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SLOVO ÚVODEM 

 
 

Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,  
 
ač se to ani nezdá, již dva měsíce nového roku uplynuly. Ale my bychom se 

rádi vrátili ještě k předvánočnímu času, kdy probíhala spousta kulturních akcí 
a také zvyky, které zajišťoval Národopisný spolek pod vedením Jiřího Kasala. 
Členové Národopisného spolku nejprve při chození Lucií kontrolovali zásoby 
hospodyněk na zimu, potom obcházeli domácnosti s betlémem a vrcholem byl 
oživený mechanický betlém na nádvoří kláštera. Tato akce sklidila velký 
úspěch, zúčastnilo se na 300 diváků. Děkujeme tímto všem zúčastněným 
aktérům. V předvánočním čase také nezahálel kostelní sbor pod vedením Ivany 
Odvodyové (dř. Strachotové), který čtyři týdny každou sobotu zpíval v kostele 

rorátní zpěvy, který o Vánocích při půlnoční mši doplňoval zpěvem kázání 
a čtení pana faráře Miroslava Martiše a vystupoval i na mši na sv. Štěpána 
v klášterním kostele. Děkuji vedení sboru i všem členům za jejich dobrovolnou 
činnost.  

V předvánočním čase i v období před Novým rokem probíhala řada jiných 
kulturních i sportovních akcí. Všem, kteří se podíleli na jejich organizaci, 
a všem, kteří akci přišli podpořit svou účastí, velice děkujeme.  

 
Nyní bychom chtěli vysvětlit některé dohady týkající se rozpočtu města 

pro letošní rok. Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 11. 12. 2019 
schválilo schodkový rozpočet. Schodek činí cca 19 mil. Kč. To však neznamená 
to, že by si město bralo nějaký úvěr. Vysvětlení je následující: město mělo 
na účtech ke dni projednávání a schvalování rozpočtu cca 48,5 mil. Kč, 
na provoz do konce roku jsme předpokládali potřebu cca 8,5 mil. Kč (úhrada 
probíhajících akcí – síťování lokality Západ II. etapa, financování ZŠ a MŠ, 
úhrada faktury za opravu části střechy č.p. 6, úhrada mzdových nákladů), 
tzn. že k 31. 12. 2019 byl předpoklad zůstatku na účtech 40 mil. Kč. Plán 
rozvoje města Kladruby pro rok 2020 předpokládá zapojení 41 mil. Kč., 
na běžný provoz města (ZŠ, MŠ, MěÚ, DPS) je potřeba cca 26 mil. Kč, tzn. že 
celkové plánované výdaje činí cca 67 mil. Kč. Plánujeme příjmy dle dosavadních 
zkušeností a skutečností 48 mil. Kč. Proto zapojíme 19 mil. Kč, které jsou na 
účtech města. Na těchto účtech by tedy ke konci roku 2020 mělo zůstat 21 mil. 
Kč. Samozřejmě se budeme snažit získat na některé naplánované akce dotace, 
čímž by se mohl plánovaný předpokládaný schodek snížit. Ještě jednou Vás 

ujišťuji, že město se nebude nijak zadlužovat.  
 
Také bychom se chtěli zmínit o situaci Kladrubských lesů, s.r.o. Jistě víte, 

že město je jediným společníkem Kladrubských lesů, s.r.o., má tedy 100 % 
vlastnický podíl. Ale tím také 100 % odpovědnost za hospodaření. Již 
na říjnovém zastupitelstvu města schválili členové zastupitelstva města 
návratnou půjčku Kladrubským lesům, s.r.o. ve výši 600.000,- Kč a také byly 
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sníženy částky úhrady nájmu, které Kladrubské lesy, s.r.o. hradí městu, 
jakožto vlastníku lesních pozemků. Tyto všechny kroky byly učiněny na základě 
celkové situace v lesním hospodářství – ceny dřeva na trhu, a to v souvislosti 
s kůrovcovou kalamitou. Z výše uvedených důvodů je nutné maximálně snížit 
náklady Kladrubských lesů, s.r.o. Prodejna Kladrubských lesů, s.r.o. je nyní 
otevřena v omezeném provozu, tedy pondělí – pátek v době od 13,00 do 14,30 
hodin nebo po předchozí domluvě na tel. č. 374 631 955.  

Valná hromada rozhodla o ukončení pracovního poměru paní účetní. Paní 
účetní v polovině ledna 2020 získala nárok na starobní důchod. A to byl hlavní 
důvod pro přijetí tohoto řešení. Paní účetní děkujeme za její práci, v důchodu jí 
přejeme klid a pohodu a hlavně pevné zdraví. Zpracování účetnictví bude 
zajišťovat externí firma za podstatně nižší náklady, než dosud činily náklady 
na prac. místo účetní. Také na prosincovém jednání zastupitelstva města bylo 
schváleno oddělení střediska technických služeb od Kladrubských lesů, s.r.o. 

a jejich převzetí zpět pod město. Jde o to zprůhlednit celkové hospodaření lesů.  
 
A nyní již k současnému dění. První dva měsíce roku jsou vždy obdobím 

pro podávání většiny žádostí o dotace. A tak k dnešnímu dni jsme již podali 
žádosti na podporu těchto akcí:  

- Kladrubské hudební léto 2020 
- Pokračování opravy střechy Husova č.p. 6 
- Oprava střechy kaple Vrbice u Stříbra 
- Rozšíření veřejného osvětlení na Pozorku 
- Instalaci dětských prvků na hřiště v obcích Milevo, Brod, Vrbice 
- Oprava střechy tělocvičny ZŠ 
 

Samozřejmě že to není konec. Stále sledujeme veškeré dotační tituly 
a budeme i nadále usilovat o další možnosti získání byť i malé finanční částky.  

Také se pravidelně zabýváme plněním plánu rozvoje. Realizace některých 
akcí již máme objednané, jiné máme rozjednané tak, abychom všechny 
naplánované akce splnili.  
 

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 ze dne 4. 12. 2019 
 
Rada města vzala na vědomí: 

 Informace z Ministerstva pro místní rozvoj o podpoře projektů náhradníků 

do cca 230 místa dotační výzvy na „Obnovu místních komunikací“. Město 
Kladruby je na 318. místě 

 Žádost F. N., Kladruby o výměnu vany a umyvadla z důvodu opotřebení; je 

nutné prověřit stav bytového jádra, dle výsledku řešit postup požadované 
opravy (výměny) 

 

Rada města schválila: 

 Uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 

Kladruby, IČ: 00259888 (příkazce) a firmou DOMOZA projekt, s.r.o., 
Teslova 1202/ 3, 301 00 Plzeň, IČ: 28145089 (příkazník) na činnost týkající 
se akce zaměřené na opravu střechy tělocvičny ZŠ – zpracování žádosti 
o dotaci za cenu 10.000,- bez DPH + 2 % z objemu přiznané dotace; min. 
20.000,- Kč bez DPH 

 Uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 

Kladruby, IČ: 00259888 (příkazce) a firmou DOMOZA projekt, s.r.o., 
Teslova 1202/ 3, 301 00 Plzeň, IČ: 28145089 (příkazník) na činnost týkající 
se akce zaměřené na projektovou dokumentaci a případnou realizaci 
pro zkapacitnění vydatnosti zdroje vody Tuněchody – zpracovat žádost 
o dotaci v rámci výzvy č. 2/ 2018 za cenu 25.000,- Kč bez DPH 

 Uzavření Dodatku ke smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení 
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny mezi 
městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888 (žadatel) 

a firmou ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/ 8, 405 02 Děčín. Jedná se 
o připojení p.p.č. 2493/ 16 v k.ú. Kladruby u Stříbra a prodloužení termínu 
realizace do 31. 12. 2020 

 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 27/ 2019 „Obnova místní 
komunikace a chodníku v městě Kladruby“ mezi městem Kladruby, náměstí 

Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888 (objednatel) a firmou SILNICE 
CHMELÍŘ, s.r.o., Rubešova 565/ 25, 326 00 Plzeň, IČ: 27977951. Jedná se 
o změnu ceny díla na 1.822.841,07 Kč bez DPH (vícepráce +145.256,- Kč 

bez DPH; méněpráce -54.332,50 bez DPH, sleva za nedodržení ČSN 736131 
– šíře spáry od krajníku obruby -50.000,- Kč bez DPH) 

 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 1/ 2019 „Kladruby, Husova 6, 
stavební úpravy – I. etapa (městský dům – bývalý špitál) – I. část – obnova 
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střešního pláště objektu“ mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby, IČ: 00259888 (objednatel) a firmou Stucco TM – Město Touškov 
s.r.o., Újezdská 82, 330 33 Město Touškov IČ: 04874391. Jedná se 
o změnu termínu dokončení stavebních prací nejpozději do 9. 12. 2019 

 Zařazení žádosti J. L., Kladruby o výměnu bytu za větší do seznamu 
žadatelů (nyní 1+0) 

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

 Cenovou nabídku a následné objednání výměny dveří na MěÚ Kladruby – 

sklad od Josefa Říhy, Jílová 337, Kladruby IČ: 87778998 za cenu     
19.903,-Kč včetně DPH, montáže a zednického začištění 

 Cenovou nabídku a následné objednání výměny dveří na ubytovně 

v Kladrubech, Revoluční 80 od Josefa Říhy, Jílová 337, Kladruby 
IČ: 87778998 za cenu 22.781,- včetně DPH, montáže a zednického začištění 

 Cenovou nabídku podkladu pod PVC krytinu v bytě v Zadní ulici od Jana 

Matějky, Plzeňská 686, 349 01 Stříbro, IČ: 64887278 za cenu 6.569,- Kč 
včetně DPH v případě, že nebude po odkrytí stávající krytiny poškozený 
beton 

 Propachtování pozemku p.p.č. 1655 o výměře 2609 m2 a p.p.č. 1652/ 1 
o výměře 1201 m2 v k.ú. Milevo za cenu 0,30 Kč/ m2 za účelem vybudování 
výběhu pro koně. Pachtýř – M. T., Tachov 

 Prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu části pozemku 

p.p.č. 83/ 1 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 1000 m2, za cenu 0,30 Kč/ m2 
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 za účelem uložení dřeva, stavebního 
materiálu a zřízení výběhu pro zvířata. Žadatel – A. H., Bor  

 

Rada města doporučila: 

 ZM schválit navýšení členského příspěvku do Dobrovolného svazku obcí 

Stříbrský region, Masarykovo nám. 1, 349 01 Stříbro s platností 
od 1. 1. 2021 z dosavadních 10,- Kč/ 1 obyvatel na 15,- Kč/ 1 obyvatel 

 ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1578/ 7 v k.ú. Brod u Stříbra 

o výměře 105 m2 za cenu 54,- Kč/ m2, kupující – V. M., Brod u Stříbra 
a T. M., Brod u Stříbra  

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

 Oddělení střediska technických služeb od Kladrubských lesů, s.r.o. a jeho 

zařazení zpět pod město Kladruby s platností od 1. 1. 2020 

 
 

Zasedání rady města ze dne 11. 12. 2019 
 
Rada města vzala na vědomí: 

 Zápis č. 10/ 2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 
4. 12. 2019 

 Zápis č. 05/ 19 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného 

dne 4. 12. 2019 
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Rada města schválila: 

 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 432019 – „Technická a dopravní 
infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“. Objednatel – město 
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888 a zhotovitel – 
Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, 340 22 Nýrsko, IČ: 64834042 ve věci 
změny ceny 

 Cenovou nabídku a následné objednání provedení analýzy rychlosti 

průjezdu vozidel od firmy SUPTel, a.s., Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň, 
IČ: 25229397 za cenu 30.000,- Kč bez DPH 

 

Rada města doporučila: 

 ZM schválit Plán činnosti a kontrol finančního výboru ZM Kladruby na rok 

2020 

 ZM schválit Plán činnosti Kontrolního výboru města Kladruby na rok 2020 

 Rozpočtové opatření č. 5/ 2019 

 
 

Zasedání rady města ze dne 8. 1. 2020 
 
Rada města vzala na vědomí: 

 Nařízení vlády č. 300/ 2019 Sb. o platových poměrech zaměstnanců 

ve veřejných službách a správě ve znění pozdějších předpisů. Tímto 
nařízením se navyšuje stupnice platových tarifů pro pedagogické 
a nepedagogické pracovníky od 1. ledna 2020  

 Zápis ze 7. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura 

lokalita Kladruby západ – II. etapa“ ze dne 13. 12. 2019 

 Vyjádření firmy ČEZ Distribuce, a.s., Guldenerova 19, Plzeň 326 00 

o začátku realizace stavby IV-12-0013490 Vrbice u Stříbra, TC č.p. 26 – 
DTS, vVN. Zhotovitel je firma SEG, s.r.o.  

 Žádost o správu objektů lehkého opevnění, jedná se o čtyři objekty, které 
jsou na pozemku města, ale jsou ve vlastnictví Ministerstva obrany. 
Žadatel: F. B., Kladruby. Město Kladruby vznese dotaz na Ministerstvo 
obrany k možnosti převodu 

 Poděkování od Sdružení vytrvalců Stříbro, o.s., Nádražní 301, Stříbro 
349 01, IČ: 22901965 za příspěvek a spolupráci při 20. ročníku Výrovského 
triatlonu, který se konal 29. 6. 2019 

 Dotaz Ing. K. R. ve věci možnosti odprodeje pozemků st.p.č. 11/ 1 a 

p.p.č. 1789 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Město nemá zájem předmětné 

pozemky odprodat 

 Oznámení Městského úřadu Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro 349 01 

o zahájení územního řízení o umístění stavby „Průmyslová hala Stříbrsko, 
k.ú. Ostrov u Stříbra“; veřejné jednání 21. 1. 2020 v Kostelci 

 Cenovou nabídku na vytvoření internetových stránek pro město Kladruby, 

náměstí Republiky 89, Kladruby. Zhotovitel: Galileo Corporation, s.r.o., 
Březenecká 4808, Chomutov 43004, IČ: 25448714 
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Rada města schválila: 

 Poskytnutí finančního příspěvku na základní veterinární vyšetření, zajištění 
povinného očkování a čipování a na krmení ve výši 3.000,- Kč za převzetí 
nalezeného psa na území města Kladruby paní E. P., Stříbro  

 Termíny jednání Rady města Kladruby v roce 2020  

 Termíny jednání Zastupitelstva města Kladruby v roce 2020  

 Poskytnutí propagačního materiálu na plesy v Kladrubech – 3 plesy v roce 

2020. Na jeden ples budou poskytnuty tyto materiály: Kalendář stolní 
Kladruby 2020 – 10 ks, plátěná taška Kladruby (zelená) – 3 ks, Kniha 
Kladruby 900 let – lidé – život – doba – 3 ks, Kniha Kladruby v pohledu 
devíti staletí – 10 ks. 

 Cenovou nabídku a následné objednání vypracování jednostupňové 
dokumentace opravy střešního pláště ZŠ Kladruby – jídelna a tělocvična 
včetně výkazu výměr za cenu 55.000,- včetně DPH. Zhotovitel: Ing. Miloš 

Valíček, Jezerní 1096, Tachov 347 01, IČ: 65564618 

 Podání žádosti o dotaci – Odbor regionálního rozvoje – Program stabilizace 
a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 – PSOV PK 2020 – Integrované 
projekty – Čekárna Brod 

 Podání žádosti o dotaci – Odbor kultury, památkové péče a cestovního 

ruchu – Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020 – Kladrubské 
hudební léto 

 Podání žádosti o dotaci – Odbor kultury, památkové péče a cestovního 

ruchu – Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje 2020 – 
Č. 1 Zachování a obnova pam. hodnoty a podstaty nem. kulturní památky 
nebo národní kult. památky 2020 – Husova č.p. 6, Kladruby – pokračování 
opravy střechy 

 Podání žádosti o dotaci – Odbor kultury, památkové péče a cestovního 

ruchu – Obnova historického stav. fondu v památkových rezervacích 
a zónách a staveb drobné architektury, kopie sochařských děl v exteriéru, 
podpora tvorby plánů ochrany na území Plzeňského kraje 2020 – Č. 2 
Záchrana a obnova staveb drobné architektury dotvářejících kulturní 
krajinu 2020 – Kaple Vrbice u Stříbra – střecha 

 Podání žádosti o dotaci – Odbor regionálního rozvoje – Program stabilizace 

a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 – PSOV PK 2020 – Projekty obcí – 
VO Pozorka 

 Vyúčtování sankcí pro firmu Stucco TM – Město Touškov, s.r.o., Újezdská 
82, Město Touškov 330 33, IČ: 04874391 za akci „Kladruby, Husova 6, 
stavební úpravy – I. etapa (městský dům – bývalý špitál) – I. část – obnova 

střešního pláště objektu“ ve výši 101.794,- Kč 

 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajišťování údržby veřejných 
prostranství mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby, 
IČ: 00259888 a Kladrubskými lesy, s.r.o., Milevská 359, Kladruby, 
IČ: 25217771. Zůstává v platnosti původní ustanovení ohledně úhrady 
za užívání traktoru typu New Holland T 5040 JH, který je ve vlastnictví 
Kladrubských lesů, s.r.o. Smluvní strany se dohodly na úhradě za činnost 
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dle článku II. paušální částkou ve výši 7.000,- Kč včetně DPH. Tato částka 
je splatná měsíčně na základě faktury vystavené Kladrubskými lesy, s.r.o. 

 Přidělení bytu č. 13 v DPS v Kladrubech žadateli V. K., Plzeň 

 Uzavření Smlouvy o výpůjčce. Vypůjčitel – N. P., Milevo. Jedná se o objekt 

č.p. 36 v Milevě (bývalá prodejna) – za účelem setkávání občanů obce Milevo 
na dobu do 31. 12. 2021 

 Cenovou nabídku a následné objednání vymalování společných prostor 

domů v Revoluční ulici v Kladrubech č.p. 403, 404, 405, 406 za cenu 
18.596,- Kč včetně DPH za jeden dům. Zhotovitel: Otto Hilf, Sadová 289, 
Kladruby, IČ: 61806374 

 Cenovou nabídku a následné objednání vymalování společných prostor 

domů v Zadní ulici v Kladrubech č.p. 355, 356 za cenu 26.358,- Kč včetně 
DPH za jeden dům. Zhotovitel: Otto Hilf, Sadová 289, Kladruby, 
IČ: 61806374 

 Vyjádření k žádosti Státního pozemkového úřadu, T. G. Masaryka 1326, 

347 01 Tachov ohledně p.p.č. 236 v k.ú. Pozorka u Kladrub podle 
ustanovení § 6 zákona č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů - 
město Kladruby nemá žádné navazující pozemky, proto nebudeme usilovat 
o jeho získání do vlastnictví 

 Prodloužení platnosti pozemkových nájemních smluv s platností 
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 za stávajících podmínek 

 Prodloužení platnosti pachtovních smluv s platností od 1. 1. 2020 

do 31. 8. 2020 – doba nezbytně nutná k ukončení hospodářského roku 
s navýšením nájemného na 3.000,- Kč/ 1 ha/ 1 rok 

 

Rada města neměla námitek: 

 K předložené projektové dokumentaci k novostavbě rodinného domu 

a parkovacího stání se skladem na p.p.č 2493/ 27 a 2493/ 28 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra – Investor: Ing. J. a Ing. T. K., Kladruby. Změnu 
umístění a rozšíření vjezdu je investor povinen projednat s Policií ČR, 
Dopravním inspektorátem v Tachově 

 

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

 Dohodu o ukončení platnosti nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor 

– objekt technických služeb, Zadní ul. V Kladrubech. Pronajímatel: město 
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888, nájemce: 
Kladrubské lesy, s.r.o., Milevská 359, Kladruby, IČ: 25217771 k 31. 12. 2019 

 Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o zajišťování údržby veřejných 

prostranství mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby, 
IČ: 00259888 a Kladrubskými lesy, s.r.o., Milevská 359, Kladruby, 
IČ: 25217771. Smluvní strany se dohodly na úhradě za činnost dle článku 
II. paušální částkou ve výši 7.000,- Kč včetně DPH. Tato částka je splatná 
měsíčně na základě faktury vystavené Kladrubskými lesy, s.r.o. (úhrada za 
užívání traktoru New Holland T 5040 JH) 
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Rada města schválila záměr: 

 Zveřejnění pronájmu pozemku p.p.č. 1898 o výměře 340 m2 a 1901 
o výměře 260 m2 v k.ú. Brod u Stříbra 

 

Rada města neschválila: 

 Propachtování pozemku p.p.č. 1830 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 

15427 m2. Žadatel: AgroKol, s.r.o., Tyršova 33, Koloveč 335 33, IČ: 06701248. 
Tento pozemek není vhodný k zemědělské činnosti z důvodu velkého 
výskytu kamene 

 

Rada města doporučila: 

 ZM schválit tvorbu Sociálního fondu na rok 2020 

 ZM schválit odměňování členů Zastupitelstva města Kladruby 

 ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 580/ 150 a 580/ 147 v k.ú. Kladruby 

u Stříbra o celkové výměře 938 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita 
Kladruby západ – II. etapa), kupující – J. S., Skapce 

 
 

Zasedání rady města ze dne 22. 1. 2020 
 
Rada města vzala na vědomí: 

 Žádost J. L., Kladruby o výměnu sprchového koutu z důvodu značného 

opotřebení s tím, že bude zajištěna cenová nabídka výměny 

 Zápis z 8. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura 

lokalita Kladruby západ – II. etapa“ ze dne 17. 1. 2020 

 

Rada města schválila: 

 Zařazení žádosti manželů K., Stříbro do seznamu žadatelů o byt s tím, že 

při přidělování bytu budou upřednostňováni žadatelé s trvalým pobytem 
ve správním obvodu města Kladruby 

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

 Návrh na vyřazení operativní evidence MŠ Kladruby (drobné předměty) 

v hodnotě 3.246,- Kč 

 Cenovou nabídku a následné objednání rozšíření veřejného osvětlení 

v Kladrubech. Zhotovitel – ČESKO-BAVORSKÁ, spol. s r.o., Stříbrská 380, 
Kladruby IČ: 18251889 za cenu 85.808,80 bez DPH – Stříbrská ulice, 
253.579,- Kč bez DPH – Pozorka 

 Organizační zabezpečení zastupitelstva města na den 5. 2. 2020 

 Cenovou nabídku a následné objednání dodávky a montáže kompaktních 
měřičů tepla v bytech Revoluční 403 – 406 v Kladrubech od firmy ENBRA, 

Leknínova 4, 106 00 Praha 10 za cenu 76.544,- Kč včetně DPH (výměna 
stávajících měřidel) 

 Objednání 3 ks ping-pongových stolů od firmy Racket sport – Miloš 
Vojáček, Jizerská 328/ 4, Praha 196 00, IČ: 66878993 za cenu 53.930,- Kč 
včetně DPH s instalací a dopravou 
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 Cenovou nabídku a následné objednání 3 ks GPS pro monitorování vozidel 
města Kladruby od firmy Monitoring RC Systém, s.r.o., Ringhofferova 
115/ 1, Třebonice, 155 21 Praha, IČ: 04627563 za cenu 10.797,- Kč 
bez DPH včetně instalace bez dopravy + měsíční datové služby 149,- Kč/ ks 
bez DPH 

 

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

 Zpracování veškeré účetní agendy pro Kladrubské lesy, s.r.o. za cenu 

4.000,- Kč bez DPH měsíčně od účetní Ing. Zdeňky Hrubantové, 
Sokolská 529, Stříbro 349 01, IČ: 45404038 

 
Rada města doporučila: 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015176/ SoBS VB/ 2 mezi 

městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s., 
Teplická 874/ 8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035. Dotčené pozemky 
p.p.č. 2554, 202/ 3 a 2066/ 1 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra. Výše 
jednorázové úhrady je 1.000,- Kč + DPH 

 
 

Zasedání rady města ze dne 5. 2. 2020 
 
Rada města schválila: 

 Cenovou nabídku a následné objednání výměny troj. termostatických 

ventilů v domě s pečovatelskou službou. Zhotovitel – Václav Čech, 
Sídliště 226, Heřmanova Huť 330 24, IČ: 69932816 za cenu 18.203,- Kč 
včetně DPH 

 Cenovou nabídku a následné objednání výměny vany s umyvadlem v bytě 

č.p. 299. Zhotovitel – Václav Čech, Sídliště 226, Heřmanova Huť 330 24, 
IČ: 69932816 za cenu 14.830,- včetně DPH 

 

Rada města vzala na vědomí: 

 Pozvánku na jednání valné hromady honebního společenstva Kladruby – 
část Vrbice dne 13. 2. 2020 v 16:30 

 

Rada města doporučila: 

 ZM schválit Rozpočtové opatření č. 6/ 2019 ze dne 31. 12. 2019 

 ZM schválit plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020 s tím, že bude 

doplněn v měsících červenec – říjen bod „Hospodaření Kladrubských lesů, 
s.r.o. za I. pololetí roku 2020“ 

 

Rada města pověřuje: 

 Místostarostu Matěje Havránka účastí na jednání valné hromady 

Honebního společenstva Kladruby – část Vrbice dne 13. 2. 2020 od 16:30 
hod. 
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Zasedání zastupitelstva města ze dne 11. 12. 2019 
 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:  

 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2019, 

období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019 

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

30. 10. 2019  

 Návrh finančního výhledu hospodaření Kladrubských lesů, s.r.o. v roce 
2020 

 
Zastupitelstvo města schválilo:  

 Vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 1/ 2019 o nočním klidu 

 Vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 2/ 2019 o stanovení 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů na území města Kladruby 

 Vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 3/ 2019 o místním 

poplatku ze psů 

 Vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 4/ 2019 o místním 

poplatku z pobytu 

 Vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 5/ 2019 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství 

 Vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 6/ 2019 o místním 

poplatku ze vstupného 

 Plán činnosti a kontrol Finančního výboru města Kladruby na rok 2020 

 Plán rozvoje města Kladruby na rok 2020 

 Rozpočet města Kladruby na rok 2020 

 Poskytnutí finančního příspěvku občanu – vlastníku nemovitosti v obcích 

Láz, Vrbice, Brod, Tuněchody, Milevo ve výši 30.000,- Kč, na základě 
předloženého souhlasu s užíváním a provozováním zařízení na čištění 
a likvidaci odpadních vod s akumulační nádrží, vydaným příslušným 
odborem životního prostředí, dle přiložených zásad 

 Rozpočtové opatření č. 5/ 2019 

 Odprodej pozemku p.p.č. 2493/ 18 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 

935 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita Kladruby západ – II. etapa), 
kupující – L. Ž., Stříbro a L. P., Stříbro  

 Odprodej pozemku p.p.č. 2493/ 17 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 
866 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita Kladruby západ – II. etapa), 
kupující – Š. H., Stříbro a T. N., Stříbro 

 Uzavření pachtovní smlouvy s V. B. Milevo na propachtování části 
p.p.č. 2011 o výměře 4700 m2 v k.ú. Milevo za účelem sečení trávy a sušení 
sena s podmínkou využití pouze na sečení trávy, šetrný pokos trávy kolem 
stromů, pozemek nebude používat 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 
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 Odprodej pozemku části st.p.č. 131/ 2 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 
asi 180 m2 (bude upřesněno geom. plánem) panu V. P., Kladruby za cenu 
270,- Kč/ m2 + náklady spojené s odprodejem, pozemek navazuje na objekt 
k podnikání 

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

0000212/ 1/ VB „Kladruby, TC, č.p. 99 – kNN“ mezi městem Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/ 8, 
405 02 Teplice IČ: 24729035 dotčené části pozemků p.p.č. 73, 2001, 
2010/ 1 v k.ú. Kladruby u Stříbra ve vlastnictví města Kladruby, 
jednorázová úplata za zřízení věcného břemene činí 1300,-Kč + DPH 

 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby č. IV-12-0015176/ SoBS VB/ 1 mezi městem Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/ 8, 
405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035. Dotčený pozemek p.p.č. 2554 

v k.ú. Kladruby u Stříbra ve vlastnictví města Kladruby. Výše jednorázové 
úhrady 1000,- Kč + DPH, rozsah věcného břemene 0,6 m2 

 Odprodej pozemku p.p.č. 580/ 150 a 580/ 147 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

o celkové výměře 938 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita Kladruby 
západ – II. etapa), kupující – D. D., Skapce a J. S., Skapce 

 Podání žádosti o bezúplatný převod níže uvedených pozemků z vlastnictví 

Plzeňského kraje, Škroupova 1760/ 18, Plzeň 301 00, IČ: 70890366a 
následné bezúplatné nabytí uvedených pozemků do vlastnictví města 
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888. Jedná se 
o pozemky: 
- P.p.č. 231/ 13 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 298 m2 
- P.p.č. 231/ 14 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře 8 m2 
- P.p.č. 2071/ 6 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 111 m2 
- P.p.č. 2008/ 20 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 28 m2 
- P.p.č. 2008/ 21 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 11 m2 
- P.p.č. 2078/ 12 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 32 m2 
- P.p.č. 2078/ 16 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 8 m2 
- P.p.č. 2078/ 13 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 85 m2 

 Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H – 
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, 
pro projekt „Doplnění prvků na dětská hřiště a sportoviště“ (Vrbice, Milevo, 
Brod) 

 Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci 

podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210B – 
Podpora obnovy sportovní infrastruktury, pro projekt „Stavební úpravy 
střešního pláště objektu tělovýchovy v ZŠ Kladruby“ 

 Oddělení střediska technických služeb od Kladrubských lesů, s.r.o. a jejich 

převzetí zpět pod město Kladruby s platností od 1. 1. 2020 
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Zastupitelstvo města neschválilo:  

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

 Odprodej části pozemku p.p.č. 1578/ 5 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 

226 m2. Žadatel – MUDr. L. B., Brod u Stříbra za účelem zajištění vjezdu 
na pozemek. Rada města trvá na nájemním vztahu a požaduje předložení 
projektové dokumentace plánovaných úprav vjezdu 

 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 

 

Zastupitelstvo města uložilo:  

 Miroslavě Škorvánkové zpracovat Rozpočtové opatření č. 6/ 2019 se stavem 

k 31. 12. 2019 
 

Kateřina Hlinková 
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Sběr objemného a nebezpečného odpadu 
 
Sběr objemného odpadu, elektroodpadu a pneumatik ve spádových obcích: 
 

 18. 4. 2020: 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. 
 Mileno  11:30 – 12:00 hod. 

 v prostoru u kontejnerů 

 příklady komunálního objemného odpadu: kusy vyřazeného nábytku, 

dřevo, koberce, lina, skleněné nádobí, porcelán, umyvadla, WC, plasty, 
kartony, kovové odpady, jízdní kola, žaluzie, hrnce, kusové stavební 
materiály – cihly, izolace, zbytky trubek, polystyrén, obaly 

od malířských barev, pneumatiky z osobních automobilů, ledničky, 
myčky, pračky, televize, monitory, drobné elektrospotřebiče… 

 
Sběr nebezpečného odpadu ve spádových obcích: 

 

 20. 4. 2020: 14:00 – 17:00 hod.  

 v prostoru u kontejnerů 

Václava Tichá 
 
 

Počet obyvatel k 31. 12. 2019 

 
 narození přistěhovaní zemřelí odhlášení CELKEM 

Brod u Stříbra 1 5 0 1 70 

Kladruby 11 38 13 25 1277 

Láz 3 1 1 0 69 

Milevo 3 5 0 3 49 

Pozorka 0 0 0 1 40 

Tuněchody 0 2 0 1 27 

Vrbice u Stříbra 0 1 2 0 46 

CELKEM 18 52 16 31 1578 
 

 Václava Tichá 
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Ušetřete s dotacemi na úsporné bydlení  
 
Stavíte, rekonstruujete a přemýšlíte, jak ušetřit? Řekněte si o příspěvek 
z programu Nová zelená úsporám či Dešťovka a vylepšete svůj rozpočet 
i o statisíce korun. Dotace rezortu životního prostředí pomohly k lepšímu 
bydlení desítkám tisíc domácností, připojte se k nim i Vy!  

 
 

Nová zelená úsporám přispívá na úspornější bydlení  
Nová zelená úsporám je populární dotační program Ministerstva životního 
prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR. Program 
pomáhá s financováním energeticky úsporných rekonstrukcí či staveb obytných 
budov. Příspěvek můžete získat na částečné nebo celkové zateplení budov, 
výměnu oken a dveří či stavbu domů s nízkou energetickou náročností. Dotace 
se vztahuje i na doplňkové zdroje energie, například solární a fotovoltaické 
systémy, či „eko“ vychytávky jako jsou zelené (vegetační střechy) a systém 
řízeného větrání (rekuperaci).  

 
Dotace nově na zateplení svépomocí i výměnu starých kamen  
O dotaci můžete požádat i v případě, že se do zateplení rodinného domu chcete 
pustit sami. Program vám nově přispěje na nákup materiálu, kvalitní 
projektovou dokumentaci a zajištění odborného dozoru. Z dotace můžete 
částečně uhradit venkovní stínicí techniku nebo vyměnit stará kamna za nový 
ekologičtější zdroj vytápění. Jednou z novinek je i příspěvek až 150 tisíc korun 
na pořízení fotovoltaického systému v kombinaci s tepelným čerpadlem.  

 
Kolik ušetříte?  
U zateplení rodinného domu se dotace z programu Nová zelená úsporám 
pohybuje v průměru kolem čtvrt milionu korun, ale vyšplhat se může až na 550 

tisíc korun. Výše příspěvku závisí na tom, kolik energie rekonstrukcí uspoříte 
a jaké energetické parametry bude budova mít. Pokud jde o novostavbu, 
u nízkoenergetického domu s rekuperací si přilepšíte o 150 tisíc korun, 
u pasivního domu o 350 tisíc korun a přidáte-li některý z obnovitelných zdrojů 

energie, například solární systém, dosáhne příspěvek 450 tisíc korun.  

 
Dešťovka uspoří desítky tisíc, nově i rekreačním domům  
Pokud přemýšlíte, jak ušetřit za pitnou vodu, sáhněte po dotaci z programu 
Dešťovka. Je určená majitelům obytných domů, a to i těm, kteří žijí trvale 
v rekreačních objektech. Program finančně podporuje tři základní systémy – 
zachytávání dešťové vody na zalévání zahrady, systém zachytávající dešťovou 
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vodu k zalévání i ke splachování toalet v domě a do třetice systém využívající 
přečištěnou odpadní, tzv. šedou vodu. Dotace vám může pokrýt až polovinu 
celkových výdajů, což je podle zvolené varianty až 105 tisíc korun.  
 

Kotlíkové dotace – naposledy až 127 500 korun na nový kotel  
Již potřetí v řadě ministerstvo vyhlásilo tzv. kotlíkové dotace. Vyhradilo na ně 
více než 3 miliardy korun z evropských fondů, které rozdělují jednotlivé krajské 
úřady. Od září 2022 bude provoz kotlů 1. a 2. emisní třídy na pevná paliva 
zcela zakázán, proto by si dotaci neměly nechat utéct zejména domácnosti, jež 
s výměnou kotle doposud váhaly. Výše příspěvku může dosáhnout až 127 500 
korun. Ve třech krajích (Moravskoslezský, Karlovarský a Ústecký kraj) jsou 
pro občany navíc dostupné i tzv. kotlíkové půjčky, které jim umožní výměnu 
starého kotle výhodně předfinancovat.  

 

Nevíte si rady? Obraťte se na odborníky SFŽP ČR  
Pokud si nejste jisti, na co všechno můžete dotaci získat a co žádost obnáší, 
přijďte se poradit s odborníky Státního fondu životního prostředí ČR. Jsme vám 
k dispozici na pracovištích Fondu ve 13 krajských městech, na zelené telefonní 
lince 800 260 500 (ve všední dny od 7.30 do 16.00) nebo na e-mailové adrese 
info@sfzp.cz.  
 
Neváhejte, získat dotaci je jednodušší, než si myslíte!  
www.novazelenausporam.cz  
www.dotacedestovka.cz  
www.sfzp.cz/kotlikove-dotace  

 

O SFŽP ČR  
Státní fond životního prostředí ČR je státní organizace rezortu životního 
prostředí, která zajišťuje poskytování finančních podpor (dotací, půjček apod.) 
z vlastních zdrojů, ze státního rozpočtu nebo ze zdrojů Evropské unie pro oblast 
životního prostředí. www.sfzp.cz 
 

SFŽP 
 
 

Finanční příspěvek na domovní čistírnu odpadních vod 
a pořízení akumulační nádrže  
 

Zastupitelstvo města na svém zasedání schválilo poskytnutí finančního 

příspěvku z rozpočtu města Kladruby občanu – vlastníku nemovitosti v obcích 
Láz, Vrbice, Brod, Tuněchody, Milevo na základě předloženého souhlasu 
s užíváním a provozováním zařízení na čištění a likvidaci odpadních vod ve výši 
20.000,-Kč a na pořízení akumulační nádrže ve výši 10.000,-Kč vydaného 
příslušným odborem životního prostředí. Tento příspěvek se poskytne žadateli 
při splnění následujících podmínek:  
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1. Finanční příspěvek je určen pro fyzické osoby (dále jen žadatel), které jsou 
vlastníky nemovitostí v obcích Brod, Láz, Milevo, Tuněchody a Vrbice 
či v částech obce, kde není uvažováno s řešením likvidace odpadních vod 
napojením na centrální kanalizační síť 

2. Finanční příspěvek bude poskytnut na objekt, který je určen k trvalému bydlení, 
má přiděleno č.p., žadatelem je vlastník objektu a má v obci trvalý pobyt 

3. Finanční příspěvek bude poskytnut na základě žádosti vlastníka objektu. 
Příspěvek bude poskytnut pouze bezhotovostně převodem na účet, a to 
na základě doložené faktury na pořízení domácí ČOV a dokladu o zaplacení 

4. Žadatel nemá vůči městu žádné závazky 
5. Žadatel předloží čestné prohlášení nebo technickou zprávu o likvidaci 

stávající jímky či septiku 
6. V případě sdružení více vlastníků rodinných domů může být finanční 

příspěvek násoben počtem rodinných domů na zřízenou ČOV 

7. Každá žádost o poskytnutí finančního příspěvku bude projednána 
Zastupitelstvem města Kladruby. Na poskytnutí finančního příspěvku není 
právní nárok a poskytovatel si vyhrazuje právo se zdůvodněním jednotlivé 
žádosti zamítnout 

8. Finanční příspěvek se nevztahuje na domácí ČOV, na které byl vydán 
územní souhlas před datem 1. 1. 2013 

9. Finanční příspěvek lze čerpat trvale, do odvolání zastupitelstva města 
 

Hana Floriánová 
 

 

Poslední rozloučení s panem Karlem Toušem  

 
V sobotu 18. ledna 2020 jsme se naposledy rozloučili s panem Karlem 

Toušem – významnou osobností Kladrub, který několik desítek let dotvářel 
kulturní, společenský i sportovní život v Kladrubech. Také to byl  náš 
dlouholetý spolupracovník a kolega, který se dlouhá léta věnoval práci 
matrikáře. Při listování matričními knihami s jeho vzorovým rukopisem si 
na něj vždy vzpomeneme.  

Také žádné vítání občánků se bez jeho přítomnosti neobešlo stejně jako 
bezpočet svatebních obřadů. Rovněž stál u zrodu Sboru pro občanské záležitosti 

a celé půlstoletí vyhrával všem jubilantům. Vedl celou řadu souborů jak 
hudebních, tak i divadelních, byl zakladatelem ženského pěveckého sboru, 
členem Dudácké muziky i Národopisného spolku. Pravidelně obcházel Kladruby 
s Luciemi, jesličkami, betlémáři a také se účastnil oživeného betlému.  Určitě se 

nejednomu z nás při každé této následující akci vybaví vzpomínka na tohoto 
člověka.  

Pan Karel Touš věnoval desítky let aktivitám ku prospěchu kladrubských 
občanů. Za to všechno, Vám pane Karle Touši, patří velký dík. Děkujeme 
za vše, co jste pro nás všechny udělal, co jste nás naučil. Budeme vděčně 
a dlouho vzpomínat.     

 

 Hana Floriánová 
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Základní škola informuje: 
 

Střípky ze ZŠ… 
 

 5. – 10. 1. – Lyžařský výcvikový kurz ZŠ 
Kladruby, Železná Ruda (viz. článek) 

 21. 1. – Osmá třída vyjela vlakem 
do plzeňského divadla Alfa na představení „Kde 
domov můj?“ 

 30. 1. – Předávání pololetního vysvědčení 

 5. – 6. 2. – „Soumrak dinosaurů“ se jmenoval 3D film, který v jedné 

vyučovací hodině přiblížil život, vývoj a zánik dinosaurů. Promítání doplněné 
výkladem lektora probíhalo v tělocvičně školy vždy pro každou třídu zvlášť. 
Promítací plochu nahradila kupole mobilního planetária, což je vlastně velký 
„nafukovací“ stan, ve kterém leží na žíněnkách 20 – 30 malých diváků a 
sleduje dění nad sebou… 

 6. 2. – Představení „Kašpárek a mumie“ v divadle Alfa viděli tentokrát naši 

nejmenší – žáci 1. a 2. třídy… 

 7. 2.  – Okresního kola olympiády v anglickém jazyce se zúčastnili Jáchym 

Prokop (7. tř.) a Ondřej Pelánek (9. tř.). V konkurenci žáků z ostatních škol 
se rozhodně neztratili a Jáchym vybojoval dokonce 3. místo v kategorii I. A 
(žáci 6. – 7. tříd) 

 7. 2. – Učitelský ples byl vyvrcholením náročných příprav, na kterých se 

podíleli zaměstnanci školy (viz. článek) 

 14. 2. – Maškarní karneval pro žáky 1. stupně se konal tradičně ve školní 

jídelně a také s tradičním moderátorem. Jen pro ty méně znalé dodávám, že 
jím byl p. učitel Kasal, který se určitě nenechal dlouho přemlouvat a rád se 
této funkce ujal  

 10.  3. – Tento den byl vybrán v rámci filmového festivalu ve školách 
stříbrského regionu k promítání filmu „Tohle je náš svět“. Film pojednává 
o dětech, které se po přestěhování do města musely vyrovnávat s neznámým 

prostředím a lidmi. Podle počtu zájemců z řad dětí, rodičů i kamarádů bude 
film promítnut buď v učebně, nebo ve školní jídelně. Rodiče budou mít 

zajištěno hlídání dětí (dětský film, workshop s asistenty MAS Český Západ), 
začátek v 16:30 hod. Přezůvky s sebou! 

 15. 4. – se uskuteční zápis do 1. třídy 

Pavel Nový 
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Lyžařský výcvikový kurz ZŠ Kladruby, Železná Ruda, 5. 1. – 10. 1. 2020 
 
Také tentokrát připadl odjezd na lyžařský výcvik na poslední den vánočních 

prázdnin. Tato zima lyžařům příliš nepřála, ale naštěstí něco málo technického 
sněhu na sjezdovkách bylo a před naším příjezdem napadlo asi deset 
centimetrů nového. 

Stejně jako v minulých letech jsme odjeli vlakem ze Stříbra, zavazadla, lyže 
a snowboardy putovaly autem a na přívěsném vozíku. Sjezdovka Samoty nám 
tentokrát nenabídla vhodný povrch, proto jsme dojížděli skibusem z Železné 
Rudy na Alpalouku poblíž Špičáku. Postupně se devět lyžařů a dvanáct 
snowboarďáků zdokonalilo v jízdě natolik, že všichni mohli využívat lyžařský 
vlek a sjezdovku beze strachu a každý si tak mohl vychutnat jízdu podle svých 
schopností. Protože předpověď počasí nebyla příliš optimistická, rozhodli jsme 
se využít příhodných sněhových podmínek a odložili jsme pěší výlet na Pancíř 

až na pátek. Jak se ukázalo, bylo to dobré rozhodnutí. Všichni si dostatečně 
na sjezdovce zajezdili a túra z Pancíře se také povedla. Před odjezdem vlaku zbyl 
ještě čas na zakoupení nějakých dobrot na cestu. 

Cesta vlakem docela utekla a netrpěliví tatínkové a maminky přivítali své 
ratolesti na nádraží ve Stříbře. Naštěstí druhý den následovala sobota a všichni 
se mohli po náročném týdnu pořádně zotavit  

 

Pavel Nový 

Foto: Účastníci lyžařského kurzu 
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Učitelský ples 
 
V pátek 7. února se v kladrubském kulturním domě uskutečnil 

14. Učitelský ples. Sešlo se na 60 návštěvníků, což je o něco méně, než bývalo 
ještě před lety zvykem, ale o to více jsme si to užili. K tanci zahrála, stejně jako 
vloni, kapela George band, v tombole bylo na 300 cen, takže nikdo neodešel 
s prázdnou, volenka byla tradiční koláčková a nechybělo ani půlnoční 
překvapení. 

Když jsme se nad ránem rozcházeli, jistě nikdo nelitoval, že se hodil do gala 
a dorazil. 
 

Bohuslava Dusíková 

  
 Foto: 14. ročník Učitelského plesu 

 
 

Mateřská škola informuje: 
 

Živá knihovna 
 

Na pozvání ředitele Regionálního muzea 
Kladrubska, pana Jiřího Šmahela, jsme se s dětmi 
z celé MŠ zúčastnili programu na podporu čtenářské 
pregramotnosti. Příjemná akce s názvem „Živá 
knihovna“ se konala v místní knihovně začátkem 

měsíce ledna. Nic netušíc, vyrušili jsme vášnivou 
čtenářku, která právě četla z knihy pohádek. A tak se 
s námi o jeden příběh podělila. Tento příběh plný 
pohádkových bytostí byl současně ztvárněn maňáskovými postavičkami. Takže 
jsme mohli vidět princeznu, draka, vodníka, čerta, loupežníka, čarodějnici, 
prince i českého Honzu… Po napínavém příběhu jsme dostali úkol, v prostoru 
celé knihovny najít tyto postavičky v knihách. Úkol všechny děti s nadšením 
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splnily. Ale to nebylo všechno, ještě jeden úkol jsme si s sebou odnesli i do 
školky. V následujícím týdnu jsme pilně pracovali a do knihovny zpět donesli 
mnoho obrázků pohádkových postaviček, či obrázky celých pohádek, které jsou 
v knihovně nyní vystaveny.  

Sami se můžete dojít přesvědčit, zda se nám naše výtvory povedly, a také 
můžete zkusit hádat, jaká pohádka je na obrázku namalovaná. Vezměte s sebou 
své děti, rády vám poradí. A třeba si ještě domů půjčíte nějakou hezkou knížku.  

 

      Pavlína Tvrzová 

  
Foto: Děti z MŠ na akci Živá knihovna 

 
 

Výchovný program v MŠ 
 

 Začátkem února nás v MŠ navštívila paní P. Čechurová s programem 
„Brum, brum, brum, o čem se zdá medvědům“. Děti se něco dozvěděly 
o medvědí rodině, které se zdají sny. 

 Pomáhaly uklízet žabičce rybník od nepořádku, naučily se třídit 
odpad, zachránit louku s květinami a motýly. Také s datly uzdravily 
stromy, které byly napadeny škodlivými brouky. Děti si vyzkoušely cestu 
po medvědích stopách až k medvědímu brlohu. Tohle všechno si náležitě užily 
děti i paní učitelky. Paní Čechurové moc děkujeme a těšíme se na další program. 

 

Petra Kertysová, Šárka Ježová 

  
Foto: Výchovný program Petry Čechurové 
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Návštěva divadel v MŠ 
 
Naši „mateřinku“ pravidelně navštěvují různá vybraná divadla. Tentokrát 

jsme hned v úvodu nového roku přivítali „Divadélko Ondřej“ s pohádkou 
o „Rytíři Jindřichovi“ a v únoru paní Milenu Jelínkovou se svým „Divadýlkem 
Nána“ a zcela novou pohádkou „Cirkousíček“. 

Rytíř Jindřich nás pozval na výpravu do středověku, kde jsme navštívili 
turnaj zdatných i méně zdatných rytířů, přiučili jsme se tanečnímu i loveckému 
umění a také základům dvornosti, které má každý správný rytíř znát. A že být 
rytířem či dvorní dámou je pořádná „dřina,“ se mohl přesvědčit každý z nás 
svou aktivní účastí při tomto veselém představení. 

„Cirkousíček“, aneb malý cirkus ušitý ze samých malých kousíčků je plný 
kamarádů, kteří mají společná trápení, starosti, ale i hodně společné radosti 
stejně jako „my“ kamarádi ze školky. A tak se nám se svými problémy 

a radostmi o životě v „Cirkousíčku“ přijela svěřit například velryba Bublina, 
žirafy Hermína a Celestýna, upovídaný papoušek Miloušek, hroch Hubert, 
pštros Albert a další krásná a roztomilá zvířátka. Z představení plného 
krásných melodií a písniček byly všechny děti nadšené. Vystoupení zvířátek 
doprovázelo rytmické tleskání a bouřlivý potlesk na konci. Paní Milena 
Jelínková nám jako vždy dovolila se se všemi vystupujícími „miláčky“ pomazlit 
a samozřejmě nechybělo i společné fotografování. 

 

                                  Marcela Jandíková, Eva Pomyjová 

  
Foto: Divadelní představení pro děti z MŠ 

 
 

ZUŠ informuje:  
 

Po vánočním období, které je pro muzikanty velmi náročné, přichází do hudebky 
jaro, které je ve znamení blížících se svátků žen, maminek a babiček. 

Všichni pilně nacvičujeme písničky, abychom všem udělali radost nejprve 
v KD na MDŽ a posléze v komornějším hávu v muzeu na Svátku matek. Letos 
jsme zvolili téma „Medvědi“, neboť jsou průvodci dětí, ať už v plyšové podobě 
medvídků nebo v pohádkách a večerníčcích. Tak si nás přijďte určitě 
poslechnout. 
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CAVALLA 
Soubor staré hudby Cavalla, který pracuje při ZUŠ, začal letošní rok 

Tříkrálovým koncertem 6. 1. v muzeu ve Stříbře, kde zaplněný sál ocenil výkony 
mladých hudebníků i živý betlém těch mladších žáků. 

Další velký koncert, který Cavalla připravuje, bude Velikonoční koncert 
v klášteře Kladruby. Koncert se koná v neděli 12. dubna v 15:00 v kostele 
Nanebevzetí Panny Marie. Jako host letos vystoupí mladičká (teprve 
čtrnáctiletá) Anna Gálisová, která se věnuje opernímu zpěvu. 

Tento koncert je jubilejní, dvacátý, který pořádá p. uč. Stanislava Šmahelová 
se souborem Cavalla ve spolupráci s vedením kladrubského kláštera. 

 

CAVALLA CANOR 
Naše první vystoupení letošního roku bylo v koncertním sále 

Západočeského muzea v Plzni. Hráli jsme při příležitosti vernisáže Svět 

středověkých her. Výstava je velmi zajímavá, jsou tam nálezy, které ukazují, jak 
si hráli a jak se bavili naši předkové. Doporučujeme navštívit, zejména pro děti 
je to zajímavá možnost vyzkoušet si různé hry. 

 Stanislava Šmahelová 

 
 

Regionální muzeum Kladrubska informuje: 
                                                                              

V recepci RMK  
 

 Zveme všechny příznivce Kladrub a jejich zvyklostí na probíhající výstavu 

krojů a obyčejů Kladrubska v sále muzea, která zde bude do konce dubna 2020. 
 

Jiří Šmahel 
 

Elišky velkolepé proniknutí na hrad 
 

Řekli byste si, že žít za zdmi tak majestátního hradu, jako je Karlštejn, musí 
být nudné. Divadelní spolek Divoch však večer 18. 1. 2020 ve svém představení 
Podivuhodná noc na Karlštejně všechny vyvedl z omylu a zaplněný sál kulturního 
domu dokázal rozesmát a dopřát pravdě rčení Kam čert nemůže, nastrčí ženu. 
Diváci odcházeli ten večer s úsměvem a pobrukovali si známé písně z Noci na Karlštejně. 

 

Jiří Šmahel 
 

Maškarní rej 
 

V KD Kladruby proběhl 1. 2. 2020 karneval masek. Začátek byl naplánovaný 

na 14:30 hodin. Již po čtrnácté hodině se ve dveřích sálu začala objevovat 
různá stvoření (čert, princezny, auťák, hasič, rytíř, tanečnice a spousty dalších). 
Nakonec se jich sešlo celkem 62. Dětičky pobavilo seskupení ŘIMBABA. Soutěžilo 
se, tančilo se a nakonec proběhlo i vyhlášení nej masek. Všechny děti od nás dostaly 
dárečky a jogurty. Řádění konec byl kolem sedmnácté hodiny, kdy se unavené a vytancované 
děti odebraly ke svým domovům. Myslím, že jsme si to všichni pořádně užili. 

 

                                                 Alena Malá  
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Návrhy veřejných prostranství od studentů krajinářství 
 

Milí spoluobčané, 
 
chci se s Vámi podělit o velkou radost! Po dlouhém snažení se mi povedlo 

navázat spolupráci s Fakultou architektury při ČVUT. Studenti krajinářského 
oboru z ateliéru Fingerová-Grohmannová se budou celý letní semestr zabývat 
veřejnými prostranstvími našeho městečka. Výsledkem budou studentské 
návrhy, nad kterými můžeme společně formovat vizi naší obce. Studenti 
do Kladrub přijedou na pracovní víkend 12. – 14. 3. V pátek 13. 3. večer 
otevřou dveře své „výjezdní kuchyně“ v muzeu a kdokoliv z nás se může přijít 
podívat, popovídat si a pomoci jim lépe porozumět životu v Kladrubech. 

  
Ráda Vám odpovím na případné otázky, ukážu studentské práce z jiných 

obcí a ze všeho nejvíc se těším na Vaše poznatky o kladrubských prostranstvích 
během kafírny v muzeu 8. 3., brzy bude v „Jednotě“ viset mapa obce, do které 
můžete vpisovat své poznámky. Své podněty nebo připomínky týkající se 
veřejného prostranství můžete také zaslat na e-mail obec@kladruby.cz 
s předmětem „PROSTRANSTVÍ“.  

Proč jsou pro nás Vaše názory důležité? Studenti Kladruby poznávají 
především z map a vyprávění. Čím lépe jim popíšeme místa v Kladrubech – co 
na nich máme rádi a proč, kde jsou místa setkávání rodičů s malými dětmi, 
teenagerů nebo seniorů, co na nich máme rádi, co na nich postrádáme a proč; 
kde jsou místa, na která neradi chodíte, a z jakých důvodů se tam necítíte 
dobře; co Vám v Kladrubech chybí – tím přesněji mohou studenti ve svém 
návrhu zohlednit potřeby obyvatel. Základní rámec máme díky rozhovorům 

se zástupci obce, školy, školky a TJ Sokol, kterým tímto děkuji za jejich 
podporu. Děkuji také muzeu, se kterým také připravujeme několik večerů 
věnovaných architektuře a urbanismu Kladrub. Jakkoliv děsivě ta dvě slova 
mohou znít, téma je to nesmírně zajímavé a snad Vás bude bavit podobně jako 
mě, vedoucí ateliéru a studenty. 

 
Těším se na Vaše nápady! 
 

Eliška Pomyjová 

 

mailto:obec@kladruby.cz
mailto:obec@kladruby.cz
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Slovo opozice: 
 
Vážení spoluobčané, 
 

v sobotu jsem se s mnoha dalšími kladrubskými občany zapojila 
do masopustního veselí tím, že jsme doma přivítali masopustní průvod, a také 
se zúčastnila večerní Masopustní taškařice. Velký obdiv a díky si zaslouží 
organizátoři jak průvodu, tak taškařice. Je skvělé, že se ještě najdou lidé, kteří 
nezištně a ve prospěch veřejnosti obětují svůj čas a věnují úsilí.  

 
Život nám však přináší i zkušenosti nemilé a mně nezbývá, abych se s Vámi 

o jednu podělila.  
V roce 2018, když byl v daném roce spuštěn provoz in-line drány a brzy 

poté otevřena posilovna, si mnozí známí ze mne utahovali, že je vidět, 

že potřebuji zhubnout, když jsem se jako starostka snažila, aby v Kladrubech 
byly pro veřejnost takové skvělé možnosti sportování. Ano, zhubnout bych 
potřebovala, a tak jsem do posilovny skutečně chtěla s nastávajícím jarem začít 
chodit. To jsem se ale hluboce mýlila. Bylo mi totiž sděleno, že to není možné, 
protože do posilovny již chodí lidí dost. Že již bylo vydáno asi sedmdesát 
vstupních čipů, sice je asi všichni nevyužívají plně, ale každopádně nyní je něco 
jako pořadník, ve kterém již je pár lidí přede mnou a musíme si počkat, až se 
nějaký čip uvolní… 

Zpočátku jsem této informaci nechtěla věřit, ale ukázalo se, že se takto 
skutečně postupuje. Také si, jako já, myslíte, že přece není možné a není 
v pořádku, aby město vybudovalo nákladem asi 7 milionů (stavební část 
a vybavení) nějaké zařízení a to pak mohla využívat jen určitá skupina lidí 
a dalším byl vstup odepřen? Nedovedu si představit, že by takto postupoval 
nějaký soukromý majitel posilovny. V pořádku to samozřejmě není, obzvláště 
za situace, kdy posilovnu využívají také lidé z okolí, kteří nejsou občany města 
Kladruby. Ale ani ty nebude nutné vyhánět, když se někdo z vedení města 
zamyslí nad způsobem využívání posilovny a zavede pravidla, za kterých bude 
možné uspokojit všechny zájemce z Kladrub. 

No nic, až bude hezky, půjdu si namísto posilovny zajezdit na in-line 
bruslích. Jen doufám, že mi to bude umožněno a že třeba nebudu odvedena, 
abych neničila asfaltový povrch… 

 
Ráda bych Vás na závěr všechny pozvala na akci UKLIĎME ČESKO, která 

se koná 4. 4. 2020. Tato dobrovolnická akce zaměřená na ekologii probíhá již 
několik let na celém území naší republiky. Základní organizace Strany zelených 

v Kladrubech se rozhodla, že se k ní letos připojí a zorganizuje ji také na území 
Kladrub. Bližší podrobnosti budou sděleny v průběhu března formou letáčků 
a já doufám, že spoustě lidí není životní prostředí lhostejné. 
 

 Svatava Štěrbová 
opoziční zastupitelka 
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Jak museli malí studentíci na gymnáziu „hajlovat“ 
 
V minulém čísle Zpravodaje jsem popsal průběh mých třídenních 

přijímacích zkoušek do gymnázia v roce 1943, včetně lékařské „rasové“ 
prohlídky, která byla jejich součástí. Po nich jsem nebyl přijat z „rasových 
důvodů“, jak bylo rodičům písemně oznámeno. Nastoupil jsem tedy 1. září 1943 
místo do gymnázia, do hlavní školy (někdejší měšťanky) v Plzni v Křižíkově ulici. 
Jezdil jsem z mého bydliště 15 kilometrů autobusem, který býval vždycky 
doslova narvaný. Cestovalo se dokonce i na střeše autobusu. Tam byla nízká 
ohrádka na zavazadla, do níž se dalo vylézt po malém žebříčku na zadní straně 

vozidla. Šofér nemohl protestovat, že je to nebezpečné, stejně všichni ti, kteří si 
tam vylezli, věděli, že je to na jejich vlastní nebezpečí. Lidé stáli i na schůdkách 
u dveří, často za jízdy otevřených. Autobusy jezdily pochopitelně na dřevoplyn. 
Měly přidaný válcovitý kotel, buď vestavěný na výšku do zadní stěny vozu, nebo 
samostatně tažený za vozem na dvou kolech. Občas musel šofér přihodit 
do hořícího dřeva v kotli několik nových polen a jakýmsi velkým železným 
pohrabáčem ohniště uvnitř kotle, skrz otevřené víko, shora prohrábnout. 
Samozřejmě, že pohon na dřevoplyn měl vliv na rychlost a kvalitu jízdy, hlavně 
do kopce. My, malí kluci, jsme většinou stáli, drželi se tyče nebo sedadla, ba 
někdy hrozilo i nebezpečí, že by nás ten namačkaný dav uvnitř mohl ušlapat. 
Tak se stávalo, že nějaký silák nás zvedl a položil do síťky nebo prostoru 
určeného k ukládání zavazadel. Tam nám bylo dobře! Ještě lepší bylo, když nás 
někoho posadil za zadní sedadlo vedle dřevoplynového kotle. Tam bylo navíc i 
teplo a dost místa. Jenom to vystupování, jednu stanici před konečnou, bývalo 
náročné. Stalo se mi jednou, že v tom množství lidí jsem byl tlačen a aktovka 
s učením se někde zadrhla. Pak si ji lidé v autobusu podávali jako štafetu nad 

hlavami, až se dostala ke dveřím, kde jsem na ni musel počkat. 
V měšťance se mi dařilo dobře, neměl jsem s učením vůbec problémy. Náš 

třídní učitel také dojížděl z nedaleké obce poblíž Plzně. Byl to asi padesátiletý, 
mírně plešatý odborný učitel s aprobací matematiky, čili počtů a měřictví, jak 
se ještě postaru říkalo. Nosíval kalhoty zvané pumpky, protože občas přijížděl 
do Plzně na kole. Byl velice přísný. Když někdo neuměl násobilku, tak ho 
s oblibou posílal o patro níže do 4. třídy obecné školy, aby se tam zeptal 
na správný výsledek nějakého čtvrťáka. To byla, pochopitelně, pro žáka 

měšťanky pořádná ostuda. Nevím, jak jsem se k tomu dostal, ale pan učitel 
mne jmenoval „starostou třídy“, což zahrnovalo celou řadu různých úkolů 
a povinností. Mimo jiné jsem měl zapisovat ty, kteří přišli do školy pozdě, měl 
jsem vybírat domácí úkoly, dělat různé seznamy žáků a podobně. Pan učitel 
totiž přicházel často sám také pozdě, protože i jeho autobus míval zpoždění. 
Tuto funkci jsem zastával asi dva týdny. Jednou měl náš autobus opět zpoždění 
a my jsme i s kamarádem přišli až po zvonění. Pan učitel v některé další hodině 
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zjistil, že nějaký místní žák přišel po osmé a neodevzdal úkol. A tak se hned 
na mne obořil: „A proč není zapsaný na seznamu opozdilců? Proč jsi ho, 
starosto, nezapsal?“ Celá třída hned, s velkou škodolibostí, oznamovala: „On 
sám přišel taky pozdě!“ Pan učitel si neuvědomil, že dojíždím a že to nebylo mojí 
vinou. Snažil jsem se bránit a důvod mu vysvětlit, jenže on nechtěl nic slyšet. 
Postavil mne za trest na hanbu. S okamžitou platností mne také zbavil funkce 
starosty a jmenoval jím jiného. Já jsem cítil velkou křivdu a brečel jsem.  

Jenže když jsem téhož dne přijel domů, měl jsem tam oznámení, že 
protektorátní ministerstvo školství povolilo ustavení ještě jedné první třídy 
v gymnáziu, a že jsem tedy přijat. Tak jsem se rozloučil s hlavní školou 
v Křižíkově ulici a stal jsem se, přibližně od poloviny září 1943, studentem 
Reálného gymnázia v Plzni na Mikulášském náměstí. Na moje místo 
v „měšťance“ mohl nastoupit náhradník z naší vesnické dvojtřídky. Do našeho 
prvního ročníku, tedy primy B, nás nastoupilo 35 kluků. Kromě nás, několika 

desetiletých, kteří jsme využili vůbec jako první možnost navštěvovat 
gymnázium už po skončení čtvrté třídy, to byli většinou chlapci starší o rok, 
někteří i o dva. 

Zajímavý byl i náš profesorský sbor. Matematiku nás zprvu učil ředitel 
gymnázia Karel Rachač. Byl menší, zavalitější postavy, zato pro něho byl 
příznačný jeho řízný a zvonivý hlas. Byl to vynikající matematik a také výborný 
pedagog. Já jsem si ho velice oblíbil a měl jsem ho neskonale rád. Na začátku 
primy se pochopitelně opakovalo a sjednocovaly se různé úrovně 
matematických znalostí žáků. On měl snahu naučit nás především rychlému 
počítání zpaměti, což bylo předpokladem pro řešení všech matematických úloh, 
které potom měly přijít. K tomu využíval různých matematických a logických 
„vychytávek“ či „kouzelných hádanek“. Pak najednou nás přestal učit. Říkalo se 

mezi žáky, že byl zatčen Gestapem a uvězněn. Po jeho odchodu přišel docela 
jiný typ ředitele. Učil nás německý jazyk, který byl na rozvrhu celkem devět 
hodin v týdnu! Sloužila nám k tomu učebnice němčiny od Hanse Augustina, 
která hned zpočátku používala věty z „lepší společnosti“. Pamatuji si dodnes 
neustále opakované fráze, jako třeba: „Guten Morgen! Küss die Hand, gnädige 
Frau.“ V překladu „Dobré ráno! Ruku líbám, milostivá paní.“ V té době začínala 
i končila každá vyučovací hodina povstáním a árijským pozdravem, tedy 
zvednutím napjaté pravé ruky. Běda, když pravice nás, desetiletých primánků, 
při „hajlování“ nevylétla v jeho hodinách přesně do výše očí. Následovalo hned 
nepříjemné klepnutí přes konečky prstů provinilce. To zase náš biolog Rudolf 
Mikyska si „hajloval“ po svém. Pokrčil ledabyle pravou ruku v lokti nahoru 
a při jejím vracení zpět prohodil během současného otevírání třídní knihy 
tradiční: „Sedněte si!“. Tak tedy vlastně hajloval – nehajloval. I při hodinách 

takových předmětů, jako byl přírodopis, jsme si museli zapisovat a používat 
názvy některých hlavních pojmů a nadpisů i v němčině. Učili jsme se třeba 
o kočce, museli jsme tedy znát, jak se vyslovuje v němčině, tedy „die Katze“. 

Na dějepis jsme měli tenkrát paní profesorku Boženu Kovářovou. Ovšem 
pozor – to jenom na rozvrhu jsme měli písmeno D, tedy dějepis. Český dějepis 
se vůbec nesměl učit, místo něho jsme probírali tehdy zeměpis Velkoněmecké 
říše a německou literaturu. Tahle starší paní profesorka docela často 
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„zapomínala“, jistě úmyslně, zahájit hodinu zvednutím pravice. Jednou, bylo to 
přesně 8. listopadu 1943, se nás, malých studentíků, bez okolků zeptala hned 
na začátku hodiny, zda víme, jaké je v ten den výročí. Pochopitelně, žádná 
z těch pětatřiceti klukovských hlaviček neměla tušení, o jaké výročí by mohlo 
jít. A ona, beze strachu, vyprávěla celou hodinu o porážce českých stavů na Bílé 
hoře v roce 1620 a nešťastných následcích této bitvy pro český národ. Celou tu 
dobu se snad ani jeden z nás, překvapených studentíků, nepohnul. I my, 
třebaže jsme byli teprve malí kluci, jsme dobře tušili, co by se stalo, kdyby ji 
slyšel někdo, kdo nemá. Sotva vyšla ze třídy, kdosi z těch informovanějších 
do hrobového ticha, které potom ve třídě nastalo, zvolal: „Vždyť ji za to zavřou!“ 
Ke cti celého kolektivu třídy je nutno dodat, že nikdo se k takové podlosti, 
žalovat to na ni, nesnížil. Paní profesorka nás učila dál. My jsme ji měli rádi 
jako svoji mámu a tajně ji měli i za velikou hrdinku. A já ji za hrdinku považuji 
dodnes, i když už není mezi živými. Také s klasifikací to nebylo jednoduché. 

Stupnice známkování nebyla jako nyní, pětistupňová, ale nově šestistupňová, 
nejhorší známka byla tedy šestka. Poprvé se tak začalo známkovat právě až 
od roku 1943. Za studium se platilo školné, které obnášelo za jedno pololetí 
400 K, tedy protektorátních korun. Já jsem byl od placení osvobozen, ale bylo 
k tomu třeba plno papírů a potvrzení, abych toho dosáhl! Z berního úřadu, 
od starosty obce a ještě nějaké další. Tak se tehdy studovalo a hajlovalo 
za války. 

                                

Jiří Čechura 
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KULTURA 

 
 

Zveme Vás…  

 

 
OSLAVA MDŽ 

 

6. března od 17:00, kulturní dům 
 

V programu vystoupí děti z mateřské a základní umělecké 
školy v Kladrubech. Jsou zvány všechny 

maminky, babičky, tety… 
 
 

 

MUZEJNÍ KAFÍRNA 
 

8. března od 14:00, sál muzea 
 

K posezení u kávy či sklenky vína zahraje 
duo JENMY...  

 
 

 

MŠE SVATÁ 
 

8. března od 12:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 

Mše svatá na postní neděli, po mši svaté Křížová cesta s latinskými zpěvy.  
 

 
 

DIVADELNÍ ROK 2020: 
O JEŽIBABĚ 

 

14. března od 14:00, sál muzea 
 

Pohádka pro malé i velké z bedny pana Pohody, 

Karlovy Vary. Vstupné 30 Kč. 
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ  
 

14. března od 15:00, obřadní síň 
 
 
 

PŘEDNÁŠKA: HRDELNÍ PRÁVO 
 

20. března od 18:00, sál muzea 
 

Povídání, videoprojekce a ukázka metod a nástrojů spojených s výslechy 

a mučením ve středověku. Hovořit bude Libor Marek, moderátor TV seriálu 
Pověsti a záhady českých hradů. 

 
 
 

KLUBOVÝ VEČER: VIA VITAE COMENIUS 
 

27. března od 18:00, sál muzea 
 

Hudební pásmo s průvodním slovem o J. A. Komenském 
v předvečer 350. výročí od úmrtí Učitele národů. 

Pořadem provede na loutnu Jindřich Macek  
a na akordeon Jitka Baštová. 

 

Vstupné 50 Kč. 
 

 
 

ZAŽÍT KLADRUBY S CHUTÍ  
STREET FOOD FESTIVAL A KULINÁŘSKÝ TRH 

 

 28. března od 10:00 do 18:00, nádvoří kláštera 
 

Setkání příznivců stylové gastronomie v jedinečném prostředí nádvoří 

barokního kláštera Kladruby u Stříbra. Street food, víno, pivo, cider, kultura 
a umění. Doprovodný celodenní program vhodný všechny věkové kategorie. 

 

Vstupné: dospělý 150 Kč, děti do 15 let + senioři + ZTP 100 Kč 
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PŘEDNÁŠKA: DOTEKY NÁMOŘNÍCH CEST 
 

3. dubna od 18:00, sál muzea 
 

Bude přednášet a ukazovat předměty ze svých cest námořník Jiří Frank. 
 
 
 

STARONOVÝ VELIKONOČNÍ 
VOLEJBALOVÝ TURNAJ 

 

4. dubna od 9:00, tělocvična ZŠ 
 

TJ Sokol zve tímto všechny přátele volejbalu, aby si 
s námi přišli zahrát nebo jen tak „zafandit“... 

 
 
 

UKLIĎME ČESKO 
 

4. dubna od 13:00, Kladruby 
 

Tradiční akci probíhající již několik let v celé republice pořádá letos 
i v Kladrubech Základní organizace Strany zelených. 

 
 
 

TVOŘIVÁ DÍLNA: MODROTISK 
 

4. dubna od 14:00, muzeum 
 

Vstupné pro dospělé a děti od 12 let – 180 Kč/ osoba 
 
 
 

APRÍLOVÁ ZÁBAVA 
 

4. dubna od 20:00, kulturní dům 
 

Večerem Vás budou provázet malej DYK a DJ Fogy, uslyšíte české hity 
od 80. let až po současnost v podání malého DYKA a největší zahraniční 

pecky 80. let až po současnost Vám bude hrát DJ Fogy. 
 

Všichni jste srdečně zvaní. Vstupné 60 Kč. 



KULTURA         1/ 2020 

 

 

32 

 

 
KOULOBOULENÍ 

 

9. dubna od 9:00, Stříbro 
 

Pořádá MěÚ – komise kultury a školství pro všechny kladrubské děti 
a děti z Brodu, Mileva, Tuněchod, Lázu a Vrbice. Je zamluven areál 

TJ Baníku Stříbro: KUŽELKY – BOWLING – SQUASH. 
Startovné 50 Kč + peníze na občerstvení. Přihlášky u p. Nového v ZŠ. 
Odjezd v 7:30 linkovým autobusem z Kladrub, návrat do 13:00 hod. 

 
 

 

 

PRODEJ VÝROBKŮ ŽÁKŮ ZŠ 
 

9. dubna od 8:00, náměstí 
 

Přijďte si nakoupit velikonoční dekorace a podpořit 
tak naši „adoptovanou“ Muthinu Munywoki z Keni! 

 
 

 
 

MŠE – ZELENÝ ČTVRTEK 
 

9. dubna od 17:00, kostele sv. Jakuba 
 

 
 
 

MŠE – VELKÝ PÁTEK 
 

10. dubna, kostel sv. Jakuba 
 

od 15:00 křížová cesta, od 15:30 velkopáteční obřady 
 

 
 
 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
 

12. dubna od 11:30, kostele sv. Jakuba 
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VELIKONOČNÍ KONCERT 
CAVALLA 

 

12. dubna od 15:00, kostel 
Nanebevzetí Panny Marie 

 
Vystoupí soubor staré hudby Cavalla, komorní 

pěvecký sbor Cantus a jako host mladičká operní 
pěvkyně Anna Gálisová.  

 
 
 

MŠE SVATÁ – VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 
 

13. dubna od 12:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 

Velikonoční mše a posvěcení beránků a jídla v klášterním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. Slouží P. Miroslav Martiš. 

 
 
 

6. ročník mariášového turnaje 
„O VELIKONOČNÍ KOZIČKU“ 

  

18. dubna od 9:30, sál KD 
 

Město Kladruby ve spolupráci s mariášovým oddílem 
MK LICITA pořádá turnaj ve voleném mariáši – tradiční 

tříkolové klání.  Prezence hráčů je do 9.00 hod. 
 

Srdečně zvou pořadatelé! 
 

 
 

ČISTÉ KLADRUBY 
 

19. dubna od 9:00, sraz na náměstí 
 

Střelecký klub zve všechny milovníky přírody na delší procházku okolo Kladrub, 
při které bychom trochu chtěli ulevit přírodě a sesbírat nějaké odpadky v našem 

okolí. Procházka bude zakončena na naší střelnici, kde bude připraveno 
i nějaké pohoštění a pro zájemce o zbraně i možnost si zastřílet. 
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BESEDA: S PLZEŇSKÝM PONOCNÝM 
ZDEŇKEM ZAJÍČKEM 

 

24. dubna od 18:00, sál muzea 
 

 
 

VERNISÁŽ VÝSTAVY: MEDVÍDCI 
 

29. dubna od 17:00, muzeum 
 

Medvídci a medvědi všech tvarů a velikostí naplní prostory 

Regionálního muzea Kladrubska. 
 
 
 

SLAVNOSTNÍ STAVĚNÍ MÁJE 
 

30. dubna od 18:00, „plácek“ před paneláky v Kostelní  
 

Tradiční setkání pod májkou… 
 

 
 
 
 
 

Připravované akce – na měsíce květen a červen 2020 
 

1. 5. od 10:30 Convoy of remembrance 1945 – 2020 (hist. vozidla US Army) 
8. 5. od 18:00 Travel stand-up Slávek Král (stopem se psem v Asii) 

10. 5. od 12:00 Mše svatá ke cti Panny Marie 
10. 5. od 15:00 Koncert k svátku matek 
16. 5. od 10:00 Historický jarmark 
22. 5.  od 17:00 KONCERT: Píseň Písní 

https://www.klaster-kladruby.cz/cs/akce/50228-mse-svata-ke-cti-panny-marie-v-klastere-kladruby
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23.– 24. 5.  od 12:00 Víme, kudy chodíme... krov kostela v klášteře 
29. 5.  od 18:00 VERNISÁŽ: obrazy krajina 
30. 5. od 13:00 Den koní  
31. 5. od 14:00 Den dětí  
31. 5.  od 18:00 Kácení máje 

   
5. 6.  od 16:00 Spanilá jízda 
5. 6.  od 18:00 Noc kostelů 
6. 6.  od 8:00 Kladrubský expres  
6. 6. od 16:30 Monastýrování 

12. 6. od 16:00 Tvořivá dílna 
13. 6. od 13:00 Koloběh 
14. 6.  od 12:00 Mše svatá ke Slavnosti Těla a Krve Páně 
16. 6.  od 18:00 Závěrečný koncert ZUŠ  

17. 6. od 10:00 Malování na asfalt 
19. 6.  od 17:00 BESEDA: Tomáš Černý: Zelená dotacím 
20. 6.  od 17:00 Slunovrat  
27. 6.  od 14:00 Výročí 145 let SDH Kladruby 
30. 6.  Slavnostní předávání vysvědčení žákům IX. třídy 

 

redakce 
 
 
 
 

Pozvánka na tvořivou dílnu Modrotisk 
 
Ráda bych vás pozvala na tvořivou dílnu, která proběhne v muzeu v sobotu 

4. 4. Tentokrát bude zaměřena na zdobení textilu technikou modrotisku. 
Modrotisk je tradiční metoda potisku textilií a zároveň je to název pro tmavě 
modrou látku s bílými vzory, která se touto tiskovou technikou vyrábí. 
Modrotisková látka se od konce 18. století používala k výrobě lidových krojů, 
především na Valašsku a Horácku. Dnes se v České republice nachází pouze 
dvě modrotiskové dílny, ve kterých se stále ručně potiskuje a barví plátno. 
V roce 2018 byl modrotisk přidán do seznamu nehmotného světového dědictví 
UNESCO. 

 Z modrotiskové dílny v Olešnici nebo ve Strážnici je možné si objednat čisté 
plátno a speciální barvu, která se nazývá rezerva. Touto barvou se na látku 
maluje nebo tiskne. Následně se látka posílá zpět do dílny, kde se obarví 

tzv. indigem. A právě tento způsob si vyzkoušíme. Budete si moct pomalovat, 
potiskat určitý kus látky, ze které si po obarvení můžete ušít polštářek, 
prostírání, šátek, cokoliv vás napadne.  Můžu vám zaručit, že výsledek je vždy 
krásný. Tvořit začneme v 14 hodin, přijít mohou dospělí a děti od 12 let a cena 
dílny je 180 Kč. Na dílnu je nutné se předem přihlásit, a to osobně na recepci 
muzea nebo telefonicky na čísle 602 113 369. Počet míst je omezen. 

 

                                                                                              Petra Čechurová
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BLAHOPŘEJEME 

 

  

 
 
V měsíci březnu a dubnu 2020 se dožijí významného životního jubilea tito naši 
občané: 
 

BŘEZEN 
 

Suk Jaroslav, Pozorka 
Hlaváč Václav, Kladruby 
Špička Arnošt, Kladruby 
Větrovcová Hana, Kladruby 
Barfusová Květuše, Kladruby 
Bělov Vítězslav, Kladruby 
Palmová Milena, Kladruby 
Švarc Josef, Kladruby 
Segíňová Jiřina, Kladruby 
Polivka Jaroslav, Kladruby 

Sládek Miroslav, Kladruby 
Rypová Romana, Vrbice u Stříbra 

 

DUBEN 
 

Barfus Vladimír, Kladruby 
Kostková Hana, Kladruby 
Duspiva Jaroslav, Kladruby 
Hambalík Jaroslav, Tuněchody 
Kolínek Pavel, Brod u Stříbra 
Vydra Jiří, Kladruby 
Křen Josef, Kladruby 
Žák Stanislav, Kladruby 
Hájek Vojtěch, Kladruby 

Uhlík Stanislav, Pozorka 
Kvasnička Eduard, 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 

 
 
 
 
 

Březnová sonáta 

 
Za okny ještě nepohoda, 

sníh, déšť a vítr čechrá sad, 
ještě je zima, jaká škoda, 

kdo by však neměl březen rád? 
 

Tu a tam jarní květ se choulí 
a zimomřivě třese se 

a jarní ptáci očka poulí, 
hledají ponravy po lese. 

 
Už brzy přijde jaro, 

svět kolem nás zas bude kvést, 
sluníčko málem neposlalo 

paprsky tepla do svých cest. 
 

Blanka Krýslová
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VÍTE, ŽE… 

 
 

… v Regionálním muzeu Kladrubska vystoupí dne 25. 9. 2020 Josef Klíma, 
předprodej vstupenek bude včas zveřejněn  
 
… na maškarním karnevalu se bavilo 62 dětí, stříbrská mlékárna stejně jako 
každý rok podarovala děti svými výrobky – jogurty a Ekodepon Černošín 
věnoval dětem omalovánky  

 
… svoz nebezpečného odpadu ve spádových obcích proběhne 20. 4. 2020 

a velkoobjemového odpadu ve spádových obcích dne 18. 4. 2020 
 

… na vánočním koncertu dne 20. 12. 2019 v klášteře v Kladrubech 
se na dobrovolném vstupném vybralo 8.587,-Kč, výtěžek bude věnován 
na obnovu objektu a konání kulturních akcí v klášteře 
  
… termín konání vítání občánků 14. 3. 2020 od 15:00 hodin 
 
… v červnu oslaví Sbor dobrovolných hasičů v Kladrubech své 145. výročí svého 
založení 
 
… v červnu proběhne seminář určený pro fyzické osoby k oblasti možnosti 
získání dotace Nová zelená úsporám a Dešťovka  
 
… v roce 2019 bylo uzavřeno před matričním 
úřadem v Kladrubech 35 sňatků 
 
… studenti Fakulty architektury při ČVUT 
budou zpracovávat projekty veřejného 
prostranství Kladrub v podobě semestrálních 
prací, přijďte se dozvědět víc 8. 3. na kafírnu 
v muzeu a poté 12. – 14. 3. přímo od studentů 
také v muzeu  

 
… 5. 2. 2020 navštívil Kladruby ministr 
kultury Lubomír Zaorálek v doprovodu 
senátora Mgr. Miroslava Nenutila a poslance 

Václava Votavy 
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