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SLOVO ÚVODEM 

 
Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje, 

 ve dnech uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje stále nic nenasvědčuje jarnímu 
počasí, na které se všichni nedočkavě těšíme. Vždyť v loňském roce v tomto 
čase již kvetly jabloně a my jsme chodili v krátkých rukávech. Ale i toto je jedna 
z dalších zkoušek, kterou nám dnešní doba přináší. Vůbec nezávidím rodičům, 
kteří mají doma děti ať už školou povinné, či ty menší, kteří ale také nemohou 
za svými kamarády. O nárocích na „domácí“ výuku nemluvě. A k tomu ještě 
nařízené testování. Nezbývá nám nic jiného, než se k této Covidové době stavět 
odpovědně a důsledně, a tím předcházet možným problémům. 

 A nyní k samotnému dění v našem městě. Kulturní život se zcela zastavil. 

I když se stále snažíme jednat s případnými účinkujícími, závěr je vždy stejný – 
akci nelze uskutečnit z důvodu nařízených vládních opatření. 
 Ještě že stavebnictví není takto ochromeno. Určitě se nedá přehlédnout 
započetí stavebních prací na opravě Kostelní ulice. Po počátečních 
připomínkách dotčených orgánů k projektové dokumentaci a zasmluvnění 
požadavků správců podzemních sítí k přeložkám sítí v jejich správě, celá akce 
nabrala velmi rychlý spád. Chápeme problémy občanů Kostelní ulice nejen 
s nalezením vhodného parkování pro své auto, ale také s pěším přístupem do 
svých příbytků. Dle podepsané smlouvy je povinen zhotovitel dílo dokončit do 
konce listopadu, ale již nyní přislíbil bližší termín dokončení díla. 
 Současně probíhají i další práce. U in-line dráhy jsme nechali upravit přímý 
přístup na dráhu a tím došlo k zamezení vjezdu vozidel, stékání vody a 
štěrkodrti na dráhu. Nyní jsou ještě v běhu výběrová řízení na zhotovitele 
opravy střechy ZŠ nad tělocvičnou a jídelnou, na výstavbu přístřešku na 
Sulanově statku, dále na propojení vodovodního vrtu na TAS Tuněchody a na 
úpravy návesního rybníku ve Vrbici. 
 Každý zásah do pokojného života nám všem na klidu nepřidá. Ale věříme, 
že veškeré realizované změny přispějí k příjemnějšímu, bezpečnějšímu životu 
a pobytu v našem malém městě. 
 
 

  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 17.02.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zprávu o činnosti ZŠ Kladruby 

 Seznam dlužníků na nájemném za užívání bytu k 31.12.2020 

 Žádost K. Š., Kladruby o změnu v územním plánu č. 3 – vypracování 

nového situačního plánu příjezdu k p.p.č. 1953/12 v k.ú. Kladruby 

u Stříbra – bude řešeno při vydání nového Územního plánu města 
Kladruby 

 Přehled podaných žádostí o dotace v roce 2021 

 Podmíněný příslib dotace na akci „Optimalizace vodního režimu MVN 

na p.p.č. 31 – Vrbice u Stříbra“ ve výši 1.383.483,- Kč od Ministerstva 
zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1 110 00 

 Žádost J. Š., Kladruby o změnu p.p.č. 9/1 a 1113/2 vše v k.ú. Milevo 

ze zahrady na stavební parcelu. – bude řešeno při vydání nového 
Územního plánu města Kladruby 

 Žádost o směnu pozemků podanou společností ZEVYP – pozemky s.r.o., 

Pozorka 52, Kladruby 349 61, IČ 26315459, pozemky v k.ú. Kladruby 
u Stříbra. Jednatel žadatele bude přizván k upřesnění záměru 

 

Rada města schválila: 
 

 Přidělení bytu v DPS paní A. S., Pňovany 

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

 Zařazení žádosti T. P., Kladruby o výměnu bytu za větší 

 Cenovou nabídku a následné objednání malování schodišť a chodeb 

v DPS Kladruby za cenu 58.450,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Otto Hilf, 
malířské práce, Vodičkova 639, Stříbro 349 01, IČ 61806374 

 Podání exekučního návrhu proti povinné M. P., Kladruby z důvodu 
nesplnění povinnosti ve věci úhrady dluhu uložené platebním rozkazem 

vydaným Okresním soudem v Tachově  

 Směrnici č. 2/2021 k ochraně osobních údajů v kamerovém systému 

 Vydání předběžného souhlasu k záměru  svedení odpadních vod 

z některých nemovitostí v k.ú. Brod u Stříbra, Výrov do centrálního 
řešení – septiku s dočištěním v biologickém filtru a následným 
vypouštěním do vodního toku s tím, že budou využity některé pozemky 
města Kladruby. Další fáze projektové dokumentace ohledně vedení 
trasy bude městu předložena 
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 Uzavření smlouvy o dílo č. 6/2021 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 – 
III. etapa“ za cenu 2.281.000,68 Kč včetně DPH 

 Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 6/2021 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 – III. etapa“. Dodatek slouží pro oddělení 
příslušného finančního podílu dle podmínek dotace, dodatek na částku 

945.972,23 Kč včetně DPH 

 

Rada města doporučila: 
 

 ZM neschválit odprodej pozemku p.p.č. 1579/8 v k.ú. Brod u Stříbra 

o celkové výměře 464 m2. Žadatel – D. K., Ondřejov 

 ZM schválit odprodej části pozemku p.p.č. 1655 v k.ú. Milevo o výměře 

cca 1400 m2 za cenu 60,-Kč/1 m2 + náklady spojené s prodejem 
nemovitosti (poplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a náklady 
na vyhotovení GP – oddělení 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 schválit odkoupení části pozemku st.p.č. 31 v k.ú. Milevo o výměře 

cca 78 m2 za cenu 60,-Kč/1 m2 (poplatek za vklad práva do katastru 
nemovitostí a náklady na vyhotovení GP – oddělení pozemku), 
prodávající Ing. M. T., Tachov  
 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „II/230 Stříbro – dálnice 
D5, úsek 2 – DSP“. Investor – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje 

p.o., Koterovská 162/462, Plzeň 326 00 

 

Zasedání rady města ze dne 03.03.2020 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zápis č. 20/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

dne 17.02.2021 

 Zápis č. 10/21 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného 

dne 24.02.2021 
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 Zápis ze schůzky části pracovní skupiny „Chceme okresní nemocnici“ 
se starosty měst a obcí ze dne 16.02.2021 na Městském úřadu Planá 

 Informaci z pracovní schůzky s vedoucím provozu skládek firmy 

EKODEPON s.r.o. o ukončení provozu skládky v Kladrubech ze dne 
22.02.2021 

 Žádost o odprodej části pozemku p.p.č. 1462/2 v k.ú. Brod u Stříbra, 

části p.p.č. 1642/1 v k.ú. Brod u Stříbra a p.p.č. 1459/1 v k.ú. 
Brod u Stříbra (vše Výrov). Žadatelé J. a Z. D., Zdiby. Nutno prověřit 
postup při prodeji, neboť pozemky se nachází pod hrází rybníku a jeden 
je veden jako vodní tok. V kat. mapě nesoulad – skutečnost odtoku 
z rybníku je jiná než zákres 
 

Rada města schválila: 
 

 Žádost o povolení pokácení vzrostlé jedle na p.p.č. 178/13 v k.ú. 

Kladruby u Stříbra. Žadatel – J. Š., Kladruby. Kácení bude provedeno 
v době vegetačního klidu. Při provádění prací bude dodržována 
bezpečnost práce a nebude poškozen cizí majetek 

 Uzavření Dodatku č. 6 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se 
zabezpečením pečovatelské služby č. 1/15 ze dne 11.05.2015 

s účinností od 01.07.2015. Mezi poskytovatelem – Centrum 
pečovatelských a ošetřovatelských služeb Město Touškov, příspěvková 
organizace, Partyzánská 519, Touškov 330 33, IČ 75062330 
a objednatelem – město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 
349 61, IČ 00259888. Dodatek je uzavřen s účinností od 01.01.2021 
do 31.12.2021 

 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 90.200,- Kč. 
Poskytovatel – město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 
349 61, IČ 00259888, Příjemce – Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 

306 13, IČ 70890366. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace 
určené na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 
2021 

 Uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi 
správcem komunikace – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Plzeň 326 00, 
IČ 72053119 a Investorem stavby – město Kladruby, náměstí Republiky 
89, Kladruby 349 61, IČ 00259888, vše v souvislosti s přípravou 

realizace stavby „Úprava MVN na p.č. 85 v k.ú. Láz u Kladrub“, dotčený 
pozemek část p.p.č. 2008/10 v k.ú. Láz u Kladrub, překop silnice 

 Uzavření pozemkové nájemní smlouvy na část p.p.č. 137/1 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra o výměře 20 m2 za cenu 1,- Kč/m2 s platností 
od 01.03.2021 do 31.12.2023 mezi pronajímatelem – město Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a nájemcem – 
T. P., Kladruby za účelem umístění plechové garáže (přenechání 
plechové garáže původním nájemcem) 
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 Dodavatele STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Praha 5 – Jinonice 158 00, 
IČ 60838744, zasílací adresa: dopravní stavitelství, odštěpný závod 
České Budějovice, oblast PLZEŇ, Parková 1205/11, Plzeň 326 00, 
na veřejnou zakázku „OPRAVA ULICE KOSTELNÍ, KLADRUBY“ 
s nejnižší cenovou nabídkou 5.877.653,49 Kč bez DPH. Vybranému 
dodavateli bude zasláno oznámení o výběru 

 

Rada města neměla námitek: 
 

 K vydání souhlasu se stavbou jako vlastník sousední nemovitosti p.p.č. 

291 a 240/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub k předložené PD na akci 
„Rekonstrukce rodinného domu č.p. 36, st.p.č.  50/1 v k.ú. Pozorka 
u Kladrub“. Investor – K. Š., Kladruby 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Rekonstrukce rodinného 

domu č.p. 36, st.p.č. 50/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub“. Investor – K. Š., 
Kladruby. Upozorňujeme na nutnost vyjádření památkového úřadu 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Rodinný dům R20 Notos 

na p.p.č. 2493/7, k.ú. Kladruby u Stříbra“, lokalita Kladruby západ 
II. etapa. Investor – R. a I. K., Kladruby 

 K vydání souhlasu se stavbou jako vlastník sousední nemovitosti p.p.č. 

2493/1 a 2493/36 v k.ú. Kladruby u Stříbra k předložené PD na akci 
„RD Kladruby – Bungalov 2+, p.p.č. 2493/26 v k.ú. Kladruby 
u Stříbra“. Investor – Mgr. V. a Mgr. S. Š., Kladruby 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Tuněchody u Stříbra – 
Připojení vodního zdroje HV-1 na objekt ATS“. PD vypracována 
Bc. Václavem Říhou, projekty, inženýring, Tuněchody 9, Stříbro 
349 01, IČ 61130494, objednavatel a investor město Kladruby, náměstí 
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 

 
Zasedání rady města ze dne 17.3.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Informaci ředitelky Mateřské školy v Kladrubech Pavlíny Tvrzové 
o činnostech realizovaných v době uzavření školy 

 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2020 

– nebyly zjištěny chyby a nedostatky 

 Rozpočet na akci „Oprava veřejného osvětlení Kladruby – Kostelní ulice“. 

Zpracovatel – Ing. Václav Kebrle, Sušická 535/58, Plzeň 326 00, 
IČ 11628162 

 Rozpočet na akci „Oprava kapličky Vrbice“. Zpracovatel – Jaroslav 

Zabloudil, Na Vinici 1109, Stříbro 349 01, IČ 46800425 

 Zprávu o výsledku finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2020 
– veřejnosprávní kontrola, kterou provádí město Kladruby; kontrola 
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příspěvkové organizace Mateřská škola Kladruby, Husova 297, 
Kladruby 349 61, IČ 60611642 

 Zprávu o výsledku finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2020 
– veřejnosprávní kontrola, kterou provádí město Kladruby;  kontrola 
příspěvkové organizace Základní škola Kladruby, Husova 203, 
Kladruby 349 61, IČ 60611634 

 Zprávu o výsledku finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2020 

– veřejnosprávní kontrola, kterou provádí město Kladruby; kontrola 
příspěvkové organizace Regionální muzeum Kladrubska, náměstí 
Republiky 90, Kladruby 349 61, IČ 03940004 

 Zprávu o výsledku finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok 2020 

– veřejnosprávní kontrola, kterou provádí město Kladruby; kontrola 
u zájmových a sportovních organizací, kterým město poskytuje 

příspěvek na činnost 

 Žádost o odprodej pozemku p.p.č. 1460 v k.ú. Tuněchody u Stříbra 

o výměře 64 m2. Žadatel – J. Ř., Stříbro 349 01. Bude zajištěno vytýčení 
hranic požadovaného pozemku 

 Žádost A. J., Plzeň 312 00 o prodloužení lhůty ukončení výstavby 

rodinného domu (rozhodující je datum platné kolaudace) na p.p.č. 
580/128 v k.ú. Kladruby u Stříbra a to do 31.12.2022 

 Návrh projektu na výstavbu RD v Kladrubech, lokalita Kladruby západ – 
I. etapa. Investor – A. J., Plzeň 312 00. Žadatelka byla vyzvána 
k předložení dalších potřebných dokladů 

 Žádost o vyjádření – určení podmínek pro splnění sanace pozemku st.p.č. 
82/1 v k.ú. Brod u Stříbra, která je vyžadována dle Územního plánu 
obce Kladruby. Žadatel K.Š., Stříbro 349 01, vlastník pozemku 
 

Rada města schválila: 
 

 Roční účetní závěrku Základní školy Kladruby, Husova 203, Kladruby 

349 61, IČ 60611634 a rozdělení hospodářského výsledku. Zisk 
58.002,55 Kč – převod do rezervního fondu ZŠ ve výši 58.002,55 Kč 

 Roční účetní závěrku Mateřské školy Kladruby, Husova 297, Kladruby 

349 61, IČ 60611642 a rozdělení hospodářského výsledku. Zisk 
60.040,42 Kč – převod do rezervního fondu MŠ ve výši 49.949,42 Kč 
a do fondu odměn ve výši 10.091,-Kč 

 Roční účetní závěrku Regionálního muzea Kladrubska, náměstí 

Republiky 90, Kladruby 349 61, IČ 03940004, DIČ CZ03940004 
a rozdělení hospodářského výsledku. Zisk 804.320,96 Kč – převod 
do rezervního fondu ve výši 784.320,96 Kč a do fondu odměn ve  výši 
20.000,- Kč 

 Zařazení žádosti V. S., Plzeň 301 00 o přidělení bytu v Domě 
s pečovatelskou službou v Kladrubech do seznamu žadatelů o byt 
v DPS 
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 Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava kapličky Vrbice“ za cenu 
264.465,73 Kč včetně DPH. Zhotovitel - Jaroslav Zabloudil, 
Na Vinici 1109, Stříbro 349 01, IČ 46800425 

 Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Odstraňování havarijních 

stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2021“ na havarijní 
opravy hrází rybníků v Lázu a v Milevě a opravy vypouštěcích zařízení 

 Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Podpora jednotek sborů 

dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2021“ 

 Objednání zhotovení „Letní louky – lilie sázené mechanizovaným 

způsobem“. Jedná se celkem o plochu 100 m2 za cenu 59.967,- Kč 
bez DPH včetně předpokládaných nákladů na přípravu plochy. 
Zhotovitel – Květinové město, Sportovní 541, Loket 357 33, IČ 
41677048 

 Uzavření smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK mezi 

správcem komunikace – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
příspěvková organizace, Koterovská 462/162, Plzeň 326 00, 
IČ 72053119 a Investorem stavby – město Kladruby, náměstí 
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888, vše v souvislosti 
s přípravou realizace stavby „Pozorka u Kladrub, kanalizační 
a vodovodní přípojky pro RD“, dotčený pozemek p.p.č. 231/1 v k.ú. 
Pozorka u Kladrub, překop silnice 

 Zařazení žádosti V. K., Kladruby 349 61 zast. opatrovníkem L. J., 
Kladruby 349 61, o přidělení bytu do seznamu žadatelů o přidělení 

bytu 

 Objednání pokračování mobilní aplikace Na kole i pěšky na následujících 
12 měsíců za cenu 4.000,- Kč bez DPH 

 Pokácení 1 ks břízy rostoucí na p.p.č. 1475/14 v k.ú. Brod u Stříbra 

(Výrov) na pozemku žadatele, žadatel V. H., Pernarec 330 36 

 Pokácení 3 ks bříz na p.p.č. 1782 v k.ú. Brod u Stříbra a 4 ks topol osika 

na p.p.č. 1946/1 v k.ú. Milevo, oba uvedené pozemky jsou 
ve vlastnictví žadatele, žadatel SÚSPK, příspěvková organizace, 
Koterovská 162, Plzeň 326 00, IČ 72053119 

 Cenovou nabídku s následným objednáním projekční a inženýrské 

činnosti na akci Kladruby, ulice Husova – oprava povrchů přístupu 
k altánu a k přilehlým nemovitostem čp. 223 a 224, zpracování návrhu 
oprav včetně geodetického zaměření, projednání s dotčenými orgány, 
rozpočtu a výkazu výměr v částce 17.840,-Kč bez DPH. Zhotovitel 

Ing. Martina Pavlíková, Slovanské údolí 313/71, Plzeň 318 00, 
IČ 88204154 
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Rada města neschválila: 
 

 Žádost L. A., Kladruby 349 61 o výměnu podlahové krytiny (lina) 

a vestavné skříně. Důvod: opotřebení je způsobeno užíváním bytu, 
jedná o běžné drobné opravy, které hradí nájemce 

 Pokácení 1 ks borovice rostoucí na p.p.č. 1476/1 v k.ú. Brod u Stříbra 

(Výrov) na pozemku ve vlastnictví města Kladruby, žadatel – V. H., 
Pernarec 330 36 

 Pokácení 10 ks smrků rostoucích na p.p.č. 1058/1 v k.ú. Brod u Stříbra 

na pozemku ve vlastnictví města Kladruby, žadatel J. B., Stříbro 
349 01 
 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene a dohodu o umístění stavby Láz, TC, p.č. 2008/10-kNN, č. IV-
12-0017171/1/VB mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 

Děčín 405 02, IČ 24729035. Dotčený pozemek p.p.č. 2008/10 v k.ú. 
Láz u Kladrub, rozsah věcného břemene 20,9 m2. Výše jednorázové 
náhrady 1.000,- Kč bez DPH 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. IV-12-0012956/VB/030 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 
89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 
874/8, Děčín 405 02, IČ 24729035. Dotčený pozemek p.p.č. 2493/37 
v k.ú. Kladruby u Stříbra, rozsah věcného břemene 3 m2. Výše 

jednorázové náhrady 1.000,- Kč bez DPH 

 ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 2493/34 a 580/154 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra o celkové výměře 672 m2 za cenu 650,- Kč/m2 + 
DPH (lokalita Kladruby západ – II. etapa), kupující – E. V., Kladruby 
349 61 a Bc. J. V., Kaznějov 331 51 

 ZM schválit uzavření Dohody o uznání závazku včetně splátkového 

kalendáře uzavřené mezi městem Kladruby a J. J., Kladruby 349 61, 
ve výši 19.450,-Kč, výše měsíční splátky 1.000,-Kč. Jedná se o dluh 
vzniklý vyčíslením nutných oprav v bytě zapříčiněný způsobem užívání 
bytu 
 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Novostavba rodinného 

domu na p.p.č. 2493/24 v k.ú. Kladruby u Stříbra“. Investor – L. T., 
Stříbro 349 01 a Z. Š., Horní Kozolupy 349 52 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Novostavba rodinného 

domu Kladruby, Zahradní č.p. 278“. Investoři – S. a M. Š., Kladruby 
349 61 
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 K předložené projektové dokumentaci na akci „Novostavba rodinného 
domu na p.p.č. 2493/35 a 580/153 v k.ú. Kladruby u Stříbra“. 
Investor – A. S., Kladruby 349 61 
 

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

 Dle § 132 odst. 1 zák. č. 513/1991 v platném znění: 

a) Účetní závěrku Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2020 
b) Účetní hospodářský výsledek k 31.12.2020 – zisk 1.305.662,64 Kč 
Tento bude přeúčtován na vrub nerozděleného zisku minulých let. 
 

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

na vědomí: 
 

 Zprávu jednatele o vztazích mezi propojenými osobami v roce 2020 

 

Zasedání rady města ze dne 31.03.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků ze Státního fondu 

životního prostředí ČR formou dotace ve výši 1.066.437,- Kč na akci 
„Tuněchody u Stříbra – připojení vodního zdroje HV-1 na objekt ATS“ 

 Uzavření Smlouvy o dílo č. 02/2021 po předchozím schválení (radou 

města) výběru zhotovitele na akci „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ 
za cenu 5.877.653,49 Kč bez DPH. Zhotovitel – STRABAG a.s., 
Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonice 158 00, IČ 60838744 

 Návrh doporučení ke zlepšení parametrů prostorové akustiky sálu KD, 
Revoluční 80, Kladruby tak, aby prostor vyhovoval užitné hodnotě sálu 
jako celku. Zhotovitel – Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta 
elektrotechnická, Univerzitní 2795/26, Plzeň 301 00, IČ 49777513 

 Žádost společnosti ZEVYP – pozemky s.r.o., Pozorka 52, Kladruby 
349 61, IČ 26315459 o směnu některých pozemků ve vlastnictví města. 
Proběhlo osobní jednání, kdy za účasti jednatele společnosti Ing. Radka 
Jurčíka byly upřesněny důvody, požadavky a možnosti obou dotčených 
vlastníků. Celá záležitost bude dále řešena 

 

Rada města schválila: 
 

 Žádost o ukončení platnosti Pozemkové nájemní smlouvy ze dne 

03.12.2007 dohodou k 31.03.2021 ve věci pronájmu části pozemku 
p.p.č. 185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 350 m2. Žadatel – 
P. H., Kladruby 349 61 
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 Uzavření příkazní smlouvy č. 015-VZMR-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 veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce „Optimalizace vodního režimu MNV 
na p.p.č. 31 – Vrbice u Stříbra“ za cenu 20.000,- Kč bez DPH 

 Cenovou nabídku a následné objednání výkonu technického dozoru 

stavby a koordinátora BOZP na akci „Kladruby, Husova ul. parc. č. 
186/4, 40, 297/2, 231/11 k.ú. Pozorka u Kladrub“ za cenu 48.400,-Kč 
včetně DPH. Zhotovitel – DOZOR inženýring s.r.o., Koterovská 
574/177, Plzeň 326 00, IČ 07870213 

 Cenovou nabídku a následné objednání výkonu technického dozoru 

stavby a koordinátora BOZP na akci „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ 

za cenu 200.000,- Kč bez DPH. Zhotovitel – DOZOR inženýring s.r.o., 
Koterovská 574/177, Plzeň 326 00, IČ 07870213 

 Cenovou nabídku a následné objednání výběrového řízení k projektu 

„Tuněchody u Stříbra – připojení vodního zdroje HV-1 na objekt ATS“ 
za cenu 30.250,- Kč včetně DPH. Zhotovitel – having servis s.r.o., 
Sicherova 1652/7, Praha 9 – Kyje 198 00, IČ 06703259 

 Cenovou nabídku a následné objednání opravy výtluků a dalších poruch 

asfaltových komunikací – komunikace Brod u Stříbra (začátek silnice 
směr Výrov) a část komunikace mezi obcemi Láz a Vrbice u Stříbra 
za cenu 164.300,- Kč bez DPH, 198.803,- Kč včetně DPH. Zhotovitel – 
Opravy a údržby komunikaci s.r.o., Vinohradská 2165/48, 
Praha 2 120 00, IČ 24687421, provozovna Trstěnice 

 Cenovou nabídku a následné zpracování návrhu stavby na akci 

„Kladruby BD ulice Milevská“ za cenu 63.050,- Kč bez DPH (cena 
včetně rozpočtu, výkazu výměr, projednání a geodetického zaměření). 
Zhotovitel - Ing. Martina Pavlíková, Slovanské údolí 313/71, Plzeň 
318 00, IČ 88204154 

 Cenovou nabídku a následné zpracování návrhu stavby na akci 

„Kladruby ul. Stříbrská parc. č. 180/1, dopravní napojení, parkovací 
stání“ za cenu 27.247,- Kč bez DPH (cena včetně rozpočtu, výkazu 
výměr, projednání a geodetického zaměření) . Zhotovitel - Ing. Martina 
Pavlíková, Slovanské údolí 313/71, Plzeň 318 00, IČ 88204154 

 Uzavření nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostor v přízemí 
nemovitosti MěÚ Kladruby (z boku), náměstí Republiky 89, Kladruby 

349 61 s platností od 01.04.2021 za účelem poskytování služeb 
(masáže) s tím, že nájemné bude hrazeno až od následujícího měsíce 
poté, co bude moci provozovna zahájit svoji činnost – poskytování 

služeb. Nájemce – J. S., Stříbro 349 01 

 Zveřejnění výzvy k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu 
na akci „Stavební úpravy střešního pláště objektu tělovýchovy 
a stravování ZŠ Kladruby“ včetně zadávacích podmínek a dalších příloh 
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 Pronájem veřejného prostranství – část chodníku před č.p. 79 
v Revoluční ulici v Kladrubech za cenu 2,-Kč/1m2/1den s platností 
od 01.04.2021 do 31.12.2021 za účelem umístění regálu s květinami. 
Žadatel – L. A. T., Chrást 330 03 

 Žádost H. Š., Stříbro 349 01 o zařazení žádosti do seznamu žadatelů 

o byt v DPS 

 Žádost Z. T., Plzeň 321 00 o zařazení žádosti do seznamu žadatelů 

o městský byt 

 Způsob úhrady dluhu na nájemném a službách spojených s užíváním 

bytu ve výši 17.200,- Kč. Dlužník – S. A., Kladruby 349 61, uzavření 
dohody o uznání závazku včetně splátkového kalendáře 

 Žádost o ukončení nájemní smlouvy v bytě na náměstí Republiky 36 
v Kladrubech dohodou k 30.04.2021. Žadatel – J. Š., Kladruby 349 61 

 Uzavření dohody o odpuštění nájemného včetně záloh na služby za měsíc 

duben ve výši 2.900,- Kč jako forma úhrady za ponechání zařízení 
v bytě. Žadatel – J. Š., Kladruby 349 61 

 Přidělení bytu 1+1 na náměstí Republiky 36 v Kladrubech v tomto 

pořadí: 
- R. Š., Kladruby 
- K. Š., Kladruby 
- N. T., Kladruby 
- V. K., Kladruby 

 Organizační zabezpečení zastupitelstva na den 21.04.2021 

 Stanovení podmínek pro budoucí využití pozemku st.p.č. 82/1 v k.ú. 

Brod u Stříbra vlastníku pozemku K. Š., Stříbro 349 01 a A. Š., 543 62 
Dolní Branná. Uvedený pozemek je v Územním plánu obce Kladruby 
určen k sanaci 

 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit Účetní závěrku za rok 2020 

 ZM schválit Závěrečný účet města Kladruby za rok 2020 

 

Rada města neschválila: 
 

 Žádost o souhlas s úpravou nájezdu k nemovitosti ve Hřbitovní ulici 

č.p. 304. Žadatel – J. B., Kladruby 349 61. Žadatel vyzván k doplnění 

projektové dokumentace pro zřízení připojení vjezdu na pozemek 
s vyjádřením Policie ČR, Dopravní inspektorát Tachov 
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Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Kladruby, ulice Zahradní“. 

Zpracovatel – Ing. Martina Pavlíková, Slovanské údolí 313/71, 
Plzeň 318 00, IČ 88204154 

 K předložené projektové dokumentaci opravy povrchu na akci „Kladruby, 

Husova ul., parc. č. 186/4, 40, 297/2, 231/11 v k.ú. Pozorka 
u Kladrub“. Zpracovatel – Ing. Martina Pavlíková, Slovanské údolí 
313/71, Plzeň 318 00, IČ 88204154 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Kladruby – Kostelní ulice, 

oprava veřejného osvětlení“. Zpracovatel – Ing. Václav Kebrle, Částkova 
74, Plzeň 326 00, IČ 11628162 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Novostavba rodinného 

domu na p.č. 143/6, k.ú. Kladruby u Stříbra“. Žadatelé – J. G. a M. G., 
Kladruby 349 61 

 K vydání souhlasu s umístěním sjezdu a s dopravním připojením 
pozemku novostavby RD na p.p.č. 143/6 v k.ú. Kladruby u Stříbra. 
Žadatelé – J. G. a M. G., Kladruby 349 61 
 

Rada města schválila zveřejnění záměru: 
 

 Pronájem části pozemku p.p.č. 185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 

350 m2 

Kateřina Hlinková 
 
 
 
 

Propagační video Stříbrského regionu 
 
 Starostové členských obcí Dobrovolného svazku obcí Stříbrský region se 
v létě rozhodli natočit propagační videa, aby poutavými záběry nalákali turisty 
na naše území. Bylo schváleno, že vznikne jedno souhrnné video věnované 
celému Stříbrskému regionu a následně dalších patnáct z jednotlivých 
členských obcí. Pro zpracování videa byla zvolena firma Petr Svoboda - No Limit 
Studio Plzeň. Starostové vybrali nejzajímavější místa konkrétních samospráv 
a začalo natáčení. Překážky kladlo pouze počasí, kvůli kterému bylo nezbytné 

počkat si na slunečné dny. Příprava se vyplatila a vznikly poutavé záběry. 
Propagačním i jednotlivými videy se můžete pokochat na webu Stříbrského 
regionu - www.stribrsky-region.cz/o-nas/o-nas/ , www.stribrsky-region.cz/o-
nas/obce-mikroregionu/ i na webech jeho členských obcích. 
 

Lenka Albertová 
manažerka Stříbrského regionu 

 

http://www.stribrsky-region.cz/o-nas/o-nas/
http://www.stribrsky-region.cz/o-nas/obce-mikroregionu/
http://www.stribrsky-region.cz/o-nas/obce-mikroregionu/
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Skládka Kladruby - Sběrný dvůr 
 
 Na skládce v Kladrubech, jejíž provozovatel je EKODEPON s.r.o. Černošín, 
byl již ukončen její provoz. V uplynulém období byla zahájena rekultivace 
skládky. Přesto tento areál bude i nadále sloužit jako sběrný dvůr. 
Do sběrného dvoru je možné přijmout tyto odpady: 

 Elektrozařízení – zpětný odběr (lednice, sporák, televize apod.) 

 Pneumatiky (pouze z osobních automobilů) 

 Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami 

znečištěné 

 Barvy, oleje (v bezpečně uzavřeném obalu) 

 Olověné akumulátory 

 

 Dále fyzické osoby s bydlištěm ve správním obvodu města Kladruby mohou 
na sběrném dvoře předat objemný odpad (sedačka, nábytek, koberec apod.). 
V žádném případě již nebude přijat žádný směsný komunální odpad. 
Bio odpady (trávu, listí, odpady zeleně ze zahrad) lze ukládat do hnědých 
kontejnerů k tomu určených rozmístěných po obci nebo do velkých kontejnerů 
k tomu určených, případně lze využít přímo kompostárnu v Kladrubech, 
kde bude provoz také omezen, a to: 
Pondělí  10-12 hodin 
Pátek   11-13 hodin 
 
 Roztříděné stavební odpady lze odvézt na AZS Stříbro nebo přímo 
na skládku EKODEPON s.r.o. v Černošíně, Lažany (v žádném případě nelze 
tento druh odpadu ukládat na sběrném dvoře v Kladrubech). 
 

Provoz sběrného dvora v Kladrubech bude omezen: 
Pondělí       08-10 hodin 
Pátek        13-15 hodin 
Poslední sobota v měsíci 08-10 hodin 

Václava Tichá 
 
 

Úhrada poplatků 
 

 Veškeré poplatky za psy, pozemky apod. jsou dle obecně závazné vyhlášky 

splatné do 31.05.2021. Tyto poplatky je možné uhradit přímo na účet města 
Kladruby č.ú. 20024704/0600 a jako variabilní symbol (nebo do poznámky) 
uvést příjmení poplatníka. Pokud tuto možnost nemáte, tak samozřejmě vše 
můžete uhradit v kanceláři č. 7 MěÚ Kladruby, finanční odbor, nejlépe 
po předchozí tel. dohodě. (tel. č. 374 616 714). 
 

Miroslava Škorvánková 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 

 
Základní škola informuje: 
 

Střípky jako zamyšlení 
 
Tak nám pustili děti do školy … 
 
 Málokdo si asi dokázal představit, že od 18. prosince minulého roku 
se budou děti vzdělávat distančně až do 9. dubna 2021 a že se dostanou 
do školy po 114 dnech. A to pouze žáci prvního a třetího ročníku. Pro 2., 4. a 5. 
třídu, které nastoupily v 16. týdnu, to bylo neuvěřitelných 121 dnů – téměř 

jedna třetina kalendářního roku. A co teprve žáci z druhého stupně? Kdo z nás, 
kteří v dětství četli knihu Julese Vernea „Dva roky prázdnin“, si tenkrát neřekl: 
„To by bylo super – dva roky nechodit do školy.“ Ale to, co se děje v současnosti, 
by „nenaplánoval“ ani samotný Verne. A že dokázal předpovědět jiné věci! Mnozí 
z vás možná budete se mnou souhlasit. Bylo to všechno opravdu nutné? 
 V naší škole od 11. 3. 2020 chybělo v době distanční i prezenční výuky vždy 
jen několik žáků (většinou 1–2 žáci v jednotlivých třídách), některé třídy byly 
kompletní. Opravdu byly školy zdrojem nákazy, jak jsme mohli slyšet 
z odpovědných míst? Školy jsou často žádány o vyplňování různých dotazníků, 
ale na toto téma nepřišel jediný. Ano, v některých školách byla nemocnost dětí 
i učitelů vyšší, než je obvyklé. Ale po loňské první vlně „epidemie“ bylo 

avizováno, že s další vlnou se bude postupovat individuálně podle aktuální 
situace v místě. Nestalo se tak, všechny školy byly vhozeny do jednoho pytle. 
To, co lze spočítat (alespoň z větší části), kolik tato rozhodnutí stála a budou 
ještě stát, jsou výdaje na didaktickou techniku, desinfekce, roušky, respirátory, 
testy. Pro představu naše škola: obdržená dotace na didaktickou techniku 
téměř čtvrt miliónu, 280 respirátorů, 3000 roušek, 375 Lepu testů jen na 
14 dnů, desítky litrů desinfekce, atd. Ale co vyčíslit nelze je dopad na mladou 
generaci, která je v podstatě odsouzena k „domácímu vězení“. Nařízení, 
že otestované děti bez příznaků onemocnění jsou nuceny sedět ve svých třídách 
v rouškách, nemohou sportovat, zpívat a dělat spoustu dalších přirozených 
činností … Dává to smysl? 
 Co se týká distanční výuky, můžeme najít klady i zápory. Někomu vadí to, 
jinému ono. Pro většinu dětí (a také rodičů ) se kromě používání e-mailové 

pošty a mobilních aplikací staly samozřejmostí i jiné platformy. Naše škola 
používá Microsoft Teams. Za rok se situace v distančním vzdělávání razantně 
zlepšila. Možná, že tato náročná doba umožnila být i více spolu – alespoň 
v rámci rodin. Úspěšnost žáků v distanční výuce se nedá dostatečně přesně 
zhodnotit, protože i situace v rodinách se výrazně liší. Někdo se může 
spolehnout na pomoc rodičů, někdo si často musí poradit sám. Naplánování 
práce, dodržování stanoveného rozvrhu, samostatnost, sebekázeň a píle – 
to jsou znaky úspěšného studenta, který je schopen se distančně vzdělávat 
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delší dobu a možná mu i takový styl práce vyhovuje. Na druhé straně většině 
dětí určitě chybí školní prostředí – setkávání s kamarády, cesty do školy, 
„opravdové“ vyučovací hodiny, zábava i napětí, prostě tisíce zážitků, které činí 
každý den jedinečným. Opětovným nástupem všech dětí do škol 
by se samozřejmě ulevilo i rodičům, kteří často „koordinují vzdělávací proces“ 
svých ratolestí a patří jim za to dík.  
 A co velká většina učitelů, kteří v současné době zabezpečují distanční 
i prezenční výuku? Věřte, že spousta z nich už dlouhou dobu jede z rezerv, 
o kterých ani nevěděli, že je mají. Kromě zvýšených nároků na přípravu, 
opravování a hodnocení vidí, že ani sebelepší distanční výuka nemůže nahradit 
školní docházku. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Foto: Jediný, kdo se po celou dobu vzdělával prezenčně na školním pozemku, 

byl školní srnec Ferda 

 
 Nezbývá než si přát, aby se s jarem vrátil i život, jehož kvality jsme si možná 
dříve dostatečně neuvědomovali. A aby zase bylo dobře.  

Pavel Nový 
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Mateřská škola informuje: 
 
Pozdravení z MŠ 
 
 Od 1. března 2021 byla naše MŠ Kladruby 
uzavřena z důvodu nařízení vlády. Paní 
učitelky od Sluníček, Broučků, Berušek 
a Koťat nezapomněly na své „dětičky“ a byly 
s nimi v kontaktu prostřednictvím emailu. 
Předškoláky pravidelně zásobovaly distanční 
výukou a s mladšími dětmi byly též 
ve spojení. Ty dostaly od paní učitelek 

nabídky na vytvoření různých výtvarných 
a pracovních výrobků. 

 Sluníčka, Broučci s Beruškami a Koťata 
obdržela od svých učitelek „jarní pozdravení“ i 
s receptem na upečení velikonočního beránka. 
Milá byla i zpětná vazba od rodičů, kdy nám 
zaslali fotografie svých dětí s různými výrobky. 
 Jako zpestření jsme vymysleli ozdobení 
„školkového plotu“ různými jarními motivy. 
Tímto děkujeme rodičům a dětem, kteří nám 
pomohli plot vyzdobit. 
 Předškoláky jsme opět přivítali 12. dubna 
2021. V pondělí a čtvrtek jsou děti pravidelně 
testovány a je vedena agenda. 
 Těšíme se, až se v MŠ opět všichni setkáme 
a společně si budeme „užívat“. Přejeme 
pohodové a slunečné jarní dny a brzy 
na viděnou. 

kolektiv MŠ Kladruby 
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ZUŠ informuje 
 

 V hudební škole v Kladrubech už se opět učí! Děti mohou hrát ve škole 
pod vedením paní učitelky, která může děti lépe slyšet a korigovat případné 
chyby. Máme z toho všichni radost a doufáme, že už to tak zůstane. Dobré je, 

že děti vydržely i přes distanční výuku a teď už jen dolaďujeme naučené věci. 
A budeme se těšit, že situace kolem epidemie se zlepší a my budeme moci 
s dětmi zahrát i při veřejném vystoupení. 

Stanislava Šmahelová 
 

Regionální muzeum Kladrubska informuje 
 

 V dubnu se Kladruby připojily k výstavě fotografů napříč republikou 

s názvem Za sklem. Iniciativy se chopilo 12 autorů, kteří vystavili svá díla 
v oknech pěti významných budov Kladrub. Po celý měsíc si tak mohli 
návštěvníci prohlížet jejich fotografie při procházkách po městě. Lidem 
se výstava velice líbila a chválili dobrý nápad. Tímto bych chtěl poděkovat všem 
vystavovatelům: Petru Havránkovi, Václavu Chaloupkovi, Heleně Kokrmentové, 
Bohuslavě Lipovské, Stanislavu Mikšíkovi, Vlastimilu Mikšíkovi st., Jindřichovi 
Pomyje, Evě Pomyjové, Štěpánce Pospíšilové, Monice Šavlové, Aleně 
Tobrmanové a Lucii Toma za jejich nádherný pohled na svět skrze hledáček 
fotoaparátu. Zvlášť děkuji paní Evě Pomyjové za pomoc s realizací výstavy. 

Jiří Šmahel 

Hasičské okénko 
 

 Dobrý den, vážení spoluobčané, 
tímto článkem bych vás rád seznámil s činností hasičského sboru Kladruby 
za uplynulé období. 
 V uplynulém březnovém měsíci jsme za SDH Kladruby vyrazili na čerstvý 
vzduch do lesa na brigádu, kde jsme společně vysázeli 1200 stromků. Tento rok 
se zahájí přestavba naší hasičské zbrojnice, ta by se neuskutečnila 
bez financování ze strany města, za což jsme velmi rádi a chtěli bychom městu 
touto cestou poděkovat. Plánem je rozšířit šatnu pro výjezdovou jednotku, která 
je v současné době pro 13 členů a prostor pro vybavení byl již nevyhovující. 
 Závěrem přikládám soupis výjezdů naší výjezdové jednotky za uplynulé 
období: 
03.1.2021 - výjezd k požáru rodinného domu ve Stříbře 

11.1.2021 - výjezd k požáru - kouř z 2. patra domu ve Stříbře 
30.1.2021 - požár zahradní chatky ve Stříbře 
31.1.2021 - únik ropných produktů v Kladrubech 
10.2.2021 - únik nebezpečné chem. látky ve Stříbře 
16.2.2021 - planý poplach - kouř z komína v Kladrubech 

28.2.2021 - požár ve výrobní hale, Ostrov u Stříbra 
06.3.2021 - planý poplach - požár domu ve Stříbře 
27.3.2021 - požár stodoly ve Stříbře 

Martin Leitl 
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Včelařské okénko 
 
 Vážení spoluobčané, 
 v minulém čísle jsme vás informovali kromě jiného o tom, že po zimě bude 
nutno zjistit zdravotní stav našich včelstev 
provedením testu, který provádí Výzkumný ústav 
včelařský pro všechny členy svazu. V naší organizaci 
jsme měli před zazimováním v evidenci 682 včelstev, 
po zimním období klesl stav na 599, to znamená, 
že uhynulo 83 včelstev, což je 12 % stavu. Provedený 
test na přítomnost brouka varoa destructor (obecně 

řečeno varoáza) zjistil výskyt ve vyšším počtu 
u 15 vzorků z celkových 63, takže bylo nutno provést 

plošně přeléčení nyní na jaře, abychom varoázu 
v co největší míře eliminovali. To naši členové zvládli během měsíce března 
a nyní bychom potřebovali tolik očekávané jarní teplé počasí, aby naše včelstva 
mohla, jak se říká, jít do pořádného rozvoje. Letošní chladné a střídavé počasí 
zatím tomuto rozvoji moc nepřeje, takže s nadějí čekáme na stálejší teplé 
a slunečné počasí. 
 Každoročně naše členky pečou na velikonoce perníčky pro děti 
do mateřských školek v Kladrubech a Kostelci, leč bohužel letos vzhledem 
ke covidové situaci a uzavření školek tahle oceňovaná a hezká akce odpadla 
a tak se alespoň budeme snažit, pokud to bude možné, dětem připravit 
podobnou akci na den dětí. 
 Také již konečně doufáme ve zlepšení celkové situace, což by umožnilo 
našim dětským kroužkům začínajících včelaříků se konečně moci pravidelně 
scházet a učit se jak teorii, tak především včelařskou praxi. Podmínky pro jejich 
činnost jsou naší organizací plně zajištěny. Nezbývá nám všem než věřit, 
že se konečně dočkáme trvalejšího rozvolnění nastavených omezení a bude 
možno činnost kroužků a celé organizace opět vrátit do normálních kolejí. 
To bychom chtěli popřát nejen nám, ale i ostatním organizacím, spolkům a také 
vám všem! 

František Med 

Hasiči uklidili okolí Vrbice 

 V rámci akce Ukliďme Česko přiložili 
ruku k dílu také členové SDH ve Vrbici 
u Stříbra. Hasiči se svými rodinnými 
příslušníky, kteří se k akci spontánně 
připojili, v sobotu 10. dubna uklidili 
několika kilometrový pruh kolem silnice 
od návsi Vrbice až po křižovatku 

u Lázu. V průběhu sobotního odpoledne 
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naplnili odpadky osm obrovských igelitových pytlů. 
Přestože převažovaly na první pohled pet lahve 
a plechovky, každý pytel nakonec vážil kolem dvaceti 
kil neb i poházených skleněných lahví nebylo málo. 
„Nejkurióznější nález byl asi keramické splachovadlo 
od WC,“ zakroutil hlavou hlavní organizátor vrbické 
akce Jan Koukolík. 
 Ukliďme Česko je celorepubliková akce, která 
už několik let organizuje společný úklid naší krásné 
země. Do úklidových akcí se zapojují dobrovolníci 
ze všech částí České republiky. Přestože bývá 
stanoven přesný datum akce, mnohé skupiny si ho 
upraví stejně jako vrbičtí hasiči dle svých časových 

možností, a společnými silami vyklidí černé skládky 
a veškerý nepořádek v přírodě v naplánované lokalitě. 

Monika Šavlová 
Foto: Jan Koukolík 

 
 

Brodské Velikonoce tak trochu jinak 

 Také jste před Velikonocemi uklízeli své domácnosti, dvory a zahrady? 
V Brodu u Stříbra to vzali opravdu „zgruntu.“ Na Facebooku se objevila událost, 

kterou místní vzali vážně a vyrazili do aprílové 

soboty. A jak už to na tom světě chodí, svátky 
jara letos nedoprovodilo právě skvělé počasí, 
o Velikonočním pondělí a Bílé sobotě bylo 
obzvláště chladno. V sobotu bylo přesto v okolí 
Brodu u Stříbra rušno, a to na všechny možné 
strany. Kolem silnic a cest se pohybovaly 
hloučky obyvatel této vesnice s rukavicemi 
na rukou a s igelitovými pytli. Všichni sbírali 
veškerý možný odpad, který kolem silnic 
vyhodili ti méně zodpovědní. Akce byla spojena 
s příslibem sladké odměny pro ty nejmenší, 
aby jejich motivace vydržela po celou dobu 

sběru. Start čištění byl na návsi u kapličky a za 
dodržení všech smysluplných bezpečnostních 
opatření se pak vydaly jednotlivé skupinky 
na cestu. Čistila se silnice od kapličky 
u křižovatky u Kladrub až do Brodu, silnice 

do Tuněchod, kterou pomohli zbavit odpadků i dva tuněchodští chalupáři, cesta 
k Brodskému rybníku, stará asfaltka do lesa k rybníku Fučka a lesní cesta 
kolem nové kapličky pod Brodem na Benešovice. 
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 Děti dostaly hned na začátku na posilněnou cukroví a velikonoční nádivku 
a patřily k nejpilnějším sběračům. Počasí brodské obyvatele prověřilo pořádně, 
slunko bylo často vystřídáno studeným větrem a přeháňkami, dokonce spadla 
sem tam nějaká ta kroupa. Někteří sběrači soutěžili o nejbizarnější nález 
a raději zde nebudeme uvádět, který vyhrál, mladíci po cestě od Kladrub 
k dálničnímu mostu zase sledovali nejstarší a nejmladší datum spotřeby 
na obalech od nejčastějších odpadků. Našlo se opravdu všechno možné, 
od železné otky pluhu, přes celé sady pneumatik a stavební suť, až po krabičky 
od cigaret, plechovky od nápojů a pet lahve. Především posledně jmenované 
jsou nejčetnějšími odpadky, plechovky od energeťáků, pet lahve od koly 
a minerálky, kelímky od kávy apod. Jeden z členů úklidové čety v průběhu akce 
pojížděl autem s vlekem a nakládal plné pytle a větší odpadky a svážel 
je za brodskou hospůdku. Nakonec to byly více než dva velké vozíky plné 

vrchovatě a za hospodou se nahromadila veliká kupa pytlů. Ty Brodským dodal 
kladrubský městský úřad. 
 Vyvrcholením akce bylo sbírání vajíček za brodskou hospůdkou těmi 
nejmenšími a nález pokladů v podobě nadílek od Velikonočního zajíčka. Dětský 
úsměv a radost pak byly všem dospělým 
odměnou za prací strávené studené aprílové 
odpoledne. Dospělí si pak sdělovali své 
zkušenosti a rozhořčení z nálezů, údiv střídal 
smutek. Zkusme se zamyslet nad tím, než něco 
vyhodíme z auta. Dnes je odpadkový koš nebo 
kontejner opravdu na každém kroku a dovézt 
ho autem až na místo, kde se dá vyhodit, 
to přece není tak těžké. Asi si nedovedeme 

představit, že by takové odpadky končily před 
naším domem u silnice, nebo přímo na naší 
zahradě, určitě by se nám to nelíbilo. 
Asi každému sobotnímu sběrači běžely hlavou 
podobné myšlenky, a přesto nikoho neodradily 
od usilovné práce. Doufejme, že tak jako 
v případě Brodského jarmarku, se bude jednat 
o první ročník začínající tradice. I když možná, 
možná to jednou už nebude třeba? 

Tomáš Stránský 
 

Lockdown vyplnila úklidem okolí Kladrub 

 Neobvykle, ale rozhodně velmi efektivně a užitečně využila čas uzavření 
školky a školy v době nouzového stavu Štěpánka Maryšková z Kladrub se svými 
dětmi. Zabavit děti uzavřené dlouhodobě v izolaci rodiny bez kontaktu se svými 
vrstevníky je pro rodiče opravdu náročné. V tom se shodují snad do jednoho. 
Netradiční řešení navrhla své rodině mladá maminka poté, co při procházkách 
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v okolí městečka viděla v přírodě a podél turistických cest poházené velké 
množství odpadků. "Ekologie mne zajímá čím dál více. Děsí mne vyprodukované 
množství plastů, kterými se naše planeta plní. Současná doba tomu všemu 
ještě nahrává," rozpovídala se Maryšková. "Celá rodina chodíme často 
na dlouhé procházky a nepořádek 
v přírodě nelze nevidět. Nápad nepřišel 
ze dne na den. O věci jsem dlouho 
přemýšlela, a když mi moje sestra, 
se kterou jsme o tom dlouho diskutovaly, 
vyprávěla, jak to zkusila ve Stříbře, 
měla jsem jasno, že do toho jdeme 
i u nás." Paní Štěpánka neváhala 
a oslovila město o materiální pomoc. 

Dle její žádosti jí byly poskytnuty obří 
plastové pytle a s těmi pak společně 
s dětmi vyrazila uklízet poházené plasty, 
plechovky, celofány a další odpadky, co nepořádní turisté poházeli podél 
turistických cest. V průběhu jednoho odpoledne naplnili několik pytlů jen 
na krátké trase od kladrubského fotbalového hřiště přes zámecký park 
ke klášteru a dále zpět kolem kláštera při silnici až po Ponyfarmu. Pocit dobře 
odvedené práce je vedl k další akci, tentokrát prošli úsek cesty od čističky vody 
ke střelnici. A v plánu mají i další úklidové trasy. 
 Aktivní rodina namotivovala i okolní spřátelené rodiny v okruhu svého 
bydliště natolik, že i  Šimkovi a Kajerovi vyrazili do dalších částí okolí Kladrub 
přiložit ruku k dílu. "Popravdě musím říct, že je mi hrozně líto, jak málo si lidé 
přírody váží. Lidská liknavost je pro mne v tomto směru naprosto 

nepochopitelná. Naše děti vedeme k tomu, aby se chovaly úplně jinak. Ale ono 
je něco jiného říkat a něco jiného, když si zkusily ten nepořádek samy uklízet. 
Není to zrovna lehká práce, takže doufám, že i tahle zkušenost je dobrá k tomu, 
aby si kdykoliv je to napadne, dobře rozmyslely, co kde odhodí," doufá 
i ve výchovný efekt akce Maryšková. Uklidit je jedna věc, ale udržet pořádek 
druhá. Proto se mladá žena rozhodla na uklizená místa umístit letáčky, které 
by měly kolemjdoucí turisty vzdělávat a motivovat k ohleduplnému chování. 
 O tom, že to Štěpánka Maryšková se svojí rodinou a přáteli myslí 
se zlepšením životního prostředí vážně, svědčí i skutečnost, že městu nabídla 
pomoc s nejrůznějšími činnostmi spojenými se zelení ve městě. "Vím dobře 
s jakým nedostatkem pracovních sil se město v této oblasti potýká a tak když to 

bude v našich možnostech, rádi pomůžeme. Máme v našem městečku 
postavený rodinný domek, chceme zde strávit zbytek života a tak nám není 
lhostejné, v jakých podmínkách zde budeme žít," řekla závěrem Maryšková. 

 

Monika Šavlová 
Foto: archiv Štěpánka Maryšková 
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Akce Buteo – zimní sčítání kání 
 

 Po celé ČR probíhá pravidelně každou zimu 
sčítání kání. Cílem je dlouhodobě zjišťovat počet 
zimujících kání lesních a kání rousných a stanovit 
tak celkově tendence vývoje jejich zimní populace. 
Nejde o odhad početnosti těchto druhů v republice, 
ale o zjištění tendence změn. 
 Akce vznikla v roce 1985 proto, aby ochránci 
přírody konkrétními daty doložili, že káně lesní 
se nepřemnožuje, že zimní stavy nevzrůstají 
a že tudíž není oprávněné znovu zavést jejich 
odstřel. Dokonce se ukázala jejich velká 

nepostradatelnost a užitečnost, když se loni 
přemnožili hraboši. 
 Letos je dokonce Česká ornitologická společnost vyhlásila Ptákem roku. I tak 
chce zdůraznit jejich význam v české přírodě. Ne nadarmo byl dřívější název 
tohoto malého dravce Káně myšilov. Za den spořádá okolo pěti hrabošů 
a při krmení mláďat spotřebuje 14 kg kořisti (cca 700 hrabošů) do doby, 
než mladí vylétnou z hnízda. 
 A tak dobrovolní sčitatelé vyráží pravidelně ve 3 určených termínech 
(listopad, leden, březen) na stále stejnou cca 5 km trasu, vedenou volnou 
krajinou, mají za úkol sledovat a zaznamenat počet kání rousných i lesních, 
event. jiné dravce. Výsledky sčítání se pak posílají koordinátorovi celé akce. 
Od počátku jím byl pan Pavel Řepa z Tachova, který bohužel letos v březnu 
zemřel. Koordinaci akce převzal pan Hynek Skořepa z Boskovic. V současné 

době je cca 103 transektů po celé ČR. 
 Také v Kladrubech tato akce probíhá od r. 1987. První sčítání probíhalo 
v rámci přírodovědného kroužku s panem Jiřím Kasalem. Po rozpadu kroužku 
ve sčítání pokračoval Lukáš Šmahel, ke kterému se pak přidali sourozenci Jiří a 
Lucie. V současné době trasu prochází Jiří se svou rodinou. 
 Sledování přináší řadu zajímavých zjištění. Po stavbě dálnice (1997) káňata 
téměř vymizela (počet vždy tak kolem 1 – 2). Posléze si na hluk i provoz zvykla 
a jejich počet se opět navýšil. Ale navýšil se i počet krkavců – v důsledku 
nedaleké velké skládky. 

 Letos jsme napočítali v listopadu 
5 kání lesních, 2 rousná, 2 blíže 

neurčená, 3 poštolky, 19 krkavců. 
V lednu 3 káně lesní, 2 blíže neurčená, 
2 poštolky, 3 krkavce, ale i 1 luňáka 
a 1 orlovce říčního. V březnu 8 kání 
lesních, 1 rousná, 9 blíže neurčená, 
6 krkavců a 1 luňák. (Celostátní průměr 
byl loni 3,46 na 1 transekt) Kromě toho 
2 poštolky a asi 19 krkavců.  

Stanislava Šmahelová 
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Slovo opozice: 
 
 Vážení spoluobčané, 
 
 když jsem před rokem psala svůj příspěvek do kladrubského zpravodaje 
a zmínila se zde, jak se těším, až bude svět zase normální, určitě jsem netušila, 
jak moc se změní život a jak dlouho bude tento „nenormální“ svět trvat. A že 
se některé věci možná už do normálu ani nevrátí. 
 V minulém zpravodaji jsem si přečetla o dokončení modernizace učeben 
v základní škole, podobný článek byl otištěn i v Tachovském deníku. Současné 
vedení se sice krátce zmínilo o tom, že akci již připravilo minulé vedení města 

(na rozdíl od jiných akcí, jako byla obnova kapličky na rozcestí na Brod a Láz, 
obnova domu čp. 6, či outdoorové hřiště v zámeckém parku), následoval však 

samozřejmě podrobný popis, jak se celý projekt musel předělávat atd. s jediným 
cílem, zdůraznit svoje zásluhy a pohanit práci minulého vedení. Pozorný čtenář 
i obyvatel Kladrub si však samozřejmě udělá obrázek sám. Je velkou ostudou, 
že se tento projekt táhl tak dlouho. Jsem samozřejmě velmi ráda, že se konečně 
podařilo projekt dokončit a výsledkem jsou nové učebny a cvičná kuchyně. 
Jisté je, že kdyby byl projekt hotov v normálním termínu, mohlo se již ve škole 
dávno vybudovat něco dalšího. Dotačních příležitostí bylo dost a vím, že třeba 
v programu MAS Český západ, ze kterého byl financován i současný projekt 
byly připraveny programy, kde uspěl každý žadatel, který měl žádost v souladu 
s pravidly programu. 
 Ale ona odpověď, proč není současné vedené schopno dotační peníze řádně 
zajistit lze najít také v minulém zpravodaji, a to hned v úvodu, kde se dočteme, 
jaké potíže jsou spojené s podáváním žádostí o dotaci, jaké všechny přílohy 
je k tomu třeba doložit atd. Po přečtení těchto řádek jsem nevěděla, jestli se 
mám smát a zvolat: „Čím se to chlubíte, to je přeci běžná práce, která by měla 
být denním chlebem normálního vedení města, normálního úřadu.“ 
Pokud to někomu připadá jako něco zvláštního, hodno obdivu, tak by se měl 
porozhlédnout kolem sebe, do ostatních obcí, kde se žádosti podávají jak 
na běžícím pásu, a především jsou úspěšné. 
 Skoro se teď bojím, abychom se příště nedočkali také podrobného popisu, 
jak se píše dopis, kolik je s tím spojeno odborné práce, to máte úvod, spousta 
slov, podpis, odnesení na poštu… Je to opravdu smutné, když je nutno 
se chlubit běžnými věcmi a činnostmi. 
 

 Ještě větší smutek jsem však pocítila, když jsem si přečetla rubriku 

Za zavřenými dveřmi, která pojednává o činnosti Regionálního muzea 
Kladrubska. Tam jsem se totiž dozvěděla, že pracovníci se věnují „již čtyři roky 
zanedbávaným sbírkám.“ Tohle tvrzení pokládám opravdu za velkou drzost. 
Po roce, kdy muzeum mohlo připravovat nové sbírky, pořádat on-line výstavy 
či přednášky, jak to běžně v době uzavření dělávala i menší muzea, jsou opět 
pomlouváni minulí zaměstnanci muzea? S velkým obdivem si musím 
vzpomenout na dobu před otevřením muzea v roce 2015, kdy tehdejší skvělá 
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ředitelka s tehdejším personálem s velikým nasazením připravili výstavu později 
domácky nazývanou „ Babičky“, která měla být jen dočasná, než se udělá celá 
horní expozice. Babičky jsou tedy stále součástí expozice a muzeum a vedení 
města vůbec nevyužilo rok, kdy nemělo prakticky žádnou práci, a nic nového 
nám v muzeu nepřipravili. Ani tolik kritizovaná práce se sbírkami na Sulanově 
statku nedospěla k žádnému výsledku. 
 
 Je zvláštní, že svůj příspěvek mohu ukončit přesně jako před rokem, 
a vyjádřit naději, že ten další bude již v době, kdy se na sebe budeme moci 
usmívat a ten úsměv i vidět. Alespoň to počasí kdyby už se umoudřilo. 

 
Svatava Štěrbová 

opoziční zastupitelka 
 

Jaro 2021 ve Vítečku 
 
 Téměř jarní počasí využili pracovníci Střediska sociálních služeb Víteček 
v Černošíně a jejich kamarádi k pořádnému úklidu velké přilehlé zahrady. 
Vyřezali zarostlá místa, posbírali spadané větve a zavozili vyježděné koleje tak, 
aby s příchodem jara mohlo začít bezpečné sekání trávy. Zbývá již jen osetí 
nově upravených míst trávou a osetí bezbariérového vchodu na trampolínu. 
 Kamarádi současně zahájili první sezónu v novém skleníku setím jarních 
odrůd cibule, ředkviček, petrželky a některých dalších plodin. Na řadu přijdou 
postupně i sazenice dalších nepostradatelných druhů - okurek, rajčat, 
kedluben a paprik. 
 Věřme, že počasí už nezhatí započaté dílo a letní úroda bude nejen bohatá 
na sklizeň, ale bohatá na dětskou radost z vlastnoručně provedených prací, 
postupně spojených s dobrou úrodou chutného ovoce a zeleniny. 

Ing. Jiří Kalista 
15. přední hlídka Royal Rangers 
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HISTORIE 

 
Kde se nacházely zaniklé vesnice Cvrčkov a Leština? 
 
 Už je to pěkných pár let, co za mnou přišel pan Čáp z Brodu s dotazem, zda 
vím něco o zaniklé vesnici Cvrčkov, která měla být právě někde poblíž Brodu. 
Měl prý možnost vidět i mapu, kde byla tato neznámá vesnice zakreslena. I já 
jsem už dříve takové jméno v některém archivním dokumentu zaregistroval, ale 
její polohu jsem určit neuměl. V dalších letech jsem se postupně seznamoval 
s průběhem starých cest v okolí Kladrub a během toho jsem se přesvědčoval 
současně o významu starých kamenných křížů, umístěných podél těchto cest. 
Obvykle se jim všem, bez rozdílu, říkalo „smírčí kříže“. Ale čím dál, tím více bylo 

zřejmé, že to není správné pojmenování pro všechny tyto památky. U velké 
většiny z nich jde o jakési upozornění na blízkost středověkého sídliště, tedy 
nějaké vesnice, nebo na cestu směřující k ní. Takové vesnice byly vysazovány 
vesměs podél významných cest a jejich obyvatelé měli povinnost nasměrovat 
nebo i provádět putující kupce a poutníky, především v místech, kde se 
vyskytovaly nebezpečné močály, nebezpečí ohrožení divokou zvěří či 
pravděpodobnost sejití z cesty. Ke sledování provozu na svém úseku cesty 
používali obyvatelé těchto vsí kopce a vyvýšeniny podél cest, tak zvaná čihadla, 
o nichž se donedávna tvrdilo, že prý sloužila k číhání a chytání ptáků (tzv. 
čižbě). Jejich význam však skutečně spočíval v hlídání, sledování a střežení 
cesty. Takové přírodní „rozhledny“ je možné vyhledat v krajině ještě 
i na dnešních mapách, jako třeba Brodské čihadlo při cestě k Výrovu 

u Brodského rybníka, nedaleký vrch uváděný jako Kleštiny, Tuněchodské 
čihadlo severozápadně od Tuněchodského rybníka nebo Strážiště, 
severozápadně od Mileva. 
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Foto: Kříž u kóty 501 

 Z těchto údajů se dalo zjistit, že v lese asi 300 metrů 
jižně od břehu rybníka Fučky (u kóty 501 m), nedaleko 
úzké asfaltové cesty, vybudované lesní správou, vedoucí 
od Brodu, musela stát kdysi dávno nějaká vesnice. Její 
obyvatelé už zřejmě někdy ve 12. století naváděli 
pocestné na cestu od Kladrub a pozdějšího Brodu 
ke Starému Sedlu a dále přes Prostiboř a Sedmihoří 
k Bělé nad Radbuzou. Upozorňovali je na blízký močál, 
jehož místo dodnes připomíná místní název V Bahnech 
i nedaleký nebezpečný „Medvědí kout“. Pravděpodobnou 
polohu této zaniklé vesnice udává zřejmě starý kamenný 
kříž, dnes po obvodu silně obrostlý lišejníkem, který se 
v těchto místech nachází jen malý kousek 

po odbočení z oné asfaltové lesní cesty 
směřující k rybníku Fučce. Další dva kříže, 
asi sem později přenesené, jsou jen malý 
kousek přímo pod vrcholem kóty 501. 
V tzv. prvním josefském mapování z druhé 
poloviny 18. století je ještě vyznačena 
červenou barvou malá zástavba, či spíše 
její pozůstatky domů na tomto místě. 
Domníval jsem se proto, že právě zde se 
mohla nacházet ona neznámá vesnice 
Cvrčkov. V příslušném urbáři lze zjistit, 
že v roce 1578 patřila, jakožto již „pustá 
ves“, kladrubskému klášteru, který ji dal 

do zástavy borským Švamberkům a později 
ji témuž šlechtickému rodu prodal. 
Tak jsem to také uvedl v mé knize o historii 
zemských cest i v brožurce k 625. výročí 
Brodu a okolních obcí. V listině papeže Řehoře IX. z roku 1239 byla zmíněna 
jako Suirchow. 
 Zmíněná listina papeže Řehoře potvrzovala k roku 1239 kladrubskému 
klášteru přes 120 vesnic, z toho 71 v „místě, kde tento klášter sídlí“, ovšem to 
představuje území zhruba od Holostřev po Město Touškov nedaleko Plzně 
a od Damnova při Mži po Zemětice u Merklína. Dále jsou tam uvedeny další 
vesnice v „provinciích“ Žatecké, Slánské, Rakovnické, Boleslavské, Pražské 

a Plzeňské. Zajímavé je, že vesnice jsou zde řazené po sobě tak, jak jsou 
umístěny podél nějaké, často nám dnes už neznámé cesty. Tak jsou třeba 
uvedeny hned zpočátku seznamu: 
forum Cladorubense (město Kladruby), Bucowa (Buková, asi půl kilometru 
jihovýchodně od kláštera, poblíž dnešní hájovny Obora), Senadici (Senetice, 
u lesní cesty, souběžné se skapeckou silnicí), Scapce (Skapce), Hore (Zhoř), 
Hocou (Kočov, poblíž Kočovské hájovny), Mileuo (Milevo), Tunehodi 
(Tuněchody), Nabrode (Brod), Wirow (Výrov), Borouene (Borovany), Suirchov 
(Cvrčkov), Scecarow (Šekarov??, dosud nenalezená vesnice), Bogohinice 
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(Boječnice), Sumles (asi Souměř), Holocheui (Holostřevy), Glupenow (Hlupenov, 
dnes takřka zaniklá vesnice severozápadně od Holostřev), Curogedi (Kurojedy), 
Plesonow (Plesanov, zaniklá vesnice u Plezomi), Plezomi (Dolní Plezom), Magna 
uilla (Velká Ves), Birtna (zaniklá ves Brtná), Damnow a další. 
 Z uvedeného pořadí vyplývá, že jsem možná neměl pravdu a vesnici Cvrčkov 
jsem umístil nesprávně. Podle uvedeného pořadí by se měla spíše nacházet 
někde mezi Borovany a Boječnicí, jak se domnívá i stručná historie města Boru. 
Ale přece jen podle zcela zřetelného zakreslení v uvedeném mapování tam 
nějaká vesnice musela někdy dávno být. Konečně, vždyť třeba Tuněchody jsou 
v uvedené listině zařazeny zdánlivě nelogicky také před Brodem. 
 Necelý kilometr jihozápadně od Brodu se na staré katastrální mapě z roku 
1824 objevuje německý místní název Loschina. Na současných mapách 
najdeme, takřka na stejném místě, český název Lošina a kousek východněji, 

za tuněchodskou silnicí navíc ještě V Lošinách. Tam někde, raději uvádím 
pravděpodobně, se podle zakládací listiny kláštera měla nacházet také už ve 12. 
století malá vesnička Lescine, v současném překladu psaná jako Leština. 
Ta existovala už brzy po založení kláštera. Její předák neboli stařešina, 
svobodný sedlák Grazen (v originálu psán jako Crazen) tam mohl mít podle 
jména svůj „hrazený“ (opevněný) statek či tvrz. Nově kolonizovaným vesnicím 
v pohraničním hvozdu byla udělována panovníkem tzv. lhůta. Po dobu jejího 
trvání museli její obyvatelé přilehlou cestu značit, hlídat, popř. i provádět 
procházející kupce a poutníky. 
„Stařešinové“ rodu, který tvořil 
celou jednu vesnici (dnes 
bychom řekli „starosta“), 
dostával dočasný, ale 

nedědičný titul „z“ nebo „ze“ 
oné vesnice. V malých místech 
to byl, jako v tomto případě, 
jen svobodný sedlák, 
bez onoho titulu. Po skončení 
zmíněné lhůty, trvající obvykle 
15 až 20 let, musel 
představitel takové obce 
vesnici i s obyvateli věnovat 
nejčastěji nějaké církevní 
instituci, v tomto případě 

kladrubskému klášteru. 
To uvedený Crazen skutečně 
udělal někdy kolem roku 1130 
a je to také zapsáno v pozdější 
verzi B kladrubského 
zakládacího falza. 
 V souvislosti s touto vesnicí 
je u oné dnešní asfaltové cesty 
vyznačen na mapách, nedaleko 
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za Brodem, vršek Kleštiny (494 m n.m.). Jenže jeho správný název podle 
původní nomenklatury je Liščí vrch. Kleštiny bývaly potom jen místním názvem 
pro část lesa pod tímto vrchem, odkud vede cesta k uvedené vesnici Leštině. 
Snad by tedy měl název správně znít K Leštině. Z tohoto názvu později, jeho 
neporozuměním, vzniklo nic neříkající pojmenování Kleštiny. Tudy se cestovalo 
později, někdy od 13. století k Prostiboři, ale už přes Tuněchody. Potvrzuje to 
rovněž jiný kamenný kříž, umístěný asi 20 metrů vpravo od zmíněné asfaltové 
cesty u mělkého úvozu (původní cesty), ve vzrostlém lese. Jen malý kousek od 
něho, na opačné straně asfaltové silničky, skutečně začíná odbočka (dnes 
jenom pěšina) vedoucí k uvedenému místu s názvem Leština. Později si místní 
německé obyvatelstvo přeložilo název Kleštiny jako hinterm Zankholz, tedy snad 
„zadní klešťový les“ (die Zange = kleště, das 
Holz = dříví). Snad ony „Kleštiny“ mohly mít 

možná význam i jako klestí, klest. Ale opravdu 
se zdá pravděpodobnější, že šlo o udání směru 
k vesnici Leštině a s kleštěmi vůbec nic 
společného neměly. Název této vesnice, stejně 
tak jako od něho odvozený dnešní název 
V Lošinách, je spíše spojován s porostem keře 
lísky obecné (ve staročeštině lieska či léska = 
líska, potom tedy lésčina = lísčina, lískový 
porost, z toho pak líština nebo léština). Někteří 
historikové, domnívám se však, že nesprávně, 
pokládají ves Lescine ze zakládací listiny 
kláštera za Líšťany, které jsou nedaleko 
Touškova na Plzeňsku. Stejně tak jméno 

svobodného sedláka Crazen označují jako 
pozdější jméno Křižan. 

Foto: Kříž u Kleštin      

 Jenom na porovnání – podobné „proměny“ s názvem, jako jsou zde 
s uvedenými Kleštinami, znají i obyvatelé naší obce Vrbice s pojmenováním 
jednoho místa na katastru své obce. Jedná se o les, kudy se chodilo k potoku, 
kde se kosily louky, a sušilo seno pro vrchnost. Říkalo se proto tomuto místu 
„K Lukám“. Němci to ovšem přeložit neuměli, tak jednoduše si z tohoto názvu 
udělali po svém „Am Klug“. Ale po válce, v roce 1945, první čeští osadníci zase 
nerozuměli tomuto německému názvu, a tak ho jednoduše přejmenovali 
na název „V Klukách“, který se oficiálně používá dodnes i na mapách. 

 
Jiří Čechura 
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Český modrý mák má v našem regionu své historické místo 
 
 V únoru bylo v Úředním věstníku EU zapsáno označení Český modrý mák 
jako chráněné zeměpisné označení. Tímto krokem Evropská unie uznala náš 
mák jako výjimečnou evropskou potravinu. 
 Chráněné zeměpisné označení (CHZO), resp. v angličtině „PGI“ (Protected 
Geographical Indication), je značka, která identifikuje produkt pocházející 

z určitého místa, regionu nebo země a jehož danou jakost lze přičíst především 
tomuto zeměpisnému původu. 
 EU zná tři typy ochranných potravinářských známek. CHZO v současnosti 
má včetně máku 24 produktů, například Jihočeská niva nebo Štramberské uši. 
Dále pak Chráněné označení původu, kam spadá třeba Český kmín, Všestarská 
cibule nebo Žatecký chmel. Poslední je pak Zaručená tradiční specialita, 

kde jsou třeba Tradiční Špekáčky nebo Pražská šunka. 
 

Mák a Tachovsko 
 
 Mák (Papaver somniferum L.) se na území současné České republiky pěstuje 
a používá „od nepaměti“. Ještě na začátku 21. století se za nejstarší nález máku 
na území ČR považoval kopec Vladař u Žlutic. Ale díky archeologickým 
průzkumům při stavbách dálnic či velkých logistických center se naše poznání 
mění. Nyní místem nejstaršího nálezu na našem území je právě nedaleký 
Ostrov u Stříbra. Objevená zrnka máku datujeme do pozdní doby bronzové, 
tedy zkamenělá semínka jsou stará až 2800 let. 
 A tak mák se i u nás řadí mezi prastaré plodiny po boku pšenice jednozrnky 
a dalších druhů pšenic, ječmenu, hrachu, čočce, prosa a lnu. Právě výskyt lnu 

(Linum ssp.) je při archeologických průzkumech velmi častý. Len dal světu 
název esenciálních mastných kyselin. Dnes už víme, že v semenech máku 
je kyseliny linolové více (75%) než ve lněných semenech. 
 

CHZO (chráněné zeměpisné označení) Český modrý mák 
 
 Ale zpátky k Chráněnému zeměpisnému označení. Hlavním smyslem 
je rozlišit od sebe dva typy komodit, i když mají stejné jméno. 
Mák, který se pěstuje zejména v západní Evropě je mák technický. Cíleně se 
využívá pro farmaceutické účely a semeno se nesmí použít jako potravina, 
obsahuje mnoho morfinanových alkaloidů. Naproti tomu Český modrý mák, 

specifikovaný českou cechovní normou, je zcela jiných kvalit. Je to ze své 
podstaty potravina, která má své místo nejen v ČR a na Slovensku, ale také 
v Bavorsku, Rakousku, Maďarsku a dalších státech, které spojuje slovanská 
historie. Název Český modrý mák tak nyní nebude možné v rámci EU použít, 
pokud skutečně nebude původem z ČR. Evropská unie tak uznala 
jeho skutečnou kvalitu a prokazatelný zeměpisný původ. 
 Na rozdíl od jiných produktů s označením CHZO je pro mák výjimečné, že se 
vztahuje na veškerý modrosemenný mák vyprodukovaný v ČR, který splňuje 
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normy na potravinářské využití. Firmy v ČR tak nebudou muset pocházet 
z určitého regionu, jako je tomu například u Olomouckých tvarůžků 
nebo Třeboňského kapra. 
 Udělení evropské ochranné známky nejvíce pomůže nám všem - 
spotřebitelům. Ale také pomůže České republice na světovém trhu s mákem, 
protože tato známka nese s sebou jasně definovanou kvalitu. Již řadu let je ČR 
největším pěstitelem potravinářského máku na světě. Zhruba 85 % produkce 
se vyváží, zahraniční obchod přesahuje 1,3 mlrd. Kč, což více jak u chmelu. 
Nyní se Český modrý mák stal uznanou evropskou potravinou. Nás může navíc 
těšit, že kolébkou Českého modrého máku je právě Tachovsko. Ale čeká nás 
v této souvislosti ještě mnoho práce, abychom tento nový „makový titul“ 
pořádně zpropagovali a uvedli do života. 

 
Ing. Vlastimil Mikšík, Ph.d. 

Česká zemědělská univerzita v Praze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuhelnatělé zrnko máku z Ostrova u Stříbra je nejstarším dosud nalezeným v Čechách. 

V zemi vydrželo 2800 let. | Foto: ZIP Plzeň (Tachovský deník) 
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KULTURA 

 
Lidé od vedle – Jiří Čechura 
 
 Pana Jiřího Čechuru z Kladrub považují místní spoluobčané za žijící 
legendu. Pochází z rodiny venkovského obuvníka z Dolan u Plzně a do Kladrub 
se přistěhoval v roce 1961. Se svojí ženou Martou vychoval dva syny – Martina 
a Zdeňka. Ač mu do devadesátky chybí už jen pár let, je dle svých zdravotních 
možností stále velmi aktivní a činný nejen doma, ale i ve veřejném dění města. 
Rád se účastní nejrůznějších společenských akcí, nejraději má historické 
přednášky konané ve zdejším muzeu, s manželkou rádi navštěvují letní 
koncerty vážné hudby ve zdejší katedrále. 

 Pan Jiří je bývalý učitel biologie 
a chemie, roky byl též ředitelem 

kladrubské základní školy. Zdá se to 
na první pohled nepravděpodobné, ale 
právě odtud pramení počátky jeho zájmu 
o historii, o níž se do té doby absolutně 
nezajímal. V roce 1971 byl  jmenován 
vedoucím agitačního střediska, do jehož 
kompetence patřilo i vydávání 
kladrubského zpravodaje. Tehdy se 
rozhodl, že když už to musí dělat, bude si to dělat po svém, tak, aby byl 
zpravodaj zábavný a nebyl jen strohým zdrojem informací. Rozhodl se rozšířit 
zpravodaj o historii obce. Postupně začal čerpat informace z nejrůznějších knih, 

vyhledával všemožné články a ty 
ve zpravodaji otiskoval. Zanedlouho 
zjistil, že tento nápad se setkal 
s příznivým ohlasem a lidé ho 
žádali o další a další informace. 
O této době hovoří Jiří jako o době, 
kdy se stal historikem. I nyní je 
stálým přispěvatelem 
do novodobého kladrubského 
zpravodaje. Nikdo ze zdejších si ani 
neumí představit, že by v něm 

nenašel pár stránek o tom, jak se 
zde žilo v dobách dávno minulých. 

 Z dob, kdy byl pedagogem, stojí za zmínku také to, že jako první založil 
v Kladrubech oddíl basketbalu pro děti a stal se jeho trenérem. Nacvičoval se 
žáky školy oblíbená divadelní představení a organizoval pro ně pravidelná 

prázdninová stanování. Později se zaměřil především na přípravu žáků 
k různým olympiádám a soutěžím v biologii, chemii nebo historii. Jeho svěřenci 
dosáhli v této oblasti mnoha úspěchů nejen na úrovni okresu a kraje, ale i 
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v národních kolech. Výjimečnou reprezentaci Kladrub dokázal jeho 
přírodovědný oddíl Zlatý list ve stejnojmenné soutěži, z níž přivážel prvenství 
z celostátních kol několik let za sebou. 
 Při všech svých aktivitách napsal 
celou řadu knih o Kladrubech, Kostelci, 
Benešovicích, Lomu, Jivjanech nebo 
Hradci. K 900. výročí kláštera a města 
připravil více než čtyřsetstránkovou 
publikaci s textem a téměř 600 obrázky, 
fotografiemi a mapkami. Jeho 
posledním dílem je rovněž rozsáhlá 
kniha s názvem Historie Norimberské 
a Řezenské cesty na území západních 

Čech. Při křtu této knihy nezapomněl 
pan Jiří poděkovat právě oběma svým 
synům za pomoc a manželce za podporu. 
 Jiří Čechura je i s celou svojí rodinou v Kladrubech velmi oblíbený. 
I přes svoje obrovské znalosti a dovednosti je vždy skromný, nenáročný a vše, 
co mu život přináší ať už v dobrém či zlém přijímá s nejhlubší pokorou. Zato se 
mu dostává od místních patřičného respektu a úcty. 

 Jiří Čechura i jeho hodná paní Marta 
mají neobvykle vřelý vztah nejen k synům, 
ale i ke svým třem vnoučatům. Právě 
s těmi tráví spoustu času a vypráví jim 
zážitky z mládí, ale především právě 
z historie milovaných Kladrub. Vede je 

k tomu, aby některé z nich šlo jednou 
v jeho šlépějích a Kladrubští se i nadále 
dozvídali nové a nové věci z kladrubské 
historie. 

 Ani v současné době pan Čechura nezahálí. Pomohl se zpracováním textu 
informačních tabulí pro obce Láz, Vrbici, Milevo, Tuněchody a Brod s Výrovem. 
Podílel s také na sepsání „vzkazu do budoucna“, který byl umístěn do báně 
věžičky na opravované střeše někdejšího kladrubského špitálu. 
 

Monika Šavlová 
Foto: Monika Šavlová, archiv Čechurovi 
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Zveme Vás… 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

MŠE SVATÁ 
KE CTI PANNY MARIE 

 

16. května od 12:00, 
kostel Nanebevzetí 

Panny Marie 
 

Mše ke Cti Panny Marie a svátku sv. 
Jana Nepomuckého. 

 
 
 

 
 
 
 

HISTORICKÝ 
JARMARK 

 

22. května 
od 10:00, Sulanův statek 

 
Šermířská a taneční vystoupení, 

gotická a renesanční hudba, 
divadelní představení, dobové stánky 

s rozličným zbožím i občerstvení. 
 

 
 



KULTURA                     2/2021 

 

 

37 

 

 

NOC KOSTELŮ 
 

28. května 
kostel Nanebevzetí Panny Marie 

a kostel sv. Jakuba 
 

Zahájení programu od 18:00 v klášterním kostele 
Nanebevzetí Panny Marie a od 20:00 v kostele 

sv. Jakuba na náměstí. 
 
 

 
 
 

DEN DĚTÍ 
 

30. května od 14:00, „plácek“ 

před paneláky v Kostelní ulici 
 

Připraveny jsou soutěže, střelba, házení na 
panáky, hasičské soutěže, nafukovací atrakce, 

hry, zábava, dobroty… 
 
 

 
 
 

KÁCENÍ MÁJE 
 

30. května od 18:00, „plácek“ před paneláky 

v Kostelní ulici 
 
 
 

MŠE SVATÁ 
KE SLAVNOSTI TĚLA A KRVE PÁNĚ 

 

6. června od 12:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 

V klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie slouží P. Miroslav Martiš. 
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SLUNOVRAT 
 

19. června od 17:00, Sulanův statek 
 

Tradiční akce – koncert, tanec a ohňové vystoupení… 
Občerstvení zajištěno. 

 
 

 
 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ 
 

22. června od 18:00, sál muzea 
 

V programu vystoupí žáci ZUŠ ve hře na klavír, 
flétny, kytary a klávesy. 

 
 
 

Připravované akce na měsíce červenec a srpen 2021 
 

3. 7. od 17:00 Dětská diskotéka 
11. 7. od 12:00 Mše svatá ke sv. Benediktovi 
17. 7. od 18:00 KLADRUBSKÉ LÉTO – 1. koncert 
23. 7. od 21:30 Letní kino 
24. 7. od 18:00 KLADRUBSKÉ LÉTO – 2. koncert 
30. 7. od 21:30 Letní kino 

30.-31. 7. od 19:00 Monastýrování 
31. 7. od 18:30 Hradozámecká noc 
31. 7. od 18:00 KLADRUBSKÉ LÉTO – 3. koncert  

   
6. 8. od 15:00 Letní kino 
7. 8. od 21:30 KLADRUBSKÉ LÉTO – 4. koncert 

13. 8. 
14.-15. 8. 

od 17:00 
od 13:00 

VERNISÁŽ – Fotografové a výtvarníci 
Pouť 

15. 8. 

20. 8. 
21. 8. 
27. 8. 
28. 8. 

od 11:00 

od 21:30 
od 17:00 
od 21:30 
od 14:00 

Mše k Nanebevzetí Panny Marie 

Letní kino 
Opékání buřtů 
Letní kino 
Ahoj prázdniny 

 

 

Akce budou uskutečněny dle dalšího vývoje situace. Děkujeme za pochopení. 
 

Jiří Šmahel 
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BLAHOPŘEJEME 

 
V měsíci květnu a červnu 2021 se dožijí významného životního jubilea tito naši 
občané: 

 
Květen: 
Dusík Jan, Kladruby 
Fáčová Stanislava, Kladruby 
Turková Marta, Kladruby 
Zezula Eduard, Kladruby 
Timura Stanislav, Kladruby 
Štěrbová Svatava, Kladruby 

Slabyhoudek Zbyněk, Kladruby 

Kašparová Marie, Kladruby 
Demjanová Jana, Kladruby 
Budín Vítězslav, Kladruby 
Pospíchalová Zdeňka, Kladruby 
Zezulová 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 

 
 

Červen: 
Petráň Pavel, Kladruby 
Krebs František, Kladruby 
Kožnar Václav, Kladruby 
Kajerová Libuše, Kladruby 
Mašek Alois, Kladruby 
Krásný Jiří, Kladruby 

Duspiva Jan, Kladruby 
Horáková Alena, Kladruby 
Horáček Václav, Milevo 
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POEZIE Z KLADRUB 

 
 
 

 
Májový čas 

 
Jak krásný čas je právě v máji, 

kdy všechno kvete, kypí v naději 
a nový život, který láska tají, 

přichází na svět trochu později. 
 

Všude jsou květy, vůně, včelky, 
kam oko pohlédne, všude je ráj 
a ptačí trylky, lásky učitelky, 

obklopí mysl, jásavý máj. 
 

Řeky i lesy jsou zmámeny májem 
i pole procitla v radostný čas, 

příroda celá stala se rájem 
a v lidech štěstí probudí zas. 

 
Blanka Krýslová
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VÍTE, ŽE… 

 
…jsme vyměnili písek v pískovišti v Zadní a Revoluční ulici. 
 
…jsme nechali osázet květníky jiným dodavatelem, který vysadí 
i tzv. květinovou louku, kde bude 40 liliových cibulí na m2 a následně po jejich 
odkvětu zde budou vyseta semena lučních květů tak, aby tato plocha kvetla 
od května do konce září. Tento záhon bude před čp. 296 ve Stříbrské ulici. 
 
...jsme nechali upravit přímý přístup na in-line dráhu a tím i zamezili vjezdu 
vozidel. 
 

…dobrovolní hasiči začali s drobnými stavebními úpravami hasičárny. Práce 
provádí ve svém volném čase. Materiál hradí město. 
 
…do kontejnerů na bioodpad nepatří větve. Tyto způsobují problémy 
při následném zpracování. Větve můžete uložit vedle těchto kontejnerů. 
 
…proběhl úklid odpadků v Brodě a Vrbici. V Kladrubech ho provedla 
paní Maryšková se sousedy z Okružní ulice. Více viz předchozí články. 
 
...je již v provozu městská knihovna (út 15-17, čt 12-17). 
 
...byl opraven propadlý kanál na návsi ve Vrbici. 
 
...byla provedena dezinfekce společných prostor domu s pečovatelskou službou 
v Kladrubech. 
 
…splatnost poplatků za psy, pozemky apod. je do 31.05.2021. Tyto poplatky je 

možné uhradit na účet města Kladruby č. ú. 20024704/0600 s uvedením 
variabilního symbolu Vašeho příjmení (nebo možno uvést do poznámky). 
 
…nám byli na letní sezónu přiděleni z úřadu práce 3 pracovníci pro technické 
služby. 
 
...byly provedeny výspravy povrchu komunikací mezi obcemi Láz a Vrbice 

u Stříbra a na výjezdu z Brodu na Výrov. 
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Jak na výsadbu stromů na vlastním pozemku 
 

 Plánujete sázet stromy? Poradíme vám, jak začít a na co si dát při výsadbě 
pozor. 
 Ještě před výsadbou byste si měli ujasnit řadu věcí, například, k čemu má 

daný pozemek sloužit a jak moc se o něj a o zeleň plánujete starat. Představit 
si, jaký bude strom v dospělosti i jaký bude mít vliv na své okolí. Každá dřevina 
má totiž specifické nároky. Některé preferují vyšší vlhkost, jiné jsou 
suchomilné, či světlomilné. To vše je při navrhování potřeba zohlednit. 

Pozor na invazivní a jedovaté druhy 
 Pokud se na pozemku pohybují děti, neměli byste zde vysazovat jedovaté 
druhy, konkrétně třeba tis. Zvýšenou pozornost výběru druhů by měli věnovat 
také alergici. Pyly lísky, břízy, olše, či vrby jsou silné alergeny a na jaře by si 

zahrady moc neužili. Zamyslet byste se měli i nad tím, zda se výsadba 
do daného místa hodí z širšího kontextu. Například akát, který pochází 
ze Severní Ameriky, se v podmínkách České republiky velmi dobře šíří 
a vytlačuje původní druhy. Sázet do krajiny nepůvodní druhy je tedy 
nevhodné.  

Souhlas souseda (ne)třeba 
 Při plánování výsadby musíte dbát také na to, aby byly dodrženy všechny 
zákonné povinnosti. Občanský zákoník říká: „Nestanoví-li jiný právní předpis 
nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající 
obvykle výšky přesahující 3 metry jako přípustná vzdálenost od společné 
hranice pozemků 3 metry a pro ostatní stromy 1,5 metru." Z toho vyplývá, 
že váš pozemek musí být dostatečně široký, aby nebyla tato povinnost 
porušena. Případně si musíte zajistit souhlas vlastníků okolních pozemků. 

Jak na výsadbu ve velkém 
 Příprava výsadby ve větším měřítku vyžaduje peníze a čas. Ucelené 
informace o tom, co organizace takové výsadby obnáší, včetně odkazů 
na finanční zdroje, najdete na webu sazimebudoucnost.cz. Tam si můžete 
stáhnout i podrobné manuály, jak stromy sázet a jak o ně po výsadbě pečovat. 
Na webu najdete také informace o možnostech finanční podpory výsadeb. 

Každý strom se počítá 
 Vysazené stromy je dobré evidovat. K tomu slouží centrální registr stromů 
na webu Sázíme budoucnost. Zaregistrovat do něj výsadbu může každý, 
kdo od roku 2019 vysadil stromy mimo les. Po zaregistrování se strom přidá 
na interaktivní mapu a započítá se mezi nové stromy vysazené v naší krajině 

a v obcích. 
 Díky tomu získáváme unikátní přehled o druzích a počtech stromů 
vysazených v ČR a můžeme měřit dopad společného úsilí všech, kdo sází 
stromy. Na celonárodní úrovni neexistují žádné souhrnné přehledy o kácení 
a sázení stromů. Registrace nově vysazených stromů je proto velmi důležitá. 
 

Anna Poledňáková 
PR koordinátorka iniciativy Sázíme budoucnost 

https://www.sazimebudoucnost.cz/
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