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SLOVO ÚVODEM 

 
 Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje, 
vzhledem ke stále trvajícímu nouzovému stavu a s ním spojenými 
protipandemickými opatřeními, se veškeré připravované kulturní akce opět 
neuskutečnily. Jedinou akcí byl ve zcela jiném a netradičním duchu tradiční a 
letos půl výroční 35. Masopust. Pronobus společně se třemi maskami 
a harmonikářem z obecního rozhlasu vyzvali k obecnému veselí u vás doma a 
k zaslání fotografií na mail nebo na facebook města. Vámi zaslané fotky 
a masopustní video naleznete na facebookovém profilu města. 
 Uplynulé dva měsíce jsme věnovali přípravě stavebních akcí, které jsou 

součástí schváleného Plánu rozvoje pro rok 2021. Také je toto období vždy 

časem, kdy jsou vyhlašovány dotace. Získat dotaci není samozřejmost. Je nutné 
podat žádost a tu doplnit předepsanými přílohami (popis stávajícího stavu, 
fotodokumentace, popis plánovaných prací atd.) dle tzv. pravidel dotace. Žádost 
o dotaci je potřeba podat včas, neboť dotace mají vyčleněnou určitou finanční 
částku. V případě jejího vyčerpání, již nelze žádost podat. 
 Ještě v říjnu loňského roku jsme podali žádost o dotaci na akci 
„Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 31 – Vrbice u Stříbra“. Nyní 
v polovině února jsme obdrželi souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib 
dotace ve výši 1.383.483,-Kč. Dále jsme k dnešnímu dni podali tyto žádosti 
o dotace: 

 Propojení vodovodního vrtu Tuněchody na stávající akumulační stanici 

 Boží muka v Tuněchodech – oprava 

 Kladruby, Husova čp. 6 – oprava poslední části střechy 

 Kaple Vrbice – oprava fasády 

 Kladrubské léto 2021 

 Přístřešek pro uskladnění historické zemědělské techniky – venkovní expozice 

 Kaplička Milevo 

 Samozřejmě i nadále sledujeme vyhlášení dotačních titulů a možnosti 
podání žádosti. Nyní sledujeme hlavně oblast pro případnou podporu výsadby 
stromů. 
 V současné době zajišťujeme zhotovitele pro realizaci naplánovaných akcí 
uvedených v plánu rozvoje. Pro letošní rok je plánována akce „Oprava ulice 
Kostelní, Kladruby“. Věříme, že tato největší finančně náročná stavební akce 
pro rok 2021 zdárně dopadne a občanům přinese kromě většího počtu 
parkovacích míst i bezpečnější prostředí. 

 I přes omezený provoz Městského úřadu v Kladrubech jsme byli stále 
k dispozici v plném obsazení. Bylo možné nám volat na telefony, nebo přímo 
zvonit u vchodu úřadu (zvonek pro vozíčkáře). Vyřizovali jsme veškeré 
požadavky, a to nejen místních občanů. Pokud se k nouzovému provozu 
budeme nuceni vrátit, budeme vám i nadále k dispozici. 
 

  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 16.12.2020 
 
Rada města vzala na vědomí: 

 

 Zápis č. 09/2020 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby 
konaného dne 10.12.2020 

 

Rada města schválila: 

 

 Uzavření Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi 

správcem komunikace – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Koterov 326 00, 
IČ 72053119 a Investorem stavby – Město Kladruby, náměstí Republiky 
89, Kladruby IČ 00259888. Jedná se o smlouvu o omezení užívání 
nemovitosti ve správě SÚSPK – komunikace III/20317 na p.p.č. 1559 
v k.ú. Tuněchody u Stříbra – provedení podvrtu se založením 2 ks 
chrániček v délce cca 8 m při akci připojení vodního zdroje HV-1 
na objekt ATS  

 Poskytnutí věcných darů celkem pro 3 dárce krve, kdy každý obdrží 1x 

kniha Kladruby 900 let, 1x kalendář Kladruby 2021, 1x flashdisk, 
dárkový balíček v hodnotě 600,- Kč pro 1 dárce se zlatou plaketou 
a dárkový balíček v hodnotě 500,- Kč na 1 dárce pro 2 dárce 
se stříbrnou plaketou 

 Prodloužení nájemních smluv s nájemcem Kladrubské lesy s.r.o., 

Milevská 359, Kladruby IČ  25217771 
a) Kanceláře v ulici Milevská 359, Kladruby od 01.01.2021 na dobu 

neurčitou; nájemné 50.400,- Kč/rok 
b) Pilnice na st.p.č. 331/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra od 01.01.2021 

na dobu neurčitou; nájemné 33.935,- Kč/rok 

 Uzavření smluv o výpůjčce nebytových prostor na dobu 1 roku s platností 

od 01.01.2021 do 31.12.2021 

c) Kladrubský divadelní spolek – náměstí Republiky 85, Kladruby – 
2 místnosti v 1. patře 

d) Ekocentrum Tymián z.s. – Husova 6, Kladruby – 2 místnosti 
v přízemí + 1 místnost v 1. patře 

 Uzavření smluv o výpůjčce nebytových prostor na dobu 5 let s platností 

od 01.01.2021 do 31.12.2025 
e) Český svaz chovatelů z.s. ZO Kladruby – Kostelní 99, Kladruby – 

sklep 
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f)  SDH Kladruby – Zadní ulice, Kladruby – klubovna + soc. zařízení 
g) TJ Kladruby, oddíl kopané z.s. – Zahradní ulice, Kladruby – 

fotbalové kabiny 
h) TJ Sokol Kladruby z.s. – Husova ulice, Kladruby – kabiny 

na kurtech 
i) SDH Vrbice – Vrbice 19 – společenská místnost 

 Směrnici č. 1/2020 vydanou městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby – „Inventarizace majetku a závazků“ k provedení 

inventarizace s datem zahájení fyzické inventarizace dne 28.12.2020 
a ukončení inventarizace nejpozději k datu 30.01.2021 

 Zakoupení elektrocentrály model HONDA TP5 H za cenu 42.000,-Kč vč. 
DPH; dodavatel AMFORA – Marketing, s.r.o., IČ 25627929 

 Zakoupení čerpadla HECHT 343 za cenu 3.000,-Kč vč. DPH; dodavatel 

AMFORA – Marketing, s.r.o., IČ 25627929 

 Termíny jednání rady města a zastupitelstva města, možnost změny 

termínů vyhrazena dle potřeb 

 
Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit uzavření Dodatku č. 1 Stanov Dobrovolného svazku obcí 

Stříbrský region Masarykovo nám. 1, Stříbro 349 01, ze dne 
27.09.2018, IČ 69458201. Jedná se o změnu, kde dochází k doplnění 
Článku XVIII. Manažer 

 ZM schválit uzavření Darovací smlouvy č. 02/DS/2021 mezi 

poskytovatelem daru – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a příjemcem daru – DSO Stříbrský 
region, Masarykovo nám. 1, Stříbro 349 01, IČ 69458201 ve výši 
25.839,89 Kč. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční částky 
na spoluúčast investiční akce – projekt Modernizace autobusových 
čekáren na území Stříbrského regionu. DSO je žadatelem a příjemcem 
dotace poskytnuté Krajským úřadem Plzeňského kraje, 
kde je vyžadována finanční spoluúčast města 

 

Rada města schválila zveřejnění záměru: 
 

 Pronájem p.p.č. 133/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 92 m2 a st.p.č. 

35 v k.ú. Kladruby u  Stříbra o výměře 588 m2 za účelem venkovního 

skladování materiálu apod. 
 

Rada města neschválila: 
 

 Financování webového portálu tachovsko.com v roce 2021 

 Pronájem části pozemku p.p.č. 1953/103 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

o výměře 105 m2 a části p.p.č. 4/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 
100 m2; žadatelé P. a M. Ř., Kladruby. Rada města trvá na vyklizení 
předmětných částí pozemků 
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Zasedání rady města ze dne 06.01.2020 
 
Rada města vzala na vědomí: 
 

 Informaci o provedené fyzické kontrole Českou inspekcí životního 

prostředí, oddělení odpadového hospodářství, v zařízení kompostárny 
Kladruby, provozovatel město Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888 s následným uložením finanční sankce 
ve výši 40.000,- Kč 

 Příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2020 Mateřské školy Kladruby, 

Husova 297, Kladruby 349 61 

 Příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2020 Základní školy Kladruby, 

Husova 203, Kladruby 349 61 

 Příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2020 Regionálního muzea 
Kladrubska, náměstí Republiky 90, Kladruby 349 61 

 Příkaz k provedení inventarizace k 31.12.2020 Kladrubských lesů s.r.o. 

včetně prodejny, Milevská 359, Kladruby 349 61 

 Dotaz MěÚ Kladruby ohledně možnosti provedení změny jízdního řádu 

linky č. 490740 Stříbro – Kladruby – Prostiboř, spoj č. 7+12 a spoj č. 13 
a linky č. 490737 spoj č. 2 Stříbro – Nýřany – Plzeň a následnou 
odpověď společnosti POVED s.r.o., Nerudova 25, Plzeň 301 00  

 Informace o akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního 

prostředí ČR na akci „Tuněchody u Stříbra – připojení vodního zdroje 
HV-1 na objekt ATS“ 

 Informaci o přijetí zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech a jeho dopad 

na město 

 Informaci o přípravě podkladů k podání žádosti o dotaci z programu 
Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků na kapličku v Milevě 
na Ministerstva zemědělství ČR, Těšnov 65, Praha 1 110 00. Dotace 
ve výši max. 200.000,- Kč 

 Informaci o přípravě podkladů k podání žádosti o dotaci z programu 

Obnovy kulturní památky na Boží muka v Tuněchodech na ORP 
Stříbro, oddělení Památková péče, Masarykovo náměstí 1, Stříbro 
349 01 

 Informaci o přípravě podkladů k podání žádosti o dotaci z programu 

Záchrany a obnovy staveb drobné architektury dotvářející kulturní 
krajinu na opravu vnitřních i vnějších omítek kapličky ve Vrbici 

ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň 306 13 

 
Rada města schválila: 

 Prodloužení platnosti smlouvy o výpůjčce části pozemku p.p.č. 1462/2 

v k.ú. Brod u Stříbra s platností od 01.01.2021 do 31.12.2023. 
Žadatelé – Z. a J. D., Zdiby 250 66 
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 Žádost J. P., Kladruby 349 61 o ukončení Pozemkové nájemní smlouvy ze 
dne 21.03.2001 dohodou k 31.01.2021. Jedná se o část p.p.č. 137/1 
v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 20 m2 

 Prodloužení platnosti pozemkových nájemních nebo pachtovních smluv 

s platností od 01.01.2021 do 31.12.2023 za stávajících podmínek 
dle seznamu 

 Uzavření pachtovních smluv s platností od 01.01.2021 do 31.08.2025 

dle seznamu 
 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017249/SOBS VB/01 

mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, 
IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 405 02, 
IČ 24729035. Dotčené pozemky p.p.č. 1994, 1933/1 a 1113/3 vše 
v k.ú. Milevo – rozsah věcného břemene 125,4 m2. Výše jednorázové 
úhrady 2.000,- Kč bez DPH 

 

Rada města schválila zveřejnění záměru: 
 

 Pronájem části p.p.č. 137/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 20 m2 

 

Zasedání rady města ze dne 20.1.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 

 

 Střednědobý výhled rozpočtu Regionálního muzea Kladrubska pro roky 
2022–2023 

 Střednědobý výhled rozpočtu Mateřské školy v Kladrubech pro roky 

2022–2023 

 Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy v Kladrubech pro roky 

2022-2023 

 Opakovanou stížnost na provoz, prach, hluk a s tím poškození majetku, 

odesílatel – M. P., Kladruby 

 Plán činnosti Kontrolního výboru města Kladruby na rok 2021 

 Informaci společnosti Energie Pro s.r.o., U Sluncové 666/12, Praha 8 

Karlín 186 00, IČ 24701921, o trvání závazků města Kladruby vůči této 
společnosti 

 Informaci ředitele Regionálního muzea Kladrubska o činnosti muzea a 

probíhajících přípravných pracích na kulturních akcích 

 Informaci Krajského úřadu pro Plzeňský kraj o zveřejnění Koncepce 

rozvoje regionální silniční a železniční sítě Plzeňského kraje. Koncepce 
zatím nebyla schválena v orgánech Plzeňského kraje 
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Rada města schválila: 
 

 Pokácení lípy srdčité a ořezání větví u stromů zasahujících do el. vedení 
na části pozemku města na p.p.č. 1578/5 v k.ú. Brod u Stříbra, které 
rostou v těsném sousedství nemovitosti čp. 19 v Brodu u Stříbra 

 Pokácení smrku rostoucího na části p.p.č. 1578/11 v k.ú. Brod u Stříbra 

v těsné blízkosti oplocení p.p.č. 13/7 a st.p.č. 15/1 v k.ú. 
Brod u Stříbra přímo u lampy veřejného osvětlení 

 Uzavření Dodatku č. 1/2021 mezi objednatelem - město Kladruby, 

náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – 
EKO-SEPAR s.r.o., Hřbitovní 1214, Nýřany 330 23, IČ 47714760. 
Dodatek řeší navýšení cen vývozu směsného komunálního odpadu 
včetně ceny za uložení odpadu na skládce 

 Žádost P. P., Kladruby o snížení odečtu spotřeby studené vody za rok 

2020 v bytě z důvodu závady v bojleru, která se nedala odhalit. 
Spotřeba se stanoví průměrnou spotřebou vody v letech 2017–2019 

 Přidělení bytu 1+0 v DPS – F. K., Kladruby s platností od 01.02.2021 

 Platový výměr ředitelky Mateřské školy v Kladrubech od 01.01.2021 – 
důvod vystavení nového platového výměru je novela NV 
č. 341/2017 Sb. 

 Platový výměr ředitelky Základní školy v Kladrubech od 01.01.2021 - 

důvod vystavení nového platového výměru je novela NV 
č. 341/2017 Sb. 

 Doplatek ceny obědů pro žáky 1. a 2. třídy Základní školy v Kladrubech 

za dovezené obědy z důvodu nemoci kuchařek; rozdíl ceny 21,55 Kč/1 
oběd uhradí město Kladruby ze svého rozpočtu 

 Podání přihlášky města Kladruby (věřitele) k insolvenčnímu řízení 

zahájenému proti M. Š., Kladruby 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřené mezi městem 
Kladruby, IČ 00259888 a společností CETIN a.s., se sídlem 

Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9 190 00 ve věci překládky 
komunikačního vedení a zařízení v rámci provádění oprav Kostelní ulice 
v Kladrubech (investor město Kladruby), CETIN a.s. je provozovatelem 
elektronických komunikací. Jedná se o přeložku stávajícího 
podzemního vedení, služebnost je sjednána na dobu neurčitou, 
jednorázová náhrada 500,- Kč + příslušná sazba DPH. 

 Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 

2020-0064 uzavřenou mezi městem Kladruby, IČ 00259888 (stavebník 

opravy Kostelní ulice, Kladruby) a CETIN a.s., se sídlem 
Českomoravská 2510/19, Libeň, Praha 9 190 00, kdy předmětem 
smlouvy je závazek společnosti CETIN a.s, zajistit překládku dotčených 
elektronických komunikací stavbou „Oprava Kostelní ulice, Kladruby“ a 
to vše na náklady stavebníka (město Kladruby), neboť tato potřeba 
překládky byla stavebníkem vyvolána. Předpokládané náklady činí 
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302 388,- Kč, tato částka je mimo předmět DPH, výše nákladů byla 
stanovena na základě projektu 

 Organizační zabezpečení zastupitelstva na den 10.02.2021 

 
Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci na „Úpravy MVN na p.p.č. 85 k.ú. 

Láz u Kladrub“, zpracovatel Bc. Jaroslav Zabloudil, DiS, Stříbro, IČ 719 
59 203, objednavatel město Kladruby 

 

Rada města schválila záměr: 
 

 Pronájem nebytových prostor v přízemí nemovitosti MěÚ Kladruby, 

náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, za účelem poskytování služeb 
 

Rada města neschválila: 
 

 Trasu vedení nové elektrické přípojky (3x25A) k  pozemku st.p.č. 82/1 

v k.ú. Brod u Stříbra. Žadatel – OMEXOM GA Energo s.r.o., Na Střílně 
1929/8, Plzeň 323 00; navržené vedení vlevo od okraje komunikace; 
požadavek rady na umístění předmětného vedení vpravo od okraje 
komunikace 

 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města Kladruby pro roky  

2021–2025 

 ZM schválit Rozpočtové opatření č. 4 /2020 

 ZM schválit Zmařené investice od roku 2009–2017 (jedná se o projekty, 
které dosud nebyly a nebudou realizovány), částka celkem 769 108,-Kč 

 

Zasedání rady města ze dne 03.02.2021 
 
Rada města vzala na vědomí: 
 

 Změnu jízdních řádů autobusů s platností od 01.02.2021 na lince 

č. 490740 Stříbro – Kladruby - Prostiboř a změnu na lince č. 490737 

Stříbro – Nýřany – Plzeň od 07.03.2021 

 Zápis č. 19/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

ze dne 20.01.2021 

 Informaci o záměru zřízení společné domovní čistírny odpadních vod na 

p.p.č. 1579/5 v k.ú. Brod u Stříbra pro st.p.č. 46/2, 46/6 a 103 vše 
v k.ú. Brod u Stříbra. Majitel pozemku D. K., Ondřejov 

 Informaci o obdrženém podání „Protiprávní zasahování do vlastnických 
práv majitele pozemku“, odesílatel V. P., Praha 
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 Informace o konání pracovní schůzky dne 16.02.2021 na MěÚ Planá 
svolaná občanskou iniciativou „Chceme okresní nemocnici“ 

 Výzvu Energie Pro s.r.o., U Sluncové 666/12, Praha 8 Karlín 186 00 

k neprodlené úhradě pohledávky 
 

Rada města schválila: 
 

 Cenovou nabídku a následné objednání pokácení stromů v Brodu 

u Stříbra. Lípa na části p.p.č 1578/5 a jedle na části p.p.č. 1578/11 
vše v k.ú. Brod u Stříbra. Zhotovitel - KRS2007 – péče o zeleň, rizikové 
kácení, Skviřín 26, Bor 348 02 za cenu 6.994,- Kč včetně DPH. Úklid 
dřevní hmoty zajistí město 

 Cenovou nabídku a následné objednání zpracování územní a 

architektonické studie náměstí Republiky a části přilehlé ulice Kostelní 
za cenu 200.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel – AVE architekt a.s., 
Částkova 55, Plzeň 326 00, IČ 61779997 

 Uzavření Smlouvy příkazní č. 005-ZPR-21 mezi příkazcem – Město 

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 zadávacího řízení 
na veřejnou zakázku na stavební práce na projekt „Oprava ulice 
Kostelní, Kladruby“ za cenu 35.500,- Kč bez DPH 

 Výzvu k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci 

„Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ včetně příloh (zadávací dokumentace 
a návrhu smlouvy o dílo) 

 Jmenování (složení) komise k provádění úkonů podle zákona č. 
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění při 
hodnocení podaných nabídek veřejné zakázky „Oprava ulice Kostelní, 
Kladruby“ 

 Navýšení ceny vybavení Základní školy v Kladrubech z rozpočtu města o 

částku 58.424,- Kč včetně DPH z důvodu navýšení metráže kabelů, 
dokoupení potřebného Switche a dalšího materiálu – bude zapracováno 
do konceptu rozpočtového opatření č. 1/2021 

 Cenovou nabídku a následné objednání vypracování projektové 

dokumentace na opravu veřejného osvětlení v Kostelní ulici 
v Kladrubech za cenu 23.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Ing. Václav 
Kebrle, Sušická 58, Plzeň 326 00, IČ 11628162 

 Cenovou nabídku a následné objednání vypracování projektové 

dokumentace pro vydání územního souhlasu na nové veřejné osvětlení 
v Zahradní a Sadové ulici v Kladrubech za cenu 46.000,- Kč bez DPH. 
Zhotovitel – Ing. Václav Kebrle, Sušická 58, Plzeň 326 00, IČ 11628162 

 Cenovou nabídku a následné objednání vypracování projektové 

dokumentace na opravu veřejného osvětlení v Brodu u Stříbra za cenu 
17.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Ing. Václav Kebrle, Sušická 58, Plzeň 
326 00, IČ 11628162 
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 Cenovou nabídku a následné objednání vypracování projektové 
dokumentace pro vydání územního souhlasu na nové veřejné osvětlení 
v Lázu za cenu 22.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Ing. Václav Kebrle, 
Sušická 58, Plzeň 326 00, IČ 11628162 

 Spolupráci na odchytu a následném kastrování toulavých koček 

v Kladrubech v části Pozorka s organizací Fousky z.s., V Úhlu 6/14, 
Plzeň 321 00, IČ 03681254 

 Cenovou nabídku a následné objednání výměny nouzových svítidel 

v Regionální muzeu Kladrubska za cenu 10.156,- Kč bez DPH. 
Zhotovitel – Petr Havránek, Husova 297, Kladruby 349 61, 
IČ 75922096 

 Cenovou nabídku a následné objednání plynového kondenzačního kotle 

Vaillant VUW 236/5-3 v bytě v Husově ulici 209 v Kladrubech za cenu 

do 50.000,- Kč bez DPH včetně práce. Zhotovitel – Václav Janoušek 
Plynoservis Chodová Planá, Sadová 405, Chodová planá 348 13, 
IČ 12863017 

 Cenovou nabídku a následné objednání opravy nefunkčních ukazatelů 

polohy výtahu a opravy signalizace váhy klece výtahu v budově DPS 
v Kladrubech za cenu 55.788,80 Kč včetně DPH. Zhotovitel – OTIS a.s., 
Karlova 3, Plzeň 318 00, IČ 42324254 

 Pokácení náletových dřevin rostoucích na části p.p.č. 283/24 v k.ú. 
Pozorka u Kladrub, v rozsahu dle uvedení v žádosti. Žadatel - 
Ředitelství silnic a dálnic ČR, pracoviště SSÚD 10 Ostrov u Stříbra č.p. 

1, Stříbro 349 01, IČ 65993390 

 Dohodu o uznání dluhu se splátkovým kalendářem mezi městem 
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a E. 
B. s M. B., Kladruby 

 Prodloužení platnosti pozemkové nájemní smlouvy na p.p.č. 133/2 a 

st.p.č. 35 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 680 m2 
s platností do 31.12.2021 za dosavadních podmínek a výše nájmu. 
Pronajímatel – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 
349 61. Nájemce – Zikostav s.r.o., Plzeňská 41, Heřmanova Huť 330 24, 
IČ 26361108 

 Cenovou nabídku a následné objednání zhotovení „odvodňovacího žlábku 

k zamezení naplavování štěrkodrtě na in-line dráhu Kladruby. 
Zhotovitel – PROMONASTA, Kralovická 1418/7, Plzeň 323 00, 
IČ 26323737 za cenu 161.248,81 Kč včetně DPH 

 Přijetí finančního bezúčelového daru ve výši 6.000,- Kč, dárce M. Š., 

Kladruby. Obdarovaný (příjemce daru) Mateřská škola Kladruby, 
Husova 297, příspěvková organizace, IČ 60611642 

 Rozpočet Sociálního fondu na rok 2021 dle platné směrnice č. 13 ze dne 

16.3.2020 
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Rada města doporučila: 

 

 ZM schválit Rozpočtové opatření č. 1/2021 

 Vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 1/2021 o místním 

poplatku z pobytu 

 ZM schválit Tvorbu Sociálního fondu v roce 2021 

 ZM schválit název nové ulice vzniklé realizací stavby „Technická 

a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ II. etapa“ 

 ZM schválit název nové ulice v části obce Pozorka a to pro nemovitosti 
od čp. 35 k čp. 16 

 

Rada města neschválila: 
 

 Udělení souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního 

fondu části p.p.č. 1953/13 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 30 m2, 
vlastník pozemku město Kladruby, žadatel K.Š., Kladruby, odnětí 
požadováno z důvodu řešení změny příjezdu k navazujícímu pozemku 
ve vlastnictví žadatele. Neschválení viz. Změna č. 3 Územního plánu 
obce Kladruby, kde je řešený a schválený přístup přes p.p.č. 15 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra 

 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci pro dodatečné stavební povolení na 
akci „Posklizňová linka,  AGRONED, Kladruby p.č. 202/9“. Stavebník – 
AGRONED plus s.r.o., Milevská 407, Kladruby 349 61, s upozorněním 
na stav a majetkové poměry přístupové komunikace 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Brod u Stříbra p.č. 82/1 – 

kNN“ Žadatel – Omexon GA Energo s.r.o., Na Střílně 1929/8, Plzeň 
323 00 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Láz, TC, p.p.č. 2008/10-

kNN“ – umístění nové pojistkové skříně vedle altánu, žadatel STEMONT 
JS s.r.o., Hřbitovní 281, Horšovský Týn 346 01, akce vyvolaná městem 
Kladruby pro zajištění odběrného místa při konání venkovních 
kulturních akcí 

 K předložené koordinační situaci umístění novostavby rodinného domu 

na p.p.č. 580/151 a 580/148 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra, investor V. 

Š., Tachov, Š. Š, Kladruby 
 

Zasedání zastupitelstva města ze dne 10.02.2021 

 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 
 

 Zápis č. 09/2020 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby 
konaného dne 10.12.2020 
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 Zápis č. 19/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 
dne 20.01.2021 

 Výzvu Energie Pro s.r.o., U Sluncové 666/12, Praha 8 Karlín 186 00 

k neprodlené úhradě pohledávky 
 

Zastupitelstvo města schválilo: 
 

 Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění 

usnesení 

 Rozpočtové opatření č. 4 /2020 

 Rozpočtové opatření č. 1/2021 

 Tvorbu Sociálního fondu na rok 2021 

 Vyřazení projektových dokumentací z majetku města, viz. přiložený 

seznam - Zmařené investice od roku 2009–2017 (jedná se o projekty, 
které dosud nebyly a nebudou realizovány), částka celkem 769 108,- Kč 

 Plán činnosti Kontrolního výboru města Kladruby na rok 2021 

 Uzavření Dodatku č. 1 Stanov Dobrovolného svazku obcí Stříbrský 
region, Masarykovo nám. 1, Stříbro 349 01, ze dne 27.09.2018, 
IČ 69458201. Jedná se o změnu, kde dochází k doplnění Článku XVIII. 
Manažer 

 Uzavření Darovací smlouvy č. 02/DS/2021 mezi poskytovatelem daru – 

Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, 
IČ: 00259888 a příjemcem dar – DSO Stříbrský region, Masarykovo 
nám. 1, Stříbro 349 01, IČ: 69458201 ve výši 25.839,89 Kč. Předmětem 
smlouvy je poskytnutí finanční částky na spoluúčast investiční akce – 
projekt Modernizace autobusových čekáren na území Stříbrského 
regionu. DSO je žadatelem a příjemcem dotace poskytnuté Krajským 
úřadem Plzeňského kraje, kde je vyžadována finanční spoluúčast města 

 Vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 1/2021 o místním 

poplatku z pobytu  

 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 

 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 

a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017249/SOBS VB/01 mezi 
městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, 
IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 405 02, 

IČ 24729035. Dotčené pozemky p.p.č. 1994, 1933/1 a 1113/3 vše 
v k.ú. Milevo – rozsah věcného břemene 125,4 m2. Výše jednorázové 
úhrady 2.000,- Kč bez DPH 

Kateřina Hlinková 
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Počet obyvatel k 31.12.2020 
 

 
Narození Přistěhovalí Zemřelí Odhlášení Celkem 

Brod u Stříbra 1 1 1 0 71 

Kladruby 13 23 12 20 1281 

Láz 0 0 4 2 63 

Milevo 0 0 0 0 49 

Pozorka 0 1 0 0 41 

Tuněchody 1 2 0 3 27 

Vrbice u Stříbra 1 1 0 2 46 

Celkem 16 28 17 27 1578 

 

Václava Tichá 
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Úhrada poplatku ze psů 
 

 Na základě vydané Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 3/2019 
o místním poplatku ze psů 
jsou majitelé psů povinni 

uhradit poplatek nejpozději 
do 31. května příslušného 
kalendářního roku. Poplatek 
je možné uhradit přímo 
na účet města 
č.ú. 20024704/0600 a 
do poznámky uvést příjmení 
poplatníka nebo přímo 

v kanceláři číslo 7 a 8 v II. 
patře městského úřadu. 
 
Sazby poplatku: 

a) za prvního psa v Kladrubech v rodinném domě...........................200,- Kč, 
 

b) za prvního psa v Kladrubech v domě s více než 4 byty.................800,- Kč, 
 

c) za prvního psa v Lázu, Vrbicích, Brodu, Tuněchodech, Milevě…..100,- Kč, 
 

d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle 
písm. a) tohoto ustanovení.......................................................300,- Kč, 
 

e) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle 
písm. b) tohoto ustanovení……………………………..………..…..1000,- Kč, 
 

f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle 

písm. c) tohoto ustanovení……………………………………….…….200,- Kč, 
 

g) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, 
vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem 
příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu..................................50,- Kč, 
 

h) za druhého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, 
vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem 

příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu.................................100,- Kč 
 

i) za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let…………..……50,- Kč 
 

j) za druhého psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let……………..100,- Kč 

 
Miroslava Škorvánková 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 

 
Základní škola informuje: 
 

Nové vybavení pro základní školu 
 

 Kladrubská základní škola se zapojila do výzvy Integrovaného regionálního 
operačního programu (IROP) s možností čerpat finanční prostředky z fondů EU. 
Projektem s názvem „Vybavení odborných učeben a zkvalitnění infrastruktury 
ZŠ Kladruby“ se zabývalo vedení školy a města ve spolupráci s MAS Český 
Západ již od roku 2018. Celý projekt procházel různými úpravami. 
V současnosti je z dotace EU vyčerpáno 1,1 milionu korun, dalších půl milionu 

korun investovalo do stavebních úprav ve škole město Kladruby. 
 
 Velká část finančních 
prostředků byla investována do 

kompletní přestavby a vybavení 
cvičné kuchyňky. Další část 
projektu se zaměřila modernizaci 
výuky informačních technologií a 
podporu polytechnických 
dovedností. 
 
 
 Bylo nakoupeno 25 počítačů, 
mechanické a robotické stavebnice Merkur, drobné ruční nářadí a 3D tiskárna. 
Kompletní zasíťování školy, včetně WIFI, umožní účelné využití pomůcek 
získaných z jiných projektů v běžné výuce, jako například tabletů, PASCO čidel 
či výukových programů. 

 Investovanými prostředky chceme docílit větší provázanost vyučovaných 
předmětů, žákům představit moderní trendy a realitu běžného života, a to nejen 
v informační a robotické gramotnosti, ale také podpořit hravou formou 
manuální dovednosti. 

Petr Kindelmann 
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Mateřská škola informuje: 
 

Návštěva kostela sv. Jakuba 

 
 V novém roce jsme se ve školce konečně sešli s kamarády ve svých třídách. 
Ježíšek na nás nezapomněl s dárečky, takže jsme se mohli radovat o to víc. 
 Za přísných hygienických opatření jsme se všichni vypravili do kostela 
sv. Jakuba. Na jeho prohlídku nás pozvala paní Silvie Strachotová. Ukázala 
nám betlém a vyzkoušela naše znalosti. Děti nadšeně odpovídaly na všechny 
dotazy. Bylo vidět, že téma Ježíšek a vánoční čas jim není cizí. Následně jsme si 
prohlédli celý prostor kostela a potichu se usadili do lavic. Na závěr přišlo 
překvapení v podobě silných tónů varhan. Některé děti tuto hudbu měly 
možnost slyšet poprvé. Další vánoční koledy jsme si již zazpívali společně. Paní 

Silvii Strachotové za tento zážitek velmi děkujeme. 
 Tento pěkný prožitek jsme umocnili prohlídkou vánočního stromu na 
náměstí. 

Marcela Jandíková, Eva Pomyjová 
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Maškarní rej v MŠ 
 

 Třída Sluníček, Koťat, Broučků a Berušek 
se připravovala na masopustní týden. Ten se 
nesl v duchu různých soutěží, radovánek, 
výroby masek, klaunů a dotváření výzdoby ve 
třídě. 
 Děti se seznámily s tradicí masopustu, 
dozvěděly se, jak to probíhalo dříve a z čeho se 
lidé radovali. Naučily se píseň „Masopust, 
masopust„ a báseň „Trubka hlásí masopust“. 
Všichni byli natěšeni na čtvrteční rej masek 
s diskotékou a samozřejmě nesměla chybět 

ani návštěva Sluníček a Broučků s Beruškami 
v maskách. 
 Toto masopustní veselí jsme si všichni moc 
užili a pochutnali jsme si na výborných 
koblihách od paní kuchařky. 
 Teď už nás čeká těšení se na jaro a sluníčko. 

Petra Kertysová, Šárka Ježová 



INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ              1/2021 

 

 

18 

 

U Sluníček odpočíváme v postýlkách 

 
 S příchodem nového roku 
si Sluníčka v naší mateřské škole 
chystají na odpolední odpočinek nové 
postýlky. Děti pomáhají při přípravě – 
samy si odnesou ze svého značkou 
označeného boxu vysokou matraci, 
uloží si ji ke kamarádovi, trochu si na 
ní zaskotačí a „hajdy“ pod deku – už 
čeká nová pohádka. Že se všem krásně 
odpočívá, mohou Sluníčka vyprávět! 

 Děkujeme panu Krásnému za zhotovení 
úložných boxů a dětem přejeme pohádkové 
sny. 

Zuzana Křížová 
 
 
 
 
 

 
 

Poděkování 
 
 Paní Martina Švarcová věnovala mateřské škole finanční sponzorský dar. 
Moc děkujeme. 
 
 

Prádelna - sušárna 
 
 V dubnu loňského roku jsme vyklidili sklad dosloužilých věcí s úmyslem 
vytvořit zde prádelnu - sušárnu. Po konzultaci s hygieničkou paní Rejtharovou 

vznikl návrh na stavební úpravu místnosti, aby 
odpovídala hygienickým požadavkům. Byla 

nutná výměna podlahy, vytvoření odpadu pro 
pračku a vymalování stěn. Všechny tyto práce 
vznikly za odborného dohledu pana Otty Hilfa. 
Po jejich dokončení vznikla moderní místnost 
pro praní a sušení “školkového” prádla. 
 Poděkování patří zejména zřizovateli městu 
Kladruby. 

Pavlína Tvrzová 
ředitelka MŠ 
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ZUŠ informuje 
 
 V současné době probíhá jako ve všech školách distanční výuka. Za využití 
internetu probíráme společně skladby, nahráváme a hrajeme přes WhatsApp. 
Výuka je náročnější také pro učitele, snažím se nahrávat podklady, vyhledávat 
na internetu skladby, motivovat žáky k hraní. Plno dětí si zaslouží pochvalu, že 
i přes tyto podmínky se naučily další nové skladbičky a těší se, až vám je budou 
moci veřejně zahrát. Bohužel i některé děti odpadly - spíše je rodiče odhlásili 
z důvodu distanční výuky ze školy. Přestože děti hrály z domova, naučily se 
plno dalšího nového. A ta motivace, která je nutí trénovat, je také 
nezanedbatelná. Když nebudou dva měsíce hrát, zapomenou všechno... 

 Ale řada rodičů naopak pomáhá, při přímém přenosu drží mobily, abych 
viděla na prsty dětí, na klávesy i na struny. Je to občas dobrodružství, když 

vypadává síť a spojení se přerušuje. Ale všichni doufáme, že se situace zlepší 
a na jaře už si budeme moci společně zahrát. 

Stanislava Šmahelová 
toho času distanční učitelka 

 
 

 

Regionální muzeum Kladrubska informuje: 
 

 
V recepci RMK 
 

 nejen v recepci muzea, ale i v obchodě paní Klírové je možné zakoupit stolní 

kalendáře na rok 2021 

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

 jsou v prodeji dárkové poukazy předplatné Kladrubské léto 2021 

    – cena 500,- Kč (4 koncerty festivalu vážné hudby) 
 

Jiří Šmahel 
 
Za zavřenými dveřmi 
 

 Regionální muzeum Kladrubska není pro veřejnost otevřené a těžko se dá 

určit, kdy k tomu konečně dojde a situace dovolí návštěvníkům opět vstoupit a 
prohlédnout si expozice. Pracovníci však tímto získali čas a možnost věnovat se 
už více než 4 roky zanedbávaným sbírkám, jak přímo v muzeu, tak exponátům 
na Sulanově statku. Setřídění, zaevidování, ošetření a uchování všech předmětů 
zabere sice ještě hodně času, ale doufáme, že alespoň část sbírek, spojenou 
s koňmi a jejich činností, budeme moci veřejnosti co nejdříve zpřístupnit. 
Budeme se na vás těšit. 
 

Jiří Šmahel 
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Okénko z knihovny 
 
 Milí čtenáři, v době uzavření knihovny proběhla další výměna knih. A proto, 

až situace dovolí, se můžete těšit na knihy Jo Nesbø a Vlastimila Vondrušky. 

Tak brzy na viděnou. 

Lenka Bogdanská 

 

 
Včelařské okénko 
 
 Vážení spoluobčané, 
chtěli bychom vám opět po delší přestávce pravidelně sdělovat novinky 

z činnosti naší včelařské organizace. Tato pauza byla způsobena změnami 
v orgánech naší základní organizace a trochu i nestandardní situací po celý 
minulý rok, kdy bylo obtížné spolkovou činnost vůbec provozovat. 
 
 Především bychom chtěli poděkovat našemu dlouholetému předsedovi 
a příteli Františkovi Černochovi za jeho letitou práci ve vedoucí funkci, kterou 
vykonával s přehledem a velkým entusiasmem pro včelaření. 
 Vzhledem ke svému věku se ale rozhodl již nekandidovat na tuto funkci 
na další období a tak došlo k obměně celého výboru na další dva roky. 
Předsedou se stal František Med, místopředsedkyní Miroslava Škorvánková 
a jednatelem Jaroslav Pospíšil. Jako pokladník pracuje Josef Novotný, pozici 
referenta proti nákazám zastává Václav Blažek a revizní činnost má na starosti 
Karel Záruba. 
 Pro vaši informaci bychom rádi 
uvedli, že naše ZO sdružuje nyní 
celkem 59 členů, kteří jsou nejen 

z Kladrub, ale i z našich spádových 
obcí a dále pak z obcí Kostelecka, 
Prostibořska , Skapců, Milíkova, 
Pražky a máme i několik členů 
ze Stříbra a z Nýřan. Věkové rozložení 
je opravdu velké, od letitých členů 
v důchodovém věku až po mladé 
začínající včelaře. Co nás opravdu těší 

je činnost našich dvou kroužků mladých včelaříků , kteří jsou žáky základní 
školy a o které se skutečně velmi dobře starají dvě vedoucí - Pavla Kovaříková 
a Miloslava Junková, kterým patří náš opravdu velký dík. Zde bychom rovněž 
rádi poděkovali Městskému úřadu v Kladrubech a obecním úřadům v Kostelci, 
Prostiboři a Skapcích, které podporují především činnost těchto kroužků 
i finančně, což jistě přinese v budoucnu tolik potřebný rozvoj včelaření v našich 
obcích. 
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 Bohužel velmi neradi jsme museli, stejně jako další 
organizace, zrušit pořádání tradičního plesu, což je jedna z obětí 
současné pandemické situace. Věříme, že příští plesová sezóna 
už snad proběhne normálně. Tolik v kostce o současné situaci 
v naší organizaci. 

 
 Momentálně včelaři kontrolují stav 
svých včelstev povinným testem 
na varoázu, jak se říká nejčastějšímu 
onemocnění včel v současnosti. Poté bude 
následovat jarní ošetření, případně léčení 
podle výsledků tohoto testu. No a pak již 
jistě přijde jaro a s ním rozvoj včelstev, 

z kterého my včelaři máme největší radost, 
abychom poté mohli vyhlížet „medobraní“. 
 Přejme si všichni, aby ten letošní rok 
byl nejen pro nás včelaře, ale pro všechny 
z vás mnohem lepší a hlavně zdravější 
než ten minulý. 

František Med 

 
 

 
 

Poděkování za zimní úklid 
 
 Po loňské velmi mírné zimě si letos zaměstnanci technických služeb opět 
užili trochu sněhu. Píšu to samozřejmě s trochou nadsázky, neboť jim chci 
především poděkovat. Mohli jsme je i ve velmi časných ranních hodinách 
potkat, jak se snaží, aby byly chodníky v Kladrubech schůdné, odhrabané 
a posypané. Jen málokdo by s nimi měnil. V mrazivém počasí a sněžení 
samozřejmě nemohli stihnout být všude, ale jsem přesvědčený, že si s tím 
poradili velmi dobře a za to jim patří dík. 

David Blažek 
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Slovo opozice 
 

 Vážení spoluobčané, 
v poslední době jsem na stránkách a informačních kanálech některých obcí 
zaznamenala, že ty již své občany pilně informují o poměrně důležité změně 
v jednom zákoně, tedy v zákoně o odpadech. Ten totiž významným způsobem 
mění způsob plateb za odpady u obcí, které dosud nevybírají poplatek 
za odpady, ale systém řeší tak, že jednotlivé domácnosti mají samy uzavřeny 
smlouvy se svozovými firmami, jako je to dosud v Kladrubech. U nás jsem se 
zatím žádné informace či osvěty nedočkala, což nepovažuji vůči občanům 
za vhodné a dobré. Kdy nám chce vedení obce sdělit, jakým způsobem a kolik 
budeme od příštího roku platit za odpady? Vzhledem k tomu, že dosud byl úřad 
pro veřejnost takřka uzavřen, mělo vedení obce využít tento čas a celou 

problematiku náležitě připravit. 
 Ohledně odpadů a neinformovanosti občanů Kladrub je také třeba zmínit, 
že bych pokládala za vhodné, aby občané Kladrub byli od vedení města oficiálně 
informování o tom, že skládka v Kladrubech již jaksi nebude přijímat odpad, 
protože její kapacita je naplněna. O takto důležitých změnách bychom se neměli 
dozvídat při náhodné návštěvě skládky nebo si ho domýšlet z přijatého 
rozpočtu, kdy si pozorní čtenáři mohli přečíst, že pro letošní rok je plánován 
příjem ze skládky pouze 250 tisíc korun, oproti milionovým částkám v letech 
předchozích. 
 Skládka v Kladrubech, její vybudování a využívání je již nedílnou součástí 
historie Kladrub. Mnozí z nás samozřejmě stále se slzou v oku vzpomínají 
na doby, kdy jsme v pískovně pozorovali (a někteří i chytali) čolky. Ale to již 
je opravdu pohádka a milá vzpomínka. Odpady vznikaly, vznikají a vznikat 

budou a mnoho obcí řešilo v minulosti tuto problematiku právě zavážením 
starých pískoven. Za svého starostování jsem zažila, že kladrubská skládka, 
její režim a fungování probíhalo pod hlavičkou firmy Ekodepon, kterou vlastní 
Sdružení obcí Černošín, jehož členem se Kladruby staly (a tím se staly de facto 
i spoluvlastníkem skládky v Černošíně a naše skládka se stala vlastnictvím 
tohoto sdružení). Firma Ekodepon také zajišťovala fungování sběrného dvora 
na skládce a prováděla pro Kladruby služby související s provozem 
kompostárny. 
 Pro město Kladruby představovala skládka poměrně velký zdroj příjmů – 
pro ilustraci – v letech 2010 až 2020 mělo město Kladruby příjem 
ze skládkovacího poplatku zhruba 45 milionů korun. S tímto příjmem již tedy 

město Kladruby do svého rozpočtu počítat nemůže. 
 Informovat své občany o takto závažných skutečnostech považuji 
za normální. Vzhledem k tomu, že jsem v minulých letech zaznamenala 
v usneseních rady, že ta se zabývala a přijímala usnesení v takových otázkách, 
jako je odstranění vlaštovčích hnízd, nákupu knih v hodnotě pár stovek 
či označení hasičské garáže, překvapuje mne, že tak závažnou věcí jako je nový 
zákon o odpadech či uzavření skládky v Kladrubech se naopak nezabývá. 
 



SLOVO OPOZICE                   1/2021 

 

 

23 

 

 O tom, že by se město mělo zabývat také nahrazením výpadku příjmů, 
které zajišťovala skládka v Kladrubech, také není nutno dlouze diskutovat. 
Při „reorganizaci“ Kladrubských lesů jsme z úst současného vedení města 
slyšeli, že zajistí příjmy z pilnice, ale i tyto sliby zůstaly jen u slov. 
 

Svatava Štěrbová 
opoziční zastupitelka 

 
 
 
 
 
 
 

Autobusové spoje na zavolání 
 

 Od 31.1.2021 je spuštěno objednávání spojů na zavolání. 

 

 Spoje na zavolání jsou označeny symbolem telefonu  u času příjezdu 
a odjezdu. 
 

 Možnosti objednání autobusu: 

 
 přes linku IDPK tel. č. 378 035 477 v čase 6:00-18:00 (po-pá) 
 přes webový formulář www.idpk.cz/nazavolani 
 u řidiče autobusu jakékoliv linky dopravce ARRIVA 

 

 Podmínky objednání autobusu: 

 
 uvedení přesného názvu nástupní zastávky 
 nahlášení přesného data a času odjezdu 
 objednání nejpozději 30 minut před vyjetím spoje z výchozí zastávky 
 objednání spoje na so, ne a svátky předchozí pracovní den 

 

 Výstup v zastávce na zavolání je třeba nahlásit řidiči při nástupu. 
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HISTORIE 

 
Kudy vede Svatojakubská cesta? 

 
 K turistickým trasám vedeným přes Kladruby, včetně naučné stezky 
a cyklotras, je třeba ještě přidat další trasu, nazývanou Svatojakubská cesta. 
Mnozí z našich občanů by rádi prošli alespoň část této cesty, ale neznají 
většinou její průběh. Do povědomí Kladrubských se dostala znova loňského 

roku koncem září. Byla po ní vedena trasa společného pochodu, známého pod 
názvem Kladrubská desítka, kdy ji pořadatelé zařadili do průběhu cesty 
z Kladrub do Stříbra. 
 Jedná se o mezinárodní trasu vedoucí 

napříč Evropou, především přes místa, v nichž 
se nacházejí kostely zasvěcené svatému 
Jakubu Většímu a končící ve španělském 
Santiago de Compostella, nedaleko pobřeží 
Atlantského oceánu. Kladruby se nacházejí 
na trase označené I. 24, jejíž začátek je 
ve Zbraslavi u Prahy, na soutoku Berounky 
a Vltavy, v místě, jež patřilo ve 12. století 
kladrubskému klášteru. Její podrobný průběh 
bude popsán dále v tomto článku. Tato cesta 
má symbolizovat misijní cestu svatého Jakuba 
Většího z Palestiny na Pyrenejský poloostrov 
takřka před 2000 lety. 
Vypráví se o ní toto: 
 Kristův učedník Jakub Větší (zvaný též 
Starší) pocházel z Betsaidy v tehdejší Palestině 
a byl synem Zebedea a Marie Salome. Se svým 
známějším bratrem Janem Evangelistou 
a otcem prý v mládí rybařil na jezeře Genezaretském. Patřil k žákům Kristovým 
a po Kristově ukřižování a zmrtvýchvstání byl ostatními jeho přáteli pověřen 
odejít hlásat zprávu o tomto skutku do dnešního Španělska, ovládaného tehdy 
arabskými Maury. Jako první z těchto žáků odešel z Jeruzaléma a šel i nejdelší 
trasu ze všech. Nejprve se zdržel nějakou dobu v Judsku (území dnes známé 

jako Západní břeh Jordánu) a pak se plavil z Joppe (Jaffy) přes Sardinii 

na Pyrenejský poloostrov. Jenže misijní práce se mu nedařila tak, jak si sám 
přál, a tak se vrátil zpět do Jeruzaléma. Byl však poslán zpět, aby přece jen ve 
své práci pokračoval. Jenže v roce 44 našeho letopočtu byl králem Herodem I. 
z Agrippy (sídlo severně od Mrtvého moře), vnukem známého Heroda Velkého, 
zadržen a sťat mečem. Jeho mrtvé tělo bylo prý posláno lodí, podle jiné verze 
odneseno jeho dvěma přáteli pěšky, v kovové schránce do Španělska a tam 
pohřbeno. Údajný hrob tohoto světce byl náhodně objeven v Santiago 
de Compostella na břehu Atlantického oceánu v devátém století. V tamější 
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katedrále se několik staletí nacházela jeho socha s mečem, na níž byl zobrazen 
jako nesmiřitelný bojovník za ideály křesťanské církve. V posledních letech, 
vzhledem k mnoha teroristickým útokům v některých státech západní Evropy, 

byla z obavy o její zničení přemístěna do muzea, 
aby se snad nestala terčem ničení. Byla 
nahrazena sochou téhož světce, která 
symbolizuje sv. Jakuba Většího jako patrona 
poutníků s pláštěnkou, brašnou a nádobou 
na vodu – asi tak, jak ji vidíme i 
v průčelí našeho kostela sv. 
Jakuba Většího v Kladrubech. 
Atributem (stálým znakem pro 
jeho zobrazování) sv. Jakuba 

je mušle, konkrétně lastura mlže 
Foto: Sv. Jakub (detail sochy v Kladrubech)            Foto:Mušle hřebenatky 
 hřebenatky, která je rovněž symbolem Svatojakubské cesty i na jejích 
ukazatelích. Na průčelí kladrubského kostela sv. Jakuba je od jeho 
rekonstrukce zobrazena (umělecky upravená) hned dvakrát. Jedna je 
nad výklenkem se sochou světce, druhá níže, nad dveřmi do kostela z náměstí. 
Kladrubský kostel sv. Jakuba Většího je podrobně popsán (jeho historie, vnější 
stavba i vnitřek, včetně popisu všech oltářů i výzdoby) v knize Kladruby 900 – 
lidé, život doba, str. 288 – 294. 
 Cestu ke hrobu sv. Jakuba v Santiagu 
de Compostella vykonala mimo jiné 
i výprava vyslaná králem Jiřím z Poděbrad, 
vedená Lvem z Rožmitálu, jak ji popsal Alois 
Jirásek podle vyprávění Václava Šaška 
                 Foto: Mušle jako atribut sv. Jakuba (kostel v Kladrubech) 

 z Meziboří v knize Z Čech až na konec světa. Stejně tak sem osud zavál 
cestovatele Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic při jeho cestě kolem světa. 
V roce 2009 tuto cestu absolvovala také tehdy třiašedesátiletá Hana Ulrichová, 
která žije v kladrubském Domě s pečovatelskou službou. 
Celou trasu z Kladrub do Santiaga, dlouhou 2 400 kilometrů, 
absolvovala pěšky během necelého půl roku s minimálními 
finančními prostředky. Tento čin patří mezi zvlášť vysoce 
hodnocené a byl předmětem mediálního zpravodajství 
v mnoha časopisech, novinách i rozhlasových a televizních 
reportážích. Město Kladruby je hrdé na tento čin své občanky.
                    Foto: Hana Ulrichová 
 Jak bylo již uvedeno, námi sledovaný úsek Svatojakubské cesty začíná 
na Zbraslavi, pokračuje podél Karlštejna, přes Nižbor u Berouna, Kralovice, 
Plasy a prochází pod kopcem Krkavec s rozhlednou (504 m.n.m.), nedaleko 
Chotíkova u Plzně. Dále pak vede přes Čemíny, Újezd nad Mží, podél 
Hracholuské přehrady na Jeznou, Pňovany, Vranov a Stříbro. V podmínkách 
těchto stránek nelze otisknout podrobnou mapu této cesty na Kladrubsku, 
proto úsek mezi Stříbrem a Kladruby alespoň popíšeme podrobněji v dalším 
odstavci. 



HISTORIE                     1/2021 

 

 

26 

 

 Ze Stříbra pokračuje po modré turistické značce od soutoku Úhlavky a Mže 
směrem ke stříbrské střelnici. Sleduje stále pravý břeh Úhlavky i pod 
železničním viaduktem a za meandrem (obloukem) řeky odbočí i nadále 
po modré značce do lesa, kde dodržuje po lesní cestě směr toku řeky proti 
proudu v průměrné vzdálenosti půl kilometru od ní. Poté se vrátí k Úhlavce 
a podél jejího pravého břehu nás modrá značka dovede k Pekelskému mlýnu, 
neboli Čerťáku a k soutoku Žďárského potoka s Úhlavkou. Odtud i nadále 
pokračuje (bez přecházení Úhlavky) už po žluté značce kladrubské naučné 
stezky. Přes vrch Jirnou projde kolem známého kříže na Kalvárii kolem 
Ponyfarm k areálu kladrubského kláštera. 
 Od kláštera vede krátce po „skapecké“ silnici, kolem obou památných dubů, 
nadále po žluté značce naučné stezky, přes zámecký park znova k Úhlavce 
na fotbalovém hřišti. Tam navazuje na zelenou značku podél řeky proti proudu 

k Petrovu mlýnu, kde přes lávku přejde na opačný břeh a prochází pod 
dálničním mostem. Po levém břehu řeky pohodlnou lesní cestou dojde 
ke Kočovskému mlýnu a k úzké asfaltové silnici. Ta nás po značce dovede 
na silnici vedoucí z Kladrub do Mileva. Tu přechází poblíž mostu a nadále 
pokračuje po levém břehu Úhlavky, kolem někdejšího žulového lomu a směřuje 
ke mlýnu Tuněchodskému. V posledních letech však byl úsek mezi lomem 
a Tuněchodským mlýnem převeden (snad z důvodů špatné schůdnosti, 
či nebezpečí zničení přírodního prostředí) obloukem přes obec Milevo a částečně 
po silnici na Telice k tzv. „zelenému“ kříži, odkud se až za Tuněchodským 
mlýnem vrací zpátky k Úhlavce. 
 Dále pak pokračuje po stejné zelené značce přes Kopec, pod hradem přes 
most vede do Prostiboře a 
Darmyšlu. Pohoří Sedmihoří 

přechází pohodlnou, velice 
starou, v kamenitém terénu 
vytesanou cestou, takřka 
stále vedenou převážně po 
vrstevnici, do vsi Vidice. 
Odtud se otáčí na jih přes 
Mělnici, Hostouň s kostelem 
sv. Jakuba, Újezd sv. Kříže 
a opět se stáčí k severu do 
Bělé nad Radbuzou. Tam 
přechází přes známý 

historický most se sochami 
           Foto: Barokní most v Bělé nad Radbuzou 
 a míří k obci Železná za hranice. Podle této obce Železná s Parkem smíření 
se celá takto popsaná cesta od Zbraslavi až k hranicím, označovaná jako I. 24, 
nazývá proto „Svatojakubská cesta – Železná“. 

 
Jiří Čechura  
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KULTURA 

 

Lidé od vedle – Vlastimila Semorádová 

 
 Rodačka z Kladrub Vlastimila Semorádová strávila v listonošské uniformě 
velkou část svého života. Za více jak 15 let nachodila po Kladrubech pěkných 
pár desítek tisíc kilometrů. Až v předdůchodovém věku se zmotorizovala, když jí 
synové s rodinami pořídili coby dárek pod stromeček koloběžku s motorovým 

pohonem. Listonoška Vlasta dělala svoji práci opravdu s láskou. Batoh plný 
nejrůznějších psaní, novin a později i tiskovin a letáků, ji i přes svoji váhu těšil. 
Kladrubští rádi vzpomínají na adventní čas, 
kdy ve svých schránkách pravidelně 

nacházeli malý lísteček s osobním přáním 
krásných vánočních svátků od své oblíbené 
pošťačky. Ta skromně přiznává, jak ji těší, 
že i po několika letech, které tráví 
na zaslouženém odpočinku, ji i o hodně 
mladší lidé poznávají a s úsměvem zdraví 
s tím, že jsou rádi, že ji opět vidí. Je to pro 
ni největší odměnou, jaké se jí mohlo 
za všechny nachozené kilometry 
a roznesené dopisy dostat. 
 Poštovní doručovatel musí vyrazit za každého počasí bez ohledu na to, 
jak se cítí, je-li unaven či není. Domů se často vrací promrzlý, promoklý či 
pro změnu upocený a zaprášený. Přesto všechno si Vlasta našla čas na splnění 
svého snu. S manželem Františkem se pustili do přestavby starého domečku 
v části Kladrub zvané Pozorka. Zde se cítí opravdu šťastně. Nadšeně vypráví, 
že ze zahrádky, kde ráda sedává a pozoruje na louce pod klášterem nejrůznější 
ptáčky, vídá již několik let také srnečku. Tenhle pohled se Vlastě prý nikdy 
neomrzí stejně jako pohled na kladrubský klášter. Se zasněným pohledem 
směrem k němu líčí, že i když se zdá pořád stejný, je každý 
den jiný neb každý den na něj jinak padá světlo 
a připravuje jí novou a novou podívanou, která se nikdy 
neokouká. Tohle vše ji nabíjí pozitivní energií, která z ní při 
setkání čiší opravdu na dálku. 

 Vlasta vždy oplývala velkou zručností a představivostí. 

Vyrábí nejrůznější dekorace, jak s úsměvem říká ze všeho, co jí přijde pod ruku. 
V době, kdy se oběma synům narodily první dcerky, se rozhodla, že pro svoje 
vnučky vyrobí vlastnoručně betlém, aby si u babičky mohly užívat tradičních 
českých Vánoc. A tak před dvaceti lety vyrobila první figurky Josefa, Marie 
a Ježíška. K výrobě používá drátěné konstrukce a na ty následně nanáší 
a tvaruje samotvrdnoucí modurit, a po zaschnutí je sama vymalovává. Tehdy 
nechyběly samozřejmě jesličky a několik zvířecích figurek. Od té doby 
má Vlasta svůj každoroční silvestrovský rituál. Hromadné oslavy Silvestra 
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ji nikdy nelákaly, raději tráví čas v klidu doma a tak poslední večer v roce 
zasedá ke stolu a pouští se do výroby jedné až dvou figurek, které rozšíří betlém 
o následujících Vánocích. V jejím překrásném betlémku nechybí Tři Králové, 
velbloud, slon, oslík, pasáčkové. Celkově v tuto dobu čítá již 54 postaviček. 
Ve vysněném domečku pak zdobí v adventním čase celé schodiště a nechodí se 
s ním potěšit jen vnoučata, ale i široké příbuzenstvo a přátelé z celé Pozorky. 
Betlémek dokonce jeden rok zapůjčila do výstavní expozice i Regionálnímu 
muzeu Kladrubska, kde se mu dostalo velkého obdivu od návštěvníků. 
 

Monika Šavlová 
 

Zveme Vás… 

 
 
 
 
 

MŠE SVATÁ S KŘÍŽOVOU CESTOU 
 

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

 

MŠE SVATÁ – ZELENÝ ČTVRTEK 
 

1. dubna od 16:30, kostel sv. Jakuba 
 
 

MŠE SVATÁ – VELKÝ PÁTEK 
 

2. dubna, kostel sv. Jakuba 
 

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

MODLITBY U BOŽÍHO HROBU 
 

3. dubna od 9:00 kostel sv. Jakuba 
 
 

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
 

4. dubna od 9:00, kostel sv. Jakuba 
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VELIKONOČNÍ KONCERT CAVALLA 
 

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

 
Vystoupí soubor staré hudby Cavalla a komorní pěvecký 

sbor Cantus 

 
 

MŠE SVATÁ 
VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ 

 

5. 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. 

 
 

BESEDA 
 

VĚŠTKYNĚ – LENKA DEVEROVÁ 
 

9. dubna od 17:00, sál muzea 
 

Paní Deverová pohovoří o věštbách, vykládání karet a dalších tajích zjišťování 
sudby a osudu lidí. 

 

Vstupné dobrovolné. 
 

 

KLUBOVÝ VEČER 
 

VIA VITAE COMENIUS 
 

16. dubna od 18:00, sál muzea 
 

Hudební pásmo s průvodním slovem o J. A. Komenském 
k poctě 350. výročí od úmrtí Učitele národů. 
Pořadem provede na loutnu Jindřich Macek 

a na akordeon Jitka Baštová. 
 

Vstupné 50 Kč. 



KULTURA                     1/2021 

 

 

30 

 

DEN ZEMĚ 
 

 

17. dubna od 9:00, náměstí Kladruby 
 

 
SLAVNOSTNÍ STAVĚNÍ MÁJE 

 

 

30. dubna od 18:00, „plácek“ před 

paneláky v Kostelní 
 

Tradiční setkání pod májkou. 

 

 
Připravované akce – na měsíce květen a červen 2021 
 

7. 5. od 16:00 Dílničky 
8. 5. od 19:00 Divadlo – Na ostro 
9. 5. od 17:30 Koncert k svátku matek 

16. 5. od 12:00 Mše svatá ke Cti Panny Marie 
22. 5. od 10:00 Historický jarmark 

22.-23. 5. od 12:00 Víme, kudy chodíme... krov kostela v klášteře 
28. 5. od 18:00 Noc kostelů 
29. 5. od 13:00 Den koní 
30. 5. od 14:00 Den dětí 
30. 5. od 18:00 Kácení máje 

   
4. 6. od 17:00 Školní akademie 
6. 6. od 12:00 Mše svatá ke slavnosti Těla a Krve Páně 

16. 6. od 10:00 Malování na asfalt 
19. 6. od 17:00 Slunovrat 
22. 6. od 18:00 Závěrečný koncert ZUŠ 
25. 6. od 17:00 Vernisáž – stolní hry 

 
kolektiv muzea 
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BLAHOPŘEJEME 

 
V měsíci březnu a dubnu 2021 se dožijí významného životního jubilea tito naši 
občané: 
 

BŘEZEN 
 

Šavel Milan, Kladruby 
Poljak Jozef, Kladruby 
Barfusová Květuše, Kladruby 
Demeter Vladislav, Kladruby 
Karásek Josef, Kladruby 
Koprnová Anna, Kladruby 

 
 
 
 
 
 

DUBEN 
 

Nedvěd Václav, Kladruby 
Rypová Ludmila, Láz 
Kinšt Stanislav, Kladruby 
Ulrichová Hana, Kladruby 
Štěrba Michal, Kladruby 
Škorvánková Jiřina, Kladruby 

Brabcová Ingrid, Kladruby 
Šálová Blažena, Kladruby 
Hradová Růžena, Kladruby 
Balíčková Hana, Kladruby 
Krýsl Milan, Kladruby 
Pokorná Alena, 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 

 

 
Sen 

 
Až bude jaro, bude líp, 
ve snu se o něm zdává, 

i ptáčku, který ze sna píp, 
že zelená je tráva. 

 
Že bude teplo, slunce hřát 

a všude samé květy, 

ptáci si budou s větrem hrát, 
pořádat svatební lety. 

 
Stromy se ze sna probudí 

a začne krásně kvést, 
náladu jarní navodí 

i trávám prašných cest. 
 

Zatím však venku sníh a led 
a kolem smutno, bílo, 

krajina zasněná na pohled 
a ve snech krásně, milo. 

 

Blanka Krýslová
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Z TISKU 

 
Článek publikován 3. února v Tachovském deníku č. 28. 
 
Vybavení dílen, novou cvičnou kuchyňku, nové vybavení do učebny informatiky 
a spoustu dalších pomůcek dostanou žáci v Základní škole v Kladrubech. 
 
Projekt rozjednalo již v červnu roku 2018 vedení města, kdy žádost o dotaci 
byla podána prostřednictvím Místní akční skupiny Český Západ. 
Poskytovatelem dotace byl Integrovaný regionální operační programu (IROP). 
Jednalo se o finanční prostředky z fondů EU zaměřené na zvýšení kvality 
vzdělávání žáků ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v technických 

a řemeslných oborech. V současné době spěje akce ke konci, žáci se po návratu 
do školních lavic mohou těšit na spoustu nového a pro ně jistě zajímavého 
výukového materiálu. 
 V rámci Školního vzdělávacího programu má ve svém výukovém plánu 
kladrubská škola předmět Svět práce. Pod tímto pojmem je 
shrnuto mj. hospodaření na školním pozemku či ruční práce v dílně a nově také 
vaření. Zde žáci získávají vědomosti, dovednosti a návyky pro běžný život. 
Rozvíjejí motorické a tvořivé schopnosti a dovednosti, seznamují se 
s pracovními postupy, dodržováním zásad bezpečnosti. Učí se vzájemně 
spolupracovat, vyplňovat různé přihlášky, žádosti i napsat životopis. V rámci 
využití dotace se původně plánovalo, že největší část ze získané částky bude 
použita právě na dílenskou část. Následně vzniklo několik variant ohledně 
umístění učebny dílen, v nichž se počítalo i se vznikem mimoškolního centra, 
popřípadě s využitím některé ze stávajících učeben. Toto řešení se ukázalo příliš 
nákladné či nevyhovující, proto se od něj nakonec ustoupilo. A tak došlo 
k určitým kompromisům, kdy místo samostatné učebny dílen s vybavením, byla 
aktivita nahrazena nákupem drobného nářadí a hlavně moderními 

stavebnicemi. Další finance byly využity na pořízení nových PC s moderním 
softwarem, především na pořízení nové infrastruktury vnitřní LAN sítě. 
 Velkou změnu 
zaznamenalo i vybavení 
cvičné kuchyňky. Tu již 
bylo potřeba celkově 
zrekonstruovat, vždyť 

sloužila svému účelu již 
od roku 1973. Veškeré 
zařízení bylo 
demontováno 
a nahrazeno novými 
zařizovacími předměty. 
Na náklady města byly 
provedeny nové rozvody 
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elektřiny, odpadů i přívodu vody. Taktéž nová podlahová krytina a další práce 
spojené s rekonstrukcí byly hrazeny z městského rozpočtu. Z dotace byly 
následně pořízeny dvě kuchyňské linky, pracovní pult, nové elektrospotřebiče, 
nádobí a drobné kuchyňské potřeby. Na práci se žáky v nové cvičné kuchyňce 
se všichni velmi těší. "Výuka vaření byla jeden čas opomíjena, je dobře, že se 
do výuky vrací. Určitě není od věci, aby si děvčata zkusila osvojit alespoň 
minimální základy", shodují se pedagogové s rodiči. 
 Učitelé zaangažovaní v projektu počítají s vazbou mezi jednotlivými 
předměty. Do předmětu Svět práce - dílenská část byly například zakoupeny 
stavebnice Merkur, u nichž je možnost sestrojené modely naprogramovat. 
Učitelé Miroslav Cvrk s Petrem Kindelmannem plánují, že žáci seskupení do 
pracovních skupin budou moci mezi sebou soutěžit a zároveň se připravovat na 
nejrůznější soutěže. "Pořízením stavebnic, ale také drobného ručního nářadí by 

se u dětí měla rozvíjet motorika, zručnost, prostorová představivost, orientace 
v plánech," těší se z nových předmětů Kindelmann. "Velkou radost mám z 3D 
tiskárny, kterou se nám podařilo též získat," pokračuje. 
 Díky projektu se podařilo zasíťovat jednotlivé učebny, po celé škole pak 
rozmístit přístupové pointy WIFI připojení a do učebny informatiky získat 25 
nových počítačů včetně základního softwaru. "V této době je toto už vlastně 
nezbytnou součástí nás všech a proto jsem velmi rád, že naše škola dosáhla na 
nové vybavení, které ještě více zvýší znalosti žáků v oblasti výpočetní techniky," 
řekl Deníku Miroslav Cvrk. 
 
"Velké díky patří Janu Florianovi a jeho kolektivu z Místní akční skupiny Český 
západ, z.s., který nám s realizací především po dokladové stránce celého 
projektu velmi pomohl," vyjádřila poděkování starostka města Hana Floriánová. 

"Díky samozřejmě patří i všem zástupcům školy, kteří se podíleli na přípravě 
projektu i na jeho samotné realizaci" dodala starostka. 
Celková výše dotace činí 1.111.465,- Kč, podíl města 58.498,- Kč; náklady 
města na rekonstrukci cvičné kuchyně při stavební části dosáhly 
cca 500 tisíc Kč. 
 

Monika Šavlová 
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VÍTE, ŽE… 

 
…konečný rozpočet města Kladruby k 31.12.2020 byl přebytkový ve výši 
7.577.337,69 Kč oproti plánovanému schodku 18.672.249,- Kč. 
 
...v roce 2020 bylo uzavřeno 26 svateb v matričním obvodu Kladruby. 
 
…v roce 2020 bylo vydáno 72 výpisů z Czech POINT systému. 
 
…v roce 2020 bylo ověřeno 606 podpisů a listin. 
 

…třem občanům Kladrub byla předána Jánská plaketa za bezpříspěvkové 

dárcovství krve – dvě stříbrné plakety a jedna zlatá. 
 
…u areálu technických služeb v Kladrubech je umístěn kontejner na papír a 
plast, do kterého můžete vhazovat i zmáčknuté plechovky. 
 
…Kladrubské lesy s.r.o. nabízejí prodej palivového dřeva v délkách 1 m, 2 m 
či štípaného po telefonické domluvě na tel. čísle 374 631 955. 
 
…svoz velkoobjemného odpadu ve spádových obcích proběhne 10.4.2021 
a nebezpečného odpadu ve spádových obcích 13.4.2021. 
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