

odpadních vod za cenu dle cenové nabídky od zahradnictví KONIFERA max. 
133.000,- Kč bez DPH  

 

Rada města neschválila: 

 Žádost M. P. o odprodej části pozemku p.p.č. 1578/ 5 v k.ú. Brod u Stříbra 

o výměře 100 m2, rada města trvá na nájemním vztahu  

 
Rada města neměla námitek: 

 K žádosti J. D., Nýřany o opravu zídky před domem č. 4 v obci Milevo 

na p.p.č. 1909/ 18 v k.ú. Milevo, která je na pozemku ve vlastnictví města 
s tím, že veškeré práce budou provedeny na náklady žadatele 

 
Rada města jmenovala: 

 Na základě výsledků výběrového řízení do funkce ředitele Regionálního 

muzea Kladrubska Bc. Jiřího Šmahela s účinností od 1. 10. 2019 

 
 

 

Zasedání rady města dne 11. 9. 2019 
 

Rada města vzala na vědomí: 

 Odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Kladruby, 

náměstí Republiky 89, Kladruby a V. a J. S., předmětem smlouvy je 
pozemek p.p.č. 580/ 153 a 2493/ 35 v k.ú. Kladruby u Stříbra – Kladruby 
západ – II. etapa, s tím, že bude vrácena záloha ve výši 50.000,- Kč 
a pozemek bude nabídnut dalšímu žadateli 
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 Odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby a T. a I. P., předmětem smlouvy je 
pozemek p.p.č. 2493/ 26 v k.ú. Kladruby u Stříbra – Kladruby západ – 
II. etapa, s tím, že bude vrácena záloha ve výši 50.000,- Kč a pozemek bude 
nabídnut dalšímu žadateli 

 Oznámení společnosti NET4GAS, s.r.o., Praha o zahájení a následném 

přerušení správního řízení k vydání rozhodnutí o dočasném odnětí 
pozemků plnění funkcí lesa a o omezení využívání pozemků pro plnění 
funkcí lesa pro liniovou stavbu plynovodu „VTL – plynovod DN 1400, RU 
Kateřinský potok – RU Přimda“ 

 
Rada města schválila: 

 Objednání zpracování technické studie na akci „Chodník pro pěší 

u kláštera, Kladruby“ od Ing. Martiny Pavlíkové, Slovanské údolí 313/ 71, 
Plzeň 318 00 za cenu 62.070,- Kč bez DPH 

 Objednání polepů na hasičská vrata (nápis HASIČI, 3 x zákaz zastavení, 

1 x plastový podklad) od Jaroslava Jarabici, Na Vinici 1059, Stříbro 349 01 
za cenu 4.355,- Kč včetně DPH a provedení práce 

 Schvaluje přijetí daru – Slunečník 4 x 4 m od firmy Chodovar, spol. s r.o., 

Pivovarská 107, Chodová Planá 348 13 v hodnotě 4.998,- Kč 

 Zařazení žádosti V. K., Kladruby do seznamu žadatelů o pronájem zahrádky 

 Žádost slečny K., Kladruby o povolení zřízení přívodu teplé vody 

ke kuchyňské lince. Bude provedeno odbornou firmou na náklady 
žadatelky; firmu zajistí město Kladruby 

 Vzor smlouvy o zemědělském pachtu 

 Nabídku spolupráce s ČVUT Praha, fakulta architektury na vypracování 

návrhů využití některých pozemků v městě Kladruby a jeho okolí za cenu 
nákladů na ubytování studentů 

 Objednání nového varného kotle do školní jídelny Základní školy Kladruby 

 Podání exekučního návrhu proti povinné E. P., naposledy bytem Kladruby 

z důvodu nesplnění povinnosti uložené platebním rozkazem vydaným 
Okresním soudem v Tachově 

 Podání exekučního návrhu proti povinné H. L., naposledy bytem Kladruby 

z důvodu nesplnění povinnosti uložené platebním rozkazem vydaným 
Okresním soudem v Tachově 

 Podání exekučního návrhu proti povinné A. S., naposledy bytem Kladruby 

z důvodu nesplnění povinnosti uložené platebním rozkazem vydaným 
Okresním soudem v Tachově 

 Podání žaloby o zaplacení dluhu ve výši 14.800,- Kč s příslušenstvím proti 

M. P., naposledy bytem Kladruby 

 Podání žaloby o zaplacení dluhu ve výši 13.402,- Kč s příslušenstvím proti 
M. F., naposledy bytem Kladruby 
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Rada města neschválila: 

 Prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory ubytovny – Revoluční 

80 Martině Švarcové z důvodu záměru jiného využití 

 
Rada města doporučila: 

 ZM schválit Plán rozvoje sportu 2019 – 2024 v městě Kladruby 

 ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby, náměstí 
Republiky 89, Kladruby a V. a L. E., Kladruby o odkoupení p.p.č. 2493/ 11 

v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 602 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH 
(lokalita Kladruby západ – II. etapa) 

 ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby, náměstí 

Republiky 89, Kladruby a P. S., Kladruby s P. V., Stříbro o odkoupení 
p.p.č. 2493/ 6 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1044 m2 za cenu      
650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita Kladruby západ – II. etapa) 

 ZM schválit odprodej pozemku paní G. – rozené S. L., p.p.č. 175/ 5 v k.ú. 

Pozorka u Kladrub o výměře 76 m2, za cenu 90,- Kč/ m2 + náklady spojené 
s prodejem pozemku, který je nyní vázán pachtovní smlouvou č. 118, a to 
od 15. 2. 2019, kdy byl pozemek bezúplatně převeden (KS 1005991931) 
od Státního pozemkového fondu na město Kladruby 

 ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby, náměstí 

Republiky 89, Kladruby a P. S., Stříbro o odkoupení p.p.č. 2493/ 14 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra o výměře 694 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita 
Kladruby západ – II. etapa) 

 

Rada města schválila záměr : 

 Zveřejnění prodloužení nájemních smluv na nebytové prostory: 

- M. Švarcová, Revoluční 80 – KD – prodloužit do 31. 12. 2020 
- Rybářský kroužek, Kostelní 99 – 1 místnost – prodloužit do 31. 12. 2020 
- Včelařský kroužek, náměstí Republiky 85 – bývalá prodejna – 31. 12. 2020 
- ČRS, MO Stříbro, Kladruby – bývalá vodárna – prodloužit do 31. 12. 2021 
- MS Lověna Vrbice, Vrbice 19 – 1 místnost – prodloužit do 31. 12. 2021 

 
 
 

Zasedání rady města dne 25. 9. 2019 
 

Rada města vzala na vědomí: 

 Zápis z 1. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura 

lokalita Kladruby západ – II. etapa“ ze dne 20. 9. 2019 

 Žádost S. E., Stříbro o změnu funkčního využití ploch v ÚP obce Kladruby 
na p.p.č. 137/ 36 a 137/ 41 v k.ú. Kladruby u Stříbra na bydlení. 
Projednáno komisí rozvoje dne 25. 9. 2019 

 Oznámení o zahájení územního řízení (po předchozím opakovaném 

přerušení územního řízení) společností SEG, s.r.o., zastupující společnost 
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ČEZ Distribuce o umístění stavby Vrbice u Stříbra, TC, Č.P. 26 – DTS, v VN 
– výměna trafostanice na pozemcích p.p.č. 58/ 1, 780, 797/ 1, 6/ 1, 43 
v k.ú. Vrbice u Stříbra 

 Žádost F. D., Kladruby o provedení údržby cesty k zahrádkám ve Hřbitovní 
ulici na p.p.č. 1964/ 1 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že město nebude 
předmětnou cestu udržovat, neboť tato cesta slouží jen pro přístup 
na zahrádky 

 Žádost V. N., Kladruby o pořízení změny územního plánu na p.p.č. 202/ 9 

o výměře 33404 m2 a 2543 o výměře 909 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
na manipulaci zemědělských strojů a skladování komodit. Projednáno 
komisí rozvoje dne 25. 9. 2019  

 Žádost O. N., Kladruby o pronájem pozemků p.p.č. 580/ 2 o výměře 1444 

m2 a část p.p.č. 2493/ 1 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem využití jako 
manipulační plocha a jako zahrada – bude provedeno místní šetření 

 Žádost P. a P. K., Kladruby o odstranění lampy veřejného osvětlení před 

domem s tím, že budou projednány možnosti s odbornou firmou provádějící 
údržbu veřejného osvětlení ve městě. Projednáno komisí rozvoje dne 
25. 9. 2019 

 

Rada města schválila: 

 Přijetí dotace pro město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 

a uzavření smlouvy s Plzeňským krajem, Škroupova 18, 306 13 s dotačním 
titulem „Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu s registrovaným 
poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování pečovatelské služby 
na území Plzeňského kraje v roce 2019“ ve výši 50.148,- Kč  

 Objednání zpracování projektové dokumentace bez rozpočtů od Ing. Kateřiny 

Rytířové, Projektování staveb, Brod u Stříbra 65, 349 01 na tyto projekty: 
- Oprava hřbitovní zdi Kladruby za cenu 24.000,- Kč bez DPH 
- Oprava terasy u bytu v MŠ za cenu 3.000,- Kč bez DPH 
- Výstavba garáže pro SDH za cenu 30.000,- Kč bez DPH + PBŘ 

cca 3.000,- Kč (bez správního poplatku – ten hradí objednavatel) 

 Dohodu o uznání dluhu se splátkovým kalendářem mezi městem Kladruby, 

náměstí Republiky 89, Kladruby a L. a M. J., Kladruby ve výši 16.500,- Kč 

 Zařazení žádosti J. B., Praha do seznamu žadatelů o byt v DPS 

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

 Zařazení žádostí do seznamu žadatelů o byt: 

- B. Š., Kladruby 
- Z. H., Kladruby 
- F. K., Kladruby 
- J. N., Milevo 

 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 10. 2018 na akci 

„Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 2508 – Kladruby“ – 
prodloužení termínu dokončení díla do 31. 10. 2019 z důvodu posunutí 
předpokládaného termínu pro uložení vytěženého sedimentu a časového 
posunu sklizně obilí na pozemku p.p.č. 2510 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
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 Zakoupení stanu od firmy WEBTIP, s.r.o., Křimická 79, Plzeň 318 00. 
Jedná se o Party stan Premium 6 x 12 m, bílá barva, za cenu 28.385,- Kč 
včetně DPH 

 Organizační zabezpečení zastupitelstva města na den 16. 10. 2019 

 Nové platové zařazení ředitelky ZŠ s platností od 1. 9. 2019, platová třída 

13, stupeň 7 
 

Rada města neschválila: 

 Podporu projektu Stopy bezpečí, s.r.o., Za Tratí 752/ IV, Klatovy 339 01 – 

„Řekni šikaně NE!“ Jedná se o finanční podporu vydání publikace 
s následnou možností prezentace města v brožur 

 

Rada města doporučila: 

 ZM schválit priority přípravy a realizace plánu společných zařízení v rámci 

pozemkové úpravy v k.ú. Kladruby u Stříbra v tomto pořadí: 
- VKP 2 – rybníky u křižovatky Brod + DOn 27 – doplňková cesta, řešení 

přístupů k pozemkům nad soustavou rybníčků 
- Poldr u křižovatky Brod x Benešovice 
- Příkop nad plánovanou zástavbou nad poštou směr Stříbro 

 ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby, náměstí 
Republiky 89, Kladruby a V. a S. Š. o odkoupení p.p.č. 2493/ 26 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra o výměře 1002 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita 
Kladruby západ – II. etapa) 

 ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby, náměstí 
Republiky 89, Kladruby a A. S., Kladruby o odkoupení p.p.č. 580/ 153 
a 2493/ 35 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 620 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 
+ DPH (lokalita Kladruby západ – II. etapa) 

 ZM schválit uzavření dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem 

mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a V. K., Kladruby 
ve výši 50.117,- Kč 

 ZM uzavření pachtovní smlouvy s V. B., Milevo na propachtování p.p.č. 

2011 o výměře 6580 m2 v k.ú. Milevo za účelem sečení trávy a sušení sena 
s podmínkou využití pouze na sečení trávy, šetrný pokos trávy kolem 
stromů, nepoužívat jako pastvu a pozemek nesmí být oplocen; s platností 
od 1. 1. 2020 do 30. 8. 2022 za cenu 2.500,- Kč/ 1 ha/ 1 rok 

 
Rada města pověřila: 

 Místostarostu Matěje Havránka účastí na jednání valné hromady 

Honebního společenstva Kladruby – část Vrbice dne 14. února 2019 
od 16:30 hod. 

 
Rada města neměla námitek: 

 K  záměru předloženému Ing. Jiřím Kollertem na akci „Rozšíření nabídky 

produktů PHM“, v areálu odpočívky D5 Kladruby směr Rozvadov. Jedná se 
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o rozšíření nabídky produktů pohonných hmot o LNG/ L-CNG (zkapalněný 
zemní plyn). Projednáno komisí rozvoje dne 25. 9. 2019 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Kladruby – Revoluční 79, 
změna využití části stavby“, vlastník nemovitosti V. P., Kladruby. 
V prostorách bude zřízena prodejna potravin s běžným zbožím. Projednáno 
komisí rozvoje dne 25. 9. 2019 

 K předložené projektové dokumentaci pro řešení stavebních úprav 

rekreačního objektu evidenční číslo 28, Brod u Stříbra – Výrov, vlastník 
nemovitosti L. B., Planá. Projednáno komisí rozvoje dne 25. 9. 2019 

 K předložené projektové dokumentaci novostavby RD na p.p.č 2493/ 8 

v k.ú. Kladruby u Stříbra, vlastník pozemku R. D., Stříbro. Projednáno 
komisí rozvoje dne 25. 9. 2019 

 K vydání územního rozhodnutí o umístění stavby „Boxy pro koně a kryté 

hnojiště“ na p.p.č. 2368 v k.ú. Kladruby u Stříbra, vlastník pozemku P. Š., 
Kladruby, s tím, že požadujeme zabezpečit hnojiště tak, aby nedocházelo 
k průsaku do spodních vod či případnému znečištění nedalekého vodního 
toku. Stavby budou umístěné v co možná největší možné vzdálenosti 
od okolní zástavby 

 

Rada města uložila: 

 Finančnímu výboru zpracovat návrh na možnost zhodnocení finančních 

prostředku na účtech města 
 
 
 

Zasedání rady města dne 7. 10. 2019 
 

Rada města vzala na vědomí: 

 Zápis č. 8/ 2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 
25. 9. 2019 

 Zápis č. 04/ 19 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného 

25. 9. 2019 

 Ukončení zasílání tištěné formy publikace „Sbírka zákonů“ k 31. 10. 2019 

 Žádost L. Ž., Kladruby o pořízení změny územního plánu v Revoluční ulici 

360 – 367 na nájezdy k nemovitostem, s tím, že toto není předmětem změny 
ÚP. Tento problém musí řešit společně vlastníci dotčených pozemků – 
zajištění projektové dokumentace + stanovisko DI Policie ČR 

 Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem 
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a G. B. Š., Stříbro. Předmětem 
smlouvy je pozemek p.p.č. 2493/ 17 v k.ú. Kladruby u Stříbra – Kladruby 
západ – II. etapa, s tím, že bude vrácena záloha ve výši 50.000,- Kč 

a pozemek bude nabídnut dalšímu žadateli 

 Odstoupení od smlouvy o smlouvě budoucí kupní uzavřené mezi městem 
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a P. K., Kladruby. Předmětem 
smlouvy je pozemek p.p.č. 2493/ 18 v k.ú. Kladruby u Stříbra – Kladruby 
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západ – II. etapa, s tím, že bude vrácena záloha ve výši 50.000,- Kč 
a pozemek bude nabídnut dalšímu žadateli 

 Žádost P. K., Kladruby o prořezání rozvětvených větví a celkové úpravy 
koruny dubu, který roste pod kostelem. Jako důvod uvádí možnost pádu 
větví a ohrožení novostavby RD na p.p.č 77/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra, 
s tím, že se v obci provádí údržba stromů dle potřeb a stavu dřevin 

 Zápis z 2. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura 

lokalita Kladruby západ – II. etapa“ ze dne 04. 10. 2019 
 

Rada města schválila: 

 Navýšení počtu dětí ve 3. třídě ZŠ v Kladrubech na 32 žáků  

 Cenovou nabídku a následné objednání opravy fasády domu na náměstí 

Republiky 36 v Kladrubech od Otto Hilf, malířské práce, Vodičkova 639, 
Stříbro za cenu 6.210,- Kč včetně DPH 

 Platební kalendář v souvislosti s plněním Příkazní smlouvy pro výkon 

technického dozoru stavebníka a zajištění činnosti koordinátora BOZP 
pro stavbu „Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ – 
II. etapa“ – schválení měsíční výše fakturace 

 Odstranění hnízd jiřiček na domu náměstí Republiky 85, Kladruby 

 Uzavření dohody o uznání dluhu za nájemné z bytu se splátkovým 

kalendářem mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a 
V. P., Kladruby ve výši 24.727,- Kč 

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

 Zařazení žádosti D. J., Kladruby do seznamu žadatelů o byt v DPS 

 Přidělení bytu 2+1 v DPS v tomto pořadí: 
- Manželé D., Kladruby 
- Manželé S., Kladruby 
- C. P. a K. D., Zhoř 
- Manželé M., Zhoř 

 Podání žádosti o dotaci na akci „Optimalizace vodního režimu malé vodní 

nádrže“ na p.p.č. 31 v k.ú. Vrbice u Stříbra do programu Ministerstva 
zemědělství, podpora opatření na drobných vodních tocích a malých nádržích  

 Osazení sprchového koutu do bytu č. 2 na náměstí Republiky 86, Kladruby 

za cenu do 11.000,- Kč + cena práce 

 Příspěvek (darovací smlouva) na konání pochodu Kladrubská desítka 

ve výši 3.000,- Kč pro obec Hněvnice 
 

Rada města doporučila: 

 ZM schválit uzavření pachtovní smlouvy mezi městem Kladruby, náměstí 

Republiky 89, Kladruby a O. N., Kladruby za účelem manipulační plochy 
(uložení stavebního materiálu) na propachtování části p.p.č. 580/ 2 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra o výměře 500 m2 za cenu 0,50 Kč/ 1 m2/ 1 rok 
s platností do 31. 12. 2020 

 ZM neschválit žádost Ing. T. T. Plzeň o odkoupení pozemků p.p.č. 1898 
o rozloze 340 m2, p.p.č. 1899 o rozloze 212 m2 a p.p.č. 1901 o rozloze 
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260 m2 vše v k.ú. Brod u Stříbra (osada Výrov), pozemky navazují 
na pozemek p.p.č. 1900, který je ve vlastnictví p. T. Požadované pozemky se 
nacházejí podél komunikace – v případě provádění úprav komunikace by 
byl problém s vlastnictvím pozemku, jedná se o záplavové území 

 

Rada města (valná hromada Kladrubských lesů, s.r.o.) doporučila: 

 ZM schválit bezúročnou půjčku Kladrubským lesům, s.r.o. ve výši 
600.000,- Kč od města Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby na režie 

do konce roku 2019. Bezúročná půjčka se poskytuje na dobu 1 roku. 
Splatnost do 31. 12. 2020 

 Snížení ceny nájemného Kladrubským lesům, s.r.o. s platností od 1. 1. 2020 
- pilnice – snížení o 90% – celkové roční nájemné 33.935,- Kč 

- les – snížení o 70% – celkové roční nájemné 148.599,- Kč 
- kanceláře – snížení o 60% – celkové roční nájemné 50.400,- Kč 

 ZM schválit posunutí splatnosti nájmu Kladrubským lesům, s.r.o. za měsíce 

10, 11, 12/ 2019, a to do 30. 3. 2020 

 
 
 

Zasedání zastupitelstva města dne 21. 8. 2019 
 
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 

 Zápis č. 03/ 19 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby ze dne 

22. 5. 2019 

 Protokol o výsledku následné veřejnosprávní kontroly na místě u města 
Kladruby – účel dotace – nákup nového dopravního automobilu 

pro jednotku JSDH Kladruby  

 Zápis č. 6/ 2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby ze dne 
29. 5. 2019  

 Zápis č. 7/ 2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

26. 6. 2019  

 Protokol o kontrole na výkon matriční agendy u Městského úřadu Kladruby 

– sbírka listin ročník 2018 
 

Zastupitelstvo města schválilo: 

 Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 29. 05. 2019 

 Program zastupitelstva města 

 Návrhovou komisi v tomto složení: Mgr. Vladimír Šmahel, Radek Kuvík, 

Mgr. David Blažek 

 Ověřovatele zápisu: Ing. Ivana Strachotová, Josef Větrovec 

 Zapisovatele průběhu zasedání: Kateřina Hlinková 

 Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění 
usnesení  

 Poskytnutí příspěvku Jiřímu Čechurovi na vydání publikace „Historie 

Norimberské a Řezenské cesty na území západních Čech“ ve výši 40.000,- Kč  
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 Rozpočtové opatření č. 3/ 2019 ze dne 7. 8. 2019  

 Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu 

o právu provést stavbu č. IV-12-0013490/ VB/ 1 – stavba Vrbice u Stříbra, 
TC, č.p. 26, DTS, vVN s firmou SEG, s.r.o., Skladová 4, Plzeň 326 00 – nové 
kabelové vedení NN, rozpojovací skříň, jednorázová výše náhrady 1.000,- Kč 
bez DPH 

 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Kladruby, 

náměstí Republiky 89, Kladruby a V. B. Plzeň, a E. Š. Sadská, ohledně 
odkoupení p.p.č. 2493/ 9 a 2493/ 10 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 
660 m2 a 670 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita Kladruby západ – 
II. etapa) 

 Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Kladruby, 

náměstí Republiky 89, Kladruby a T. K. Planá, a P. S., Kladruby ohledně 
odkoupení p.p.č. 2493/ 20 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1114 m2 
za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita Kladruby západ – II. etapa) 

 Pronájem části p.p.č. 1957/ 33 v k.ú. Kladruby u Stříbra s výměrou 

cca 50m2 J. a J. K., Kladruby za účelem uložení dřeva na dobu 3 let 
za cenu 50,- Kč/ rok pod podmínkou neoplocení pozemku a zákazem 
kácení stromů 

 Odprodej pozemků p.p.č. 185/ 98 (výměra cca 87 m2), p.p.č. 178/ 43 
(výměra cca 6,5 m2), p.p.č. 178/ 36 (výměra cca 3,5 m2) v k.ú. Kladruby 
u Stříbra A. D., Kladruby za cenu 90,- Kč/ m2 + náklady spojené s prodejem 
pozemku (spoluvlastnický podíl ½ k celku) 

 Odprodej pozemků p.p.č. 185/ 98 (výměra cca 87 m2), p.p.č. 178/ 43 
(výměra cca 6,5 m2), p.p.č. 178/ 36 (výměra cca 3,5 m2) v k.ú. Kladruby 
u Stříbra H. K., Kladruby za cenu 90,-Kč/ m2 + náklady spojené s prodejem 
pozemku (spoluvlastnický podíl ½ k celku) 

 Odkoupení pozemku p.p.č. 133/ 10 v k.ú. Pozorka u Kladrub od firmy 

ZEVYP – pozemky, s.r.o., Pozorka 52, Kladruby o výměře 13 m2 za cenu 
50,- Kč/ m2 do vlastnictví města Kladruby 

 Pronájem pozemků p.p.č. 1962 (výměra cca 690 m2 – travní porost), p.p.č. 

1957 (výměra 315 m2 – trvalý travní porost), p.p.č. 1958 (výměra 970 m2 – 
lesní pozemek) vše v k.ú Brod u Stříbra Mgr. T. S. a J. S., Kladruby za cenu 
0,50 Kč/ 1 m2 na dobu 5 ti let 

 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby, 

náměstí Republiky 89, Kladruby a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/ 96, Klíše, 
Ústí nad Labem 400 01 za účelem přístupu a provozování uloženého 
plynárenského zařízení na p.p.č. 131/ 2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, číslo 
stavby – 9900073159 a 9900073171. Výše jednorázové náhrady bude činit 
500,- Kč bez DPH, za každou stavbu (přípojka plynu pro č.p. 355 a 356 
Zadní ulice) 

 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby, 

náměstí Republiky 89, Kladruby a GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 
Ústí nad Labem 400 01 za účelem přístupu a provozování uloženého 
plynárenského zařízení na p.p.č. 2061/ 1 v k.ú. Kladruby u Stříbra, číslo 
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stavby – 9900081695. Výše jednorázové náhrady bude činit 500,- Kč 
bez DPH (přípojka plynu pro posilovnu) 

 Uzavření kupních smluv o prodeji pozemků určených k výstavbě RD 
v Kladrubech, lokalita západ II. etapa, se kterými již byly uzavřeny smlouvy 
o smlouvě budoucí kupní. 

 

pracovní číslo pozemku p.p.č. výměra 

23 2493/ 27 845 

24 2493/ 28 795 

25 2493/ 29 1035 

26 2493/ 30 960 

27 2493/ 31 961 

28 2493/ 32, 580/ 156 855 + 125 

29 2493/ 33, 580/ 155 790 + 57 

30 2493/ 34, 580/ 154 513 + 159 

31 580/ 153, 2493/ 35 440 + 180 

32 580/ 152 578 

33 580/ 151, 580/ 148 557 + 372 

34 580/ 150, 580/ 147 653 + 307 

35 2493/ 10, 580/ 149,604/ 1 670 

36 2493/ 9 660 

37 2493/ 8 660 

38 2493/ 7 660 

39   

40   

41 2493/ 12 726 

42 2493/ 13 653 

43   

44 2493/ 15 734 

45 určeno pro zeleň  

46 2493/ 17 866 

47 2493/ 18 935 

48 2493/ 19 985 

49 2493/ 20 1112 

50 2493/ 21 1451 
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51 2493/ 22 1143 

52 2493/ 23 1010 

53 2493/ 24 965 

54 2493/ 25 929 

55 2493/ 26 1002 

 

 Odepsání dluhu na nájemném z důvodu zastavení dědického řízení 
po zemřelé V. O., naposledy bytem Kladruby, dluh ve výši 43.427,-Kč, 

dědické řízení bylo zastaveno pro nemajetnost zemřelé 

 Uzavření pachtovních smluv za účelem provozování zemědělské činnosti 
na pozemky v k.ú. Brod u Stříbra, seznam pozemků viz. příloha, seznam 

pachtýřů viz. příloha včetně výše nabídnuté ceny ročního pachtovného 
s platností od 1. 11. 2019 do 31. 8. 2024  

 

číslo 
parcely 

výměra 
(m2) 

poznámka 
Cena 

Kč/ ha/ rok 
 

KN 1075/1 6 940   6 200  

KN 1453 2 715   4 150 žádá část 

KN 1701 6 404   4 150 žádá část 

KN 1703 3 902   4 150 žádá část 

KN 1707 4 245   5 150  

KN 1709 11 980   4 150 žádá část 

KN 1713 3 695   4 150 žádá část 

KN 1719 11 883   4 150  

KN 1744 2 624   3 000  

KN 1749 18 463   5 200  

KN 1764 2 883   4 150 žádá část 

KN 1775 29 494 pronájem části pozemku 5 200 žádá 1,44 ha 

KN 1783 6 529 pronájem části pozemku 4 150 žádá část 

KN 1784 7 679   3 000  

KN 1786 14 227   3 000  

KN 1812 14 065   3 000  

KN 1824 7 786 pronájem části pozemku 4 150 žádá část 

KN 1825 10 743   5 200  

KN 1827 11 575 pronájem části pozemku 3 000  

KN 1834 2 486   5 150  
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KN 1854 13 269   6 200 žádá 0,3638 ha 

KN 1857 2 202   bude dále řešeno 
jediný možný přístup 
je z pozemků Agroned 

KN 1874 54 696   6 200  

KN 1911 22 699 pronájem části pozemku 4 150 žádá část 

KN 1914 64 199   6 200  

KN 1923 6 055   6 200  

KN 1926 2 453 pronájem části pozemku 4 150 žádá část 

KN 1928 6 655 pronájem části pozemku 4 150 žádá část 

KN 1930 1 900   4 150 žádá část 

KN 1932 130 687   6 200  

KN 1933 31 372   6 200  

KN 1934 17 223   6 200  

KN 1938 19 708   5 150  

KN 1939 6 512   6 200  

KN 1940 9 751   6 200  

KN 1942 5 081   5 150  

KN 1943 344 647   6 200  

KN 1946 47 940   6 200  

KN 1961 2 228   5 200  

KN 1962 16 368 pronájem části pozemku 5 200 žádá 1,2 ha 

KN 1970 960   6 533  

KN 1971 65 945   6 533  

 

 Uzavření pachtovní smlouvy za účelem provozování zemědělské činnosti 

na pozemek p.p.č. 2100 v k.ú. Milevo o výměře 8061 m2 se Z. Z., Milevo 11 
za cenu 2500,- Kč/ 1ha/ 1 rok, přestože jiná nabídka byla za vyšší cenu, 
ale není zde zajištěn přístup 

 Uzavření pachtovní smlouvy za účelem provozování zemědělské činnosti 

na pozemek p.p.č. 2005/ 2 v k.ú. Milevo o výměře 9758 m2 s firmou Farma 
Kučera, s.r.o., Hradiště 11, za cenu 3000,- Kč/ 1 ha/ 1 rok, neboť pozemek 
přímo navazuje na pozemek, který již obhospodařuje, a v terénu nejsou 
znatelné hranice pozemku 

 Prohlášení o převzetí závazků v souvislosti s převodem majetku státu 
na jiné osoby (Státní pozemkový úřad) k pozemkům p.p.č. 202/ 20, 2185/ 2, 
2185/ 3, 2232, 2231, 2233 v k.ú. Kladruby u Stříbra, p.p.č. 1950/ 5 v k.ú. 
Milevo, p.p.č. 179/ 21 v k.ú. Tuněchody u Stříbra 
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 Uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 
Nýrsko 340 22 na veřejnou zakázku „Technická a dopravní infrastruktura 
lokalita Kladruby západ – II. etapa“ s nejnižší cenovou nabídkou 
19.870.499,96 Kč bez DPH. 
 

Zastupitelstvo města neschválilo: 

 Odprodej pozemku p.p.č. 582/ 21 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 

1180 m2 M. K., Kladruby, RM trvá na nájemním vztahu 

 Odprodej objektu staré vodárny Českému rybářskému svazu, z.s., Stříbro 

s tím, že pokud prokáží potřebu investic, je možné jednat o finanční 
spoluúčasti města 

 

Kateřina Hlinková 
 
 

Povinnost čipování psů: 

 
Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona 

č. 302/ 2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky 
mikročipem. Od tohoto dne bude povinné očkování psa proti vzteklině platné 
pouze v případě, že je pes označený mikročipem.  

Mikročipem nemusí být označeni psi, kteří mají jasně čitelné tetování 
provedené před 3. 7. 2011. 

Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději v době prvního očkování 
proti vzteklině (tedy nejpozději v půl roce věku). 

Jedná se o jednorázový úkon srovnatelný s injekční aplikací. Mikročip 
o délce cca 1 cm je umístěn v aplikační jehle a je sterilně aplikován do podkoží 
zvířete. Obal mikročipu je vyroben z biokompatibilních materiálů, na které 
organismus zvířete nereaguje jako na cizí těleso. Mikročip je pouze pasivním 
nosičem informace, neobsahuje žádný vlastní zdroj energie. Aktivovat mikročip 
umí jen speciální čtecí zařízení. 

Za psa bez označení bude od roku 2020 hrozit správní řízení s uložením 
až 20tisícové pokuty, protože na psa bude pohlíženo, jako kdyby neměl platné 
očkování proti vzteklině. 

V pátek 8. 11. 2019 od 16:00 hodin na náměstí v Kladrubech probíhat 

čipování psů. 9. 11. 2019 proběhne čipování v Milevě s upřesněním času. 
Prosíme majitele psů o předložení očkovacího průkazu s vyplněnými údaji 
o majiteli – jméno a příjmení, adresa a telefon.  

Cena čipu je 500,- Kč s tím, že čip bude zaveden do komorového registru. 
 

Kateřina Hlinková 
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Výprodej nepotřebného, neinventarizovaného stavebního 
materiálu na technických službách 

 
V sobotu 16. 11. 2019 proběhne od 8:00 do 13:00 výprodej stavebního 

materiálu v areálu technických služeb v Zadní ulici před truhlárnou.  
K prodeji: kameny, betonové jehlany, traverzy, betonové roury, dlažba 

(20 x 20, 30 x 30), žulové kvádry, šamotové cihly, hřebenáče, cihlové kostky. 
Odvoz zakoupeného materiálu si zajišťuje kupující ihned v den prodeje 
a po úhradě kupní ceny. 

 

 Matěj Havránek 
 
 
 

Blahopřání a poděkování 
 
Karel Touš je významnou osobností Kladrub, 

k místnímu dění přispívá již několik desítek let, 
nejdříve jako učitel, posléze ředitel ZŠ. Do svých 
žáků vkládal lásku k hudbě, která mu je celý život 
blízká a díky které rozdává radost ještě dnes např. 
při oživeném betlému na klášteře.  

Dlouhá léta se věnoval práci matrikáře, za což 
získal četná ocenění. Pravidelně se účastnil vítání 
občánků a svatebních obřadů, které doprovázel 
hrou na harmonium (varhany). 

Karel Touš oslavil v říjnu úctyhodné 
90. narozeniny.  

 
 

„Vážený pane Touši, 
chtěli bychom Vám tímto poděkovat za vše, co jste pro nás všechny 

udělal a stále děláte! Popřát pevné zdraví, i přes občasné zdravotní 
komplikace přicházející s přibývajícími léty, neutuchající optimismus 
a chuť rozdávat lidem radost v podobě hudby, tak jako rozdáváte 

doposud. Těšíme se při další příležitosti na viděnou.“ 
 
 
K tomuto významnému jubileu obdržel Karel Touš symbolický dar ve formě 

dárkového certifikátu na adopci píšťaly H19 dis1 ve znovuobnovovaných 
Svatovítských varhanách. Jméno Karel Touš bude navždy jejich součástí. 

 
Městský úřad Kladruby 

Sbor pro občanské záležitosti 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 

 
 

Základní škola informuje: 
 

Střípky ze ZŠ… 
 

 2. 9. byl zahájen nový školní rok – opět před školou 

„U Kaštanu“. V letošním školním roce nastoupilo 
30 prvňáčků a celkový počet žáků na začátku 
školního roku 2019 – 20 dosáhl počtu 228.  

 také v učitelském sboru nastaly změny – odešel p. učitel Kasal a nastoupily 
dvě nové paní učitelky – Mgr. Dana Jáchimová /4. třída/ a Bc. Markéta 
Kučerová /Hv 5 – 9/… 

 6. 9. se konal orientační běh smíšených družstev /1. – 9. třída/… 

 17. 9. začala ve škole topná sezóna… 

 20. – 21. 9. se konal seznamovací pobyt šesťáků v Konstantinových Lázních… 

 26. 9. vyjeli druháci a třeťáci na exkurzi do Kladské u Mar. Lázní… 

 8. 10. navštívili žáci 9. třídy SOŠ ve Stříbře, kde byl nejen pro ně připraven 

program „Škola jinak“… 

 11. 10. si deváťáci prohlédli hornický skanzen ve Stříbře v rámci 

přírodopisné exkurze… 

 15. 10. odpoledne se konal den cyklistiky pro druhý stupeň, další dny pak 

na dopravním hřišti pilovali své znalosti a dovednosti žáci z prvního stupně … 

Pavel Nový 
 

 
Orientační závod 

 
V pátek 6. září se tak jako každý rok konal tradiční orientační závod. Učitelé 

si pro žáky připravili netradiční úkoly. Bylo 10 stanovišť a soutěžilo 16 týmů. 

Kapitáni byli jako každý rok deváťáci. Orientační závod se připravuje už několik 
let vždy na začátku září jako „uvítací soutěž“. Účastní se celá škola. Některé 
úkoly jsou těžké a některé zase takové, které zvládne určitě každý. Orientační 
závod je hlavně o dobré spolupráci a o tom, abychom si dokázali všichni poradit 
a rozumně se domluvit. Tentokrát jsme na začátku dostali mapu a instrukce 
ohledně trati, kterou nikdo z týmu neznal, a vyrazili jsme. Na konci se vyhlásily 
výsledky a první tři týmy dostaly malou odměnu. 

Bylo to zábavné a myslím, že to skoro každého bavilo. Počasí nám hezky 
vyšlo, nebylo ani horko a ani nepřešlo.  
 

Barbora Budínová, IX. 
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Škola jinak 
 

V úterý 8. 10. nás (a další deváťáky z okolí) SOŠ Stříbro pozvala, aby nám 
ukázala, jaký výběr oborů mají a čím se zabývají. Jsou tam 4 obory: agropodnikání, 
přírodovědné lyceum, informační technologie a veřejnosprávní činnost. 

V oboru agropodnikání jsme zjistili, jak se vyrábí sýr, a mohli jsme si to 
i vyzkoušet. Také nám ukázali, jaké zemědělské stroje používají na místním 
poli, kde mají jejich studenti praxe. Další z oborů je přírodovědné lyceum, kde 
nás zavedli do učebny chemie a předváděli různé chemické pokusy, které jsme 
si mohli zkusit, např. oheň na dlani, umělá krev z filmů, nebo jsme se také 
dozvěděli, jak vzniká ohňostroj. V oboru informační technologie jsme si pouštěli 
video, jak vzniká 3D model auta. A nakonec v oboru veřejnosprávní činnost, 
která se zabývá úředními věcmi, jsme se dozvěděli něco o policii, státních 

symbolech a mnoho dalšího. Bylo to hodně zajímavé. 

Isabela Igerská, IX. 
 
 

Exkurze do prokopské štoly 
 

11. října v pátek jsme vyrazili s panem učitelem Cvrkem do stříbrského 
hornického skanzenu Prokop, byla to exkurze v rámci výuky přírodopisu. 
Cestou tam jsme jeli linkovým autobusem, když jsme přijeli do Stříbra, šli jsme 
si ještě nakoupit, abychom na zpáteční cestu a prohlídku skanzenu načerpali 
dost sil. Když jsme došli ke skanzenu, čekali jsme asi 20 minut, protože pan 
průvodce si myslel, že jdeme až od 9:00… Když už jsme byli uvnitř, odložili jsme 
batohy, vzali si helmy a šli jsme na chladnou prohlídku skanzenu. Po cestě byly 
figuríny zobrazující tehdejší dělníky, někteří byli tak schovaní, že jsme se jich 
občas lekli. V polovině prohlídky jsme zašli do úzkých a nízkých uliček, někteří 
ze spolužáků se zde museli celou dobu krčit, my menší jsme měli výhodu. Když 
jsme došli na konec, odložili jsme helmy a vzali batohy a vyrazili pěšky zpět. Po 
cestě do Kladrub jsme sbírali houby s panem učitelem, rozdělili jsme se na dvě 
skupiny, ta první nám utekla a čekala na nás u hřbitova. Když jsme dorazili 
k té první skupině, vydali jsme se společně do školy a dali si rozchod. Tahle 
exkurze se mi moc líbila.  

Klára Budínová, IX. 
 

 
Den cyklistiky 

 

I letos se konal den cyklistiky. Žáci prvního stupně jezdili ve čtvrtek 17. 10. 
na dopravním hřišti a druhý stupeň se v úterý 15. 10. rozdělil na 2 skupiny. 
Kdo chtěl, mohl jet na cyklovýlet po okolí. Zbytek zůstal ve škole, kde byly 
připraveny tři stanoviště, na kterých jsme se střídali. V tělocvičně byla první pomoc, 
před školou jízda zručnosti, kde byly rozestaveny různé překážky a žáci mezi 
nimi museli projíždět, na školním dvoře žáci řešili jednoduché dopravní situace.   
 

Anna Kokrmentová, VIII. 
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Mateřská škola informuje: 
 
 

Děti na výstavě 
 
Děti z naší mateřské školy navštívily výstavu fotografií, obrazů, keramiky 

a kreativní tvorby na Staré poště. Postupně se vystřídaly všechny tři třídy – 
Sluníčka, Koťata, Broučci a Berušky. Po pozorném prohlédnutí vystavených 
prací děti určovaly, který exponát se jim nejvíce líbil. Pro někoho to bylo těžké 
rozhodování, protože zajímavých fotografií bylo tentokrát opravdu hodně. 
Dokonce jsme na několika fotech našli dědečky, babičky, taťky, mamky, 

sourozence a kamarády. Kluci obdivovali obrázky aut nebo bouřkových mraků, 

holčičky více zajímaly třpytivé náramky, korálky a keramická zvířátka, hlavně 
kočky. 

Děkujeme autorům a hlavně pořadatelům za pěkný zážitek. 
 

Zuzana Křížová 
 

 
Foto: Děti z MŠ na výstavě na Staré poště 
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Drakiáda 

 
Letošní drakiáda se uskutečnila ve středu 16. 10. 2019. Od rána počasí 

zkoušelo naši trpělivost, jestli náhodou akci nezrušíme. Ale my jsme vydrželi 
a odměnou nám byl svěží vítr se sluníčkem. Draci létali bez velkého 
přemlouvání skoro až do nebe. S dětmi přišli rodiče i babičky, dědečkové, tety… 
a všichni byli spokojeni. Na rozloučenou byl každý dětský účastník drakiády 
odměněn medailí, diplomem a lízátkem. Odměnou všem dospělým byl pohled 
do rozzářených dětských očí.  

Děkujeme všem za účast a pěkné odpoledne! A přejeme vám všem krásný 
podzim plný zážitků, třeba i při pouštění draků s vašimi dětmi! 

 

 Marcela Jandíková, Eva Pomyjová 
 

  
   Foto: Drakiáda pro děti z MŠ a jejich rodiče 

 
 

Zubní hygiena v MŠ 
 
V květnu nás navštívila paní Jana s programem, který se týkal zubní 

hygieny u dětí. Slíbila, že svoji návštěvu zopakuje na začátku školního roku 
s novou pohádkou, a svůj slib splnila. 
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Děti si měly do MŠ přinést zubní kartáček, a ještě než se seznámily 
se správnou technikou čištění zubů, vyslechly si pohádku „O Štěpánovi“. Kluk 
Štěpán si špatně čistil zuby, nebo vůbec ne, a proto přišla na pomoc „borůvková 
tableta“. Ta odhalila špatně vyčištěné Štěpánovy zuby. 

Tuto tabletu si děti vyzkoušely samy na sobě a paní Jana tak poznala, kdo 
si zoubky čistí dobře a kdo potřebuje trošku pomoci. Dětem předvedla správnou 
techniku čištění zubů, kterou si děti procvičily. 

Děti se velice snažily a zuby důkladně čistily a přislíbily, že o ně budou 
dobře pečovat i doma. Další návštěva paní Jany proběhne na jaře. Koťata, 
Sluníčka i Broučci s Beruškami se nemohou dočkat. 

 

                                                 Šárka Ježová, Petra Kertysová 
 

  
  Foto: Program o zubní hygieně v MŠ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zprávičky ze školičky:  
 

 Vedení mateřské školy po paní Aleně Medové převzala paní Pavlína Tvrzová. 

 Rodiče se s ní mohli seznámit na schůzce dne 5. 9. 2019. Diskutovalo se 

nad některými body školního řádu. 

 Paní ředitelka společně se všemi učitelkami představila plány a záměry 

do nového školního roku 2019/ 2020. 

 

Pavlína Tvrzová 
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ZUŠ informuje:  
 

Připravované akce ZUŠ 
 

Zveme všechny na vánoční akce, které připravují žáci z kladrubské pobočky ZUŠ: 
 

 1. 12. v 18:00 – Slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí 
Všechny děti ze ZUŠ vám zahrají a zazpívají u stromečku vánoční 
písně a koledy 
 

 17. 12. v 17:12 – Vánoční koncert ZUŠ 
V sále Regionálního muzea Kladrubska se představí mladí umělci 
ve hře na flétny, kytary, klávesové nástroje, aby vás svou vánoční 

hudbou příjemně naladili na nadcházející svátky. 
 

 22. 12. v 15:00 – Vánoční koncert Cavally 
V kostele Nanebevzetí Panny Marie – Klášter Kladruby se koná již 
tradiční vánoční koncert, tentokrát na téma evropské koledy 
a písně. Uslyšíte méně známé vánoční písně. Jako host vystoupí 
známá písničkářka Eva Cendors z Francie se svými 
francouzskými vánočními písněmi a šansony. 

 
 

… a ještě jedna předvánoční...  
 

 Letos bychom chtěli uspořádat ve spolupráci s Regionálním muzeem 
Kladrubska a MěÚ společné zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň. Tato akce 
probíhá již řadu let na mnoha náměstích a návsích Plzeňska. Kladrubské děti 
ze ZUŠ se 10 let pravidelně zúčastňovaly této akce ve Stříbře. Vždy na úvod zahrály 
a zazpívaly koledy a potom si zazpívali všichni společně Nesem vám noviny 
a Narodil se Kristus Pán. A tak jsme si letos řekli – proč to neudělat „doma“... 
Zveme vás tedy – všechny občany Kladrub – ke společnému zpívání koled 
na kladrubské náměstí. Texty dostanete, i něco na zahřátí bude a spolu s přímým 
přenosem Plzeňského rozhlasu utvoříme tisícový sbor spolu s ostatními městy 
a obcemi. Každý z účastníků pak obdrží Pamětní list. Akce se koná 18. 12. od 17:30. 
 

 Stanislava Šmahelová 
 
 

Regionální muzeum Kladrubska informuje: 
                                                                              

V recepci RMK  
 

 V muzeu si můžete zakoupit kalendář na rok 2020. 

 Již měsíc si mohou návštěvníci muzea koupit nově pokřtěnou knihu pana Jiřího 

Čechury Historie Norimberské a Řezenské cesty na území Západních Čech. 

Jiří Šmahel 



INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ      5/ 2019 

 

 

26 

 

Křest knihy Historie Norimberské a Řezenské cesty na území Západních Čech 
 
Dne 20. 9. 2019 jsme měli tu čest spolu s autorem Jiřím Čechurou pokřtít 

v sále muzea jeho nejnovější knihu. Sám autor pohovořil o několikaleté 
a náročné cestě, která k vytvoření tohoto rozsáhlého díla vedla. Jak uvedl 
k označení „místní historik“ se dostal vlastně náhodou a zpočátku nařízením, 
na což se musela většina jeho příznivců a přátel Kladrubské historie v místnosti 
pousmát. K samotnému aktu křtu byla přizvána starostka Kladrub Hana 
Floriánová, starosta Kostelce František Trhlík a za muzeum Jiří Šmahel, kteří 
popřáli knize mnoho zdaru a hojné šíření mezi čtenáři. Poté pokropili knihu 
vodou z nedaleké řeky Úhlavky. Následovalo podepisování knihy autorem 
a příjemné zakončení večera v rozhovorech s panem Čechurou. 

 

Jiří Šmahel 
 
 

Přednáška Zlatá stezka – Mýty a skutečnost 
 
Po nedávném křtu své nové knihy přišel historik Jiří Čechura 18. 10. 2019 

vyprávět o jedné z významných událostí, která se stala v Kladrubech a která ve 
středověku utvářela tvar cest části našeho království. Posluchači vyslechli, proč 
se stezce, která vedla přes Kladruby, říkalo zakázaná a jestli ji tak opravdu 
nazval Karel IV., stejně jako o střetu Kladrubských se Stříbrskými kvůli stavbě 
hradeb v našem městě. Pan Čechura dokonce přednesl báseň, která popisuje, 

jak se Stříbrští se zlou potázali a náramně od nás upalovali, aby si životy 
zachránili. Posluchači se během vyprávění občerstvili a po přednášce násle-

dovala krátká 
diskuze. 

Při zakon-
čení večera po-
zval Jiří Čechura 
ve spolupráci 
s muzeem ná-
vštěvníky na 
příští přednášku, 
která bude po-

jednávat o stře-
dověkém tzv. 

„holokaustu“ 
v okolí Kladrub. 

 

Jiří Šmahel 
 

 
               

 
 

 Foto: Přednáška Jiřího Čechury o Zlaté stezce 
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Klášter informuje: 
 

V letošním roce klášter Kladruby poprvé fungoval v omezeném provozu. 
Nejvíce to samozřejmě zaznamenali návštěvníci prohlídkových tras. 
Návštěvníkům byl po celou sezónu přístupný jen klášterní kostel. Výjimkou 
byly jen mimořádné prohlídky nového konventu. Zbývající historické interiéry 
a expozice – především zimní refektář, expozice sv. Jana Nepomuckého a opatský 
byt – jsme začali připravovat na rekonstrukci, zapůjčené exponáty byly 
navráceny vlastníkům a na kladrubský mobiliář se připravovaly restaurátorské 
záměry, aby mohly být předměty umístěny do nově připravovaných expozic. 

První významná stavební akce začala na začátku letošního roku. Jedná se 

o celkovou rekonstrukci krovů, krytiny a fasád staré prelatury. Tato stavba je 

celá placena z finančních prostředků ministerstva kultury, a pokud vše půjde 
tak, jak má, bude hotova v roce 2021. Opravený krov, ve kterém se nachází 
románské a gotické nálezy z doby před přestavbou klášterního kostela, plánujeme 
zpřístupnit v rámci našeho cyklu mimořádných prohlídek Víme, kudy chodíme… 

Druhou, a svým rozsahem a finančními prostředky ještě větší akcí, je 
projekt „Život v řádu“ v rámci programu IROP. Zde se částka na stavební práce 
pohybuje kolem 100 miliónů korun a z větší části je hrazena z prostředků 
Evropské unie. Rekonstrukcí projde celá budova starého konventu (fary) včetně 
přilehlého rajského dvora a část budovy nového konventu (přízemí a první patro 
východního a severního křídla). V nově opravených prostorách budou 
nainstalovány dvě prohlídkové trasy. První, věnující se životu benediktinů 
v Kladrubech, bude obsahovat rekonstrukci mnišských cel podle dochovaných 
inventářů, nově instalovaný refektář, fraterii, noviciát, rajský dvůr a končit 
bude v klášterním kostele, který ovšem není součástí rekonstrukce. Druhá 
prohlídková trasa představí návštěvníkům rod Windischgrätzů a jeho působení 
v Kladrubech a zahrne také stávající knihovnu. Z důvodu především velké 
administrativní náročnosti projektu jsme museli požádat o prodloužení termínu 
dokončení projektu do konce roku 2021. V současné době probíhá výběrové 
řízení na generálního dodavatele stavebních prací a připravuje se restaurování 
přibližně 150 kusů mobiliáře, které se stanou součástí nových prohlídkových tras. 

Vznik nových expozic a prohlídkových tras je také jedním z důvodů 
pro navrácení barokních soch Matyáše Bernarda Brauna zpět „domů“ do Valče. 
Sochy byly do kláštera v Kladrubech přemístěny po zničujícím požáru 

valečského zámku v roce 1976 proto, aby nedošlo k jejich poškození nebo 
zničení. Valeč prochází v posledních letech postupnou rekonstrukcí a sochám 
již nehrozí žádné nebezpečí, a to je také další důvod. Naopak správa zámku 

připravuje důstojnou prezentaci Braunových originálů v objektu bývalé kovárny. 
Instalace vzniká ve spolupráci s Fakultou designu a umění L. Sutnara v Plzni. 

Ačkoliv se kladrubský klášter nachází v omezeném provozu a v rámci 
prohlídek je pro veřejnost zpřístupněn pouze klášterní kostel, navštívilo jej 
v průběhu letošní sezóny na 13 000 návštěvníků.  

 

Silvie Starchotová 
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DPS informuje: 
 
 

Odpoledne v cukrárně 
 

Jednoho zářijového odpoledne jsme se společně s obyvatelkami DPS 
vypravily do místní cukrárny. Chvíli jsme poseděly, daly si kávu, něco dobrého 
na zub a příjemně si popovídaly. Toto sladké odpoledne se nám všem moc líbilo 
a doufáme, že toto posezení ještě někdy zopakujeme. 

 

pečovatelky Veronika Burešová, Marie Železná 

  
  Foto: Obyvatelky DPS v cukrárně 

 

 

Den otevřených dveří 
 
Dne 8. 10. 2019 se v našem DPS uskutečnil den otevřených dveří v rámci 

celostátního Týdne sociálních služeb. Tato akce byla v dopoledních hodinách 
určena především široké veřejnosti. Každý, kdo měl zájem, se mohl přijít 
podívat a informovat se, jak pečovatelské služby fungují. Odpoledne pak již 
patřilo našim obyvatelům DPS. Sešli jsme se u kávy, čaje, sladkého moučníku 
a měli jsme možnost strávit toto příjemné odpoledne všichni společně 
a vzájemně si popovídat. 

 

pečovatelky Veronika Burešová, Marie Železná 
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Hasičské okénko: 
 

Vážení spoluobčané, 
 

máme za sebou léto a už se trošičku ozývá i podzimní 
počasí, a tudíž jsou za dveřmi Vánoce, z toho důvodu už 
proběhl v hasičárně předvánoční úklid a malování klubovny.  

Vrátím se ještě k soutěži „Kladrubská studna“, která 
proběhla 14. 9. 2019 na fotbalovém hřišti v Kladrubech. 

Zúčastnilo se celkem 7 družstev mužů a 2 družstva žen, 9 družstev mladších 
žáků a 9 družstev starších žáků – takže účast hojná. Družstvo mužů se umístilo 
na 2. místě a družstvo mladších žáků na 5. místě. Každý z týmů tedy potvrdil 

své konečné umístění v celosezónní soutěži „Tachovská liga“. Organizace byla 
náročná, ale využili jsme svých zkušeností z dřívějších ročníků a ze spolupořá-
dání akce „Ahoj prázdniny“ a nával dětí i dospělých jsme zvládli. Touto cestou 
bychom chtěli poděkovat všem sponzorům, městu Kladruby, Krašovská Aktivity 
centrum za zapůjčení nafukovací brány a v neposlední řadě i Renému Kunzovi 
za vynikající polévku. 

Výjezdová jednotka měla od posledního vydání zpravodaje dva výjezdy: 
21. 8. – odstranění stromu v Kladrubech a 30. 9. – odstranění stromu v Brodu 
u Stříbra. 

Na závěr Vám jen popřeji jménem celého sboru klidný vstup do času 
adventního bez potřeby hasičů u vašich vánočních stromečků. 
 

 Kateřina Hlinková 
 

 

Martinská slavnost 2019 
 
Chladná doba podzimu již odpradávna 

nutila lidi, aby si k sobě hledali cestu 
a pomáhali si přečkat období zimy. 
Martinské slavnosti umožňovaly prožít 
lidem pocit vzájemnosti, spojovat je teplem 
v lidských vztazích.  

Na oslavu svatého Martina se konají 

průvody s lucerničkami.  
Na cestu za svatým Martinem se vydáme 

také u nás v Kladrubech. Martinská slavnost 
se uskuteční v sobotu 9. 11. 2019. Sejdeme 
se v 17 hodin na Sulanově statku. S sebou 
si nezapomeňte vzít lucerničku, teplé 
oblečení a obutí, něco na opékání. 

 

Petra Čechurová 
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Sběr víček uzavřen 
 
Víčka jsme začali sbírat někdy v roce 2014. Zpočátku nevinná snaha 

někomu pomoci se za připojení mnoha sběračů rozvinula v docela velkou 
a zajímavou akci. Sbíraly děti z naší ZŠ, kde sběr probíhal formou soutěže 
o nejpilnějšího sběrače s každoročním oceněním všech, kteří chtěli pomáhat. Je 
jasné, že tím žily nejenom děti, ale i jejich rodinní příslušníci. Následně byla 
zřízena u nás v Kladrubech další 2 sběrná místa, aby se mohli podílet i naši 
spoluobčané, a to na městském úřadě a v prodejně COOP (Jednota). No, 
a nakonec jsme jezdili pro víčka i do DDM a také do lékárny Mellisa, kam nosili 
víčka lidé ze Stříbra. Proč také ne, všichni věděli, že veškerá snaha prospěje 

nejenom přírodě, ale hlavně se snažili získat nějaké peníze pro Michalku 

ze Stříbra. Víčka se hromadila a zhruba každých půl roku pro ně přijela firma 
EKODEAL z Českého Těšína a během měsíce přišly i peníze. Vše šlo jako 
po másle, až do roku 2017. Stále nikdo nejel, telefon nikdo nezvedal, až vše 
vysvětlila jednoho dne reportáž v TV. O víčka není zájem z mnoha důvodů. 
Sběrači z celé republiky zažili velké zklamání. Lidé se ptali, co s nasbíranými 
víčky, jak budeme dále pomáhat všem těm, pro které jsme je sbírali? Otázek 
bylo mnoho, ale hlavně když už se někdo našel, kdo by je vykoupil, chtěl víčka 
přivézt, tudíž odvoz na vlastní náklady. Dlouho jsme čekali, jestli se situace 
nezmění, až jsme se rozhodli, že je odvezeme. Nejblíže Kladrub má jedno 
ze svých sběrných míst firma PURUM, které je v Rynolticích u Liberce, a to je 
cca 250 km daleko. A tak se také stalo. Víčka jsme naložili, odvezli a přesně 
za 2 měsíce přišla domluvená částka peněz. Teď trochu čísel. Víček se celkem 
prodalo 3500 kg za 20 000Kč. Všechny peníze jsme odeslali po domluvě 
s maminkou Michalky do rehabilitačního zařízení HÁJEK, kde budou použity 
na rehabilitační procedury pro Michalku. Doufejme, že alespoň trošku naše 
pomoc pomůže Michalce a její mamince v jejich už tak nelehké životní situaci. 
Děkuji všem, kteří sbírali. Děkuji všem, kteří pečlivě ve škole víčka evidovali 
a měli chuť a čas udělat něco navíc. Děkuji všem za zřízení sběrných míst 
a také městu za prostory k uskladnění. Velké díky patří rodině pana Jaši, která 
uhradila značnou část ceny za dopravu. K poděkování se připojuje i maminka 
Michalky. Všem děkujeme za spolupráci.  
 

Pavel Šimek 
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Slovo opozice: 
 

Vážení spoluobčané, 
stále mne překvapuje, že i po roce, který již uplynul od nástupu nového 

vedení města, stále slyším výmluvy a obviňování minulého vedení z lecčeho. 
Třeba jsem se dozvěděla, že za zdržení prodeje pozemků v lokalitě Kladruby – 
západ může minulé vedení, protože nic nebylo připraveno. Není to pravda. 
Firma, která zpracovávala projekt, jej předala na podzim a bylo možné okamžitě 
ho podat na příslušný úřad k vydání povolení, a především bylo možné okamžitě 
vyhlásit soutěž na zhotovitele. Pak by se totiž mohlo začít stavět podstatně dřív… 

 

Nové vedení města započalo jiné stavební akce – třeba opravu Zadní ulice. 
Minulé vedení bylo kritizováno za to, že věci neprojednává s občany, kterých se 

akce týkají. Musím se proti tomu opět ohradit – třeba obyvatelé Pozorky nebo 
části Kostelní ulice si jistě dobře vzpomenou na jednání na úřadě 

s projektantem. Jak to bylo letos v případě Zadní ulice vědí nejen její obyvatelé 
– dopis ve schránce den před započetím akce, řešení jejich vjezdů, parkování? 
Otázek je mnoho, na stavbě se vyskytují subdodavatelé nebo se zde nevyskytuje 
nikdo a obyvatelům nejen Zadní ulice nezbývá než doufat, že letos vůbec 
nebude zima a práce budou moci být dokončeny. 

 

Na posledním jednání zastupitelstva města byl předložen první návrh plánu 
rozvoje města na rok 2020. Překvapilo nás ale, že do plánu rozvoje nejsou navrženy 
akce, na které je již zhotoven projekt, někdy i vydáno stavební povolení. Opoziční 
zastupitelé navrhují, aby do tohoto plánu byly zařazeny následující akce: 

 kompletní rekonstrukce střechy v tělocvičně základní školy – Střecha je totiž 

ve špatném stavu. Věc je komplikovaná jednáním s firmou, která zde instalovala 
fotovoltaickou elektrárnu, ale myslím si, že bezpečnost dětí ve škole je prvořadá 
a situaci je třeba řešit hned. I tak, že využijeme právníky, statiky či jiné odborníky. 

 vybudování bezbariérového úřadu – starší občané si často stěžují, že schody 

na úřad pro ně někdy představují velkou překážku, o rodičích s kočárky 
nemluvě, navíc je na tyto akce možné žádat o dotace 

 poskytnutí finančních prostředků obyvatelům malých obcí na zřízení 

domovních čističek. Trváme na zřízení fondu či nalezení způsobu, jakým 
budou podporovány domácí čističky na vesnicích, což se již osvědčilo v jiných 
malých obcích. Občanům je totiž třeba nabídnout řešení problému a nikoliv 

v první fázi hlídání a kontroly. Jak jinak si totiž vyložit pojem monitoring 
jímek, který je zařazen do plánu rozvoje u některých spádových obcí, a který 
vzbuzuje řadu otázek. Jak bude prováděn? Budu povinen pustit někoho 
na pozemek, budu o tomto monitoringu vůbec vědět? 

 

Dalším problematickým bodem v plánu rozvoje je podle nás navržená 
oprava hřbitovní zdi a prostranství za 500 tisíc Kč. Podle našeho názoru totiž 
hřbitovní zeď potřebuje daleko větší zásah než je jen opravu, takto se stále bude 
jednat o „záplatování“ něčeho, co již bylo velkými náklady opravováno několikrát. 

Hřbitov si podle nás zaslouží názor projektanta a je možné se odrazit od studie 
veřejných prostranství, která již byla zpracována.    

 Svatava Štěrbová, opoziční zastupitelka 



HISTORIE         5/ 2019 

 

 

32 

 

HISTORIE 

 
 

Poustevníci z Mnichovství jako předsunutá hlídka? 
 
Založení hradů Přimdy a Tachova 

 
V tzv. Letopisu kanovníka vyšehradského je k roku 1131 uvedeno, že kníže 

Soběslav I. (1126 – 1140) založil „během tohoto času“ hrady Tachov a Přimdu. 
Mylný je ovšem názor, že hned po jejich založení vedly k těmto nově budovaným 
hradům nějaké použitelné cesty, sloužící k cestování do sousedního Německa. 

Spojení k nim z českého vnitrozemí se teprve v té době začalo postupně 
budovat. Zatím k nim směřovaly jen málo schůdné a úzké stezky, potřebné jen 
pro jejich budovatele a pro dovoz nutných potřeb ke stavbě a stravování 
stavebníků. Oba hrady byly od svého založení určeny jako strážní, neboť se 
zjistilo, že němečtí osadníci kolonizují pohraniční hvozd z opačné strany rychleji 
než Češi. Současník té doby, kronikář Kosmas, zapsal k roku 1121, že „nějací 

Němci vystavěli uvnitř hranic českých ve hvozdě, k němuž se jde přes ves Bělou, 
hrad na strmé skále“. Vladislav I., zakladatel kladrubského kláštera, „uslyšev 
o tom, vzav tři čety vybraných bojovníků, jej dobyl…“. Vladislavův nástupce 
Soběslav začal Přimdu někdy po roce 1131 přestavovat, což ale trvalo dlouho, 
možná až dvě desítky let. Oba hrady zatím sloužily jako jakési předsunuté body, 
aby se zabránilo pokusům z druhé strany hranice stavět na českém území 

nějaké nepovolené stavby. Dlouhá léta se uvažovalo, že v případě onoho hradu 
na strmé skále, o němž se zmiňuje Kosmas, se jednalo právě o Přimdu, i když 
mělo jít tehdy jen o nějaký malý hrádek. Jenže poslední výzkumy vyvracejí 
tvrzení, že by se tyto události měly stát právě na Přimdě, ale uvádí se jiná hora, 
známá pod názvem Velký Zvon, jihozápadně od Bělé nad Radbuzou. Kosmas 
přece píše, že tento nepovolený hrádek se nacházel při cestě od Bělé ke „hvozdu“, 
tedy k hranicím. Z Přimdy k Bělé však tehdy možnost takové cesty nepřicházela 
v úvahu, vždyť i ještě dnes je mezi oběma místy hluboký a souvislý les. 

Mezitím Přimda, jakožto hrad schovaný hluboko v lesích, sloužil i jako 
vězení. Mimo jiné zde byl vězněn i pozdější panovník, kníže Soběslav II. Ale 
rychlá výstavba cesty k němu od Starých Kladrub pokračovala přes Brod, Staré 

Sedlo, Bonětice, Stráž a Souměř. Stejně tak se stavěla cesta přes Láz, 
Benešovice, Lom, Lobzy, Plezom, Damnov ve směru na Cheb, pravděpodobně 
s provizorní odbočkou k Tachovu od Damnova přes Jemnici, Lhotku a Trnovou. 
Teprve později se cesta na Tachov zkrátila od Lobzů přes Kurojedy, Ostrov, 
Tisovou a Trnovou. 

 

Cesta od Přimdy k pomyslné hranici uprostřed pohraničního hvozdu 
 
Mezitím vybudovaná cesta dorazila někdy začátkem 13. století, možná už 

i dříve, skutečně až k Přimdě a začala se budovat, či spíše „prorážet“ její 
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konečná fáze přes zbytek neosídleného lesa tak, aby navazovala na německé 
straně na cestu k tehdy již značně se rozvíjejícímu městu Norimberku. Ten byl 
v roce 1219 povýšen na říšské svobodné obchodní město. Na Přimdu byla také 
pak přeložena, ale až v roce 1331, celnice z Kladrub, do Tachova následně brzy 
poté. Z Přimdy však nevedla tato cesta, jak by se mohlo zdát, po trase dnešní 
silnice směrem k Rozvadovu – ten ještě v té době neexistoval. Vedla o něco 
severněji, tam, kde se dnes nachází, či spíše nacházela, vesnička Mnichovství, 
dnes již prakticky zaniklá. Bylo to přibližně jeden kilometr severně 
od současného velkého parkoviště pro kamiony u Svaté Kateřiny. 

To už na přimdském hradě „seděl“ purkrabí, jenž měl se svou posádkou 
za úkol střežit cestu od hranic do vnitrozemí pro případ vpádu cizího vojska, či 
nějaké snahy neprávem zabrat české území. V hlubokém lese, sotva nějakých 

200 metrů od vybudované cesty, se usadili koncem 13. století tři poustevníci, 
z nichž dva, Radoslav a Braniš, byli již dříve vysvěcenými kněžími, zatímco třetí 
z nich, konvrš Jan, kněžský titul neměl. Vybudovali si zde „in nemore sita“, to je 
uprostřed lesní krajiny, svoje obydlí, tzv. cellu. Možná, že zprvu to byla opravdu 
jen malá, poustevnická chaloupka z roubených klád bez oken a se střechou 
z obyčejného klestí. Blízko ní si postavili jednoduchou kapličku, či snad jen boží 
muka s oltáříkem, na němž stála neuměle vyřezávaná soška Panny Marie. 
Poustevníci žili prostým životem, jedli lesní plody, včelí med a pili vodu 
z nedalekého potůčku. Toto místo dostalo později název, snad podle této malé 
svatyně, Svatá Máří.  

Údělem těchto tří poustevníků bylo, aby se především celé dny modlili, 
uctívali Boha a naplňovali Písmo svaté. Ale při veškerém tom svatém životě 
konali možná i drobné služby, o které je požádal přimdský purkrabí Bohuslav. 
Po dohodě s ním tu zřejmě sledovali, zda se v okolních lesích neděje příkoří 
české zemi, zda někdo nepřekládá ve svůj prospěch zemskou hranici či zda se 
cizí vojska nechystají ke vpádu do české země. A tak vycházeli s přimdským 
purkrabím ve vzájemné spokojenosti a pohodě. Nebylo nic lehčího, aby ho 
v případě jakéhokoli zjištěného nebezpečí vyrozuměli osobně nebo třeba 
i pomocí zapáleného ohně.  

Protože byli pro tyto služby dobře zapsáni u přimdského purkrabího, lze se 
domnívat, že jeho přičiněním si přestavěli svoji cellu na nějaké lepší obydlí. To 
bylo zpodobněno, možná jen ve fantazii malíře, v roce 1756 jako součást obrazu 
nám neznámého autora. Tento obraz byl určen poslednímu kladrubskému 

opatu Amandu Streerovi jako dar k jeho jubileu, tak zvané sekundici, to je 
k 50. výročí od vysvěcení na kněze. Později byl na tomto místě vybudován 
i hospodářský statek, jehož patrová budova zde stála ještě v sedmdesátých 
letech minulého století. Boží muka se soškou Panny Marie, pochopitelně jistě 
nesčíslněkrát přestavovaná a opravovaná, dnes už na tomto místě nenajdeme. 
Proti malému domku, někdejšímu mlýnu u potoka, snad jedinému, co zbylo 
z původní vesničky, stojí dodnes zbytky větší kapličky s věžičkou, zasvěcené 
rovněž Panně Marii. V posledních letech byla kaplička nově opravena. 
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Vzácné osobnosti v poustevnické celle 
 
Že poustevnická cella nebyla v době přítomnosti 

poustevníků jen obyčejnou chatrčí, svědčí událost 
z roku 1291. Český král Václav II. měl tajné 
jednání s kandidátem na říšský císařský trůn, 
Albrechtem Habsburským, který od českého krále 
požadoval podporu pro své zvolení. Nic na tom 
nemění, že údajně místo samotného císaře jednal 
Ludvík, falckrabě bavorský, který v té době císaře 
zastupoval i jako vládce říše. Jednání se nekonalo 
mezi bezpečnými zdmi přimdského hradu, ale jak 

je zapsáno, „quo nuper in Nemore apud heremitam 
convenimus“, tedy „pročež jsme se onehdy setkali 
uprostřed lesa u poustevníků“. Tedy právě v místě 
dnešního Mnichovství! Toto setkání potvrzuje 
domněnku, že tito tři poustevníci nežili odloučeně 
od veřejného života, ale jejich poslání na tomto 
místě bylo cílené. Poté vznikaly další vesnice v okolí 
podél zmíněné cesty, především Pytlíkov a vesnice 

zvaná Svatá Máří (tedy pozdější Mnichovství). 
Přítomnost našich tří poustevníků přestala být 
aktuální a purkrabí Bohuslav se dohodl 
s kladrubským opatem Kunem, který souhlasil, že 
přijme všechny tři do své klášterní komunity. Stalo 
se tak v roce 1306, kdy před celým klášterním 
konventem složili slavnostní slib do rukou 
kladrubského opata. Během krátké doby se stali 
váženými členy benediktinské mnišské komunity 
a pro své skromné chování, které si přinesli 

z dlouholetého života v lesní samotě pod Přimdou, byli u všech spolubratří 
velice oblíbeni. 

Kladrubský klášter tak získal právo na jejich dosavadní poustku i okolní 
krajinu. Opat zřídil nedaleko odtud klášterní proboštství a nechal postavit nový 
kostel, zasvěcený sv. Kateřině. Snad se tak mohlo stát už dávno předtím, ještě 

za pobytu poustevníků na Mnichovství, neboť poblíž kostela byl nalezen 
románský zbytek sloupku k portálu (vstupní bráně). U tohoto kostela potom 
začala vyrůstat i nová vesnička, nazvaná Svatá Kateřina, která je známa 
i ze současnosti. Mnozí bývalí žáci kladrubské školy pamatují Mnichovství jako 
místo, kam jezdili především v šedesátých a sedmdesátých letech na své školní 
výlety pod stany. Byla tam tehdy ještě doslova nedotčená přírodní krajina 
s velkým rybníkem a táborníky pečlivě opatrovaná studánka s křišťálově čistou 
vodou. Uprostřed tábořiště stál vzácný dub červený. Prožívali tam krásné 
zážitky, na které dodnes rádi vzpomínají a které jsou zachyceny i písemně 
v různých kronikách z těchto táborů, které si účastníci sami vedli. 

Jiří Čechura 
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KULTURA 

 

Slavnosti vína a medu 
 

Oslava vína a medu proběhla již tradičně na začátku září, ale tentokrát 
netradičně v prostoru Sulanova statku. Místo si pochvalovali jak místní, tak 
přespolní. Počasí bylo trochu vrtkavé, ale nakonec se umoudřilo, a tak si mohli 
jak návštěvníci, tak účinkující odpoledne dostatečně užít. O zajímavé věci zde 
totiž nebyla nouze. Ať už se jednalo o vystoupení dětského lidového souboru 
Pšeničky z Nepomuka, Cimbálové muziky Alexandra Vrábela nebo výstavy ZO 
Českého svazu včelařů, kteří nejen povyprávěli o pilných včeličkách a jejich 
životě, ale také zapojili malé i velké návštěvníky do odlévání svíček z vosku, 

nebo zdobení perníčků. Za to jim všem patří veliké poděkování. 
Návštěvníci mohli ochutnat několik druhů vína a zakoupit si jak víno, tak 

med, stejně jako zajímavé věci ze stánků, například předměty z keramiky 
u paní Zíkové či paní Balíkové. Přejeme, abyste si při chladných zimních 
večerech, kdy víno či med přijdou k duhu, vždy vzpomněli na letošní oslavy. 

 

Jiří Šmahel 
 

 

Stavařinka roztančila sál 
 

Letošním zábavným odpolednem pro seniory, které proběhlo 11. 10. 2019 
v Kulturním domě v Kladrubech, provázel taneční orchestr Antonína Duba 
Stavařinka. Po několika úvodních skladbách se osmělili první tanečníci 
a nakonec byl parket téměř stále obsazen. V přestávkách na oddech měli naši 
starší občané možnost vyhrát krásné ceny v tombole, nebo zhlédnout taneční 

vystoupení tří děvčat z 20. ZŠ 
Plzeň, která předvedla jak 
tango, tak tanec s obručemi. 
Nechyběla večeře a něco 
sladkého pro každého 

zúčastněného, stejně jako 
květina pro dámskou část 

návštěvníků. 
Ti, kteří přišli, si akci 

užili, byť na velký sál bylo 
lidí méně, a tak máme 
možnost na příští rok 
kulturní dům zaplnit 
a protančit se odpolednem. 

 

Jiří Šmahel 
 

           Foto: Den seniorů v kulturním domě 
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Zveme Vás… 

  
 
 

 

HUBERTSKÉ ZVĚŘINOVÉ HODY 
 

2. a 3. listopadu, nádvoří kláštera 
 

Budete moci ochutnat zvěřinové speciality... 

 
 
 

DUŠIČKOVÁ POBOŽNOST A MŠE SVATÁ 
 

3. listopadu od 11:30, kostel sv. Petra 

 
 
 

SVATOHUBERTSKÁ MŠE 
 

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

 
 

 
MARTINSKÁ SLAVNOST 

 

9. listopadu od 17:00, 
Sulanův statek 

 
Tradiční akce na svatého Martina… 

 
 
 

 



KULTURA         5/ 2019 

 

 

37 

 

SVATOMARTINSKÝ FESTIVAL 
DELIKÁTNÍ CHUTI 

 

10. listopadu od 10:00 do 18:00, nádvoří kláštera 
 

Návštěvníci se mohou těšit na mladá vína z Moravy i Čech a pestrou 
paletu street foodových stánků s pokrmy z celého světa.  

 

Vstupné: 150 Kč (děti od 6 – 15 let, ZTP, senioři: 100 Kč). 
 

Připraven je i doprovodný program: 
11:00 – varhanní  koncert v klášt. kostele, odpol. komentované 
prohlídky kostela 

12:30 – Stan@Tony revival rock 60. – 80. léta 
14:30 – Pohádka Divadla Loutek KV Drak Mrak 
15:30 – Stan@Tony revival - 2. část vystoupení 
DJ Cider 

 
 

ZÁJEZD DO DIVADLA: MANŽELSKÝ POKER 
 

15. listopadu, odjezd v 16:00 ze Zadní ulice 
 

Zájezd do divadla Palace v Praze. 

 

 
ZABIJAČKOVÉ HODY 

 

16. a 17. listopadu, nádvoří kláštera 
 

Přijďte ochutnat, nebo si s sebou zakoupit 
zabijačkové pochoutky. 

 
KLUBOVÝ VEČER: IVO JAHELKA 

 

22. listopadu od 18:00, kulturní dům 
 

Večer s písničkami a vtipným povídáním se „zpívajícím 
právníkem“ Ivo Jahelkou… 

 

Vstupné 100 Kč. Vstupenky možno zakoupit 
v předprodeji v RMK.  
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VERNISÁŽ: KLADRUBSKÝ RUDNÝ REVÍR 
A MINERÁLY ŠIRŠÍHO OKOLÍ 

 

29. listopadu od 18:00, muzeum 
 

Výstava minerálů z okolí Kladrub ze sbírek Petra Osvalda. 

 
 

 

LAMPIONOVÝ PRŮVOD 
 

1. prosince od 17:30, sraz u ZŠ 
 

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

vánoční koledy. 

 
 
 

MIKULÁŠSKÉ TRHY 
S VEPŘOVÝMI HODY 

 

7. prosince od 8:00, náměstí 
 

Můžete těšit na zabijačkové hody, teplou 
medovinu i vánoční zboží… Žáci ZŠ budou 

prodávat své výrobky a vydělávat na 
školné pro Muthinu z Keni. Kladrubské 
lesy nabídnou u svého stánku vánoční 

stromky. Na děti se těší kladrubští čerti. 

 

 
 

RORÁTNÍ ZPÍVÁNÍ 
 

7., 14. a 21. prosince – vždy od 7:30, kostel sv. Jakuba 
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CHODĚJÍ LUCIE, CHODĚJÍ 
 

12. prosince od 16:00, Kladruby 

 

 
 

 
 
 
 

 
MUZEJNÍ KAFÍRNA 

 

15. prosince od 14:00, muzeum 
 

Přijďte si zpříjemnit sychravé podzimní odpoledne šálkem kávy…  
 
 

 
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ  

 

17. prosince od 17:12, muzeum 
 

Vystoupí žáci hudebního oddělení ZUŠ ve hře 
na klavír, keyboard, kytaru, flétny a žestě.  

 
 

 
VÁNOČNÍ KONCERT 

 

20. prosince od 18:00,  

kostel Nanebevzetí Panny Marie v klášteře 
 

Vstupné je dobrovolné a bude předáno ve prospěch 
kladrubského kláštera 
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VÁNOČNÍ BESÍDKA NA PONY FARM 
 

21. prosince od 17:00, Pony Farm 

 

 

 

VÁNOČNÍ KONCERT CAVALLA 
 

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

 
Zazní méně známé adventní a vánoční písně a skladby 

z barokních kancionálů, vystoupí soubor staré hudby Cavalla 
Kladruby a pěvecký sbor Cantus Stříbro – Kladruby. 

 

Vstupné dobrovolné. 

 
 

 

ROZDÁVÁNÍ 
BETLÉMSKÉHO SVĚTLA 

 

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

klášter  

 
 

 

VIGILIE NAROZENÍ PÁNĚ – MŠE SVATÁ 
 

24. prosince od 21:30, kostel sv. Jakuba  

 
 
 

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA – MŠE SVATÁ 
 

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

26. prosince od 12:00, nádvoří kláštera 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

HEJBNI KOSTROU 
 

27. prosince od 13:00, 
tělocvična ZŠ Kladruby 

 
Sportovní odpoledne pro všechny věkové kategorie. 

Možno využít horolezeckou stěnu, ping-pongové stoly…  
 

Nutné je sportovní oblečení a obuv. Vstup zdarma! 

 
 
 

SVÁTEK SVATÉ RODINY 
 

29. prosince od 11:30, kostel sv. Jakuba 
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Připravované akce – na měsíce leden a únor 2020 
 

1. 1. od 11:30 Mše svatá (kostel sv. Jakuba) 

1. 1. od 18:00 Novoroční ohňostroj 

5. 1. od 12:00 Slavnost Zjevení Páně (kostel Nanebevzetí Panny Marie)  

6. 1.  Tři králové 

10. 1. od 16:00 Živá knihovna 

12. 1. od 14:00 Muzejní kafírna 

18. 1. od 19:00 Divoch – „Podivuhodná noc na Karlštejně“ 

25. 1. od 20:00 Včelařský ples 

29. 1. od 17:00 Pololetní koncert ZUŠ Stříbro 

   

1. 2.  od 15:00 Maškarní rej pro děti – ŘIMBABA 

7. 2. od 20:00 Učitelský ples 

15. 2. od 20:00 Hasičský ples 

21. 2. od 18:00 Klubový večer – cestovatel Dalibor Bartoš: Gruzie  

22. 2. od 13:00 Masopust 

22. 2. od 19:00 Masopustní taškařice 

29. 2. od 18:00 Výstava – Zvyky a obyčeje Kladrubska  
 

redakce 
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BLAHOPŘEJEME 

 

  
V měsíci listopadu a prosinci 2019 se dožijí významného životního jubilea tito 
naši občané: 
 

LISTOPAD 
 

Mikešová Filoména, Kladruby 
Švecová Jitka, Vrbice u Stříbra 
Kreysová Marie, Pozorka 
Pánková Marie, Kladruby 

Pospíchal Jan, Kladruby 
Mrňáková Dana, Kladruby 
Tůzová Vlasta, Kladruby 
Kačalová Iva, Vrbice u Stříbra 
Kinšt Miloslav, Kladruby 
Pölderlová Anna, Vrbice u Stříbra 
Hubač Milan, Kladruby 
 

PROSINEC 
 

Stangl Walter, Milevo 
Michalčík Roman, Kladruby 
Dolejšová Milka, Kladruby 
Rubášová Jindřiška, Kladruby 

Blažek Karel, Kladruby 
Křenová Jarmila, Kladruby 
Kallová Libuše, Kladruby 
Kaiserová Vlasta, Milevo 
Hönigová Miluška, Kladruby 
Kratochvílová Hana, 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 
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POEZIE Z KLADRUB 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Listopad 

 
Dny se už krátí v podzimním čase 

dušičkami vše začíná 
nálada zimní vrací se zase 
ospalá, smutná krajina. 

 
Do snů se vzpomínky zračí 

na teplo, písničky ptačí, 
na slunce, záplavy květů, 

na moře jižních světů. 
 

Ona však přichází zima, 
jak zdá se, bude vše prima, 
mráz světu dá pohled jiný 

a nadílku sněhu zimy.  
 

Advent nás čeká záhy 
a lyžařské horské dráhy. 

Až dorazí Vánoce do našich vrat 
opět se vrátí slunovrat. 

 
 

Blanka Krýslová
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Foto: Účastníci Kladrubské desítky 

SPORT 

 

TJ Sokol Kladruby informuje: 
 
Je tomu přesně dvacet let od vzniku Kladrubské desítky. Vznikla jako 

oslava 50. výročí založení Sokola v Kladrubech. Je to akce mimořádně zdařilá. 
Pravidelně se účastní kolem 80 lidí. Jsme rádi, že i v této uspěchané, a přitom 
pohodlné době se najde řada lidí, kteří se rádi projdou krásnou krajinou, pobaví 
se s lidmi tváří v tvář a sejdou se se stejně smýšlejícími kolegy z okolních obcí. 

Ne jinak tomu bylo i letos. Podzim nám připravil krásné počasí. Sraz byl 
jako vždy u školy. Po rozdání účastnických listů a náramků jako památky 

na pochod a po tradičním focení na 
schodech školy se průvod vydal na 
cestu. Šlo se kolem kláštera po 
silnici až na Žďár, dále kolem 
Březovky, na Nový Dvůr až do 
Hněvnic. V Hněvnicích nás čekalo 
milé přivítání a občerstvení. A jelikož 
se jedná o nejdelší pochod ze série 
4 v 1, tak přišlo obzvlášť vhod. 

Ještě nezbytná statistika: letos 
náš šlo přesně 76 pěších, 2 kočárky 
a 5 psů. 

Jiří Kurš 
             předseda TJ Sokol Kladruby 

               

 

TJ oddíl kopané: 
 

Kladrubští fotbalisté zahájili sezonu 
 
Vstup do nové sezony fotbalistům příliš nevyšel a své první dva zápasy 

v Konstantinových Lázních a Chodském Újezdu prohráli. Vše se zlomilo 
domácím zápasem s Halží, který naši fotbalisté vyhráli 4:2 a od té doby mají již 

6 vítězství v řadě a drží se po 8. kole soutěže na 2. místě tabulky se ztrátou 
pouhých 2 bodů na Tisovou.  

Střeleckou pohodu týmu potvrdil i kuriózní gól Václava Kučery v zápase 
se Studánkou, kdy z pozice brankáře vstřelil gól přes celé hřiště, a i on je tedy 
zapsaný v tabulce střelců. 

Následující domácí zápasy: 

 3. 11. 2019 14:00 TJ Kladruby x FK Sokol Sulislav 

 17. 11. 2019 13:30 TJ Kladruby x TJ Baník Zadní Chodov 
 

Matěj Havránek 
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Atletika: 
 

Pátý ročník běžeckého závodu KLADRUBSKÁ PĚTKA 
přepisoval traťové rekordy 

 
V neděli dne 16. 10. 2019 v 9:00 odstartoval na nádvoří ZŠ v Kladrubech 

pátý ročník běžeckého závodu s názvem KLADRUBSKÁ PĚTKA. 
Oproti loňským rokům ovšem nestartovala jen jedna kategorie vytrvalců 

na trati pět kilometrů, ale nově bylo vypsáno v předprogramu hlavního závodu 
i pět kategorií pro děti. To od nejmenších batolat, až po nejstarší žáky ZŠ. 
Závodní okruh byl vyznačen v parku pod školou. K překvapení všech 
pořadatelů byla účast mladých závodníků hojná a dorazilo skoro 50 malých 

atletů. Pro organizátory to je znamení, že má smysl se této akci více věnovat 
a do příštího roku ji možná ještě vylepšit.   

V 10 hodin odstartoval hlavní závod na pět kilometrů. Jde o terénní běh, 
který vede přes mnoho zajímavých a velmi pěkných míst v okolí našeho 
městečka. Závodníci se měli například možnost proběhnout přes zámecký park 
a zahrady, přes nádvoří našeho kláštera, po části naučné stezky, která vede 
přes tak zvanou Kalvárii, a tak dále. Celá trasa, jak už název napovídá, měřila 

pět kilometrů, tudíž byla vhodná pro běžce všech kategorií i kvalit. 
Celková účast závodníků byla docela vysoká a na startovní listině tohoto 

hlavního běhu bylo téměř osmdesát jmen. Vysoká byla v letošním ročníku 
i úroveň mnoha běžců. Například na závod dorazil i David Kučera z AC 
Slovan Liberec, který patří k absolutní české vytrvalecké špičce. Tento borec 
také zvítězil v traťovém rekordu 15:45. Na druhém místě, se ztrátou osm vteřin, 
doběhl Tomáš Jaša z klubu AK Škoda Plzeň a třetí byl s časem 17:53 Štěpán 
Trávníček z TJ Baník Stříbro. 

Mezi ženami zvítězila, také v traťovém rekordu 20:15, atletka Adéla 
Hofmanová z klubu AC Čáslav. Druhá, se ztrátou pouze 1 sekundu, doběhla 
pražská Eva Slavíková závodící za Kerteam. Třetí skončila Brantlová Jana 
z klubu Velesport Domažlice (20:46). 

Celkové výsledky ze všech kategorií jsou k dispozici na facebookových 
stránkách KLADRUBSKÁ PĚTKA. Zde můžete najít i mnoho fotografií. 

Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli nebo nám 

vyšli vstříc. Bez jejich pomoci by určitě tento závod neprobíhal v takové pohodě. 
 

Tomáš Jaša  
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VÍTE, ŽE… 

 
 

… již proběhla výměna oplocení přední strany zahrady mateřské školy (směrem 
k hlavní silnici – Husova ulice) 
 
… od 1. 1. 2020 jsme všichni povinni třídit i jedlé oleje a potravinářské tuky. 
K tomuto již máme objednané nádoby od společnosti EKO-SEPAR, s.r.o. 
Nýřany, budou umístěny ve všech našich okolních obcích (Milevo, Brod, 
Tuněchody, Láz a Vrbice) a v Kladrubech v ulicích Kostelní, Stříbrská u domu 
s peč. službou a v Revoluční ulici (mezi domy čp. 403 – 406)  

 
… hasiči si svépomocí vybílili objekt hasičárny – děkujeme 
 
… jsme provedli úpravu osazení vrat na hřbitově, předsadili jsme je 
na samostatné pilíře, aby bylo možné je skutečně zavírat 
 
… jsme vyvložkovali jímku na fotbalovém hřišti plastovým svařencem, aby 
nedocházelo k jejím průsakům  
 
… jsme nově instalovali dřevěnou autobusovou čekárnu v Tuněchodech 
 
… pravidelný svoz komunálního odpadu (popelnic) proběhne 25. prosince 2019 
bez ohledu na to, že se jedná o vánoční svátek 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         5/ 2019  

 

 

48 

 

 


