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SLOVO ÚVODEM 

 
 Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,  
v posledních dvou měsících letošního roku jsme dle plánu rozvoje a uzavřených 
smluv dokončili a převzali stavební akce, o kterých jsme v minulém Zpravodaji 
informovali jako o akcích rozpracovaných. Byla dokončena další etapa opravy 
střechy bývalého špitálu (Husova čp. 6) usazením sanktusové věže. Ve Vrbici 
jsme převzali opravený krov a střechu na návesní kapličce, zrealizovali jsme 
prodloužení stávajícího odvodnění a opravu kanálu při silnici ve Vrbici (osazení 
betonových žlabů, další drobné opravy). V neposlední řadě byla dokončena 
oprava celé hřbitovní zdi. 

 Na prosincovém jednání zastupitelstva města byl schválen plán rozvoje 

na rok 2021 včetně rozpočtu města. Věříme, že v následujícím roce nás 
již nebudou tolik brzdit a omezovat současná opatření platná v souvislosti 
s bojem proti koronaviru. I přes řádné objednávky nemohli někteří zhotovitelé 
dostát svým závazkům a řada jednání tak byla rušena.  
 V loňském vydání tohoto posledního čísla Zpravodaje jsme vás zvali 
na kladrubské náměstí na tradiční novoroční ohňostroj. Bohužel vzhledem ke 
všem epidemiologickým opatřením a změnám vyhlašovaným vládou a vstupující 
v platnost i ze dne na den, nelze vlastně s jistotou říci, zda budeme moci 
ohňostroj uskutečnit. V této záležitosti sledujte aktuální informace na webu 
i facebooku města či Regionálního muzea Kladrubska a ostatní místní sdělovací 
prostředky – rozhlas, zasílané SMS zprávy.  
 Pokud bychom měli letošní rok hodnotit, tak asi nikdo z nás netušil, 
co přinese rok s tak magickým číslem 2020. Tímto bychom chtěli poděkovat 
za veškerou práci a úsilí všem, kteří i v této době zabezpečují chod všech 
potřebných místních institucí a služeb – prodavačkám ve všech obchodech, 
učitelům a ostatním zaměstnancům základní a mateřské školy, pracovníkům 
technických služeb, zaměstnancům městského úřadu, muzea a našich lesů, 
pracovnici na pobočce pošty a také poštovní doručovatelkám a pečovatelkám 
v domě s pečovatelskou službou. Víme, že ani pro rodiče dětí navštěvující ZŠ 
či MŠ není situace jednoduchá, pokud dojde k omezení/uzavření jejich provozu. 
Rodičům děkujeme za jejich vstřícnost a trpělivost. 
 Každý rok si přejeme, aby ten následující byl lepší než ten uplynulý. Zní to 
jako klišé, ale věřte, že pro následující rok si to přejeme z celého srdce. Přejeme 
Vám všem hlavně zdraví a ať rok 2021 je rokem šťastných setkávání 

bez jakéhokoli omezení. 
 

  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 14.10.2020 
 
Rada města vzala na vědomí: 

 

 Zápis z jednání na stavbě Technická a dopravní infrastruktura lokalita 
Kladruby západ – II. etapa ze dne 07.10.2020 na p.p.č. 2493/6 
v k.ú. Kladruby u Stříbra ohledně připomínek na osazení vodoměrné 
šachty  

 Žádost M. K., Kladruby o změnu využití pozemku p.p.č. 2376 

v k.ú. Kladruby u Stříbra na pozemek určený k výstavbě RD – bude 
řešeno při změně územního plánu 

 Informaci o přijetí krizových opatření vydané Vládou České Republiky, 

zák. č. 407 – 414/2020 Sb., částka 166 

 Žádost J. L., Kladruby o vytvoření nového stavebního pozemku 

navazujícího na p.p.č. 2493/26, nebo na p.p.č. 4/1, nebo na p.p.č. 7, 
nebo na části 1953/103 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra.  Některé 
z uvedených pozemků nejsou územním plánem určené k zástavbě, 
případně je nutné zpracovat územní studii 

 Možnost založení termínovaných vkladů a vkladových účtů od JaT Banky 

a.s., Pobřežní 297/14, Praha, IČ: 47115378 s nabídkou aktuálních 
úrokových sazeb 

 

Rada města schválila: 
 

 Objednání Terminálu Zebra TC20 komplet + snímače SE4710 a licence 
pro aplikaci „Mobilní inventura“ od společnosti TRIADA s.r.o., 
U Svobodárny 12/1110, Praha 9 190 00, IČ:  43871020 k systému 

MUNIS za cenu 16.500,- Kč+ DPH pro provádění mobilní inventury 
majetku  

 Uzavření Smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem mezi Městem Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ: 00259888 a zhotovitelem – 

Tomáš Jaša, Hřbitovní 329, Kladruby 349 61, IČ:76082377. 
Předmětem smlouvy je poskytování služeb v oblasti BOZP a PO. Měsíční 
cena plnění činí 4.900,- Kč bez DPH s platností od 01.11.2020 

 Cenovou nabídku a následné objednání „Opravy havarijního stavu hráze 

MVN – rybník Milevo na p.p.č. 1114 v k.ú. Milevo“ do ceny max. 
200.000,- Kč včetně DPH. Zhotovitel – Antonín Moravec – FLIMO, 
Zaječovská 224, Komárov 267 62, IČ: 45081972 
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 Cenovou nabídku a následné objednání „Opravy havarijního stavu hráze  
MVN – rybník Láz na p.p.č. 956/2 v k.ú. Láz u Kladrub“ do ceny 
max. 200.000,- Kč včetně DPH. Zhotovitel – Antonín Moravec – FLIMO, 
Zaječovská 224, Komárov 267 62, IČ: 45081972 

 Uzavření Darovací smlouvy č. 09/DS/2020 mezi dárcem - Městem 

Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ: 00259888 
a obdarovaným – Městem Stříbrem, Masarykovo náměstí 1, Stříbro 
349 01, IČ: 002560177. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční 
částky v hodnotě 3.000,- Kč, která bude použita na organizační 
zajištění turistického pochodu (Stříbro - Svatováclavskej vejšlap, 
Kladruby – Kladrubská desítka) pořádaného dne 28.09.2020 

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

 Uzavření smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem a Smlouvu licenční 

o poskytnutí práv k užívání systému vismo mezi objednatelem – 
Městem Kladruby, náměstí Republiky 89. Kladruby 349 61, 
IČ: 00259888 a Zhotovitelem – WEBHOUSE s.r.o., Brněnská 602/26, 
Jihlava 586 01, IČ: 25327054. Předmětem smlouvy je tvorba 
internetové prezentace Města Kladruby v podobě individuálních stránek 
s responzivním designem za cenu 105.765,- Kč včetně DPH 

 Uzavření Smlouvy o provozu a servisu mezi objednatelem – Městem 

Kladruby, náměstí Republiky 89. Kladruby 34961, IČ: 00259888 
a Zhotovitelem – WEBHOUSE s.r.o., Brněnská 602/26, Jihlava 58601, 
IČ: 25327054. Předmětem smlouvy je provoz a servis stránek 
Města Kladruby, 24hodinový dozor nad provozem serveru, drobné 
úpravy stránek za měsíční sazbu 1.363,19 Kč včetně DPH  

 Uzavření smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem a Smlouvu licenční 

o poskytnutí práv k užívání systému vismo mezi objednatelem – 
Městem Kladruby, náměstí Republiky 89. Kladruby 349 61, 
IČ: 00259888 a Zhotovitelem – WEBHOUSE s.r.o., Brněnská 602/26, 
Jihlava 586 01, IČ: 25327054. Předmětem smlouvy je tvorba 
internetové prezentace Mateřské školy Kladruby v podobě 
individuálních stránek s responzivním designem za cenu 14.827,- Kč 
včetně DPH 

 Uzavření Smlouvy o provozu a servisu mezi objednatelem – Městem 

Kladruby, Náměstí Republiky 89. Kladruby 349 61, IČ: 00259888 
a Zhotovitelem – WEBHOUSE s.r.o., Brněnská 602/26, Jihlava 586 01, 
IČ: 25327054. Předmětem smlouvy je provoz a servis stránek Mateřské 

školy Kladruby, 24hodinový dozor nad provozem serveru za měsíční 
sazbu 535,55 Kč včetně DPH 

 Uzavření smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem a Smlouvu licenční 

o poskytnutí práv k užívání systému vismo mezi objednatelem – 
Městem Kladruby, náměstí Republiky 89. Kladruby 349 61, 
IČ: 00259888 a Zhotovitelem – WEBHOUSE s.r.o., Brněnská 602/26, 
Jihlava 586 01, IČ: 25327054. Předmětem smlouvy je tvorba 
internetové prezentace Základní školy Kladruby v podobě 
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individuálních stránek s responzivním designem za cenu 16.854,- Kč 
včetně DPH 

 Uzavření Smlouvy o provozu a servisu mezi objednatelem – Městem 
Kladruby, náměstí Republiky 89. Kladruby 349 61, IČ: 00259888 
a Zhotovitelem – WEBHOUSE s.r.o., Brněnská 602/26, Jihlava 586 01, 
IČ: 25327054. Předmětem smlouvy je provoz a servis stránek Základní 
školy Kladruby, 24hodinový dozor nad provozem serveru, drobné 
úpravy stránek za měsíční sazbu 537,97 Kč včetně DPH 

 Uzavření smlouvy o dílo s nehmotným výsledkem a Smlouvu licenční 
o poskytnutí práv k užívání systému vismo mezi objednatelem – 
Městem Kladruby, náměstí Republiky 89. Kladruby 349 61, 
IČ: 00259888 a Zhotovitelem – WEBHOUSE s.r.o., Brněnská 602/26, 
Jihlava 586 01, IČ: 25327054. Předmětem smlouvy je tvorba 

internetové prezentace Regionálního muzea Kladrubska v podobě 
individuálních stránek s responzivním designem za cenu 14.767,- Kč 
včetně DPH 

 Uzavření Smlouvy o provozu a servisu mezi objednatelem – Městem 
Kladruby, náměstí Republiky 89. Kladruby 349 61, IČ: 00259888 
a Zhotovitelem – WEBHOUSE s.r.o., Brněnská 602/26, Jihlava 586 01, 
IČ: 25327054. Předmětem smlouvy je provoz a servis stránek 
Regionálního muzea Kladrubska, 24hodinový dozor nad provozem 
serveru, drobné úpravy stránek za měsíční sazbu 511,35 Kč včetně 
DPH 

 Cenovou nabídku a následné objednání instalace betonových žlabů v obci 

Vrbice u Stříbra – prodloužení stávajícího odvodnění, opravy kanálu 
a souvisejících zemních prací za cenu 47.190,- Kč včetně DPH. 
Zhotovitel – Milan Naruševič, Zadní 349, Kladruby 349 61, 
IČ: 46847383 

 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1603/6 v k.ú. Brod u Stříbra 
o výměře 18 m2 za cenu 54,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem 
nemovitosti (poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a náklady 
na vytýčení hranic pozemku). Žadatel – M. D., Plzeň  

 ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1655 o výměře 2609 m2 

v k.ú. Milevo za cenu 60,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem 

nemovitosti (poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a náklady 
na vytýčení hranic pozemku) za účelem výstavby rodinného domu 
s tím, že v kupní smlouvě bude uvedena podmínka dokončení výstavby 
RD do 5 let od podpisu kupní smlouvy.  Žadatel – Ing. M. T., Tachov  

 ZM neschválit odprodej pozemku p.p.č. 1652/1 o výměře 1201 m2 

v k.ú. Milevo za účelem výstavby rodinného domu. Žadatel – Ing. M. T., 
Tachov. RM trvá na pachtu 
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Rada města neměla námitek: 

 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Výstavba výrobní 
a skladové haly C2 – expanze, k.ú. Ostrov u Stříbra“ kdy na základě 

požadavku města Kladruby ze dne 09.09.2020, žadatel doplnil 
o posouzení koncepce likvidace dešťových vod. Žadatel - RotaGroup 
a.s., Na Nivách 956/2, Praha 141 00, IČ: 27967344 

 
Rada města schválila záměr: 
 

 Zveřejnění prodloužení nájemních smluv nebytových prostor na dobu 
1 roku od 01.01.2021 do 31.12.2021: 

o Hostinec Brod čp. 51, Brod u Stříbra 

o Restaurace + sál, Revoluční 80, Kladruby  
o Kadeřnictví, Stříbrská 372, Kladruby 
o Zemědělská stavba na st.p.č. 7 v k.ú. Tuněchody u Stříbra 
o Místnost Vrbice č.p. 19, Vrbice u Stříbra 

 Zveřejnění prodloužení smluv o výpůjčce nebytových prostor na dobu 
1 roku od 01.01.2021 do 31.12.2021: 

o Jedna místnost v 1. patře (pův. zasedací místnost), 
náměstí Republiky 85, Kladruby 

o Jedna místnost v přízemí, Kostelní 99, Kladruby 
 
Rada města (Valná hromada Kladrubských lesů s.r.o.) schválila: 
 

 Uzavření Smlouvy o dílo mezi Kladrubskými lesy s.r.o., Milevská 359, 

Kladruby 349 61, IČ: 25217771 a zhotovitelem – Tomáš Jaša, 
Hřbitovní 329, Kladruby 349 61, IČ: 76082377. Předmětem smlouvy – 
BOZP – ROVS/028/PREV/2020, PO – Z- OZO – 160/2015. Měsíční 
cena plnění činí 1.900,- Kč bez DPH s platností od 01.12.2020 

 

Zasedání rady města ze dne 27.10.2020 
 
Rada města vzala na vědomí: 
 

 Návrh zprávy o uplatňování územního plánu Bor a jeho změn č. 1, č. 2, 

a č. 3 za období roků 2016–2019 a návrhu zadání změny č. 4 územního 

plánu Bor. Zaslal Městský úřad Bor, odbor výstavby a územního 
plánování, náměstí Republiky 1, 348 02 Bor 

 Výzvu Městského úřadu Stříbro, Odboru životního prostředí, Masarykovo 
náměstí 1, Stříbro 349 01 k předložení dokladů o tom, jakým způsobem 
majitelé likvidují odpadní vody z nemovitostí, které nejsou napojené na 
veřejnou kanalizaci v Kladrubech 

 Žádost ATS INVEST s.r.o., Rybná 669/4, Praha 110 00, IČ: 26026589 
o změnu využití pozemků p.p.č. 1806, 1976, 1804, 1807, 1809 
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v k.ú. Brod u Stříbra a st.p.č. 83 a 1805 v k.ú. Brod u Stříbra z plochy 
zemědělské výroby na plochy smíšené obytné venkovské – bude řešeno 
při změně územního plánu 

 Dopis pana Josefa Švarcbeka, zastupitele města Planá adresovaný 
předsedovi vlády ČR p. Andreji Babišovi a ministru zdravotnictví ČR 
k obnovení nemocniční zdravotní péče v Plané 

 Žádost o stanovisko k PD pro územní řízení pro stavbu „Tlaková 

kanalizační přípojky pro RD č.p. 147, ulice Milevská, Kladruby“ s tím, 
že město požaduje předložit souhlas od VaK, a.s. – správce kanalizační 
sítě 

 Zápis č. 08/20 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného 

dne 14.10.2020 

 Zápis č. 17/2020 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

dne 21.10.2020 

 Žádost Města Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, 

IČ: 00259888 na Městský úřad Stříbro, Odbor životního prostředí, 
Masarykovo náměstí 1, Stříbro 349 01 o vydání povolení lovu 
na nehonebním pozemku p.p.č. 185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
z důvodu škod na pozemku způsobených černou zvěří 

 Oznámení společnosti Freitag Project Development s.r.o., 
Podnikatelská 545, Běchovice 190 11 Praha, IČ: 28497988 o navýšení 
ceny revize fotovoltaických zařízení v majetku města o 200,- Kč. Cena 
jedné revize bude tedy 3.200,- Kč 

 Cenovou nabídku na výměnu střešního okna v koupelně v bytě v DPS 
z důvodu zatékání. Problém zatékání již byl jednou odstraňován. 
Předkladatel cenové nabídky – Říha Josef, Benešovice 104, 
Benešovice 349 01, IČ: 87778998 

 Návrh technického řešení provedení oprav na stavbě „Dopravní 

infrastruktura v lokalitě Kladruby – západ 1. etapa“ s termínem duben 
2021 s ohledem na situaci s nemocí COVID-19 a klimatickými 
podmínkami. Zhotovitel – STAMOZA s.r.o., Vrázova 2429/7, Cheb 
350 02, IČ: 45358800 
 

Rada města schválila: 
 

 Uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o odborně technické kontrole 

a opravách dětských hřišť a sportovišť mezi Městem Kladruby, náměstí 

Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ: 259888 a společností PROLEMAX 
s.r.o., Skladová 2348/6, Plzeň 326 00, IČ: 26342057. Uzavření dodatku 
z důvodu navýšení počtu kontrolovaných herních prvků a tedy ceny, 
provozní kontrola jednou za 3 měsíce – 6.770,- Kč bez DPH, hlavní 
kontrola 1 ročně – 9.830,- Kč bez DPH 

 Podání exekučního návrhu proti povinné M. Š., bytem, Kladruby 

z důvodu nesplnění povinnosti ve věci úhrady dluhu uložené platebním 
rozkazem vydaným Okresním soudem v Tachově 
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 Podání žádosti Mateřské školy v Kladrubech, Husova 297, Kladruby 
349 61, IČ: 60611642 o zapojení do projektu „Šablona III – Chůva“ 
v rozsahu únor 2021 až srpen 2021, „Šablona III – Školní asistent“ 
v rozsahu únor 2021 až srpen 2022 

 Cenovou nabídku a následné objednání úpravy povrchu komunikace Láz 

náves u dětského hřiště včetně odvodnění za cenu 361.402,37 Kč bez 
DPH (437.296,87 Kč včetně DPH). Zhotovitel – SILNICE CHMELÍŘ 
s.r.o., Rubešova 565/25, Plzeň 326 00, IČ: 27977951 

 Cenovou nabídku a následné objednání úpravy povrchu komunikace 

za poštou za cenu 339.973,78 Kč bez DPH (411.368,27 Kč včetně DPH). 
Zhotovitel – SILNICE CHMELÍŘ s.r.o., Rubešova 565/25, Plzeň 326 00, 
IČ: 27977951 

 

Rada města zveřejnila záměr: 
 

 Prodloužení smlouvy o výpůjčce pozemku část p.p.č. 1462/2 v k.ú. Brod 

u Stříbra – část využívaná jako příjezdová cesta k nemovitosti. Žadatelé 
– Z. a J. D., Zdiby s platností od 1.1.2021 do 31.12.2023 

 Prodloužení pachtovních smluv, za účelem provozování zemědělské 

činnosti s platností od 01.01.2021 do 31.08.2025. Podmínky: nejnižší 
cena pachtovného 3.000,- Kč/1 ha/1 rok, možnost dorovnání 
nabídnuté výše ceny dosavadním pachtýřem, podávání nabídek 
nejpozději do 18.11.2020 

 Prodloužení platnosti pozemkových nájemních smluv nebo pachtovních 

smluv s platností od 01.01.2021 do 31.12.2023 za stávajících 
podmínek 

 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě 
Kladruby – západ I. etapa. Žadatelé – J. N., Konstantinovy Lázně, 

a H. K., Kladruby, dle požadavku žadatelů do 27.10.2021 
 

Rada města neměla námitek: 
 

 K rozšíření fotovoltaického systému na části p.p.č. 101/9 v k.ú. Pozorka 
u Kladrub, který stavebně navazuje na stávající systém s vlastním 

přípojným bodem na p.p.č 101/9 v k.ú. Pozorka u Kladrub s tím, 
že další provoz FVE nebude podmiňován kácením dřevin na přilehlých 
pozemcích např. na p.p.č. 283/24 v k.ú. Pozorka u Kladrub. Žadatel – 

Pražská energetika a.s., Na Hroudě 1492/4, Praha 10, 100 05, 
IČ: 60193313 

 K předloženému pasportu stavby – dokumentace skutečného provedení 
stání pro osobní automobil na části p.p.č. 53 v k.ú. Kladruby u Stříbra. 
Žadatelé – H. S. a J. S., Kladruby 
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 K umístění fotovoltaických panelů na střechu nemovitosti RD čp. 17 
na st.p.č. 212 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Žadatelé o stanovisko – H. S. 
a J. S., Kladruby. 

 

Zasedání rady města ze dne 11.11.2020 
 
Rada města vzala na vědomí: 
 

 Odpověď Heleny Rögnerové z Ministerstva zdravotnictví a Martiny 

Němečkové starostky města Planá k dopisu zastupitele Josefa 
Švarcbeka k obnovení nemocniční zdravotní péče v Plané 

 Žádosti o pronájem nebytových prostor Restaurace U Koruny + sál, 

Revoluční 80, Kladruby na dobu 1 roku od 01.01.2021 do 31.12.2021 

s tím, že žadatelé budou vyzváni k předložení podnikatelského záměru 
využití předmětného nebytového prostoru. 

 Odpověď firmě STAMOZA s.r.o., Vrázova 2429/7, Cheb 350 02, 
IČ: 45358800 na návrh technického řešení provedení oprav na stavbě 
„Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby – západ 1. etapa“ 

 

Rada města schválila: 
 

 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na akci „Oprava střechy kaple 
Vrbice u Stříbra“ mezi Městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ: 00259888 a zhotovitelem Střechy Kožnar – Radek 
Kožnar, Dukelská 1569, Stříbro 349 01, IČ: 61805181 z důvodu 
navýšení ceny za zhotovené dílo o částku 49.023,20 Kč bez DPH – větší 

rozsah výměny krovu než bylo počítáno v projektové dokumentaci 

 Uzavření Příkazní smlouvy mezi Městem Kladruby, náměstí 
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ: 00259888 a příkazníkem MAZEPPA 
s.r.o., Barrandova 404/28, Plzeň 326 00, IČ: 27187039. Předmětem 
smlouvy je administrace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce "Stavební úpravy střešního pláště objektu tělovýchovy a 
stravování ZŠ Kladruby“ za cenu 20.000,- Kč bez DPH 

 Cenovou nabídku a následné objednání zpracování hydrogeologického 

posudku na akci „Tuněchody u Stříbra připojení vodního zdroje HV-1 
na objekt ATS“ za cenu 15.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel – ELIGEO 
s.r.o., Vřesová 494, Zruč – Senec 330 08, IČ: 08145202 

 Cenovou nabídku a následné objednání publicity projektu podávaného 

do výzvy 2/2018, financovaného ze zdrojů Státního fondu životního 
prostředí v rámci Národního programu Životního prostředí na akci 
„Tuněchody u Stříbra připojení vodního zdroje HV-1 na objekt ATS“ 
za cenu 10.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel – having servis s.r.o., 
Ing. Zdeněk Havel, Sicherova 1652/7, Praha 9 – Kyje 198 00, 
IČ: 06703259 
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 Cenovou nabídku a následné objednání zpracování a podání žádosti 
a administraci projektu podávaného do výzvy 2/2018 financovaného 
ze zdrojů Státního fondu životního prostředí v rámci Národního 
programu Životní prostředí na akci „Tuněchody u Stříbra připojení 
vodního zdroje HV-1 na objekt ATS“ za cenu 23.000,- Kč bez DPH. 
Zhotovitel – having servis s.r.o., Ing. Zdeněk Havel, Sicherova 1652/7, 
Praha 9 – Kyje 198 00, IČ: 06703259 

 Cenovou nabídku a následné objednání vyvrtání 10 ks děr do země 

o průměru 20 cm, hloubka 90 cm pro zabetonování stojanu (infotabule) 
v okolních obcích (Láz, Vrbice, Milevo, Tuněchody, Brod u Stříbra) 
za cenu 800,- Kč/1 hodina bez DPH. Zhotovitel – Jan Jevčák, Nádražní 
1515, Stříbro 349 01, IČ: 12276804. Předpoklad doby trvání práce 
max. 3 hodiny 

 Prodloužení platnosti nájemních smluv nebytových prostor na dobu 

1 roku od 01.01.2021 do 31.12.2021 za dosavadních podmínek (ostatní 
ustanovení smluv beze změny) 

o Hostinec Brod čp. 51, Brod u Stříbra – Mgr. J. B., Brod 
u Stříbra 

o Kadeřnictví, Stříbrská 372, Kladruby – V. Š., Kladruby 
o Zemědělská stavba na st.p.č. 7 v k.ú.  Tuněchody u Stříbra – 

V. Ř., Tuněchody 
o 1 místnost Vrbice č.p. 19, Vrbice u Stříbra – MS Lověna Vrbice, 

náměstí Republiky 89, Kladruby 

 Organizační zabezpečení zastupitelstva na den 09.12.2020 

 Zařazení žádosti M. Š. a M. Č., Kladruby do seznamu žadatelů 

o zahrádku 

 Pokácení břízy na p.p.č. 79 v k.ú. Láz u Kladrub. Žadatel – M. Š., 

Kladruby, pozemek je ve vlastnictví žadatele. Kácení provede žadatel 
na vlastní náklady v době vegetačního klidu, v období  mezi  01.11. 
a 31.03.2021 Při samotném provádění prací bude dodržována 
bezpečnost práce a nebude poškozen cizí majetek 

 Povoluje pokácení túje za hrobkou ev. č. 96 na hřbitově v Kladrubech 

na p.p.č. 2314 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Žadatel – O. M., Stříbro. 
Kácení zajistí město Kladruby v době vegetačního klidu do 31.03.2021 
Při provádění prací bude dodržována bezpečnost práce a nebude 
poškozen cizí majetek. 

 

Rada města zveřejnila záměr: 
 

 Výpůjčky nebytových prostor na dobu 1 roku od 01.01.2021 

do 31.12.2021 
o 1 místnost v 1. patře na náměstí Republiky 85, Kladruby 
o 1 místnost v 1. patře na náměstí Republiky 85, Kladruby 
o 2 místnosti v přízemí + 1 místnost v 1. patře – Husova 6, 

Kladruby 
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 Výpůjčky nebytových prostor na dobu 5 let od 01.01.2021 do 31.12.2025 
o Fotbalové kabiny Zahradní ulice, Kladruby, na st.p.č. 432 

v k.ú. Kladruby u Stříbra 
o Kabiny na kurtech Husova ulice, Kladruby, na st.p.č. 738 

v k.ú. Kladruby u Stříbra 

o Sklep Sulanova statku, Kostelní 99, Kladruby, na st.p.č. 90 

v k.ú. Kladruby u Stříbra 
 
Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci ke stavbě novostavby RD včetně 

zpevněných ploch, domovních rozvodů, inženýrských sítí a napojení 
na pozemní komunikaci na pozemku p.p.č. 2493/21 v k.ú. Kladruby 

u Stříbra, lokalita Kladruby západ II. etapa. Investoři – L. a M. M., 
Stříbro  

 K předložené projektové dokumentaci ke stavbě novostavby RD včetně 

zpevněných ploch, domovních rozvodů, inženýrských sítí a napojení 
na pozemní komunikaci na pozemku p.p.č. 2493/22 v k.ú. Kladruby 
u Stříbra, lokalita Kladruby západ – II. etapa. Investor – J. N., Stříbro  

 K předložené projektové dokumentaci pro stavbu „Tlaková kanalizační 

přípojka pro RD č.p. 147, ulice Milevská, Kladruby“. Žadatel J. K. 
Praha 10 doložil souhlas od správce kanalizační sítě. 

 
Rada města doporučila: 
 

 ZM projednat a schválit uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru 

Restaurace U Koruny + sál, Revoluční 80, Kladruby  na dobu 1 roku 
s platností od 01.01.2021 do 31.12.2021 a to na základě předloženého 
podnikatelského záměru využití předmětného nebyt. prostoru žadateli 
dle zveřejněného záměru rady města o zveřejnění záměru prodloužení 
platnosti stávající sml.  o nájmu nebyt. prostor v souladu se zákonem 
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších změn a dodatků 

 

Zasedání rady města ze dne 25.11.2020 
 

Rada města schválila: 
 

 Uzavření Dodatku č. 1/2021 ke smlouvě o převzetí, přepravy 
a zpracování odpadu mezi Městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61 a firmou EKOSEPAR s.r.o. Nýřany, Hřbitovní 1214, 
Nýřany 330 23, IČ: 477147. Dodatek upravuje ceny svozu, likvidace 
a skládkovné směsného komunálního odpadu s platností 
od 01.01.2021 o výši inflace. 
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 Návrh odměn pro členy JSDH a SDH Kladruby za rok 2020 předložený 
velitelem JSDH Radkem Budínem a starostou SDH Martinem 
Větrovcem 

 Uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 1/2020 mezi objednatelem – 

Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, 
IČ: 00259888 a Zhotovitelem – KOUTNÝ GROUP s.r.o., Budilova 
161/15, Plzeň 301 00, IČ: 02527715 na stavební dílo „Kladruby, 
Husova 6, stavební úpravy – I. etapa (městský dům – bývalý špitál) – 
obnova střešního pláště objektu – II. etapa“. Dodatek zahrnuje navýšení 
ceny o 96.603,- Kč bez DPH po vyčíslení víceprací a méněprací. 

 Uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního 

prostředí České republiky na akci „Hydrogeologický průzkumný vrt HV-
1 v katastru obce Tuněchody“ mezi Státním fondem životního prostředí 

ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11, 148 00, IČ: 00020729 a Městem 
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ: 00259888. 
Podpora formou dotace ve výši 218.730,- Kč 

 Uzavření Kupní smlouvy a dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí 

kupní na kontejner typ ABROLL o objemu 40 m3 za smluvní cenu 
19.700,- Kč a jeho převzetí do majetku města. Prodávající – Sdružení 
měst a obcí Plzeňského kraje, Riegrova 1, Plzeň 301 00, IČ: 69972061 
a kupující – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, 
IČ: 00259888. Předmětný kontejner již město užívá 5 let. Kontejner 
pořízený z dotace Státního fondu životního prostředí 

 Finanční dary občanům za práci pro město v roce 2020 – členové komisí, 

kteří nejsou členy rady města a zastupitelstva města 

 Odpisy – vyřazení učebních pomůcek z operativní evidence z kabinetu 

školní družiny v Základní škole v Kladrubech, Husova 203, Kladruby 
349 61, IČ: 60611634 v hodnotě 2.647,- Kč  

 Odpisy – vyřazení majetku z operativní evidence ze školní jídelny 
v Základní škole v Kladrubech, Husova 203, Kladruby 349 61, 
IČ: 60611634 v hodnotě 4.954,14 Kč 

 Odpisy – vyřazení učebních pomůcek z kabinetu cvičné kuchyně 
v Základní škole v Kladrubech, Husova 203, Kladruby 349 61, 
IČ: 60611634 v hodnotě 14.136,80 Kč; a v hodnotě 3.200,- Kč – drobný 
dlouhodobý hmotný majetek 

 Odpisy – vyřazení učebních pomůcek z kabinetu fyziky v Základní škole 

v Kladrubech, Husova 203, Kladruby 349 61, IČ: 60611634 v hodnotě 

41.935,50 Kč – operativní evidence; a v hodnotě 16.635,- Kč – drobný 
dlouhodobý hmotný majetek 

 Odpisy – vyřazení učebních pomůcek z operativní evidence z kabinetu 

výtvarné výchovy v Základní škole v Kladrubech, Husova 203, Kladruby 
349 61, IČ: 60611634 v hodnotě 5.439,80 Kč  

 Termíny svateb na rok 2021 

 Cenovou nabídku a následné objednání provedení oprav koupelny v bytě 
č. 4 na náměstí Republiky 86, Kladruby za cenu 47.290,- Kč bez DPH. 
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Zhotovitel - Otto Hilf, malířské práce, Vodičkova 639, Stříbro 349 01, 
IČ: 61806374 

 Prodloužení platnosti nájemních smluv – byty.  Platnost smlouvy 
na 2 roky od 01.01.2021 dle seznamu 

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

od 01.01.2021 dle seznamu 
 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci ke stavební úpravě garáže 

na p.p.č. 319/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Investor – T. K., Kladruby  

 K předložené projektové dokumentaci ke stavbě nové elektrické přípojky 

nízkého napětí v obci Milevo na připojení nového odběrného místa 

p.p.č.  9/1 v k.ú. Milevo. Dotčené pozemky p.p.č. 1994, 1993/1, 
1113/3 a st.p.č. 56 vše v k.ú. Milevo. Žadatel – zpracovatel projektové 
dokumentace – SPIE Elektrovod a.s., Guldenerova 2, Plzeň 326 00, 
IČ: 62161172 
 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit odkoupení kolového traktoru NEW HOLLAND T5040 za tržní 

hodnotu ve výši 416.200,- Kč bez DPH, traktorového nosiče kontejnerů 
PORTÝR 5 za tržní hodnotu ve výši 135.700,- Kč bez DPH, čelní 
nakladač Quicke Q46 za tržní hodnotu ve výši 51.400,- Kč bez DPH, 
štěpkovače za traktor Laski LS 150 T za tržní hodnotu ve výši 73.400,-
 Kč bez DPH, traktorové sekačky KUBOTA G 23 HD za tržní hodnotu 
ve výši 326.700,- Kč bez DPH, radlice KERSTEN SCHN – 135 FK 
za tržní hodnotu ve výši 5.800,- Kč bez DPH. Celková hodnota 
hmotných movitých věcí a jejich souborů je 1.009.200,- Kč bez DPH. 
Cena je určena dle odhadu tržní hodnoty odhadcem majetku – 
Znalecká a poradenská kancelář Ing. Jaroslav Ježek, Klatovská třída 
1538/128, Plzeň 301 00, IČ: 49764764; ocenění vypracoval Jiří Lupáč, 
odhadce majetku na základě živnostenského oprávnění – koncesní 
listina č.j. 1576/04, ocenění č. M/350/2020 ke dni 6.11.2020. 
Prodávající – Kladrubské lesy s.r.o., Milevská 359, Kladruby 349 61, 
IČ: 25217771. Kupující - Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61 IČ: 00259888 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o dílo na zpracování Územního plánu 

Kladruby zahrnující katastrální území celé obce Kladruby 
dle předložené nabídky za cenu 872.000,- Kč – cena je konečná, 
zpracovatel (zhotovitel) není plátce DPH. Zhotovitel – Ing. Arch. Miroslav 
Jirsa, Sportovní 1140, Starý Plzenec 332 02, IČ: 41683161 

 
 
 



ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU                6/2020 

 

 

14 

 

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

 

 Odprodej kolového traktoru NEW HOLLAND T5040 za tržní hodnotu 
ve výši 416.200,- Kč bez DPH, traktorového nosiče kontejnerů 
PORTÝR 5 za tržní hodnotu ve výši 135.700,- Kč bez DPH, čelní 
nakladač Quicke Q46 za tržní hodnotu ve výši 51.400,-Kč bez DPH, 
štěpkovače za traktor Laski LS 150 T za tržní hodnotu ve výši 73.400,-
 Kč bez DPH, traktorové sekačky KUBOTA G 23 HD za tržní hodnotu ve 

výši 326.700,- Kč bez  DPH, radlice KERSTEN SCHN – 135 FK za tržní 
hodnotu ve výši 5.800,- Kč bez DPH. Celková hodnota hmotných 
movitých věcí a jejich souborů je 1.009.200,- Kč bez DPH. Cena je 
určena dle odhadu tržní hodnoty odhadcem majetku – Znalecká 
a poradenská kancelář Ing. Jaroslav Ježek, Klatovská třída 1538/128, 

Plzeň 301 00, IČ: 49764764; ocenění vypracoval Jiří Lupáč, odhadce 
majetku na základě živnostenského oprávnění – koncesní listina 
č.j. 1576/04, ocenění č. M/350/2020 ke dni 6.11.2020. Prodávající – 
Kladrubské lesy s.r.o., Milevská 359, Kladruby 349 61, IČ: 25217771. 
Kupující – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61 
IČ: 00259888 

 

Zasedání rady města ze dne 08.12.2020 
 
Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zápis č. 18/2020 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 
dne 25.11.2020 

 Plán činnosti a kontrol Finančního výboru ZM Kladruby na rok 2021 

 Žádost T. a Š. J., Hřbitovní 329, Kladruby o zřízení věcného břemene  

k st.p.č. 180/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra, který je ve vlastnictví města. 
Důvodem je zajištění přístupu na st.p.č. 186 v k.ú.  Kladruby  
u Stříbra, který je ve vlastnictví žadatelů. Bude dále řešeno se žadateli 
a dalším dotčeným vlastníkem sousední nemovitosti st.p.č. 181/1 
a 181/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

 Vyúčtování nákladů na provoz a údržbu vod. zařízení provozovatelem 

p. Jaroslavem Slepičkou, Vodovody a kanalizace, IČ: 61130150 v obci 
Brod za rok 2019. Celkové náklady ve výši 131.519,52 Kč s DPH 
při celkové spotřebě pitné vody 2218,0 m3. Dle smlouvy o zajištění 

provozu vod. zařízení a stanovené výše ceny  24,15 Kč vč. DPH/1m3 
vody účtované pro domácnosti činí doplatek  města  77.954,80 Kč 
s DPH 

 Vyúčtování nákladů na provoz a údržbu vod. zařízení provozovatelem 

p. Jaroslavem Slepičkou, Vodovody a kanalizace, IČ: 61130150 v obci 
Tuněchody za rok 2019. Celkové náklady ve výši 93.171,04 Kč s DPH 
při celkové spotřebě pitné vody 1179,0 m3. Dle smlouvy o zajištění 
provozu vod. zařízení a stanovené výše ceny 24,15 Kč vč. DPH/1m3 
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vody účtované pro domácnosti činí doplatek města  64.698,20 Kč 
s DPH 

 
Rada města schválila: 
 

 Pronájem části p.p.č. 1538/1 v k.ú. Brod u Stříbra o celkové výměře 
618 m2. Žadatel – Ing. B. K., Praha – Vysočany 19000 s platností 
od 01.01.2021 do 31.12.2023 za cenu 4,- Kč/m2 

 Odpisy – vyřazení učebních pomůcek z operativní evidence z kabinetu 
1. stupně v Základní škole v Kladrubech, Husova 203, Kladruby 
349 61, IČ: 60611634 v hodnotě 25.180,30 Kč 

 Odpisy – vyřazení učebních pomůcek z operativní evidence z kabinetu 

chemie v Základní škole v Kladrubech, Husova 203, Kladruby 349 61, 

IČ: 60611634 v hodnotě 2.953,95 Kč 

 Odpisy – vyřazení učebních pomůcek z operativní evidence z kabinetu 

„ostatní“ v Základní škole v Kladrubech, Husova 203, Kladruby 349 61, 
IČ: 60611634 v hodnotě 10.071,90 Kč a dlouhodobý drobný hmotný 
majetek v hodnotě 44.460,- Kč 

 Odpisy – vyřazení učebních pomůcek z operativní evidence z kabinetu 

„nábytek“ v Základní škole v Kladrubech, Husova 203, Kladruby 
349 61, IČ: 60611634 v hodnotě 45.525,- Kč a DDHM v hodnotě 
2.450,- Kč 

 Odpisy – vyřazení učebních pomůcek z operativní evidence z kabinetu 

didaktická technika v Základní škole v Kladrubech, Husova 203, 
Kladruby 349 61, IČ: 60611634 v hodnotě 3.472,24 Kč a DDHM 
v hodnotě 71.523,80 Kč 

 Vyplacení roční odměny ředitelce Mateřské školy v Kladrubech p. Pavlíně 
Tvrzové  ze mzdových prostředků  rozpočtu Krajského úřadu 
Plzeňského kraje 

 Prodloužení platnosti smlouvy o nájmu služebního bytu, Brod u Stříbra 

čp. 51, s platností od 01.01.2021 do 31.12.2021, nájemce Mgr. J. B., 
Brod u Stříbra 

 Přijetí cenové nabídky na prodloužení smlouvy se společností Amper 

Market, a.s., IČ: 24128376, číslo nabídky EP-13183-01, nabídka 
sdružených služeb dodávky elektřiny – nízké napětí pro město Kladruby 
pro období od 01.01.2021 do 31.12.2021 

 Pravidla pro umožnění využívání posilovny za zpřísněných podmínek; 

pokud není jinými vládními opatřeními stanoveno jinak 
 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit odprodej pozemku st.p.č. 52/8 v k.ú. Pozorka u Kladrub 

o výměře 163 m2 za cenu 50,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem 
pozemku a náklady na vytyčení hranic pozemku. Žadatel – L. T., Zdice 
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 ZM schválit prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě 
Kladruby – západ I. etapa. Žadatel – O. N., Kladruby na p.p.č. 580/118 
a 580/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 737 m2, 
dle požadavků žadatele do 31.12.2021 včetně následného posunutí 
termínu pro řešení úhrady smluvní pokuty uvedené v kupní smlouvě  

 ZM schválit prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě 

Kladruby – západ I. etapa. Žadatel – N. K. N., Kladruby 
na p.p.č. 580/127 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 709 m2, 
dle požadavků žadatele do 31.12.2021 včetně následného posunutí 
termínu pro řešení úhrady smluvní pokuty uvedené v kupní smlouvě 

 ZM schválit prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě 

Kladruby – západ I. etapa. Žadatel – A. J., Plzeň na p.p.č. 580/128 
v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 704 m2, prodloužení do 31.12.2021 

včetně následného posunutí termínu pro řešení úhrady smluvní pokuty 
uvedené v kupní smlouvě 

 ZM schválit pronájem pozemku p.p.č. 185/51 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

o výměře 80 m2 za cenu 0,50 Kč/m2. Platnost smlouvy od 01.01.2021 – 
31.12.2023 Žadatelé – I. a P. Š., Kladruby 

 ZM schválit odstoupení od Kupní smlouvy ze dne 10.06.2020 dle článku 

VI. odst. 1 („Prodávající je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy 
v případě, že nedojde k úhradě kupní ceny v souladu s touto 
smlouvou“) uzavřené mezi prodávajícím – Město Kladruby, náměstí 
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ: 00259888 a kupujícím – L. K. 
Předmětem kupní smlouvy jsou pozemky p.p.č. 2493/34 o výměře 
513 m2 a p.p.č. 580/154 o výměře 159 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – 

služebnosti č. IV-12-0012956/VB/001 mezi Městem Kladruby, náměstí 
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ: 000259888 a ČEZ Distribuce a.s., 
Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly 405 02, IČ: 24729035. Dotčené 
pozemky p.p.č. 580/86, 580/119, 2489, 2493/1, 2493/16, 2493/34, 
2493/36 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Jednorázová odměna ve výši 
5.600,- Kč + DPH 

 ZM schválit Rozpočtové opatření č. 3/2020 

 

Rada města neschválila: 
 

 Ústní žádost o zapůjčení fotbalových kabin. Žadatel – J. Š., Kladruby 

 

Zasedání zastupitelstva města ze dne 09.12.2020 
 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:  
 

 Zápis č. 16/2020 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

dne 23.09.2020 
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 Zápis č. 17/2020 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 
dne 21.10.2020 

 Zápis č. 18/2020 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

dne 25.11.2020 

 Zápis č. 08/20 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného 

dne 14.10.2020 
 
Zastupitelstvo města schválilo: 
 

 Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění 

usnesení 

 Plán rozvoje města Kladruby na rok 2021 upravený dle výsledku jednání 

 Rozpočet města Kladruby na rok 2021 (úprava plánu rozvoje je 

zde označena jako rezerva) 

 Rozpočtové opatření č. 3/2020 

 Plán činnosti a kontrol Finančního výboru ZM Kladruby na rok 2021 

 Prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě Kladruby – 

západ I. etapa (podmínky uvedené v kupní smlouvě). Žadatelé – J. N., 
Konstantinovy Lázně a H. K., Kladruby na p.p.č. 580/138 
v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 937 m2, dle požadavku žadatelů 
do 27.10.2021 

 Posunutí termínu pro splnění podmínek uvedených v kupní smlouvě 

(úhrada smluvní pokuty)  dle požadavku žadatelů do 27.10.2021; 
žadatelé – J. N., Konstantinovy Lázně a H. K., Kladruby; kupní smlouva 
na p.p.č. 580/138 v k.ú. Kladruby u Stříbra; smluvní pokuta 20 % 
z kupní ceny činí 121.810,- Kč 

 Prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě Kladruby – 

západ I. etapa (podmínky uvedené v kupní smlouvě). Žadatel – O. N., 
Kladruby na p.p.č. 580/118 a 580/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
o celkové výměře 737 m2, dle požadavků žadatele do 31.12.2021  

 Posunutí termínu pro splnění podmínek uvedených v kupní smlouvě 
(úhrada smluvní pokuty)  dle požadavku žadatele do 31.12.2021; 
žadatel O. N., Kladruby; kupní smlouva na p.p.č. 580/118 a 580/5 

v k.ú. Kladruby u Stříbra;  smluvní pokuta 20 % z kupní ceny činí 
95.810,- Kč 

 Prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě Kladruby – 

západ I. etapa (podmínky uvedené v kupní smlouvě). Žadatel – N. K. N., 
Kladruby na p.p.č. 580/127 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 
709 m2, dle požadavků žadatele do 31.12.2021  

 Posunutí termínu pro splnění podmínek uvedených v kupní smlouvě 

(úhrada smluvní pokuty)  dle požadavku žadatele do 31.12.2021; 
žadatel N. K. N., Kladruby;  kupní smlouva na p.p.č. 580/127 
v k.ú. Kladruby u Stříbra;  smluvní pokuta 20 % z kupní ceny činí 
92.170,- Kč 
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 Prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě Kladruby – 
západ I. etapa. Žadatel – A. J., Plzeň  na p.p.č. 580/128 v k.ú. Kladruby 
u Stříbra o výměře 704 m2, prodloužení do 31.12.2021 

 Posunutí termínu pro splnění podmínek uvedených v kupní smlouvě 

(úhrada smluvní pokuty)  do 31.12.2021; žadatel A. J., Plzeň; kupní 
smlouva na p.p.č. 580/128 v k.ú. Kladruby u Stříbra; smluvní pokuta 
20 % z kupní ceny činí 91.520,- Kč 

 Odkoupení kolového traktoru NEW HOLLAND T5040 za tržní hodnotu 

ve výši 416.200,- Kč bez DPH, čelní nakladač Quicke Q46 za tržní 
hodnotu ve výši 51.400,- Kč bez DPH,  traktorového nosiče kontejnerů 
PORTÝR 5 za tržní hodnotu ve výši 135.700,- Kč bez DPH, štěpkovače 
za traktor Laski LS 150 T za tržní hodnotu ve výši 73.400,- Kč bez DPH, 
traktorové sekačky KUBOTA G 23 HD za tržní hodnotu ve výši 

326.700,- Kč bez DPH, radlice KERSTEN SCHN – 135 FK za tržní 
hodnotu ve výši 5.800,-Kč bez DPH. Celková hodnota hmotných 
movitých věcí a jejich souborů je 1.009.200,- Kč bez DPH. Cena je 
určena dle odhadu tržní hodnoty odhadcem majetku – Znalecká 
a poradenská kancelář Ing. Jaroslav Ježek, Klatovská třída 1538/128, 
Plzeň 30100, IČ: 49764764; ocenění vypracoval Jiří Lupáč, odhadce 
majetku na základě živnostenského oprávnění – koncesní listina 
č.j. 1576/04, ocenění č. M/350/2020 ke dni 6.11.2020. Prodávající – 
Kladrubské lesy s.r.o., Milevská 359, Kladruby 349 61, IČ: 25217771. 
Kupující - Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61 
IČ: 00259888 

 Uzavření Smlouvy o dílo na zpracování Územního plánu města Kladruby 
zahrnující katastrální území celé města Kladruby dle předložené 
nabídky za cenu 872.000,- Kč – cena je konečná, zpracovatel 
(zhotovitel) není plátce DPH. Zhotovitel – Ing. Arch. Miroslav Jirsa, 
Sportovní 1140, Starý Plzenec 332 02, IČ: 41683161 

 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IE-12-0008106 mezi Městem Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ: 000259888 a ČEZ 
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – Podmokly 405 02, 
IČ: 24729035. Dotčené pozemky p.p.č. 185/11, 197/5, 2072/1, 
185/32, 185/71, 167, 193/1 a st.p.č. 313 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
ve vlastnictví města Kladruby. Výše jednorázové úhrady 8.100,- Kč + 
DPH. Rozsah věcného břemene 546 m2 

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

0013173/VB/001 pro stavbu: Kladruby, TC, p.č. 4/1, kNN 
mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, 
IČ: 00259888 a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín IV – 
Podmokly 405 02, IČ: 24729035. Dotčené pozemky p.p.č. 4/1, 5, 
2251/1, 2251/2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra. Jednorázová odměna 
1.000,- Kč + DPH 
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 Odprodej pozemku p.p.č. 1603/6 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 18 m2 
za cenu 54,- Kč/m2 + náklady spojené s prodejem nemovitosti (poplatek 
za vklad práva do katastru nemovitostí a náklady na vytýčení hranic 
pozemku). Žadatel – M. D., Plzeň 

 Uzavření smlouvy o nájmu nebytového prostoru Restaurace U Koruny 

+ sál, Revoluční 80, Kladruby  na dobu 1 roku s platností od 1.1.2021 
do 31.12.2021 za stejných podmínek  a to na základě předloženého 
podnikatelského záměru využití předmětného nebyt. prostoru žadateli 
dle zveřejněného záměru rady města o prodloužení platnosti stávající 
sml. o nájmu nebyt. prostor v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 
o obcích ve znění pozdějších změn a dodatků. Nájemce 
Martina Švarcová, IČ: 03759172, Zadní 355, Kladruby 349 61 – 
dosavadní nájemce 

 Pronájem pozemku p.p.č. 185/51 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 

80 m2 za cenu 0,50 Kč/m2/1 rok. Platnost smlouvy od 01.01.2021 – 
31.12.2023. Žadatelé – I. a P. Š., Kladruby 

 Odstoupení od Kupní smlouvy ze dne 10.06.2020 dle článku VI. odst. 1 

(„Prodávající je oprávněn odstoupit od této kupní smlouvy v případě, že 
nedojde k úhradě kupní ceny v souladu s touto smlouvou“) uzavřené 
mezi prodávajícím – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 
349 61, IČ: 00259888 a kupujícím – L. K., Slovensko. Předmětem 
kupní smlouvy jsou pozemky p.p.č. 2493/34 o výměře 513 m2 
a p.p.č. 580/154 o výměře 159 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra. 
Kupující měl uhradit doplatek kupní ceny ve výši 478.528,- Kč včetně 
DPH do 15.11.2020, dosud není kupní cena uhrazena. 

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

0012956/VB/001 mezi Městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ: 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 
Děčín IV – Podmokly 405 02, IČ. 24729035. Dotčené pozemky 
p.p.č. 580/86, 580/119, 2489, 2493/1, 2493/16, 2493/34, 2493/36 
v k.ú. Kladruby u Stříbra. Jednorázová odměna ve výši 5.600,- Kč + 
DPH 

 

Zastupitelstvo města neschválilo: 
 

 Odprodej pozemku p.p.č. 1652/1 o výměře 1201 m2 v k.ú. Milevo 

za účelem výstavby rodinného domu. Žadatel – Ing. M. T., Tachov. 

RM trvá na pachtu 

 Odprodej pozemku p.p.č. 1655 o výměře 2609 m2 v k.ú. Milevo za cenu 

60,-Kč/m2 + náklady spojené s prodejem nemovitosti (poplatek za vklad 
práva do katastru nemovitostí a náklady na vytyčení hranic pozemku) 
za účelem výstavby rodinného domu s tím, že v kupní smlouvě bude 
uvedena podmínka dokončení výstavby RD do 5 let od podpisu kupní 
smlouvy. Žadatel – Ing. M. T., Tachov 
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Zastupitelstvo města uložilo: 
 

 Paní Miroslavě Škorvánkové, finanční referentce MěÚ Kladruby, 
zpracovat rozpočtové opatření č. 4/2020 se stavem k 31.12.2020 

 

Zastupitelstvo města pověřilo: 
 

 Starostku města uzavřením dodatků ke kupním smlouvám o odprodeji 

pozemků určených k výstavbě RD v Kladrubech, lokalita západ I. etapa, 
ve věci prodloužení termínu kolaudace a o posunutí termínu 
pro úhradu smluvní pokuty. 

Kateřina Hlinková 

Plán rozvoje města Kladruby 2021 
    

Akce Plán 
    

Láz 
 

Údržba VO 15 000 

PD na část nového VO (demontáž ze štítů RD) 100 000 

Údržba příjezdové komunikace 150 000 

El. přípojka k altánu 50 000 

Oprava kříže (u 1. sjezdu do obce směrem 
od Kladrub) 

80 000 

Oprava hráze - přepadu rybníku 
na p.p.č. 956/2 vč. odbahnění a nové výpustě 

200 000 

Desinfekce studny 5 000 

Celkem 600 000 

  
Vrbice 

 
Údržba VO 15 000 

Oprava kapličky II. etapa - fasáda + vstupní 
dveře 

700 000 

El. přípojka ke hřišti 25 000 

Desinfekce studny a rozbor vody 5 000 

Čištění a úpravy návesního rybníku 1 600 000 

Celkem Vrbice 2 345 000 
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Brod 
 

Údržba VO + výměna stávajících svítidel 
za nová 

400 000 

Oprava MK (u čp. 54) 100 000 

Realizace chodníku - prodloužení 1 300 000 

Autobusová čekárna 65 000 

Antuka na hřiště 20 000 

Celkem Brod 1 885 000 

  
Tuněchody 

 
Údržba VO 15 000 

Provoz vodárny 30 000 

Vrt Tuněchody - propojení na stávající ATS 1 600 000 

Oprava - boží muka 145 000 

Celkem Tuněchody 1 790 000 

  
Milevo 

 
Údržba VO 15 000 

Oprava havarijního stavu hráze + vyčištění 
rybníku na p.p.č. 1114 

200 000 

Oprava kapličky II. etapa 750 000 

Dezinfekce studní 10 000 

PD úprava prostoru návsi proti kapličce 80 000 

Celkem Milevo 1 055 000 

  

Kladruby 
 

PD VO Zahradní + Sadová 100 000 

Oprava a údržba VO 50 000 

Výměna svítidel - Kostelní ulice 200 000 

Desinfekce studní 50 000 

Celkem VO + desinfekce studní 400 000 
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Údržba bytového hospodářství 
 

Údržba a opravy bytového fondu 500 000 

Změna užívání z ubytovny KD na byty 300 000 

Střecha zateplení čp. 353 800 000 

Celkem Údržba bytového hospodářství 1 600 000 

  
Místní hospodářství nebytových prostor 

 
Sulanův statek – přístřešek 1 500 000 

Ostatní údržba nebytových prostor 300 000 

Oprava střechy čp. 6 – III.etapa 1 000 000 

PD akustika sálu KD 50 000 

Celkem místní hospodářství NP 2 850 000 

  
Komunikace 

 
Realizace úpravy vjezdu k RD čp. 223 a 224 
Kladruby 

400 000 

Úprava u in-line dráhy 160 000 

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

100 000 

Rekonstrukce Kostelní ulice 15 000 000 

PD rekonstrukce náměstí 250 000 

Rezerva 1 500 000 

Celkem komunikace 17 410 000 

  
Veřejná zeleň 

 
Ostatní zeleň 200 000 

Vysázení alejí na p.p.č. 2408 a 2392 
v k.ú. Kladruby (rozdělení pole ke Stříbru) 

450 000 

Celkem veřejná zeleň 650 000 

  
Muzeum 

 
Výstavní vybavení 100 000 

Přístup Sulanův statek – umístění kamery 30 000 

Celkem muzeum 130 000 
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Základní škola 
 

Střecha tělocvičny 6 000 000 

Celkem základní škola 6 000 000 

  
Mateřská škola 

 
Údržba objektů 50 000 

Výměna dětských prvků 500 000 

Celkem mateřská škola 550 000 

  
Sbor dobrovolných hasičů 

 
Opravy a údržba 25 000 

Úprava hasičské zbrojnice (šatna pro 12 osob) 300 000 

Služby (Servis, STK) 40 000 

Celkem sbor dobrovolných hasičů 365 000 

  
Dům s pečovatelskou službou 

 
Opravy a údržba 50 000 

Bílení chodeb 45 000 

Celkem dům s pečovatelskou službou 95 000 

  
Pohřebnictví 

 
Úpravy prostranství 20 000 

Rozšíření (propojení) cestiček 30 000 

Celkem pohřebnictví 50 000 

  
Technické služby 

 
Údržba, opravy 300 000 

Celkem technické služby 300 000 

  

Celkem 38 075 000 

 
H. Floriánová, M. Havránek 
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Rozpočet města Kladruby na rok 2021 – příjmová část 
 

Název Kč 

Daň z příjmů FO 5 900 000 

Daň z příjmů FO ze sam. výd. čin. 62 000 

Daň FO vybíraná srážkou 600 000 

Daň z příjmů PO 4 500 000 

Daň z příjmů PO za obce 2 000 000 

Daň z přidané hodnoty 12 300 000 

Za ukládání odpadu 260 000 

Za odnětí zem. půdy 10 000 

Poplatek ze psů 62 100 

Za užívání veřej. prostr. 37 000 

Poplatek ze vstupného 1 000 

Poplatek z ubytovací kapacity 1 000 

Příjmy z úhrad z dob. prostoru 22 000 

Správní poplatky 55 000 

Daň z hazardních her 130 000 

Daň z nemovitosti 1 300 000 

NI transfér od KÚ 639 200 

OÚ Benešovice Za SDH 10 000 

Splátka SF 2 000 

Stanování 10 000 

Lesní hospodářství 232 934 

Úspora energie z obn. zdrojů 200 000 

Mateřská škola 128 700 

Základní škola 297 300 

Knihovna 1 000 

Muzeum 120 000 

Kultura 50 000 

Bytové hospodářství 4 465 000 

Nebytové hospodářství 800 000 

Pohřebnictví 12 600 

Územní rozvoj - pozemky 798 500 

Komun. služby a územní rozvoj 220 725 

Odpadové hospodářství 150 000 
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Domovy - penziony pro star. obč. 1 310 900 

Všeobecná správa 13 200 

Příjmy z úroků 15 000 

Převody vlast. fondům 150 000 

Celkem: 36 867 159 

 

Rozpočet města Kladruby na rok 2021 – výdajová část 
 

Název Kč 

Komunikace 1 740 000 

Doprava a pozemní komunikace 17 610 000 

Dopravní obslužnost 88 990 

Pitná voda 475 000 

Kanalizace a odpad.voda 630 000 

Rybníky 3 600 000 

Mateřská škola 982 096 

Rek. MŠ 550 000 

Základní škola 414 316 

Rek. ZŠ 6 310 000 

Knihovny 94 000 

Muzeum 1 786 700 

Vyb. + expozice 130 000 

SPOZ org. 3300 + KHL 370 000 

Kapličky a kříže 1 675 000 

Členské příspěvky sdružení 143 500 

Podpora nemocnice 20 000 

Bytové hospodářství 3 780 000 

Nebytové prostory 4 120 000 

Veřejné osvětlení 1 260 000 

Pohřebnictví 50 000 

Územní rozvoj - pozemky 370 000 

Technické služby org.  2 942 140 

Odpadové hospodářství 900 000 

Kompostárna 20 000 

Veřejná zeleň 1 450 000 

Domovy - penziony pro star.obč. 1 022 000 
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SDH 528 000 

Zastupitelstvo obce 2 609 000 

Všeobecná správa 6 241 000 

Převody vlast. fondům 150 000 

Ostatní fin. operace 2 000 000 

Celkem: 64 061 742 

Rozpočet je schodkový. 
 Schodek bude uhrazen z úspor minulých let. 

Miroslava Škorvánková 
 

Termíny svateb na rok 2021 
 

 
LEDEN 

 

16. 01. 2021 
 

ČERVENEC 

 

03. 07. 2021 

24. 07. 2021 

 
ÚNOR 

 

20. 02. 2021 
 

SRPEN 

 

07. 08. 2021 
28. 08. 2021 

 
BŘEZEN 

 

20. 03. 2021 
 

ZÁŘÍ 

 

04. 09. 2021 
25. 09. 2021 

 
DUBEN 

 

10. 04. 2021 
24. 04. 2021 

 
ŘÍJEN 

 
23. 10. 2021 

 
KVĚTEN 

 
15. 05. 2021 

 
LISTOPAD 

 
20. 11. 2021 

 
ČERVEN 

 
05. 06. 2021 

 
PROSINEC 

 
11. 12. 2021 

 
Václava Tichá 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 

 
Základní škola informuje: 
 

Střípky ze ZŠ… 
 

„Doufejme, že se v pondělí 2. listopadu sejdeme zase všichni ve škole a do Vánoc 

doženeme vše, o co jsme přišli v průběhu druhé poloviny října.“ 
 Těmito slovy končily Střípky v minulém čísle Zpravodaje. Přání se nevyplnilo 
a opět jsme všichni prošli další etapou distanční výuky, která nemůže 
plnohodnotně nahradit prezenční výuku, tedy klasickou výuku ve třídách. 
Chybí přímý kontakt, bezprostřední reakce na probírané učivo, někomu možná 

i obědy ve školní jídelně a hlavně kamarádi. Některým žákům (zejména těm 
z vyšších ročníků) práce „home office“ dokonce vyhovuje. Ti zodpovědní splní 
uložené úkoly, naučí se vše potřebné a to vše v pohodlí domova. Těm 

nezodpovědným práce z domova také vyhovuje – nedělají téměř nic . 
V podzimní distanční výuce se podařilo spustit on-line vyučování 
prostřednictvím platformy Microsoft Teams, což přineslo určité oživení, ale 
i starosti. 
 18.11. se do školy vrátili žáci 1. a 2. ročníku a 30.11. i žáci 2. stupně. 
Přechod z distanční výuky nebyl opět jednoduchý a první týden po návratu byl 
hodně náročný. Situace je, bohužel, taková, že školní docházku v tomto 
kalendářním roce skončíme již v pátek 18.12. a vánoční prázdniny tak začnou 
o dva dny dříve. Co bude po jejich skončení (3.1.2021) je zatím předčasné 
předpovídat. 
 8.12. se konala on-line Burza škol pro vycházející žáky. Deváťáci 
se prostřednictvím počítačů v učebně informatiky mohli přímo spojit 
se středními školami, o které projevili zájem. 
 Naše škola dostala od MŠMT finanční prostředky na podporu distanční 
výuky ve výši 244 544,- Kč. Bylo možné nakoupit notebooky, sluchátka, 
mikrofony, webové kamery, reproduktory, ale také výukový software… 
 Od 7.12. mohly děti opět docházet na zájmové kroužky, bohužel jen dva 
týdny. Snad se situace po Vánocích zlepší. 
 V závěru roku finišuje vybavování cvičné kuchyňky, nové počítačové učebny 
a částečně i školní dílny z dotace IROP, kterou zabezpečuje Městský úřad 
Kladruby. Děkujeme  

 Závěrem mi dovolte popřát všem příjemné prožití období Vánoc a šťastné 

vykročení do nového roku. 

Pavel Nový 
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Mateřská škola informuje: 
 

Vánoční vycházka k betlému 
 
 Sluníčka, Koťata a Broučci 
s Beruškami se ve středu 
9. 12. vydali procházkou 
na Pozorku. Paní Ivana 
Šlapáková nám předvedla, 
jaký má krásný betlém před 
svým domem. Děti objevily 

Ježíška v jesličkách, Pannu 
Marii s Josefem, ale i spoustu 

zvířátek a nechybělo ani peklo 
s čertem. Dokonce tam 
Mikuláš pro děti nechal 
dáreček, byly to bonbóny, 
o které se všichni podělili. 
 Po obdivování betlému 
paní Šlapákové nás pozvala 
sousedka paní Kreysová, která byla tak hodná, že nám rozsvítila nazdobený 
vánoční stromeček, který stál také venku. Byl opravdu moc hezký a dětem 
z těch dárečků a ozdob na stromečku oči přecházely. 
 Děti i paní učitelky z MŠ Kladruby moc děkují paní Šlapákové i paní 
Kreysové za hezkou adventní atmosféru, krásný betlém a vánoční stromeček. 
 Přejeme všem jen to nejlepší v čase vánočním a hodně pohody v novém roce. 

učitelky MŠ 
 

Zprávičky ze školičky 
 

 I přes omezený provoz, prodělanou 
karanténu, komplikace se znovuotevřením 
a zajištěním provozu se připravujeme a těšíme 
na vánoční svátky. Nezapomněli jsme 
na babičky a dědečky z DPS. V tomto roce 
nemůžeme vystoupit s vánočním programem, 
tak jsme pro ně alespoň nachystali přáníčka 

a malé dárečky. 
 S vánoční nadílkou jsme nezapomněli ani 
na městský úřad, muzeum, obchody a poštu. 
 Přejeme Všem našim spoluobčanům klidné 
a radostné vánoční svátky a do nového roku 
hlavně zdraví a spokojenost. 

Pavlína Tvrzová 
ředitelka 
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ZUŠ informuje 
 
 Všem svým příznivcům přejeme do nového roku samé krásné tóny. Bohužel 
nám covid neumožnil setkávat se na našich akcích a koncertech, ale pilně jsme 
trénovali, tak alespoň doma zazní u stromečku koledy našich žáků. Budeme 
se těšit na hudebních setkáních a koncertech v příštím roce. 

Stanislava Šmahelová 

 

 
Regionální muzeum Kladrubska informuje: 
 

 
V recepci RMK 
 

 jsou v prodeji dárkové poukazy předplatné Kladrubské léto 2021 – cena 

500,- Kč (4 koncerty festivalu vážné hudby) 

 probíhá předprodej vstupenek na divadlo „Na ostro“, cena 120,- Kč  

 nejen v recepci muzea, ale i v obchodě paní Klírové je možné zakoupit stolní 
kalendáře na rok 2021 
 

kolektiv muzea 
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Kladrubské lesy informují 
 
 Máme tady konec roku 2020, a proto mi dovolte, abych za společnost 
Kladrubské lesy s.r.o. provedl malou rekapitulaci. Na počátku roku proběhla 
ve firmě reorganizace z důvodu snížení nákladů. Bohužel i nás ovlivňují různá 
omezení, která panují jak kvůli COVIDU-19, tak i kůrovcové kalamitě (odbyt 
a cena dřeva), ale myslím si, že jsme to ustáli dobře a našim lesům jsme 
věnovali péči, kterou si zaslouží. 
 A teď trochu statistiky za rok 2020: 

 Zalesnění: 9,28 ha (z toho 6,01 ha holin) - bylo zasázeno 75 000 ks 

sazenic (54 500 jehličnatých a 20 500 listnatých) 

 Oplocování: 2,19 ha listnáčů, použito 3,4 km pletiva či dřevěných 

oplocenek 

 Ožínání: 27,86 ha 

 Nátěry proti okusu zvěří: 25,92 ha 

 Těžba: 3964 m3 (z toho 245 m3 

kůrovcového dřeva) 
 Nadále probíhá prodej palivového 
dřeva (1 m, 2 m, štípané, odřezky). 
Objednávejte na tel. 374 631 955. 
 Nakonec bych chtěl poděkovat všem 
firmám, zaměstnancům, dohodářům 
i živnostníkům, kteří pro nás v této 
nelehké době pracovali. Mockrát děkuji 
a přeji klidný rok 2021 prožitý ve zdraví. 

Josef Burian 

lesní odborný hospodář 
 
 
 

Okénko z knihovny 
 
 Vážení a milí čtenáři, ráda bych vám poděkovala za přízeň v letošním 
nelehkém roce a popřála Vám hezké vánoční svátky a hlavně zdraví a štěstí 
v roce 2021. 

Lenka Bogdanská 
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Hasičské okénko 
 
 Vážení spoluobčané, společně s koncem roku nadchází nejlepší čas 
na zrekapitulování naší činnosti v roce 2020. Začátkem roku se tradičně konal 
ples dobrovolných hasičů Kladruby. Na jaře 
proběhlo stavění a kácení máje, které se letos 
bohužel uskutečnilo bez přítomnosti 
veřejnosti z důvodu koronavirového opatření. 
V létě jsme se podíleli na akci Ahoj prázdniny 
a vzhledem k tomu, že letošní oslavu 145 let 
od založení SDH Kladruby nebylo možné 

uskutečnit dle očekávání, nahradili jsme si ji 
začátkem podzimu v září při závodech 

v požárním útoku na hřišti v Kladrubech. 
 Novinkou je zakoupení 4 dýchacích 
přístrojů značky Dräger a náhradních kyslíkových lahví z dotací od Plzeňského 
kraje a rozpočtu města Kladruby. Toto nové vybavení bezpochyby ocení naše 
výjezdová jednotka. Další dva dýchací přístroje budou zakoupeny v roce 2021. 
Za dotace a podporu moc děkujeme městu Kladruby a Plzeňskému kraji. 
 Naše výjezdová jednotka letos zasahovala celkem u dvaceti událostí, z toho 
nově u událostí: 20.10.2020 - požár plastové střechy nad stojanem s benzínem 
v Brodě u Stříbra a 16.11.2020 - požár - plameny v komíně na Pozorce 
v Kladrubech 
 Závěrem vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků s vašimi blízkými 
a jen to nejlepší do nového roku! 

Martin Leitl 
 

Chovatelské okénko 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vladimír Šmahel 
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Lázecký advent 
 

 V sobotu 28. listopadu si 
obyvatelé Lázu uspořádali 
rozsvícení vánočního stromu. 

Na programu byl nejprve dětský 
mini jarmark, kde si lidé mohli 
zakoupit ozdoby a vánoční 
dekorace, které si děti doma 
samy vyrobily. Zatímco děti 
prodávaly, přinášeli místní 
i přespolní kuchařky své výtvory 
do soutěže o nejlepší perník. 

Nakonec se sešlo 9 buchet, 
které veřejnost ochutnávala 
a anonymně hodnotila. 
 Před samotným rozsvícením stromu si jej mohly děti dozdobit, 
a to ozdobami, které si vyrobily na dílničce v polovině listopadu. Na její 
pořádání přispělo i Město Kladruby.  
 Na závěr je nutné zmínit, že rozsvícený stromeček se promrzlým 
návštěvníkům líbil a nejvíce chutnal perník paní Ludmily Rypové s čokoládovou 
polevou a mandlemi. 

 
David Blažek 
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Slovo opozice 
 

 Vážení spoluobčané, 

blíží se konec roku 2020, roku, který byl zvláštní a jiný než roky minulé, nikdo 

z nás určitě nečekal, že budou platit takové zákazy a omezení, které byly běžné 

naposledy za války, že na nošení roušky přestaneme hledět jako na výstřednost 

Asiatů, a že rodiče si budou muset zopakovat školní látku. Nezbývá než doufat, 

že se situace co nejdřív alespoň přiblíží k normálu. 

 Konec roku bývá v rámci života obce a jeho orgánů spojen se schvalováním 

rozpočtu a plánu rozvoje na další rok. Letošní rozpočet a plán rozvoje, 

které předložilo současné vedení města, nevybočily z řady a jsou ve stejném 

duchu jako loňské a předloňské. Jsou velmi odvážné a jsou slíbeny věci, 

které nemohou a nebudou splněny, tak jako tomu bylo loni i předloni. Můžete 

se sami přesvědčit, když se do těch minulých podíváte. O naprostém 

amatérismu svědčí třeba to, že stejná akce – přístřešky na Sulanově statku byla 

loni plánována za částku 700 tisíc korun a letos je to více než dvojnásobek. 

Projekt je samozřejmě dávno hotový a stále stejný. Vedení města samo 

po dotazu opozičního zastupitele přiznalo, že se věcí, kterou již má v plánu 

rozvoje po několikáté, začalo zabývat až letos. 

 Rozpočet a plán rozvoje jsme tedy schválili, protože jsou to při takovémto 

přístupu vedení města stejně jen cáry papíru, které nejsou dodržovány. 

Jen jsme prosadili vyškrtnutí akce - Opatření bezpečnosti dopravy za 1,5 mil Kč 

a navrhli její přepracování do reálné podoby, protože akce nebyla vůbec 

připravená a počítala s vydáním tak velké částky za měření rychlosti 

bez návaznosti na policii a přestupky. To zajištěné není, takže postačí 

zmodernizovat a případně rozšířit stávající systém. 

 Konec roku a začátek zimy je v posledních letech v Kladrubech také spojen 

s počátkem stavebních prací a nejinak tomu bylo letos. Osazení věžičky 

na domě čp. 6 je vítanou a výbornou akcí, která velice pomůže vzhledu našeho 

městečka. Jen si současné vedení mohlo odpustit oslavné řeči a články, 

jak se rozhodlo, že vrátí domu původní vzhled. Samozřejmě jsem neočekávala, 

že poděkují minulému vedení města, že celou věc připravilo nejen nápadem, 

ale i projektovou přípravou.  Ráda bych ale na tomto místě poděkovala dvěma 

osobám, které na této akci mají velkou zásluhu, jednak paní projektantce 

Ing. Záhořové, která s nápadem přišla po zhlédnutí starých fotek Kladrub 

a především paní Osmikové z odboru památek, která výrazně pomohla tuto 

myšlenku přivést do reálné podoby svými radami a pomocí při shánění dotací. 
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 Vážené dámy a pánové, milé děti. Ráda bych Vám nejen za sebe, ale i za 

všechny opoziční zastupitele popřála klidné Vánoce a šťastný nový rok. Ať je 

příští rok bez covidu a dalších nemocí. 

Svatava Štěrbová 
opoziční zastupitelka 

 

Svoz odpadu – termíny pro rok 2021 
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HISTORIE 

 
Proč Vladislav I. zmiňuje v zakládací listině kláštera „holokaust“? 

 

 V minulém čísle Zpravodaje byla popsána nejstarší doložená cesta z konce 

desátého století, která vedla přes náš region, ač ještě v té době Kladruby, 

ani klášter neexistovaly. Ale přesto už zde stál na místě pozdějšího kláštera 

malý kostelík, zprvu zřejmě ještě dřevěný. Kolem něho byli v hojném počtu 

pohřbíváni obyvatelé z nějaké blízké vesnice, zřejmě nazvané podle něho 

Kostelec. Tento Kostelec se však s velkou pravděpodobností nacházel blíže 

ke zmíněnému kostelíku, než dnešní obce Kostelec nebo Nedražice. V každém 

případě byly však tyto vesnice, stejně jako už tehdy existující Hradišťany, 

Čečovice a snad i jiné další, původně vybudovány jako nedílná součást uvedené 

staré cesty, po níž se pohybovali poutníci, kupci, vojska i tolik zmiňovaní nosiči 

soli. 

 Ale někdy v 11. století došlo, z neznámých nám důvodů, k úplnému zničení 

části této cesty a snad i k vypálení všech vesnic, které se podél ní v tomto 

úseku nacházely! Usuzujeme to mimo jiné z toho, že u zmíněného kostelíku 

přestalo na velmi dlouhou dobu (téměř 200 let) dosavadní pohřbívání mrtvých, 

jak zjistil archeologický průzkum doc. Karla Nováčka. Co se tam tedy stalo, 

jaká byla příčina takového náhlého vyplenění a zmizení všeho obyvatelstva? 

Na tuto otázku existuje odpověď, ale opět jen uvozená slůvky „asi“, „nejspíše“, 

či „zřejmě“. 

 Je prokázáno, že tento stav trval ještě i v době, když vznikala vesnice Staré 

Kladruby a brzy po ní i samotný kladrubský klášter. Tedy – zřejmě k tomuto 

zničení mohlo dojít kolem roku 1040 za panování přemyslovského knížete 

Břetislava I., kterému se v českých dějinách dostalo přízviska „český Achiles“. 

Ale pojďme na začátek celého případu. Břetislav uskutečnil v roce 1039 

vojenskou výpravu do Polska, kde v dnešním městě Hnězdně ukořistil uložené 

ostatky českého světce, svatého Vojtěcha s dalšími cennostmi. Současně přivedl 

odtud do Čech skupinu polských obyvatel zpod hradu Hedeč, kteří si to údajně 

sami přáli, včetně jejich drobného majetku a dobytka. Jenže papež i císař 

římský (to je německý) Jindřich III. považovali Břetislavův čin za svatokrádež 

a on měl být za to tvrdě potrestán. To se stalo záminkou pro císaře Jindřicha, 

aby vytáhl v roce 1040 s mohutným vojskem do Čech. Vojsko přicházelo 

směrem od Regensburgu po oné staré cestě, popsané minule, a pomyslnou 

hranici mělo přejít v místech poblíž Poběžovic, u již zmíněných, 

ale až pozdějších vesnic Valtířov či Lučina. Jenže tam, kdesi v hlubokém lesním 

porostu, ho zastavil nečekaně zatarasený průchod poraženými stromy přes 
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cestu. Za nimi byli schováni obránci hranic, kteří pobili mnoho lidí 

z Jindřichova vojska, včetně příslušníků vysoké šlechty. Jindřich se ale nechtěl 

vzdát a se zbytkem svého vojska svedl s českými obránci hranic během 

několika dalších dnů druhou bitvu, v níž byl rovněž poražen. Tato bitva 

se lokalizuje k Brůdku, do Všerubského průsmyku, jižně od Kdyně. Ale trvá 

dlouholetý spor mezi současnými historiky, kteří se přou, zda to bylo opravdu 

tam, nebo blíže k Domažlicím. Jsou však ale i názory, že k tomu mohlo dojít 

poblíž jejich prvního střetu, tedy tam, kde byl později postaven pivoňský klášter 

a kudy zřejmě i vojsko původně přišlo a narazilo na zátarasy. Nebudeme tento 

spor řešit, ale musíme se zeptat: „Kde sehnal Břetislav tolik obránců hranic 

u zmíněného přechodu staré cesty pro první střet, když tehdy existoval jen malý 

ostrůvek budoucích Chodů, obránců hranic, usídlených kolem Domažlic??“ 

 Předpokládá se (ale není to zatím rovněž písemně doloženo), že Břetislav táhl 

vstříc nepříteli po oné staré cestě směrem k hranicím. Je pravděpodobné, 

že při tomto postupu „zverboval“ obyvatele všech vsí podél této cesty a jejich 

vesnice nechal spálit. To by se 

pak týkalo právě vesnic 

od tehdejšího Kostelce až téměř 

někam po dnešní, tehdy ještě 

neexistující Horšovský Týn. 

Jak už víme z minulého článku, 

žili v nich někdejší Nábští 

Slované, kteří sem dávno dosídlili 

z německého území. Historik 

Palacký uvádí, že právě kníže 

Břetislav „měl zvyk“ při cestě 

k císaři „opovídat (oznamovat) 

svůj příchod zážehem několika 

vesnic“. Je ale podivné, proč by to 

dělal třeba při přátelském setkání 

s císařem. Ale při vojenském 

tažení proti císaři to mohlo 

znesnadnit postup protivníka 

do vnitrozemí. 

 Břetislav využil pravděpodobně 

přivedeného obyvatelstva z těchto 

spálených vesnic k rychlému 

a nečekanému postavení zátarasů 

u oné staré cesty a poté k drtivé 

Opuštěné území (stav k roku 1239) 
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porážce vetřelců. Po svém vítězství je ponechal v těchto místech, aby se zde 

usadili a vybudovali zde nové vesnice místo těch svých původních, spálených. 

Snad proto (ale opět je to spíše jen domněnka) by se domažličtí Chodové, 

kteří zde sídlili již dříve, tedy tu již „doma žili“, mohli nazývat Domaž(i)lici. 

Ti, co sem byli však narychlo přivedeni, tedy sem (snad z oněch spálených 

vesnic s Břetislavovým vojskem?) „přiběželi“ či „poběželi“ pak jako Poběžovici. 

Ale to už jsou opravdu jen jakési filologické (jazykovědné) dohady. Jen je třeba 

připomenout, že i později v dějinách byli jak domažličtí, tak i poběžovičtí 

hraničáři, tedy budoucí Chodové, důležitou hradbou proti cizím nájezdům. 

Výřez ze zakládací listiny kláštera. Slova in holocaustum jsou ve 3. řádku 

 
 Že to však není jen tak náhodně vymyšlená „pohádka“, přesvědčuje několik 

důkazů. V předmluvě (tzv. arenze) zakládací listiny kladrubského kláštera 

Vladislavem I. je doslova uvedeno (latinsky, viz obrázek s výřezem z listiny): 

„Zbudoval jsem tedy klášter … a protože vím, že Bůh nepřijímá dary uloupené 

obětem násilného ničení (v originálu doslova in holocaustum!), on (myšleno 

zde Bůh) sám je svědkem, že nedávám nic, co bylo jiným neprávem nebo 

násilím odcizeno. Nýbrž vše, co dávám, bylo mým předkům z boží vůle dovoleno 

užívat k jejich potřebě“. Vysvětlení: slovo holocaust je řeckého původu, přičemž 

holos znamená celý, celkový a caustos spálený, zničený.) 

 Ano, může to být od zakladatele Vladislava I. jen náhodná myšlenka, něco, 

co je bez vztahu k obsahu zakládací listiny. Říká se, že prý to tam je jen proto, 

„aby tam něco na úvod bylo“. Ale tady to doslova „sedí“ na ono uvedené, zničené 

území, které skutečně nikdy nepatřilo Přemyslovcům. Žili zde přece někdejší 

Nábští Slované, které Přemyslovci nikdy, až do té doby neovládli 

a ani nepřipojili ke své doméně. Proto tedy ono Vladislavovo „nedávám nic, 

co bylo jiným neprávem nebo násilím odcizeno“. Žádná jiná jeho darovací listina 

takový obsah arengy nemá. 

 Původní, nejstarší cesta byla tedy přinejmenším v úseku od Kostelce 

po Čečovice zcela zničena a vše podél ní vypáleno. Císař Jindřich se však 

nevzdal pomsty a již v roce 1041 se mu podařilo přece jen porazit Břetislava, 

když vpadl do Čech jinou, jižnější a delší cestou. Uvádí se, že snad byl na ni 
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zaveden šumavským poustevníkem Vintířem. Císařské vojsko se pak dostalo 

až do Prahy. Je také dokumenty prokázáno, že Jindřich, jako vítěz, požadoval 

na našem panovníkovi v mírové smlouvě okamžité opravení cest, aby se jeho 

vojsko mohlo vrátit co nejkratším směrem do Německa. Snad kvůli tomu byla 

potom přípojka z vnitrozemí k Hradišťanům zkrácena a stočila se již 

za Hradcem poblíž Honezovic přes potok Hořinu k jihozápadu, k nově 

vybudované vesnici Všekary. Odtud navázala na starou cestu teprve 

až za zničenými Čečovicemi, jak je vyznačeno na mapce k článku v minulém 

Zpravodaji. 

Ještě po letech, v roce 1239 v listině papeže Řehoře IX., která potvrzovala 

majetek kláštera, sledujeme klášterní vesnice, tvořící cestu od Kladrub 

po Všekary. Tato cesta zcela viditelně obchází ono „mrtvé“ území Kostelecka, 

Hradišťanska a Čečovicka (na mapce značená přerušovanou čárou). 

Na vysvětlenou: Všetice = Alfrédov, Újezd = snad Vrhaveč, Nathiaste = zaniklé 

Nahošice, Ostrovec, správně Ostrovce = rovněž zaniklá ves. 

 I tato okolnost může být důkazem, proč už sám Vladislav I. nedaroval 

klášteru území se zničenými vesnicemi podél původní staré cesty, ač bylo 

ve velmi blízkém sousedství kláštera. Ale naopak, klášter dostal do vlastnictví 

bez problémů všechny vesnice podél nové cesty, která vedla od tohoto 

uvedeného, „holocaustem“ zničeného území, jen co by „kamenem dohodil“. 

Je zřejmé, že popsaný stav trval podle této listiny ještě ve 13. století, více 

než sto let po založení kláštera v roce 1115. Stejně tak už v té době existovala 

i ves Staré Kladruby a začala výstavba nových, dnešních Kladrub. Vznikají už 

i další vesnice při nově budovaných cestách dosud neprostupným hvozdem 

k Tachovu, Přimdě, Stráži či Bělé nad Radbuzou. To je ale docela jiná 

kapitola kladrubských dějin, kde už není třeba před věty dávat slova „asi“, 

„pravděpodobně“, „zřejmě“ neboť pro tuto dobu již existuje celá řada 

bezpečných důkazů. 

 
Jiří Čechura
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KULTURA 

 
Mikulášské trhy trochu jinak 
 
 Tento rok se uskutečnily Mikulášské trhy s určitými omezeními 
a opatřeními. Byť na náměstí nebyl doprovodný program, tak se zde 5.12.2020 
od 8 hodin sešlo více než deset stánků s různorodým vánočním sortimentem. 
Jako vždy nechyběl prodej stromků a zabijačkových pochutin. Že o všechny 
výrobky byl zájem, svědčí bohatá účast. Návštěvníci přicházeli po celé 
dopoledne a pochvalovali si jak prodej vánočních dekorací, jmelí a cukroví, 
tak zboží místních výrobců. Nakonec se ukázal i Mikuláš s andělem a čertem. 

Všem, kteří se podíleli na průběhu trhů, ze srdce děkuji a těším se na příští 

rok. 
 

Jiří Šmahel 
 

Chodějí Lucie, chodějí? 
 
 Inu chodějí. Ale letos to bylo 
trochu jinak. Nechtěli jsme však 
ani v této pohnuté době přerušit 
více jak třicetiletou tradici. Vyšli 
jsme. Tři Lucie s doprovodem 
muzikářů a jedné tetky. Obešli 
jsme takřka celé městečko. 
Zahráli pod okny a pozdravili milé 
sousedy. Povinšovali klidný 
adventní čas a požehnaných 
Vánoc. Věříme v lepší příští 
a těšíme se na další setkávání. 
 

váš národopisný spolek 
 

Zpívání s rozhlasem 
 

 Jelikož nebylo možné shromažďování většího množství osob, tak pro nás 

druhý ročník Zpívaní koled s Českým rozhlasem proběhl z tepla domovů. 
Všichni se mohli zaregistrovat online a získat tak účastnický list spolu s textem 
koled. 16.12.2020 v 18 hodin jsme pak společně s ostatními městy a se sborem 
v rozhlasovém studiu zazpívali Nesem vám noviny a Narodil se Kristus Pán. 
Při prvním ročníku se nás sešlo 111 a i tento ročník jsme měli účast více než 
100 kladrubských zpěváků. Věřím, že si všichni společné zpívání užili a těším 
se na příští ročník, kde se snad už zase sejdeme tváří v tvář. 

Jiří Šmahel 
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 Drazí čtenáři a příznivci kultury v Kladrubech, chtěl bych vám všem 
poděkovat, že jste nám v tomto roce, který nebyl příliš nakloněný 
uskutečňování hromadných akcí, zachovali přízeň a setkávali jsme se alespoň 
v omezené míře. Jsem rád, že proběhly některé pravidelné události, jako 
například Kladrubské léto, Slavnosti vína a medu, nebo Ahoj prázdniny. Jiné si 
budou muset počkat do příštího roku a doufám, že už jim nebudu muset 
vysvětlovat, že opět nepřišla jejich chvíle. 
 Přeji vám klidné prožití Vánoc v pohodě domova, hodně zdraví po celý 
nadcházející rok a ať vás v roce 2021 provází štěstěna. 

Jiří Šmahel 

 

Zveme Vás… 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

MŠE SVATÁ 
 

1. ledna od 17:00, 
kostel sv. Jakuba na náměstí 

 
 

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 
 

1. ledna od 18:00, kladrubské náměstí 
 

 

 
TŘI KRÁLOVÉ 

 

6. ledna, Kladruby 
 

Obcházejí kladrubské domácnosti… 
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MŠE SVATÁ S OBNOVOU KŘESTNÍCH SLIBŮ 
 

10. ledna od 12:00, 
kostel sv. Jakuba na náměstí 

 

 

KAFÍRNA 
 

10. ledna od 14:00, sál muzea 
 

Přijďte si zpříjemnit zimní odpoledne šálkem kávy…  

 
 

PŘEDNÁŠKA HONEYCARE 
 

15. ledna od 17:00, sál muzea 
 

Přednáška studentů Obchodní akademie Stříbro. 
Bio kosmetika z vosku. 

 
 

VERNISÁŽ VÝSTAVY 
 

PŘÍRODA KOLEM NÁS 
 

5. února od 17:00, sál muzea 
 

Výstava fotografií z rukou Martina Záhoře. 
 
 

MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI 
 

7. února od 15:00, kulturní dům 
 

Připraveny jsou soutěže, zábava, překvapení a hlavně správná diskotéka. 

 
 

MASOPUST 
 

13. února od 13:00, sraz na náměstí 
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MASOPUSTNÍ TAŠKAŘICE 
 

13. února od 20:00, kulturní dům 
 

Tradiční akce, čeká Vás soutěž o nejlepší masku, volenka, půlnoční 
překvapení… 

 
 

DÍLNÍČKY 
 

19. února od 16:00, sál muzea 
 

Dílničky pro děti i dospělé. 

 
 

MŠE SVATÁ – 1. NEDĚLE POSTNÍ 
 

21. ÚNORA od 12:00, 
kostel sv. Jakuba na náměstí 

 

 

KLUBOVÝ VEČER 
 

STAND-UP SLÁVKA KRÁLE 
 

26. února od 18:00, kulturní dům 
 

Veselé příběhy cestovatele Slávka Krále. 
 

 
Připravované akce – na měsíce březen a duben 2021 
 
5. 3. od 17:00 MDŽ 
7. 3. od 14:00 Kafírna 

19. 3. od 20:00 Diskotéka pro dospělé 

   
4. 4. od 15:00 Velikonoční koncert Cavalla 
5. 4. od 12:00 Velikonoční pondělí – Mše svatá 
9. 4. od 17:00 Přednáška - věštkyně 
16.4. od 18:00 Klubový večer – Via Vitae Comenius 

22. 4.  Den Země 
30. 4. od 18:00 Stavění máje 

kolektiv muzea 
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BLAHOPŘEJEME 

 
V měsíci lednu a únoru 2021 se dožijí významného životního jubilea tito naši 
občané: 
 

LEDEN 
 

Zdeněk Svoboda, Kladruby 
Jaroslav Kratochvíl, Kladruby 
František Ammerling, Kladruby 
Václava Duřpeková, Kladruby 
 
 

 
 
 
 

ÚNOR 
 

Marie Šebestová, Kladruby 
Jan Pošvic, Brod u Stříbra 
Pavel Nový, Kladruby 
Tomáš Stránský, Brod u Stříbra 
Zdeněk Zdvořan, Milevo 
Leontina Kellerová, Kladruby 

Jana Tenglerová, Pozorka 
Renáta Zíková, Brod u Stříbra 
Monika Masničáková, Kladruby 
Sláva Janečková, Milevo 

 
 
 
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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Stará sláva 
 

A je tady konec roku 
Vánoční nastaly svátky, 

město se probouzí do pokroku 
a neohlíží se zpátky. 

 
Zkrásnělo, věžičku vrátilo 

na slavný, starý dům 
a srdce zvonu zaznělo 
do výšin k nebesům. 

 
To historie zavýskla si, 

čas navrací se zpět, 
kdy sláva města pyšné krásy 

se začne rozvíjet. 
 

A kdo je „skalní“, dobře ví, 
co pookřeje v duši, 

když městu staré staletí 
věž historická sluší. 

 

Blanka Krýslová
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VÍTE, ŽE… 

 
...technické služby města opravily lávku 
za střelnicí. 
 
...vánoční strom na náměstí věnovala firma 
ARBOLES s.r.o. 
 
...i občané Brodu, Lázu a Mileva si ozdobili 
své vánoční stromečky. 
 

...zmáčknuté plechovky můžete vhazovat 

do kontejnerů na plast. 
 
...je u technických služeb v Kladrubech 
umístěn velkoobjemový kontejner na papír. 
 
...je opravena střecha na budově pilnice areálu Kladrubských lesů s.r.o. 
 
...je dokončena II. etapa opravy střešního pláště na budově č.p. 6 v Husově ulici 
v Kladrubech s novou sanktusovou věžičkou. 
 
...proběhla úprava odvodu vody při místní komunikaci ve Vrbici. 
 
...kaplička ve Vrbici má novou střechu. 
 
...bylo dosázeno 40 dubů do stromořadí při silnici na Láz. 
 
...aktuální dění můžete sledovat na facebooku města Kladruby a Regionálního 
muzea Kladrubska. 
 
...se můžete přijít podívat na betlém instalovaný v budově Městského úřadu 
v Kladrubech. 
 
...ve spolupráci s místní farností došlo k úpravě vnitřních prostor kapličky 
na rozcestí Brod x Láz. 

 
...po Kladrubech je umístěno 5 vámi již ozdobených vánočních stromečků. 

 
...je k vidění nová vánoční výzdoba na náměstí v Kladrubech – nové modré 
ozdoby na stromě a světelný řetěz na budově starého úřadu (č.p. 85). 
 
...došlo k novému vyasfaltování cesty na návsi v Lázu. 
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...se Tomáš Jaša stal mistrem České republiky v přespolním běhu. 
 
...stromky z kladrubských lesů zdobí kromě vašich domácností 
i základní školu, Regionální muzeum Kladrubska a kostel sv. Jakuba. 
 
...si můžete objednat štípané palivové dříví z Kladrubských lesů 
na telefonním čísle 374 631 955. 
 
...byla dokončena kompletní oprava hřbitovní zdi v Kladrubech. 
 
...je v Milevě opravená propadlá část autobusové zastávky před bývalou 
prodejnou (č.p. 36). 
 

...společnost ČEZ provedla prořezání dřevin v ochranných pásmech 
elektrického vedení. 
 
...v sanktusové věžičce je umístěn funkční zvon o hmotnosti 37 kg naladěný 
na tóninu ais 2. 
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