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SLOVO ÚVODEM 

 
Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje, 

konečně po chladném květnovém období přišlo tolik očekávané teplo a léto. 
Přesto však stále všichni musíme dodržovat omezení a nařízení vlády se stále 
trvající covidovou situací. Snad alespoň nyní, dle statistik, se situace zlepšuje a 
věřme, že ve spojení s očkováním již žádná další vlna epidemie nepřijde. 
Alespoň to někteří odborníci tvrdí… 
 Nyní s lehkým rozvolňováním pravidel a různých omezení jsme se již mohli 
setkat při Spanilé jízdě, která probíhala na in-line dráze. Ačkoli pořadatelem 
této akce se uvádí Komise pro mládež, školství a kulturu, tak ve finále celá 

organizace zůstala na předsedkyni této komise paní Evě Pomyjové společně 

s paní Blaženou Šálovou. Tímto jim děkujeme za zvládnutí cca 50 účastníků 
této akce. 
 Také jsme se již mohli setkat na Sulanově statku, kde proběhla tradiční akce 
Slunovrat. Na této akci jsme také tradičně zmokli, což ale vůbec nepřimělo 
k přerušení svého vystoupení břišní tanečnice Shahinez, které nám 
bez sebemenšího zaváhání předvedly své vystoupení i v silném dešti. I dudák 
Scotti pak přišel zahrát pod stan, kde seděli promoklí návštěvníci. Celkově všem 
účinkujícím, stánkařům i návštěvníkům patří dík, že vydrželi tu nepřízeň počasí 
a nevzdali se. 
 V prostorách zahrady kladrubského kláštera ve stejný den proběhlo po 
prudkém dešti a vichru vystoupení tří tanečnic z formace POCKETART. 
Představení s názvem Treatment of remembering (Procedura rozpomínání) 
proběhlo v rámci festivalu Tanec Praha. 

 
 Po loňské pauze samozřejmě letos znovu pracujeme na přípravě pouťových 
oslav, Kladrubského léta, letního kina a dalších akcích. Sledujte facebook, web 
města a ostatní naše komunikační prostředky (např. hlášení, plakátovací 
plochy), kde se vždy dozvíte aktuální informace. 
 V letním kině na Sulanově statku budou k vidění vždy ve 21:30 hod. filmy: 
23.7. Princezna zakletá v čase, 30.7. Štěstí je krásná věc, 27.8. Matky. O 
dalších filmech v termínech 6.8. a 20.8. si právě rozhodujete vy hlasováním 
na facebooku a e-mailem, telefonicky nebo osobně na městském úřadu do 25.7. 
Na výběr je z filmů: Pelíšky, Špunti na vodě, Dvě nevěsty a jedna svatba, Chata 
na prodej, Ženská pomsta, Bourák. Vstupné 50 Kč, jídlo a pití zajištěno, 

židličku si vezměte s sebou. 
 Stále probíhají stavební práce v Kostelní ulici. Zhotovitel vzhledem 
k neočekávaným skutečnostem posunul dokončení opravy do konce července. 
Obyvatelé Kostelní ulice tak musí o měsíc déle počkat, než opět plně budou 
moci využívat komunikace kolem svých obydlí 
 Zároveň jsou v plném proudu i další větší či drobné opravy: 

 havarijního stavu hrází rybníků a jejich odbahnění v Milevě a Lázu 

 božích muk v Tuněchodech 
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 křížku u Lázu 

 poslední části střechy budovy Husova čp. 6, Kladruby – bývalý špitál 

 fasády a vnitřku kapličky ve Vrbici 

 rybníku ve Vrbici - v průběhu prázdnin bude vypuštěn a dojde 
k rekonstrukci a odbahnění 

 Stále probíhá jednání ohledně zajištění zhotovitele staveb Oprava střechy ZŠ 

nad tělocvičnou a jídelnou a na výstavbu přístřešku na Sulanově statku. 
Jedná se o velmi komplikované a z různých oborů sestávající se práce. 
Věříme, že na obou akcích ještě letos budou práce zahájeny. 
 Jistě jste již zaznamenali, že probíhá připomínkové jednání k revitalizaci 
našeho náměstí. Na posledním jednání zastupitelstva města představili oslovení 
architekti dvě varianty možného řešení. Tyto návrhy jsou stále ještě vystaveny 
k nahlédnutí a k připomínkování v místním muzeu. Pro srovnání je zde i 

původní studie z roku 2016, s jejímž zněním se stávající vedení města 
neztotožňuje. Jakékoli náměty, návrhy či připomínky můžete zaznamenat přímo 
do předložených výkresů, nebo je pošlete e-mailem na starosta@kladruby.cz. 
V případě, že k návrhům budete požadovat vysvětlení, neváhejte nás 
kontaktovat. Dotazy předáme odborníkům zpracovatelům. 
 Závěrem Vám přejeme příjemné letní dny s příjemnými teplotami, 
bezproblémovou dovolenou a dětem úžasné prázdniny plné zážitků. 
 

  Hana Floriánová           Matěj Havránek 
  starostka města             místostarosta města 
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 

 

Zasedání rady města ze dne 14.04.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zápis č. 21/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

dne 17.03.2021 

 Návrh řešení suchého poldru v Kladrubech. Zadavatel Státní pozemkový 

úřad, zhotovitel projektové dokumentace – Vodohospodářský atelier 
s.r.o., Růženec 54, Brno 644 00 

 Žádost manž. M. Kladruby o vyjádření ke stavbě přístřešku 

pro 2 automobily na části pozemku p.p.č. 143/4 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra. Nutno doplnit podání o bližší popis stavby 
 

Rada města schválila: 
 

 Cenovou nabídku a následné objednání vykonání autorského dozoru při 
realizaci stavby „Kladruby ulice Kostelní“. Zhotovitel – 
Ing. Martina Pavlíková, Slovanské údolí 313/71, Plzeň 318 00, 
IČ 88204154 za cenu 99.100,- Kč včetně DPH 

 Dotace zájmovým organizacím z rozpočtu města Kladruby na rok 2021 

 Předložený návrh na provedení nutných oprav v nebytovém prostoru 

v čp. 89, náměstí Republiky, které město Kladruby pronajalo za účelem 
poskytování služeb. Město uhradí opravy do max. výše 20.000,-Kč 
vč. DPH a práce 
 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017570/SOBS VB/1 
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. 1861 v k.ú. Brod u Stříbra, 
rozsah věcného břemene 176,1 m2. Výše jednorázové úhrady 26.000,-
Kč + DPH 

 ZM schválit Rozpočtové opatření č. 2, které vychází z plnění rozpočtu 

města za 1.Q/2021 
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Rada města neschválila: 
 

 Objednání knihy leteckých fotografií České hrady a zámky z nebe – 

Západní Čechy, kdy každý hrad i zámek bude doplněn v knize pověstí, 
která se k němu vztahuje. Cena za 20 knih + ¼ strany textu o obci 
7.980,-Kč bez DPH, nebo 70 knih + zdarma celá strana o obci za cenu 
27.930,- Kč bez DPH 
 

Zasedání rady města ze dne 28.04.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zápis č. 22/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

dne 14.04.2021 

 Poděkování organizace Hospic Sv. Jiří, o.p.s., Tachov 347 01, náměstí 
Republiky 70, za poskytnutí příspěvku ve výši 5.000,- Kč od města 
Kladruby 

 Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Stavební 

úpravy střešního pláště objektu tělovýchovy a stravování ZŠ Kladruby“ 
z důvodu neobdržení žádné nabídky 

 Rozhodnutí o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Rozšíření 

výstavních ploch – Sulanův statek“ z důvodu obdržení jen jedné cenové 
nabídky a to jen na část c) Elektroinstalace 

 Oznámení o skončení platnosti Smlouvy o provozování lunaparků ze dne 

21.06.2018 z důvodu úmrtí dosavadního provozovatele. Oznamovatel – 
Z. H., Praha 4 

 Žádost o uzavření Smlouvy o provozování lunaparků s poskytovatelem – 
Zdeněk Holzknecht, Pod Sady 160/22, Praha 4, 143 00, IČ 74253590. 

Předmětem smlouvy je zajištění pouťových atrakcí. Rada města 
požaduje předložení seznamu možných atrakcí včetně fotek, aby bylo 
jasné, o jakou atrakci se jedná 
 

Rada města schválila: 
 

 Přidělení bytu č. 18 v DPS v Kladrubech paní L. K., Kladruby 
(žádá o výměnu bytu se sprchových koutem) 

 Přijetí účelové dotace na akci „Vybudování přístřešku pro uskladnění 

historické zemědělské techniky“ ve výši 260.000,- Kč. Poskytovatel – 
Krajský úřad Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň 306 13 

 Cenovou nabídku a následné objednání zhotovení nového dětského hřiště 

pro Mateřskou školu v Kladrubech. Zhotovitel – 4soft s.r.o., 
Krkonošská 625, Tanvald 468 41, za cenu 490.472,29 Kč včetně DPH 

 Zveřejnění výzvy k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu 

na „Optimalizace vodního režimu MNV na p.p.č. 31 – Vrbice u Stříbra“ 
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včetně příloh – zadávací dokumentace, návrh Smlouvy o dílo 
a seznamem uchazečů k obeslání 

 Uzavření pozemkové nájemní smlouvy na část p.p.č. 185/1 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra o výměře 350 m2 za cenu 0,50 Kč/m2 s platností 
od 01.05.2021 do 31.12.2023 mezi městem Kladruby, náměstí 
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a M. Ř., Kladruby 
 

Rada města neměla námitek: 
 

 Pro umístění přístřešku pro 2 osobní automobily na pozemku p.p.č. 

143/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Žadatel – J. a H. M., Kladruby 
 

Rada města schválila zveřejnění záměru: 
 

 Pronájmu p.p.č. 1955 v k.ú. Kladruby Brod u Stříbra o celkové výměře 

1187 m2 
 

Zasedání rady města ze dne 12.5.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zápis z 1. kontrolního dne na stavbě „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ 

ze dne 15.04.2021 

 Zápis z 2. kontrolního dne na stavbě „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ 

ze dne 29.04.2021 

 Výsledky rozboru půdy v obci Brod u Stříbra na st.p.č. 82/1 v k.ú. Brod 

u Stříbra. Na základě požadavku města předloženo vlastníkem 
pozemku K.Š., Stříbro 
 

Rada města schválila: 
 

 Přidělení bytu 2+1 v DPS v Kladrubech v tomto pořadí: 
o V. Z., Stříbro a L. Z., Stříbro 
o J. a J. P., Bor 

 Prodloužení nájemní smlouvy na byt. Nájemce – R. K., Kladruby 

od 01.06.2021 do 31.12.2021 

 Vyřazení automatické pračky ZANUSSI z evidence majetku ZŠ Kladruby 

pořízené v roce 2005 

 Využívání hřiště s umělým povrchem v Kladrubech a venkovní 

horolezecké stěny pro činnost zájmových útvarů DDM Stříbro (zájmové 
kroužky dětí z Kladrub a okolí) v období od 10.05.2021 do 11.06.2021 
a to zdarma. Žadatel – Dům dětí a mládeže Stříbro, Masarykovo 
náměstí 17, Stříbro 349 01, IČ 48326640 
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 Uzavření Smlouvy o dílo č. 13/2021 na akci „Oprava ulice Kostelní, 
Kladruby“ se zhotovitelem - STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice 
158 00 Praha 5, IČ 60838744. Předmětem dodatku je výměna 
stávajícího veřejného osvětlení v Kostelní ulici v Kladrubech za cenu 
539.766,- Kč bez DPH 

 Vydání povolení k užívání veřejného prostranství před cukrárnou 

na náměstí Republiky 30, Kladruby za účelem umístění stolků a židlí 
na dobu od 17.05.2021 do 30.09.2021 za stejných podmínek jako 
v uplynulém roce, dodržování platných opatření proti šíření nákazy 
koronaviru. Žadatel Hana Zdvihalová, Hřbitovní 231, Kladruby 349 61, 
IČ 41640411 

 Vydání povolení k užívání veřejného prostranství před restaurací 

U Koruny, Revoluční čp. 80, Kladruby  za účelem umístění stolků 

a židlí na dobu od 17.05.2021 do 30.09.2021 za stejných podmínek 
jako v uplynulém roce, dodržování platných opatření proti šíření 
nákazy koronaviru, využívání max. do 22:00 hodin Žadatel 
Martina Švarcová, Zadní 355, Kladruby 349 61, IČ 03759172 

 Vydání povolení k užívání veřejného prostranství za restaurací U Koruny, 

Revoluční čp. 80, Kladruby za účelem umístění 3 ks stolků a židlí 
z důvodu vytvoření malé letní zahrádky na dobu od 17.05.2021 
do 30.09.2021 za podmínek dodržování platných opatření proti šíření 
nákazy koronaviru, využívání max. do 22:00 hodin. Žadatel 
Martina Švarcová, Zadní 355, Kladruby 349 61, IČ 03759172. Poplatek 
bude stanoven dle platné obecně závazné vyhlášky obce Kladruby 

 Smlouvu o dílo č. 549-20-2021 na akci „Plocha s povrchem SmartSoft 

a s herní sestavou TEWIKO – 1. etapa“ umístěné na zahradě 
MŠ Kladruby. Zhotovitel 4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald 468 41, 
IČ 28703324, cena 405.349,-Kč bez DPH, celkem 490.472,29 Kč 
vč. DPH, investor město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 
349 61, IČ 00259888 
 

Rada města neměla námitek: 
 

 K provedení výstavby nových zemních kabelů nízkého napětí v ulici 

Milevská  čp. 407 pro navýšení odběru elektrické energie, dotčený 
pozemek část p.p.č. 2554 v k.ú. Kladruby u Stříbra ve vlastnictví města 
s tím, že upozorňujeme na vedení sítí společnosti AgNET. Žadatel – 

ProjektEL s.r.o., Masarykova 436, Klatovy 339 01, IČ 28044711 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Stavební úpravy 

rodinného domu“ čp. 4 v Brodu u Stříbra na p.p.č. 33 v k.ú. 
Brod u Stříbra. Žadatel – P. K., Praha 6 

 K předložené projektové dokumentaci „Novostavba rodinného domu 
na p.p.č. 2493/6“ v k.ú. Kladruby u Stříbra včetně výstavby opěrné zdi 
s upozorněním na podzemní vedení el.en. a umístěný el. pilíř na hranici 
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pozemku p.p.č. 2493/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Investor P. V., 
Stříbro a P. S., Kladruby 
 

Rada města schválila zveřejnění záměru: 
 

 Pronájmu části p.p.č. 2375 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 
200 m2 (část 7) 

 Pronájmu části p.p.č. 2375 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře 

200 m2 (část 8 
 

Zasedání rady města ze dne 26.05.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zápis z 3. kontrolního dne na stavbě „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ 
ze dne 13.05.2021 

 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání předložený 

a vypracovaný ředitelkou Mateřské školy v Kladrubech 
Pavlínou Tvrzovou, Husova 297, Kladruby 349 61 

 Žádost o podporu pro zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb 

v Plzeňském kraji. Žadatel – Clementas Janovice s.r.o. centrum 
pro seniory, Rozvojová zóna 504, Janovice nad Úhlavou 340 21 
 

Rada města schválila: 
 

 Organizační zabezpečení zastupitelstva na den 16.06.2021 

 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 02/2021 – „Oprava ulice 
Kostelní, Kladruby“ se zhotovitelem STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 
Jinonice, Praha 5 158 00, IČ 60838744. Předmětem dodatku 
je odvodnění a přípojky bytových domů Kostelní 261 – 265 a oplocení 
Sulanova statku za cenu 692.432,73 Kč bez DPH 

 Dodavatele Antonín MORAVEC – FLIMO, Zaječovská 224, Komárov 

267 62, IČ 45081972 na veřejnou zakázku „Optimalizace vodního 
režimu MNV na p.p.č. 31 – Vrbice u Stříbra“ s nejnižší cenovou 
nabídkou 1.199.703,67 Kč bez DPH. Vybranému dodavateli bude 
zasláno oznámení o výběru 

 Uzavření Smlouvy o dílo č. 12/2021 po předchozím schválení 

(radou města) výběru zhotovitele na akci „Optimalizace vodního režimu 
MNV na p.p.č. 31 – Vrbice u Stříbra“ za cenu 1.199.703,67 Kč bez DPH. 
Zhotovitel – Antonín MORAVEC – FLIMO, Zaječovská 224, Komárov 
267 62, IČ 45081972 

 Cenovou nabídku a následné objednání technického dozoru investora 

a autorského dozoru na akci „Optimalizace vodního režimu MVN 
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na p.p.č. 31 – Vrbice u Stříbra“ za cenu 34.700,- včetně DPH. Zhotovitel 
– Jaroslav Zabloudil, DiS., Na Vinici 1657, Stříbro 349 01, IČ 71959203 

 Cenovou nabídku a následné objednání administrace podání žádosti 
o dotaci za cenu 22.000,- Kč bez DPH + další činnosti týkajících se 
dotace na akci „Výstavba chodníku při silnici III. třídy v Kladrubech, 
část Brod u Stříbra“. Zhotovitel – TNT Consulting s.r.o., 
Dobronická 1257, Praha 4 148 00, IČ 25528114 

 Přidělení bytu v DPS M. S., Tachov  

 Výzvu k podání cenové nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu 

na stavební práce zadávané v uzavřené výzvě na akci „Tuněchody 
u Stříbra – připojení vodního zdroje HV-1 na objekt ATS“ včetně příloh 
(zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo) 

 Uzavření Mateřské školy v Kladrubech, Husova 297, Kladruby 349 61, 

IČ 60611642 v době letních prázdnin v období 26.07.2021 – 
13.08.2021 

 Cenovou nabídku a následné objednání přívěsu D-TPS-1,8t B (barva 

červená) + síťová nástavba (výška 500 mm) + zakládací klíny plastové 
2 ks za cenu 64.000,- Kč bez DPH + doprava. Dodavatel – Dýnek – 
Kovovýroba, Stranná 46, Žirovnice 394 68, IČ 13527142 

 Cenovou nabídku a následné objednání 3 ks svodidel za cenu 8.436,41 
bez DPH včetně dopravy. Dodavatel – BEST a.s., Závod Polerady – Most, 
434 02, IČ 25201859 
 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené dokumentaci pro vybudování ČOV a napojením 

do kanalizace u rodinného domu v obci Láz. Žadatel – D. B., Stříbro 
 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit Rozpočtové opatření č. 3/2021 

 

Zasedání rady města ze dne 09.06.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zápis ze 4. kontrolního dne na stavbě „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ 

ze dne 27.05.2021 

 Zápis č. 23/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

dne 26.05.2021 

 Žádost o zřízení cesty přes pozemky ve vlastnictví města p.p.č. 32/3, 

32/19, 191/2, 191/5 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem vstupu 
na zahradu žadatele z důvodu budoucího záměru výstavby RD. Žadatel 
– A. Č., Kladruby 
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 Žádost o možnost přístupu na pozemky – zahrady, a to zřízením cesty 
přes pozemky ve vlastnictví města p.p.č. 32/3, 32/19, 191/2, 191/5 
vše v k.ú. Kladruby u Stříbra na pozemky ve vlastnictví žadatelů A. Č., 
Kladruby, J. Z., T. D. V., J. K. 

 Odpověď firmy STAMOZA s.r.o., Vrázova, 2429/7, Cheb 350 02, 

IČ 45358800 na urgenci města Kladruby ohledně řešení provedení 
oprav poruch částí vozovky – Dopravní infrastruktura v lokalitě 
Kladruby západ I. etapa. Termín oprav bude sdělen do 16.06.2021 

 Dva návrhy řešení Revitalizace centrální části města - náměstí a část 

přilehlé ulice Kostelní v Kladrubech předložené společností 
AVE architekt, a.s., Plzeň, IČ 61779997. S předloženými návrhy budou 
následně seznámeni zastupitelé města 
 

Rada města schválila: 
 

 Uzavření Smlouvy o provozování lunaparků mezi objednavatelem – Město 

Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 
a provozovatelem – Zdeněk Holzknecht, Pod Sady 160/22, Praha 4 – 
Modřany 143 00, IČ 74253590 

 Cenovou nabídku a následné objednání provedení auditu bezpečnosti 

pozemních komunikací a výpočet intenzity vozidel jako součást dokladů 
pro podání žádosti o dotaci na akci „Chodník pro pěší Brod u Stříbra“. 
Zhotovitel – FanIT s.r.o., Kublov 210, Kublov 267 41, IČ 28250737 
za cenu 29.040,- Kč včetně DPH 

 Prodloužení platnosti nájemní smlouvy na byt č. 1, Zadní 353, Kladruby 
od 01.08.2021 do 31.07.2022; nájemce – Z. L., Kladruby 

 Zařazení žádosti A. Č., Kladruby do seznamu žadatelů o zahrádku 

 Uzavření pozemkové nájemní smlouvy na část p.p.č. 2375) v k.ú. 

Kladruby u Stříbra o výměře 200 m2 za cenu 0,50 Kč/1m2/rok 
s platností od 15.06.2021 do 31.12.2023 mezi městem Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a J. P., Kladruby 

 Uzavření pozemkové nájemní smlouvy na část p.p.č. 2375 v k.ú. 

Kladruby u Stříbra o výměře 200 m2 za cenu 0,50 Kč/1m2/rok 
s platností od 15.06.2021 do 31.12.2023 mezi městem Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a I. N., Kladruby 

 Uzavření pachtovní smlouvy na p.p.č. 1955 v k.ú. Brod u Stříbra 

o výměře 1187 m2 za cenu 0,30 Kč/m2/rok s platností od 15.06.2021 

do 31.12.2023 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a J. Č., Stříbro 

 Využití veřejného prostranství v blízkosti domu v Husově ulici č.p. 18 
v Kladrubech k postavení lešení z důvodu nátěru fasády a výměny 
okapu na dobu od 07.06.2021 do 21.06.2021. Případné škody 
na chodníku budou odstraněny žadatelem na jeho náklady a chodník 
bude řádně zabezpečen tak, aby nedošlo k ohrožení osob. Žadatel – 

O. P., Kladruby. Od poplatku dle OZV č. 5/2019 je žadatel osvobozen 
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 Znovuzveřejnění výzvy k podání nabídky ve veřejné zakázce malého 
rozsahu na akci „Rozšíření výstavních ploch – Sulanův statek“ včetně 
zadávacích podmínek a dalších příloh 
 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného 

majetku do vlastnictví obce. Převodce – Česká republika – Ministerstvo 
financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1, IČ 00006947, nabyvatel – Město 
Kladruby, náměstí Republiky 89, 349 61 Kladruby, IČ 00259888. 
Pozemky v k.ú. Kladruby u Stříbra - p.p.č. 202/43 o výměře 1417 m2, 
p.p.č. 202/20 o výměře 127 m2, p.p.č. 2185/2 o výměře 15 m2, p.p.č. 
2185/3 o výměře 6 m2, p.p.č. 2231 o výměře 231 m2, p.p.č. 2232 

o výměře 477 m2, p.p.č. 2233 o výměře 9 m2. Pozemky v k.ú. Milevo – 
p.p.č. 1940/1 o výměře 584 m2, p.p.č. 1950/1 o výměře 709 m2, p.p.č. 
1950/5 o výměře 3959 m2. Pozemky v k.ú. Tuněchody u Stříbra – p.p.č. 
179/21 o výměře 614 m2, p.p.č. 1444 o výměře 48 m2 

 ZM schválit neuplatnění věcného břemene jako předkupního práva města 

Kladruby k p.p.č. 580/150 a p.p.č. 580/147 vše v k.ú. Kladruby 
u Stříbra (pozemek určený k výstavbě RD Kladruby, lokalita západ 
II. etapa), kdy stávající vlastník předmětných pozemků J. S., Stříbro 
předložil kupní smlouvu s koupěchtivým A. Š., Kladruby a M. P., 
Kladruby a to za stejnou cenu, za jaký pozemek nabyl do vlastnictví + 
2.000,- Kč, které hradil za vklad práva do katastru nemovitostí. 
V předložené kupní smlouvě jsou převzaty „Práva a povinnosti 
smluvních stran“ (pozemek určený k výstavbě RD, ukončení výstavby 
RD včetně smluvní pokuty) 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 

č. IV-12-0013400/VB/1 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 st.p.č. 43, p.p.č. 58/1, 
p.p.č. 780, p.p.č. 797/1, st.p.č. 6/1, p.p.č. 797/3 v k.ú. Vrbice 
u Stříbra, rozsah věcného břemene 141 m2. Výše jednorázové úhrady 
1.000,- Kč + DPH  
 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci  k výstavbě rodinného domu 

na p.p.č. 2493/29 v k.ú. Kladruby u Stříbra, lokalita západ II. etapa. 
Investor M. K., Stříbro 
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Zasedání zastupitelstva města ze dne 28.04.2021 
 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 
 

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

dne 24.02.2021 

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

dne 17.02.2021 

 Zápis č. 21/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 
dne 17.03.2021 

 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2020 

– nebyly zjištěny chyby a nedostatky 
 

Zastupitelstvo města schválilo: 
 

 Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění 

usnesení 

 Střednědobý výhled rozpočtu města Kladruby pro roky 2021 – 2025 

 Účetní závěrku za rok 2020 kdy posoudilo: 

o Úplnost podkladů účetní závěrky 
o Soulad podkladů účetní závěrky 
o Kontrolní zjištění 

Předložená účetní závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných 
požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace 
účetní jednotky města Kladruby. 
ZM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2020 

 Závěrečný účet města Kladruby za rok 2020 v předloženém znění včetně 

zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok 
2020 a to bez výhrad 

 Rozpočtové opatření č. 2/2021 

 Název nové ulice „Návětrná“ vzniklé realizací stavby „Technická 

a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ II. etapa“  

 Název nové ulice „Kohnova“ v části obce Pozorka a to pro nemovitosti 
od č.p. 35 k č.p. 16 

 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  

 Odkoupení části pozemku st.p.č. 31 v k.ú. Milevo o výměře cca 78 m2 

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

 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 + DPH 

 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 1000,- Kč + DPH 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu 

o umístění stavby č. IV-12-0017570/SOBS VB/1 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. 1861 v k.ú. Brod u Stříbra, rozsah věcného 
břemene 176,1 m2. Výše jednorázové úhrady 26.000,-Kč + DPH 

 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 a Bc. J. V., Kaznějov  

 Uzavření Dohody o uznání závazku včetně splátkového kalendáře 

uzavřené mezi městem Kladruby a J. J., Kladruby, 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 

 Neuplatnění věcného břemene jako předkupního práva města Kladruby 

k p.p.č. 580/152 v k.ú. Kladruby u Stříbra (pozemek určený k výstavbě 
RD Kladruby, lokalita západ II. etapa, kdy stávající vlastník 
předmětného pozemku paní M. Č., Stříbro předložila kupní smlouvu 
s koupěchtivým – M. J., a V. D. a to za stejnou cenu, za jaký pozemek 
nabyla do vlastnictví. V předložené kupní smlouvě jsou převzaty „Práva 
a povinnosti smluvních stran“ z původní kupní smlouvy (pozemek 
určený k výstavbě RD, ukončení výstavby včetně smluvní pokuty). 

 
Kateřina Hlinková 
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O jaké dotace jsme žádali a jak jsme uspěli? 
 

poř.č. Název předmětu dotace 

Výše 

požadované 
dotace (Kč) 

Schváleno 

poskytovatelem 
dotace (Kč) 

1. Boží muka v Tuněchodech 90.000 90.000 

2.  Hasiči - doplnění počtu dýchacích přístrojů 60.000 60.000 

3. Hráze rybníků Milevo+Láz (havarijní fond) 210.000 200.000 

4. Rekonstrukce MNV nádrže rybník Vrbice 1.383.483 1.383.483 

5. 
Kladruby, Husova čp. 6 - další etapa 

střecha posl.část 
500.000 500.000 

6. 
Kladruby, Husova čp. 6 - další etapa 
střecha posl. část 

500.000 200.000 

7. Kaple Vrbice - oprava fasády 50.000 50.000 

8. Kladrubské léto 2021 90.000 40.000 

9. Pečovatelská služba 100.000 
dosud nebylo 
projednáno 

10. Přístřešky Sulanův statek 300.000 260.000 

11. Kaplička Milevo 200.000 
vyčerpaná 

alokace 

12.  Výsadba stromů - rozdělení pole na Stříbro 100.000 100.000 

13. Autobusová čekárna Brod 38.422 38.422 

14. 
Propojení vodovodního vrtu na ATS 
Tuněchody 

1.066.437 1.066.437 

15. Výsadba stromů - alej Brod směr Výrov 200.500 200.500 

16. 
Zadní ulice - povrch - dodatečné přiznání 

dotace 
702.188 685.176 

  CELKEM 5.591.030 4.884.018 

 
 

Hana Floriánová 
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O odpadech 
 

 S platností od 1.1.2021 vstoupil v platnost zákon č. 541/2020 Sb. 
o odpadech včetně několika na něj navazujících předpisů a jiných zákonů – 
jako např. o výrobcích s ukončenou životností, o obalech atd… Další velkou 

změnou je zákon o poplatcích. 
Občané již nebudou hradit cenu za vývoz popelnice svozové firmě 

EKOSEPAR s.r.o. Nýřany, ale Městskému úřadu v Kladrubech. V této záležitosti 
je nutné vydat s platností od 1.1.2022 dvě nové obecně závazné vyhlášky, a to 
o stanoveném systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů na území města Kladruby - ta více méně 
zůstává stejná jako dosavadní a druhou, kterou bude stanoven poplatek. Jedna 
z možností je poplatek z nemovitosti. Vlastně se jedná o zachování stávajícího 

systému tzv. na popelnici a její četnost.  
 Rada města navrhla zastupitelstvu města zachovat dosavadní systém 
tzn. na popelnici. Zastupitelé neměli žádné námitky. Městský úřad tedy v této 
záležitosti připravil návrh obecně závazné vyhlášky a poslal k připomínkování 
na příslušný odbor ministerstva vnitra. Konečné znění této obecně závazné 
vyhlášky bude předloženo zastupitelstvu města a to již i se stanovenou výší 
poplatku. 

Václava Tichá 
 
 

Knihobudky 
 
 Dne 17.6.2021 „otevřelo“ město Kladruby na autobusových zastávkách 
U školy a v  Zadní ulici naše první veřejné „Knihobudky“. 
 Co to vlastně knihobudka je? Je to miniknihovnička, která slouží ke sdílení 
a výměně knih. Použití je zdarma, nepotřebujete žádnou registraci či průkazku. 
Knihy a časopisy jsou k dispozici 24 hodin denně, 365 dní v roce. 
 
Pravidla „Knihobudky“ jsou prostá. Při výměně platí zásada 1 za 1: 

• knihu si můžete vypůjčit a po přečtení vrátit; 
• knihu si můžete ponechat a přinést místo ní jinou; 
• knihu můžete v letních měsících využít při trávení volného času venku 
a poté ji opět vrátit zpět na její místo. 

 

 Aby knihobudky fungovaly, budeme se o ně starat tzn. doplňovat nové knihy 
nebo vyřazovat knihy poškozené, ale záleží také na vás občanech, na vaší 
ohleduplnosti, aby nám knihobudky sloužily a vydržely co nejdéle. 
 Věříme, že si půjčenými knihami zpříjemníte volné chvíle a objevíte nové 
příběhy! 
Tak čtěte a měňte! 

Miroslava Škorvánková 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 

 
Mateřská škola informuje: 
 
Kulturní život ve školce 
 
 Po době, která divadelním spolkům nepřála, jsme s dětmi byly velice rády, 
že jsme mohly navštívit hned několik divadelních představení. Ta se konala 
za přísnějších opatření, ale to už asi bude součástí každodenního života. 
Tři divadla jsme zhlédli v Regionálním muzeu Kladrubska. Byla to představení 
divadel: „Letadlo“ s příběhem „Putování za ledním medvědem“, „Z bedny“ 
s pohádkou „O rybáři a rybce“ a jako překvapení a dárek dětem ke Dni dětí 

nám přivezla paní Milena Jelínková se svým „Divadélkem Nána“ „Pohádky 
z paloučku“. Regionálnímu muzeu tímto děkujeme za poskytnuté prostory, 

kde herci i my máme 
komfortní prostředí. 
 Divadelním 

i cestovatelským zážitkem 
byl pro nás výlet 
do plzeňského divadla 
Alfa, kde jsme měli pro 
naši MŠ objednanou 
pohádku „Jak si Míša 
hledal kamaráda“. Protože 
některé děti jely poprvé 
v životě autobusem, byl 
to pro nás nevšední 
a netradiční zážitek, který 
si děti skvěle užily. 
Po představení jsme měli 

i možnost vidět jeviště 
zblízka, když jsme se mohli 
s Míšou společně vyfotit. 
 Na další divadelní 
představení si musíme 
počkat do příštího školního 

roku, na nějž se již nyní moc 
těšíme. Doufáme, že 
proběhnou bez dalších 
omezování a rušení termínů. 
 

Marcela Jandíková 
Eva Pomyjová 

 



INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ              3/2021 

 

 

18 

 

Sluníčka pozorovala hmyz 
 
 V rámci programu „Poznáváme 
hmyz“ se děti ze třídy Sluníček 
seznamovaly s některými druhy 
brouků. Snažily se je poznávat 
nejen podle ilustrací 
v encyklopediích, ale navštívila je 
i paní včelařka v ochranném obleku 
a s několika nutnými pomůckami 
pro získávání medu. Vyprávěla jim 
poutavý příběh o včeličkách, které 
svou pilnou prací vytvářejí výborný 

slaďoučký med. Děti vyrazily i na louku, aby se pokusily některé druhy hmyzu 
chytit do skleničky, důkladně si je prohlédnout třeba i lupou, určit druh, a pak 
je vrátit zpět do přírody. Děti byly šikovné a ohleduplné, všichni broučci naše 
pozorování zvládli bez újmy na zdraví a Sluníčka už vědí, kolik nohou mají 
pavouci a jak dlouhá má tykadla tesařík. 

Zuzana Křížová 
 

MDD ve školce 
 
 V MŠ Kladruby začal MDD pro všechny děti slavnostně. Vydaly se 
na pohádku, která se odehrála v muzeu. S divadlem NÁNA přijela paní 
Jelínková a přivezla s sebou „Pohádku z Paloučku“. Děti a paní učitelky 
si představení užily. 

 Pak už na děti od Koťat, 
Sluníček, Broučků a Berušek 
čekalo spoustu soutěží, her 
a zábavy. Děti skákaly v pytlích, 
přetahovaly se lanem a podbíhaly 
ho. Chodily na chůdách, předávaly 
si míček, soutěžily ve štafetovém 
běhu a házely míček do dálky. 
Všech disciplín se s hrdostí 
zúčastnily a samozřejmě nechyběla 
sladká odměna na závěr 

s diplomem a medailí. 
 Jako tečka na závěr byl pytlíček 
plný medových perníčků 

od kladrubských včelařů, kterým tímto moc děkujeme. Perníčky dětem předal 
pan Ing. František Med a s dětmi se vyfotil. 
 Den si užili nejen děti, ale i dospělí a moc se všichni těšíme na další 
společnou zábavu. 

kolektiv MŠ Kladruby 
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Sluníčka na výletě 
 
 Se závěrem školního roku se všechny 
třídy naší mateřské školy vydávají na malá 
dobrodružství. 
 Sluníčka zvládla hledání pokladu. 
Od mateřské školy jsme se vydali 
po značené trase na cestu za pokladem. 
Čekalo nás deset „těžkých“ úkolů, potkali 
jsme slepýše, myš, několik druhů ptáků 
a brouků. A po zdolání všech překážek a záludností jsme odhalili i strážce 
tajemného pokladu! Po vydatné svačince od paní kuchařky a mňamce 

od maminky jsme se mohli vydat na zpáteční 

cestu. Vše jsme zvládli na jedničku a zážitky 
z přírody si všichni odnášeli i domů. 
 

Zuzana Křížová 
 
 

 
 
 
 

 
Loučení s předškoláky 
 

 Již tradičně se loučíme s našimi předškoláky, kteří odcházejí do školy. 
Letošní rozloučení proběhlo 24. června na školní zahradě mateřské školy. 
S dětmi se přišla rozloučit paní starostka H. Floriánová a místostarosta pan 
M. Havránek, bývalá ředitelka MŠ paní A. Medová a celý pedagogický sbor MŠ 
v čele s paní ředitelkou Pavlínou Tvrzovou. 
 Děti vystoupily s krátkým pásmem básní a písní, při kterém se v mnohých 
očích zaleskla nejedna slza a pyšné maminky, babičky, ale i tatínci a dědové 
byli na svá zlatíčka právem hrdí. 
 Paní starostka všechny budoucí školáčky ozdobila šerpou, paní učitelky 
předaly drobné dárky a knihu, kterou si budou moci za několik měsíců přečíst 
a vlastnoručním podpisem děti stvrdily, že školku opouští.  

 Při opékání buřtíků si všichni mohli popovídat, zavzpomínat na roky, 
kdy děti přivedli do školky poprvé a jaké to bylo, když… 
 Příjemné odpoledne nám nepokazilo ani počasí, i když to chvíli vypadalo 
na rychlou přeháňku, sluníčko všechny mraky odehnalo. 
 Musíme také poděkovat panu Kvasničkovi, který nám zabezpečil ozvučení 
celé akce. 
 Budoucím školákům přejeme, aby do velké školy vykročily pravou nohou 
a vše se jim dařilo. 

Zuzana Křížová 
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Zápis do mateřské školy 
 
 Zápis do Mateřské školy v Kladrubech proběhl ve dnech 3.–14.5.2021. 
Stejně jako v loňském roce se uskutečnil distančním způsobem. Rodiče měli 
možnost poslat přihlášku datovou schránkou, e-mailem s ověřeným podpisem 
nebo vložit do poštovní schránky mateřské školy. Většina rodičů využila 
posledně jmenovanou možnost. 
 Několik statistických údajů: 

 Žádost o přijetí dítěte do MŠ podalo 12 zákonných zástupců 

 8 ze spádového obvodu (Kladruby a k nim patřící obce). 

 4 z „cizích“ obcí 

 11 dětí bylo přijato, 1 zákonný zástupce vzal svoji přihlášku zpět (využil 

přijetí v místě svého bydliště). 
 Těšíme se na nové děti a na vše, co společně zažijeme. 

Pavlína Tvrzová 
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ZUŠ informuje: 
 

 V II. pololetí zkomplikoval koronavirus výuku v hudební škole. Přišli jsme 
o řadu krásných a velkých koncertů. Ale distanční výuku na dálku jsme 
se snažili zachovat a pak už jsme to od poloviny dubna „rozjeli“ naplno. Během 

distanční výuky a posléze při výuce ve škole jsme stihli nacvičit plno krásných 
skladbiček, takže jsme rádi, že koncem školního roku přišlo uvolnění a děti 
mohly na vystoupení zahrát „naživo“. Pro mnohé z nich to bylo první vystoupení 
vůbec v hudební škole (po 2 letech). Žáci ZUŠ tak zahráli na Závěrečném 
koncertě v sále muzea v Kladrubech sólově i kolektivně, historickou hudbu 
Michaela Praetoria pak zahráli na nádvoří kláštera Kladruby se souborem 
Cavalla. David Hinterholzinger si zahrál ještě s kapelou Corchen na whistle 
na Slunovratu. 

 

Co Čech to muzikant, aneb každý může zpívat a hrát... 
 

V každém dítěti je ukryt 
umělecký talent. Je jen třeba ho 
objevit a rozvíjet. 

V Kladrubech funguje už řadu let 
pobočka ZUŠ Stříbro, jejíž učebny 
se nacházejí v budově ZŠ v 1. patře 
I. stupně, což je výhodné 
pro přechod dětí na výuku. Děti se mohou v odpoledních hodinách učit hrát 
na různé hudební nástroje – flétny (sopránové, altové, tenorové, irské), 
klávesové nástroje (elektrické klávesy, klavír), kytaru. Mohou hrát sólově 
i společně v komorních souborech. 

Své hudební umění pak mohou předvést svým rodičům, ale i ostatním 
lidem. Děti z kladrubské hudebky pravidelně vystupují na vánočních akcích, 
v historických prostorách kladrubského kláštera a na dalších akcích, 
pořádaných městem. 

Kromě hudebního oboru mohou navštěvovat i výtvarný obor, kde vyzkoušejí 

nejrůznější techniky malby i kresby. 
Přihlášky na další školní rok si mohou zájemci vyzvednout v recepci muzea 

Kladrubska nebo možno přihlásit telefonicky u p.uč. Stanislavy Šmahelové, 
tel. 732941436 

 
Stanislava Šmahelová 
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Regionální muzeum Kladrubska informuje: 
 

V recepci RMK 
 

 je v prodeji předplatné Kladrubské léto 2021 

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

 můžete zhlédnout výstavu výrobků a obrázků místních dětí, která zde bude 

do konce prázdnin. 
 

 v sále muzea můžete navštívit výstavu obrazů Jana Rybeckého a Andreje 

Vystropova. 
 

 v sále muzea můžete nahlédnout do dvou variant návrhů architektů o změně 
náměstí. Postřehy a připomínky můžete napsat přímo do nich. 
 

 
Nový nález 
 
 Muzejní sbírky rozšířil nový exponát. Jedná se o velice dobře 
dochovanou lahev z klášterního pivovaru, na jejímž silném povrchu 
je z jedné strany nápis: Zámecký pivovar Kladruby a z druhé 
Schlossbrauerei Kladrau. Tento artefakt byl nalezen v Milevě a lze 
ho datovat do pozdního období fungování klášterního pivovaru, 
tedy cca. 1900-1932. Tímto děkujeme nálezci. V současné době se 
na něj můžete podívat v recepci muzea. 

 
Dva umělci v muzeu 
 

Do našeho muzea zavítali významní malíři Jan Rybecký (malíř 
krajin a měst, tvořící převážně uhlem a pastelem a zakládající člen 
klubu výtvarníků Borska) a Andrej Vystropov (rodák z Volgogradu, 
který ve svých olejomalbách upřednostňuje práci kompozice postav, věcí, tvarů 
a barev). Od 29. května zde vystavují své obrazy a doufáme, že v brzké době 
bude možné uskutečnit i vernisáž bez větších omezení. Všechny čtenáře 
srdečně zveme na prohlídku těchto nádherných děl, která zde zůstanou a ž do 
konce prázdnin. 
 
Společná výstava výrobků dětí 
 
 Na Den dětí jsme poprosili všechny malé umělce z Kladrub a okolí, aby nám 

do muzea přinesli namalovaný obrázek, či jiný výrobek. Za odměnu dostali 
cukrovou vatu a blahopřání k jejich svátku. Zájem byl velký, a tak se nám sešlo 
více jak 90 děl, ze kterých je vyhotovena výstava v recepci a chodbě muzea. 
Všechny srdečně zveme na její prohlídku. Výstavu lze navštívit do 31. srpna. 
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Závěrečný koncert ZUŠ 

 
 V sále Regionálního muzea Kladrubska proběhl 22. června koncert 
žáků ZUŠ Kladruby. Celkem 15 muzikantů v čele s letošními absolventy 
Davidem Hinterholzingerem a Stanislavem Sladkým zahrálo plnému sálu a 
sklidilo velké ovace. Všem malým hudebníkům přeji za muzeum hodně dalších 
úspěchů. 
 

Jiří Šmahel 

 

 
Kladrubská farnost informuje: 
 

Noc kostelů 
 
 V rámci Noci kostelů se v pátek 28. května otevřely pro širokou veřejnost 
stovky kostelů, chrámů a modliteben po celé České republice. Kladrubské 
kostely se do této akce zapojily již po třinácté. 
 Noc kostelů byla zahájena v 18:00 klášterním kostele páterem Miroslavem 
Martišem a vystoupením místního sboru Hudebníků od svatojakubského kůru. 
Pak už byl kostel volně přístupný zájemcům do pozdních hodin. Program 
pokračoval na náměstí v kostele sv. Jakuba, kde opět vystoupili Hudebníci od 
svatojakubského kůru, a také zde byla připravena výstava "Dětskýma očima". 
Děti z mateřské školky a ze školní družiny vytvořily své vlastní verze kostelů. 

Výstava se následující den přesunula do muzea.  
 Děkujeme za spolupráci MŠ Kladruby, ZŠ Kladruby a Regionálnímu muzeu 
Kladrubska. 

Silvie Strachotová 
 
 
 

Kladrubské lesy informují: 
 
Jarní práce 
 

V kladrubských lesích bylo na jaře zasázeno 59.600 ks sazenic - 33.000 

borovice, 9.300 smrk, 7.600 dub letní, 9.000 dub zimní, 700 dub červený. 
Těmito sazenicemi bylo zalesněno 7,51 ha. 

Listnaté stromy potřebují ochranu v podobě oplocenek, kterých bylo 
postaveno 27 a bylo k tomu využito 2.900 m pletiva. Přes léto se bude v lese 
hlavně ožínat a těžit lýkožrouty napadené dřevo. 

Chtěli bychom touto cestou ještě poděkovat každému, kdo se na této 
náročné, ale zároveň krásné, práci podílel. Děkujeme vám mockrát a těšíme se 
na další spolupráci. 
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Prodej dřeva 

 
Palivové dřevo je k dispozici v délkách 1 m, 2 m, štípané, či ve formě odřezků 

z manipulace. Objednání dřeva řešte telefonicky na tel. č. 374 631 955, vše tak 
budete mít včas připraveno v areálu Kladrubských lesů. 
 

Josef Burian, lesní odborný hospodář 
 
 

Hospodaření Kladrubských lesů 
 

V závěru roku 2020 jsme vás informovali o restrukturalizaci společnosti 
z důvodu prohlubujícího se záporného výsledku hospodaření. V roce 2018 

společnost vykázala ztrátu ve výši -649.323 Kč. Rok 2019 přinesl propad o další 
-2.120.051 Kč. 

Pouhý rok po přijatých opatřeních ve vedení společnosti, kdy byly značně 
sníženy mzdové a režijní náklady, se trend obrátil. A to navzdory tomu, že jsou 
příjmy v posledních letech značně ovlivněny cenou dřeva, která klesala vlivem 
kůrovcové kalamity. V roce 2020 byla cena dřeva dokonce ještě nižší než 
v předcházejících letech, což vedlo k dalšímu snížení celkových tržeb za dřevo. 
I přesto společnost za rok 2020 vykázala hospodářský výsledek ve výši 
+1.305.663 Kč. 

Rozdíl výsledků hospodaření mezi lety 2018 – 2020 tak činí 4.075.037 Kč. 
 
 

Prodejna Kladrubských lesů 

 
 Velice mě těší váš zájem o otevření prodejny Kladrubských lesů.  

ANO! Je to pravda! OTVÍRÁME! 
Už v pátek 2. 7. 2021 od 14:00 si můžete poprvé nakoupit v nové prodejně 
na adrese náměstí Republiky 85. 
 Otevírací doba: 

 Středa 14:00-17:00 

 Pátek  14:00-17:00 

 Sobota  7:00-11:00 

 
 

Pomoc potřebným 
 
 Po tragických událostech vlivem přírodních sil na Moravě jsme se rozhodli 
podpořit zasažené obyvatele. Do obce Hrušky jsme zaslali materiální pomoc 
v podobě drogerie, šroubů, hřebíků, věder, oblečení apod.  
Děkujeme tímto Simoně Meltské a Aleně Bradáčové za organizaci sběrného 
místa a odeslání materiálu do postižené oblasti.  
 

Matěj Havránek, jednatel 
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Okénko z knihovny 
 
 Milí čtenáři konečně jsme dočkali znovuotevření knihoven, sice s jistými 
omezeními ale přece. Ani během nuceného uzavření knihoven se nepřerušila 
pravidelná obměna knih, kterou pro naši knihovnu zajišťuje stříbrská 
knihovna. A proto bych ráda pozvala jak nynější čtenáře, tak nové tváře, aby si 
přišli půjčit knihy, jak od českých, tak i zahraničních autorů. Dámy se mohou 
těšit na knihy od Aleny Jakoubkové, Táňi Keleové Vasilkové a jiných autorek 
a autorů. A pánové si mohou přijít vypůjčit knihy např. od Jana Cimického, 
či Jo Nesba. Ráda vás uvidím v obvyklé výpůjční době. Pro připomenutí 
knihovna je otevřena v úterý od 15-17 hod a čtvrtek od 12-17 hod.  

Mějte se krásně a užijte si léto a brzy na shledanou. 

Lenka Bogdanská 
 

Hasičské okénko 
 

 Vážení spoluobčané, 
na začátku května proběhlo další netradiční stavění máje, při kterém jsme 
využili těžkou techniku. Na konci května, jak je zvykem, proběhlo kácení máje, 
bohužel opět bez účastni veřejnosti. 
 Hasičský kroužek našich mladých hasičů po covidovém rozvolnění opět 
aktivně funguje. Každou středu se koná trénink na místním hřišti, kde se naši 
hasiči společně připravují na nadcházející soutěže. 

 Na přestavbě naší zbrojnice se stále usilovně pracuje a již jsou vidět 
vydařené výsledky. Na obrázku na obálce Zpravodaje můžete vidět novou 
místnost pro naší výjezdovou šatnu, včetně vybavení. 

 
Závěrem přikládám soupis výjezdů naší výjezdové jednotky za uplynulé 
období: 
26.4.2021 - požár Trpísty 
09.5.2021 - výjezd k požáru dvou balíků slámy na Vranově 
18.5.2021 - únik plynu/aerosolu v Kladrubech 
26.5.2021 - požár na výrobní hale, Ostrov u Stříbra 
31.5.2021 - požár lesa ve Stříbře 
05.6.2021 - technická pomoc, zaplavený dům v Benešovicích 

 

Martin Leitl 
 

Včelařské okénko 
 
 Vážení spoluobčané, 
v minulém příspěvku jsem vyjádřil naději, že se snad dočkáme konečně 
klidnějších časů a zavedená omezení budou postupně rušena. S opatrností 
snad nyní opravdu můžeme zaznamenat, že situace je o mnoho lepší a lze tedy 
konečně i v naší organizaci pracovat normálně, tedy nejen pouze přes počítače 
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či mobily. Jakmile to bylo možné, sešel se výbor naší organizace a projednal 
důležité body naší činnosti na letní období. K nim patří objednání léčiva 
na červenec a příprava na medobraní, které již v těchto dnech začalo a včelaři 
se dočkají zasloužené odměny za svoji píli a námahu, tzn. vytočení prvního 
letošního květového medu. Ačkoli počasí v dubnu a prvních dvou dekádách 
května rozvoji včel moc nepřálo, díky oteplení koncem května a v červnu příroda 
dohání, co může a tak i první medobraní snad dopadne docela slušně. 
Poté budeme vyhlížet v dalším období možnost snůšky medu lesního, doufejme, 
že se nebude opakovat loňský rok, kdy lesní med téměř žádný nebyl… 
 Rád bych vás informoval o tom, že díky zlepšené situaci, kdy otevřely provoz 
mateřské školky, jsme podle našeho příslibu ke Dni dětí do školek v Kostelci 
a Kladrubech připravili medové balíčky s ozdobenými voňavými perníčky všech 
tvarů. Celkem se jich připravilo 130 kusů, aby se dostalo na každé dítě. 

Moje poděkování za napečení a ozdobení a patří paní I.Dejlové, M.Junkové, 
A.Medové, P. Kovaříkové a L.Ocelíkové a za zabalení našim dětem 
ze včelařského kroužku. Odměnou nám byly rozzářené oči dětí při předávání 
a také poděkování od obou ředitelek MŠ. My se budeme snažit o podobnou akci 
třeba k Mikuláši. 

 Ještě jedna věc – protože je nyní období, kdy se občas rojí včely a roj si třeba 
vybere místo na něčí zahradě, chtěli bychom dát všem občanům vědět, že je 
možno v těchto případech zavolat na uvedená telefonní čísla našich členů, kteří 
by mohli pomoci s odstraněním roje. Ta čísla jsou: 605 171 740, 
nebo 720 440 595. 

František Med 
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Jasmínek otevírá, aneb nová služba v Kladrubech 

 V Kladrubech se otevírá nová provozovna nejen masérských služeb s názvem 
Jasmínek. Jasmínek se nachází v přízemí budovy městského úřadu s vchodem 
z boku budovy vedle městské knihovny. Prostor Jasmínku je veden jako 
provozovna služeb péče o tělo, ale doslechli jsme se, že služby tam poskytované 
budou přesahovat rámec masážního salónu. Jasmínek otevřela paní Stránská 
z Brodu u Stříbra a my jsme se jí tedy zeptali, jaké služby vlastně můžeme 
v Jasmínku očekávat.  

 

Budou tedy v nabídce salónu masáže, a popřípadě jaké? 
 
Zaměřuji se na relaxační aromaterapeutické masáže a manuální lymfatickou 

masáž. Tyto techniky jsou určeny především pro ženy. Dále mohu nabídnout 
všem klientům i rekondiční sportovní masáž zad a šíje. 
 

Jak jednotlivé masáže na člověka působí, popřípadě jak mohou být prospěšné? 
 
U relaxační masáže využívám účinků tahů uvolňujících, ale i lymfatických 
a dotýkám se také reflexních bodů. To vše podle toho, zda chce klient hlavně 
relaxovat, nebo zda řeší třeba nějaký problém. Cílem je absolutní relaxace těla 

i mysli. Takovou masáž může člověk bez obav absolvovat každý týden. Trvá 
zpravidla 1,5 hodiny. Lymfatická masáž je speciální technika zaměřená 
na rozproudění lymfy v těle. Celotělovou masáž provedu za tři návštěvy, každá 
trvá hodinku. Tato masáž dokáže pomoci s otoky, podporuje odplavování 
odpadních látek z těla, látkovou výměnu, imunitní systém a napomáhá 
i k odstranění celulitidy. Klasická sportovní masáž zad a šíje uvolní namožené 
svaly, případně odstraní jemné bloky. 
 

Slyšeli jsme, že i na klienty z řad dětí jste připravena. 
 
Ano, u malých klientů nabízím také kojenecké a dětské masáže a mohu také 
v individuálních nebo skupinových kurzech rodiče naučit takovým masážím. 
 

Jsou Vaše masáže něčím specifické? 
 
Myslím si, že právě používáním aromaterapie. Při masáži používám nejen čisté 

rostlinné oleje, ale i éterické silice té nejvyšší kvality. Právě aromaterapie 
mnohdy pomáhá malým i dospělým klientům při řešení různých problémů 
a neduhů. 
 

Je to tedy vše, co máte přichystáno pro děti a jejich maminky? 
 
Kdepak, také pracuji s rodiči a jejich dětmi do jednoho roku v rámci poradny 
psychomotorického vývoje dětí. Zhodnotím psychomotorický vývoj děťátka, 
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poradím s vhodnou manipulací a stimulací a pomohu řešit další situace 
spojené s péčí o děťátko do jednoho roku. Tyto služby nabízím také 
pro nastávající rodiče formou individuálních kurzů správné manipulace 
a stimulace pro jejich miminka. 
 

Jak ale poznáme, že bychom se měli s vámi poradit v oblasti psychomotorického 
vývoje dítěte, když možná ani netušíme, co se pod pojmem psychomotorický vývoj 
skrývá? 
 
Někdy může mít rodič pochybnosti o tom, zda se jeho dítě vyvíjí správně, neví 
třeba, jak ho stimulovat k správnému vývoji, anebo třeba řeší neklid 
a nespokojenost děťátka. To jsou všechno situace, se kterými se může rodič 
za mnou přijít poradit a můžeme pak spolu hledat cestu ke šťastnému 

rodičovství a spokojenosti děťátka. 
 

Tak to se budeme těšit a popřejeme vám mnoho spokojených klientů. 
 
Děkuji a těším se na první návštěvníky. 
 

Jaroslava Stránská 
 

Denní tábory pro děti 
 
 Ačkoliv všechny děti jsou několik posledních týdnů doma, přesto se pomalu 
blíží letní prázdniny a rodiče stejně jako v každém roce stojí před otázkou jak 
zajistit dětem kvalitní letní program? Zvláště pak letos, když dětí strávili většinu 
roku před monitory počítačů, je tato otázka o to ožehavější. Jak zajistit dětem 
dost pohybu nebo jiné podněty než jen ty z digitálního světa? Odpověď na tuto 
otázku již tradičně přináší MAS Český Západ a přichází s nabídkou denních 
táborů. Po loňském úspěšném roce, kdy se 13 táborů zúčastnilo téměř 240 dětí, 
se letos nabídka rozšiřuje a rodiče mohou vybírat z téměř dvaceti turnusů 
s širokou nabídkou zaměření. 
 
 Přímo v  Kladrubech mohou děti vyrazit hned na dva tábory. Zatímco 
červencový, během kterého se děti vydají po stopách původních 
severoamerických obyvatel za pokladem na stříbrném jezeře, je již obsazen, 
v prvním srpnovém týdnu od 2. do 6. 8. se mohou děti pustit do zkoumání 

přírody na táboře malý badatel. Ve stejném týdnu je také v nedalekém Svojšíně 

připraven kreativní barokní tábor, kde děti pomohou připravit výzdobu na 
tradiční Zahradní slavnosti ve Svojšíně. O týden dříve, mezi 26. a 30. 7. se děti 
ve Víchově naučí, jak přežít v divočině. V týdnu od 12. do 16. 7. je také 
připraven toulavý tábor v Rodinném centru v Heřmanově Huti. Tím nabídka 
zdaleka nekončí, další jsou připraveny například ve Stříbře, Erpužicích nebo 
třeba v Michalových Horách. Kompletní nabídku denních táboru vč. registrace 
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najdete na stránce: www.mascz.cz/tabory.html, přes kterou probíhá 
i přihlašování. 
 
 Tábory pořádá MAS Český Západ ve spolupráci s místními spolky, které 
s dětmi a mládeží pracují v průběhu celého roku v rámci projektu podpořeného 
Evropskou unií z OP Zaměstnanost. 

Ondřej Pavelek 
MAS Český Západ 

 
 
 

Slovo opozice 

 

 Vážení spoluobčané, 
 i v letním, doufejme již téměř „pocovidovém“ období, využiji prostor 
k vyjádření se k aktuální situaci v našem městě. 

Vím, že málokdo má čas a prostor zabývat se nějak důkladně různými čísly 
a plány, které jsou předkládány v rámci schvalování rozpočtů a plánů města, 
a které jsou občanům k dispozici na webových stránkách města. 
 Některé dokumenty však stojí za povšimnutí. Třeba Střednědobý výhled 
rozpočtu města Kladruby na roky 2021 – 2025. Tam se totiž v posledním údaji 
v tabulce dozvíme, že pokud by hospodaření města mělo probíhat podle 
současného trendu, v roce 2025 bude na účtu města hotovost asi 100 tisíc 
korun českých. Vím samozřejmě, že jsou to jen plány, ale v tomto případě jasně 
vypovídají o současné situaci.  
 Vedení města totiž zcela rezignovalo na zajištění dostatečných příjmů města. 
Již v minulosti jsem upozorňovala na to, že je třeba počítat s výpadkem příjmů 
ze skládky, a je třeba se na tuto situaci připravit. Jednou z možností by bylo 
komerční využití areálu pilnice a především zapojení Kladrubských lesů 
do tohoto procesu. Vedení města nás sice ujišťovalo, že na dané věci pracuje, 
ale výsledkem je jen téměř rozklad firmy Kladrubské lesy. 
 Na minulém zasedání zastupitelstva města Kladruby, které se konalo 
16. června, byl zastupitelům města představen plán rekonstrukce náměstí. 
Architektonické studio představilo dvě varianty řešení. Je jisté, že práce 
architektů je velice inspirativní a přináší zajímavé nápady na řešení. Jen mne 
mrzí, že současné vedení města velice kritizovalo a v podstavě „shodilo“ studii 
náměstí, která již byla připravena, a na níž se mohlo stavět a začít 

s projektováním. Jedna z verzí nyní předložených totiž obsahuje velice podobné 

řešení jako ta dřívější. Jednou z kritizovaných věcí bylo třeba snížení počtu 
parkovacích míst – a samozřejmě k němu dochází i v obou nyní předložených 
návrzích. 
 Ale to není to hlavní. Spíše mne velice překvapilo, že bychom měli o výběru 
varianty rozhodovat již velice brzy. Při tom zastupitelům byl projekt představen 
nyní poprvé, má být nyní velice krátkou dobu vystaven v muzeu a pak by se 
měla vybrat jedna z variant. 

http://www.mascz.cz/tabory.html
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 Myslím se, že tak významná záležitost jako je rekonstrukce náměstí si 
zasluhuje delší čas na přípravu a především zapojení veřejnosti do tohoto 
procesu. Proto jsem zastupitelům navrhla, aby byl projekt vystaven nejen 
v muzeu, ale i na chodbě úřadu, minimálně po dobu dvou měsíců, aby byl také 
uveřejněn na stránkách města a veřejnost i zastupitelé tak měli čas se s ní 
důkladně seznámit. Rekonstrukce náměstí je záležitost, která ovlivní vzhled 
města na další generace. Je jasné, že výrazně ovlivní také výdaje města, což je 
v situaci výše popsané také diskutabilní. Měl by být totiž předložen hlavně 
rámcový finanční plán celé akce, který by ovlivnil nejen rozhodování, ale také 
fakt, za jakých podmínek si tuto akci vůbec můžeme dovolit. 

Přeji Vám slunné, pohodové léto. 

Svatava Štěrbová 
opoziční zastupitelka 
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HISTORIE 

 
Zbraslavská kronika o Zbraslavi a Kladrubech 
 
 Zbraslavský klášter (latinsky Aula Regia, v překladu „královská síň“, neboli 
pohřebiště českých panovníků). Byl to původně cisterciácký klášter v dnešní 
pražské čtvrti Zbraslav, založený v roce 1292 králem Václavem II. nedaleko 
soutoku řek Berounky a Vltavy. Avšak historie tohoto místa je starší a je zcela 
bytostně spjata se vznikem kláštera kladrubského, jak o tom svědčí následující 
texty z kroniky zbraslavského kláštera i zakládací listiny kláštera 
kladrubského. 

 
Kronika zbraslavská – Chronicon Aulae Regiae, Melantrich Praha 1952, 
kapitola 38, str. 131: 
 „….Neboť byl v zemi české kníže (Vladislav I.), který se rozhodl pro pohodlí 

pobytu zřídit tam (na Zbraslavi) jakési stavby, ale byv prý varován nějakými 
důvody řízení božího, upustil od počatého díla a to místo s jeho příslušenstvím 
věnoval a daroval na spásu své duše klášteru černých mnichů, který se jmenuje 
Kladruby. Opat pak kladrubský při úvaze o půvabnosti toho místa neodkládal 
poslati tam mnichy, nýbrž obnovil tam některé budovy a někdy také tam bydlil 
osobně, a tak to místo úplně vzal v držení pro bohoslužbu. 
Kladrubští dva nebo tři tu vzdělávali to místo, které dal kníže těm mnichům, by 

stále zde zpívali žalmy…..“ 
 „….Ale nikterak nemůžeme pominouti tichým mlčením to, co jsme četli 
napsáno podle vyprávění kroniky, která pojednává o založení kláštera 
kladrubského. Onen kníže totiž (Vladislav I., vládl 1110 – 1117 a pak ještě 1120 
– 1125), který založil klášter kladrubský, zamýšlel nejprve postaviti na místě, 

kde nyní stojí Zbraslav, ten dům řádu svatého Benedikta, ale zazněl hlas z nebe 
jednomu tehdejšímu poustevníkovi, jehož pověst byla proslavená, a takto pravil: „ 
Vstaň, jdi ke knížeti země a mluv k němu tato slova a takto pověz: Přijímá Bůh 
slib tvého úmyslu, ale neschvaluje jen místo založení. Neboť Hospodin nikterak 
nepostupuje tobě, kníže, to místo zvané Zbraslav, k tomu účelu, abys na něm 
založil klášter pro mnichy řádu černých svatého Benedikta, nýbrž se toto místo 
ponechává pro budoucnost jiným řeholníkům, jiného řádu a jména, které si Bůh 
zvláště vyvolil…“ 
 Tolik Zbraslavská kronika. Pochopitelně jde o legendu, psanou 

již zbraslavskými cisterciáky (jejím autorem je Petr Žitavský), která má vysvětlit, 
že si „Bůh přál na Zbraslavi cisterciáky“, ale ti ještě tehdy žádní nebyli, 
tak Zbraslav dal „zatím“ kladrubským benediktinům. A ten poustevník je tam 
nějak přidán, aby to „vypadalo“. Zlí jazykové tvrdí, že toho poustevníka navedla 
kněžna Richenza, aby dosud nezaložený klášter byl založen někde blíže 
německých hranic, tedy u Kladrub. Ona sama pocházela ze švábského Bergu 
a brzy skutečně přišli „na výpomoc“ do kladrubského kláštera němečtí mniši 
ze Zwiefaltenu ve Švábsku. 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Latina
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 Latinsky psaná zakládací listina kladrubského kláštera (1115, i když jde 
o mladší falzum, její obsah je všeobecně uznáván jako platný) uvádí: 
„…Dávám také Zebrezlau (Zbraslav) se vším příslušenstvím, to jsou vesnice 
a poddaní, kteří k nim náležejí: Luben celou ves (dnes Libeň, část obce Libeř 
mezi Zbraslaví a Jílovým u Prahy, nejde však o dnešní část Prahy Libeň), Slevic 
(Šlovice nad Berounkou, nyní okr. Rakovník) celou ves, Chernosic (Černošice) 
vše, co jsem tu koupil od Gosca (snad od Hoška), v Lagovic (v Lahovicích, 
u vtoku Berounky do Vltavy) tři rybáře Scehan (Čekan), Maršik, Blasius (Blažej) 
a vinici, která jest pod Prozek (Prosek, dnes část Prahy), pak dva soustružníky 

Petrus a Gosca, k tomu jednoho rybáře, jemuž se obecně říká pztrušnik 
(pstružník) a k tomu polovinu řeky. Ke kostelu sv. Havla (ve Zbraslavi) je určeno 5 

strážců a ze vsi Lipan (dnes Lipence u Prahy) dušník Ten (to je jeho jméno) se 

svými pozemky…“ 
 Z titulu držení Zbraslavi a 
kostela sv. Havla plynuly 
kladrubskému klášteru další 
práva: všechny platy příslušné 
ke kostelu sv. Havla, mistr 
knížecí kuchyně (cellerarius) 
dával každoročně klášteru dva 
hrnce medu, sám vladař mu 
dával každou sobotu deset 
denárů, na svátek sv. Havla 
jedno hříbě a na tentýž svátek 
posílal klášteru knížecí 
mincmistr prut zlata. 
 Ještě v roce 1239 je v listině papeže Řehoře IX. jmenována Zbraslav jako 
majetek kladrubského kláštera v pražské provincii: Sbraslau, Widim (Vidim), 
Zabroutesci (Žabovřesky), Cirnisici (Černošice), Cirnilce, (Černolice), Sciben 
(Libeň, část obce Libeř), Lahouici (Lahovice), Gerchas (Čerčany), Gence (Jince) 

a Wisocene (Vysočany). V provinci rokytenské (rakovnické) mimo jiné i Drahelcici 
(Drahelčice, část obce Rudná u Prahy) a Sleiguici (Šlovice nad Berounkou). 
Zbraslav pak přešla někdy mezi roky 1239 a 1268 do majetku pražského 
biskupa. Zbraslavská kronika to popisuje takto: 
„...Tak se toto místo smění a přijde pak ke stolu biskupovu, ten kladrubský 

majetek vzácný. Potom si král Otakar zajel kdysi podle zvyku v úmyslu lovit 
do kraje kamenického. A poněvadž se mu to místo zamlouvalo, častěji tam 
přenocoval v průvodu biskupa, kterého měl upřímně rád. A protože se zdálo, 
že jeho častým přenocováním trpí na tom místě biskupské statky, věnoval se 
souhlasem biskupovým Pražskému kostelu jiné statky svého království. A tak se 
uvázal v toto místo a jeho příslušenství a rozkázal na něm vystavěti lovecký dvůr 
s věžemi a velmi pevnými zdmi…“ Základní kámen ke stavbě cisterciáckého 
kláštera byl položen roku 1292, kdy Václav II. tento klášter založil. 

 
Jiří Čechura 
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KULTURA 

 

KLADRUBSKÉ LÉTO 44. ročník  
 Hudební festival pořádají město Kladruby a RMK společně s NPÚ – správou 

kláštera Kladruby. Vstupné na jednotlivé koncerty je 150 Kč, permanentka 
na všechny koncerty 500 Kč. Informace o předprodeji v recepci Regionálního 
muzea Kladrubska. 
Tel. 702 160 605, muzeum@kladruby.cz 

 
1. koncert 

TOMÁŠ FLÉGR 
varhany 

 

17. července od 18:00, klášter Kladruby 

 
2. koncert 

ENSEMBLE THESAURUS MUSICUM 
arciloutna, viola da gamba, zpěv 

 

24. července od 18:00, klášter Kladruby 

 
3. koncert 

ORCHESTR ATLANTIS 
orchestr + solisté 

Olga Špačková Jelínková, Jiří Houdek 
 

31. červenec od 18:00, klášter Kladruby 

 
4. koncert 

JAROSLAV SVĚCENÝ 
a JITKA NAVRÁTILOVÁ 

housle, cembalo 
 

7. srpna od 15:00, klášter Kladruby 
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KLADRUBSKÁ POUŤ: 
 

pátek 13.8. 
 

 STARÁ POŠTA 
 od 17:00  Vernisáž výstavy fotografů a výtvarníků 

 
sobota 14.8. 
 

 SULANŮV STATEK 
 9:00 – 18:00 Chovatelská výstava, výstava zemědělské techniky 
 

 MUZEUM 
 12:00 – 17:00 Kafírna 
 

 
neděle 15.8. 

 

 SULANŮV STATEK 
 9:00 – 18:00 Chovatelská výstava, výstava zemědělské techniky 
  

 KLÁŠTERNÍ KOSTEL 
od 11:00  Poutní mše svátku Nanebevzetí Panny Marie 

 

 MUZEUM 
 12:00 – 17:00 Kafírna 

 
 
 
Program a jednotlivé účinkující vám postupně představujeme na webu 
www.kladruby.cz, facebooku - Kladrubská pouť 2021 a na plakátech. 
 
Sledujte a těšte se! 
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Lidé od vedle – Blanka Krýslová 
 
 Skromná, nenápadná osůbka s úžasným talentem psát nádherné básně, 
to je Blanka Krýslová z Kladrub. Zde žije od svých pěti let, kdy se narodila 
do rodiny pekaře. 
 Osud se s ní příliš nemazlil, coby šestileté jí zemřela maminka 
a s macechou, kterou tatínek po čase domů přivedl, neměla příliš dobrý vztah. 
To bylo také důvodem, proč často utíkala za tatínkem na zdejší klášter, 
kde po zrušení pekárny začal pracovat. A protože tam na ni neměl příliš času, 
malá Blanka se tam snažila zabavit dle svého. Dávala se do řeči s dalšími lidmi 
na klášteře pracujícími a dychtivě hltala jejich vyprávění. Slyšela tak mnoho 

historek, které se údajně v Kladrubech staly. O neobvyklých událostech 
se mluvívá hodně, každý něco přidá, ale základy zůstávají většinou pravdivé. 

A protože domů málokdy spěchala, stavovala se často za svojí tetou 
Semorádovou, která též leccos slyšela a věděla. Malé Blaničce se ráda věnovala 
a tak u ní holčička trávila čas velmi ráda. 
 A protože čas doma pro ni opravdu nebyl dobou strávenou příjemně, 
po dokončení základní školy odešla do učení na tkadlenu do Nového Města 
pod Smrkem. Díky velké vzdálenosti od domova musela mladá Blanka pobývat 
na internátu. Ale ani tady se necítila šťastně. Své nálady, pocity a smutek 
začala postupně přenášet na papír. Vznikala tak velká spousta básní a povídek, 
které si ale schovávala pouze tzv. do šuplíku. Ale protože o některou z nich se 
sem tam podělila i se spolubydlícími, všiml si jí brzy i tehdejší ředitel učiliště 
a pokoušel se jí přesvědčit, aby svůj talent uplatnila dál. Chtěl, aby zkusila 
studovat JAMU v Brně, býval by jí i pomohl s přípravou a vším s tím 
souvisejícím. Tehdy se psal rok 1956. Bohužel Blanka dobře věděla, že finanční 
situace rodiny není příznivá a nemohou si její studie dovolit, proto odmítla. 
Na básničky však nezanevřela, a tak díky ní mohou v každém vydání 
kladrubského zpravodaje už od roku 1978 kladrubští občané najít krásnou 
báseň. Ty bývají většinou situované do daného ročního období či stavu 
v městečku. 
 Paní Blanka je také dlouhé roky kronikářkou města Kladruby. Speciálním 
inkoustem zanáší každý rok události města do zdejší kroniky, kterou pečlivě 
uschovává. Dodržuje veškerá 
pravidla, přesný řád, který je pro 
zápis do kroniky důležitý. Za její 
obětavou činnost je jí vděčné 

především vedení města. Jako 

poděkování jí proto město v roce 
2018 pomohlo s vydáním její 
vlastní knihy s názvem Kladrubská 
strašidla. 
 Málokdo jí to věří, ale ona má 
se strašidly vlastní zkušenost, neb 
je jeden čas měla zabydlená přímo 
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ve svém domě. Díky starým střepům z uren pocházejících ze 13. století se u ní 
v garáži děly podivné věci a vycházely odsud podivné zvuky. Až s pomocí 
kartářky, kterou k ní kdysi její sestra dovedla, se jí podařilo duchy vymýtit 
a nyní už ve svém domečku žije v poklidu. V knize si čtenář může počíst 
i o událostech historických, které právě kdysi jako malá slýchala Blanka od své 
tety a bývalých obyvatel města 
 Paní Blanka si na poměry a dobu nestěžuje. Největší přání, aby měla rodinu 
co nejvíce pohromadě, jí splnil jeden ze tří synů, když se s celou rodinou 
nastěhoval právě do patra rodinného domku. Další žije v nedalekém Stříbře, 
takže jsou v častém kontaktu. Společně s návštěvami kostela, kam pravidelně 
dochází na všechny mše, tak cítí, že její život je stále naplněn. A s úsměvem 
sobě vlastním už v hlavě spřádá nitky na básničku do dalšího čísla 
kladrubského zpravodaje roku 2021. 

 

Monika Šavlová 
Foto: Monika Šavlová 

 

 
Moje vzpomínka na úspěchy kladrubského divadla v přírodě 
 

 V roce 1964 vrcholily v Kladrubech úspěchy práce Osvětové besedy 
pod vedením Josefa Cafourka v přírodním divadle v zámeckém parku. Do té 
doby tu bylo už sehráno či předvedeno množství zajímavých a umělecky 

hodnotných kulturních pořadů, jako málokde v okolí. Jezdily sem vynikající 
divadelní soubory z Prahy, Plzně, Chebu, Kladna, Karlových Varů, Klatov, 
i hudební soubory známé z televize a tehdy velice oblíbené, třeba kapely 
Vlachova, Bromova či dechovková Polatova. Začalo to už v roce 1958, kdy ještě 
v ne úplně dokončeném areálu, ale krásném prostředí zámeckého parku, mohli 
nejen Kladrubští zhlédnout Smetanovu národní operu Prodaná nevěsta 
v podání plzeňského divadla Josefa Kajetána Tyla. Abych nemusel zde 
popisovat všechno znova, odkazuji na podrobné informace v kapitole 
Kladrubská kultura z mé publikace k 900 letům Kladruby 900 – lidé, život, 
doba z roku 2015 o fenoménu „přírodní divadlo“ (kapitola 23, str. 237). 
 Do Kladrub jsem přišel v roce 
1961 jako zástupce ředitele školy. 
Každý učitel měl být tehdy zapojen 
do práce nějaké veřejně činné složky 

v obci, a také já jsem byl okamžitě 
„nadirigován“ za člena Osvětové 
besedy. Přiznám se, že zrovna moc 
chuti pracovat v kultuře jsem tehdy 
neměl, nebyla to moje „parketa“, 
ale moc jsem si vybírat nemohl. V té 
době se dokončovalo divadlo 
v zámeckém parku, stavěly se právě 
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šatny pro herce, zavádělo elektrické osvětlení, budovala se kašna s fontánkou. 
Pravidelně jsme pracovali všichni členové brigádnicky tam, kde bylo třeba. 
Vše řídil s velkým nadhledem náš předseda Josef Cafourek, pro něhož bylo toto 
divadlo životním dílem. Dnes, po letech, musím říci, že on byl strůjcem 
veškerého dění, ať už při výstavbě celého jeho areálu, či při programové 
přípravě jednotlivých kulturních vystoupení. 

 Vzpomínám si na jednu 
z nejúspěšnějších akcí, která se 
zde uskutečnila, na vystoupení 
pražského Semaforu v srpnu roku 
1964. No řekněte, komu se 
podařilo zajistit tehdy kompletní 
soubor tohoto oblíbeného divadla, 

navíc v době letních prázdnin? 
V tomhle ovšem byl náš pan 
Cafourek mistr nad mistry. 
Nevěděli jsme nikdo, jak to dělá, 
ale účinkování Semaforu zajistil. 
Já jsem byl s jiným členem 

Osvětové besedy, Karlem Paškem, určen k pokladně prodávat vstupenky 
u bočního vchodu klášterního chrámu. Davy lidí se valily do parku několika 
směry a my jsme se měli co ohánět, abychom stačili všem zájemcům vyhovět. 
Bylo několik minut po 14. hodině, když jeden z opozdilců se dotazoval: „Už to 
začalo?“ Povídám mu, a myslel jsem to naprosto vážně: „Cožpak neslyšíte? 
Už tam zpívá Karel Gott!“ Jenže – chyba lávky. To co jsme slyšeli, až k našemu 
stanovišti byl sice Gottův hlas, ale z gramofonové desky. Teprve asi za půl 

hodiny nám přišel předseda Cafourek oznámit, abychom „to sbalili“, že Semafor 
nepřijel a kdoví, jestli ještě vůbec přijede. 
 Po několika naléhavých telefonátech do Mariánských Lázní, kde se většina 
aktérů zdržovala kvůli natáčení filmu „Kdyby tisíc klarinetů“, se náš téměř 
zhroucený předseda dozvěděl, že všechny účinkující dají určitě dohromady 
a přijedou večer na 20. 
hodinu. Co ale natěšení 
diváci? Ti z Kladrub si 
dojdou domů, ale ti, co 
přijeli z desítek kilometrů 
vzdálených míst? Pravda, 

několik jich skutečně 
přišlo vrátit vstupenku, 
ale bylo pěkné nedělní 
letní odpoledne, a tak se 
většina bavila v zámeckém 
parku, dávala utržit 
přítomným pojízdným 
prodejnám Jednoty 
a čekala, zda Semafor 
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dodrží opravdu svůj slib. A dodržel! Tři a půl tisíce nedočkavých zasedlo znova 
do hlediště a ti, na které nezbyly lavičky, vzali zavděk trávou, kde bylo volné 
místečko. 
 Moje pořadatelská funkce byla změněna. Postavili mne pod klenutý oblouk 
vedle schůdků na jeviště, abych zabraňoval vstupu do šatny nepovolaným 
a těm, kteří by už během představení požadovali podpisy herců. Vzpomínám, 
jak vedle mne stál celou tu dobu hlavní aktér režie, Jiří Suchý a stále se mně 
omlouval za pozdní příjezd celého souboru. Já jsem mu říkal, že to nevadí, 
hlavně že přijeli. Sice pozdě, ale nakonec přece. On pořád přemýšlel, jak to 
divákům vysvětlí a jak se omluví. Tuším, že se to mělo jmenovat nějak Přijeli 
jsme vám zazpívat a zahrát. Najednou se chytil mé odpovědi a řekl: „Vidíte, to je 
nápad, takhle to uvedu“. A tak ohlásil obecenstvu: „Přijeli jsme vám zazpívat, 
sice pozdě, ale přece“. A následoval veliký uvítací potlesk. Upozorňoval mne 

na mladičkou zpěvačku Lilku Ročákovou a stále říkal: „Dobře si ji pamatujte, 
je jí teprve patnáct. Za pár let bude hvězdou.“ Dnes víme, že paní profesorka 
Ročáková byla dlouho stálicí opery plzeňského divadla J. K. Tyla, i to, že zpívala 
v Národním divadle, a že kromě toho byla i vynikající interpretkou rockové 
hudby a profesorkou operního zpěvu na plzeňské konzervatoři. Vše dopadlo 
nad očekávání, úspěch byl ohromný, diváci nadšeni, když měli možnost vidět 
i slyšet Gotta, Matušku, Suchého, Šlitra, Štědrého, Pilarovou, Malknechtovou, 
Hegerovou, Filipovskou a další slavné interprety naší taneční hudby. 
 Ještě jedna nezapomenutelná vzpomínka mi utkvěla v paměti. To, když 
tu opera plzeňského 
Divadla J. K. Tyla sehrála 
představení Dvořákovy 
Rusalky, tuším, že to bylo 

o rok později v roce 1965. 
Tentokrát to byl rovněž 
letní, ale studený večer, 
předtím i trochu sprchlo. 
Přesto představení 
uchvátilo zaplněné 
hlediště, herci nedbali 
zimy, ani deště. 
Vzpomínám mimoděk 
na herečku Marii 
Grafnetterovou, která měla s sebou malou dcerku a jak dojemně o ni pečovala 

o přestávkách a ve chvílích, kdy nebyla právě na jevišti. Často býval 
v Kladrubech hostem orchestr Karla Vlacha s Yvetou Simonovou a Milanem 
Chladilem. Právě na Milana také rád vzpomínám, na jeho společné „civilní“ 
posezení před představením na bednách s rekvizitami a na jeho zajímavé 
vypravování o tom, jak se učil za mlada krejčovskému řemeslu i jeho příhody 
na různých vystoupeních s Vlachovým orchestrem. 

Jiří Čechura 
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Slunovrat nezklamal 
 
 Letošní ročník Slunovratu, který se konal 19. června, opět proběhl 
v prostorách Sulanova statku. Jako i předchozí roky jsme si užili bohatého 
programu. Irské tance předvedli tanečnice a tanečník ze skupiny Inis. Zahrály 
kapely Corchen a Poitín. Slunovrat přivítala na vikingském koni Anna Dives a 
v pozdějších hodinách také ohňovým vystoupením skupina Světlušky. 
Návštěvníci si mohli u stánku pana Hrocha vytvořit náramek z kůže a vyrazit si 
minci na památku. 

Jak tradice velí, tak i tento rok byl spojený s deštěm. Tentokrát opravdu 
vydatná bouřka však nezastavila nejen diváky, ani účinkující a poté, co bohové 
dali dostatečně najevo svou přítomnost, nastal krásný večer a slavnost došla 
zdárnému konci. Děkuji všem pořadatelům za vytrvání bouřce navzdory a zvlášť 

bych chtěl poděkovat břišním tanečnicím ze skupiny Shahinez za vervu 
a nádherný tanec v tom nejsilnějším lijavci. 

Jiří Šmahel 
 

 
 

Zveme Vás… 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

DĚTSKÁ DISKOTÉKA 
 

3. července od 16:00, 
Sulanův statek 

 
Občerstvení, soutěže, ceny a zábava pro 

každého. 
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MŠE SVATÁ 
KE SVÁTKU 

SV. BENEDIKTA 
 

11. července od 12:00, 
kostel Nanebevzetí Panny 

Marie 
 

Mše ke svátku sv. Benedikta patrona 
klášterního kostela Nanebevzetí Panny 

Marie slouží P. Miroslav Martiš. 
 
 
 

WESTERNOVÉ OPÉKÁNÍ BUŘTŮ 
 

17. července od 16:00, Sulanův statek 
 

U ohně zahraje Bandatrampband. 
Westernový program.  

Jízda na ponících. 
 

 
 

LETNÍ KINO 
PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE 

 

23. července od 21:30, Sulanův 
statek 

 

Vstupné 50 Kč, židličky s sebou, občerstvení 
zajištěno. 

 

 
 

LETNÍ KINO 
ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC 

 

30. července od 21:30, Sulanův statek 
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Vstupné 50 Kč, židličky s sebou, občerstvení zajištěno. 
 

MONASTÝROVÁNÍ ANEB 
NOCÍ KE HVĚZDÁM 

 

30. - 31. července od 19:00, klášter 
Mimořádné prohlídky kláštera se soutěží připravované 

ve spolupráci s kláštery Plasy a Teplá. 
Prohlídky kláštera se soutěží. 

Předchozí rezervace vstupenek je možná 
na tel.: 374 631 773 nebo na kladruby@npu.cz. 

 
 

 
 

HRADOZÁMECKÁ NOC 
V KLÁŠTEŘE KLADRUBY 

 

31. července od 18:00, klášter 
 

Pozorování Slunce a noční oblohy, 
přednáška a další program ve spolupráci 

s Hvězdárnou v Rokycanech a Plzni. 
Vstupné zdarma. 

 
 
 

LETNÍ KINO 
 

6. srpna od 21:30, Sulanův statek 
o filmu hlasujte do 25.7. 

Vstupné 50 Kč, židličky s sebou, občerstvení zajištěno. 
 
 
 

POUTNÍ MŠE SVATÁ SVÁTKU 
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 

 

15. srpna od 11:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 

V klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie slouží P. Miroslav Martiš. 
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LETNÍ KINO 
 

20. srpna od 21:30, Sulanův statek 
o filmu hlasujte do 25.7. 

 
Vstupné 50 Kč, židličky s sebou, občerstvení zajištěno. 

 
 
 
 
 
 

 

LETNÍ KINO 
MATKY 

 

27. srpna od 21:30, Sulanův 

statek 
 

Vstupné 50 Kč, židličky s sebou, občerstvení 
zajištěno. 

 
 
 
 

AHOJ PRÁZDNINY 
 

policisti x zloději 
 

28. srpna od 14:00, „plácek“ 

před paneláky v Kostelní ulici 
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Připravované akce na měsíce září a říjen 2021 
 

3. 9. od 17:00 Přednáška – Věštba a výklad osudu 
4. 9. od 09:00 Memoriál Vojty Šrámka 
4. 9. od 15:00 Opékání buřtů na Sulanově statku 

  Víme kudy chodíme....latinská škola 
  Víme kudy chodíme....latinská škola 

5. 9. od 12:00 Mše svatá za děti s požehnáním školních aktovek 
10. 9. od 18:00 Divadlo – Homolky, Kšice 
11. 9.  od 13:00 Slavnosti vína a medu 
11. 9.  Monastýrování....aneb rok osvícenské šlechty 

12. 9.   Kladrubská pětka 
18. 9. od 09:00 Kladrubská studna 

18. 9. od 17:00 Koncert Lubomíra Brabce 
24.9. od 17:00 Koncert s vernisáží obrazů čtyři elementy 

25. 9.  od 13:00 Hubertova jízda 
28. 9.  od 09:30 Kladrubská desítka  

   
1. 10.  od 16:00 Zábavné odpoledne pro seniory 
2. 10.  od 13:00 Hubertova jízda pro pokročilé 
2. 10.  Food festival Dobré jídlo světa 

10. 10. od 12:00 Mše svatá ke sv. Wolfgangovi 
10. 10. od 14:00 Kafírna 
16. 10.   Den stromů 
22.10. od 18:00 Canicross – Tomáš Jaša 

29. 10. od 16:00 Dílničky – Halloween 
30. 10.  od 18:00 Divadlo – Ferda Mravenec, SemTamFor 

   
 

Jiří Šmahel 
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BLAHOPŘEJEME 

 
V měsíci červenci a srpnu 2021 se dožijí významného životního jubilea tito naši 
občané: 

 
Červenec: 
Zíková Marie, Brod u Stříbra 
Valachová Dana, Kladruby 
Mikšík Vlastimil, Kladruby 
Szábo Zdeněk, Kladruby 
Petříková Mária, Kladruby 
Stahl Josef, Kladruby 

Józová Iveta, Kladruby 

Stahlová Miluška, Kladruby 
Kellerová Jana, 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 

 

 

Srpen: 
Jamriška Josef, Kladruby 
Krýslová Jana, Kladruby 
Přibáňová Magdalena, Kladruby 
Kačala Milan, Kladruby 
Duřpeková Jana, Kladruby 
Krejčová Marie, Kladruby 

Fiala Karel, Vrbice u Stříbra 
Bogdanská Danuše, Kladruby 
Hilf Pavel, Kladruby 
Šlapák Milan, Kladruby 
Med František, Kladruby 
Medová Alena, Kladruby 
Šiman Václav, Kladruby 
Malá Zdeňka, Kladruby 
Škoda Pavel, Kladruby 
Burian Josef, Kladruby 

Abrahamová Alena, Kladruby 



POEZIE Z KLADRUB                  3/2021 

 

 

46 

 

POEZIE Z KLADRUB 

 
 
 

 
Červen 

 
Rozkvetly stromy, jahody, 

všude je plno vůně, 
za pár dní začnou prázdniny 

a srdce láskou stůně. 
 

I když se jaro zpozdilo 
a stromy štěstím září, 

trochu nás deštěm zalilo 
a smylo květy z tváří. 

 
Už brzy zvonek zacinká, 
škola se loučí s rokem 

a dětská duše malinká 
prázdninám vstříc jde krokem. 

 
Ať slunce svítí ze všech sil 

a dětem hřeje duši, 
červen ať šťastný je, jak byl, 

vždyť pohoda mu sluší. 

Blanka Krýslová
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VÍTE, ŽE… 

 
…jsme opravili a nově natřeli fasádu - západní stranu hospůdky v Brodu. 
 

…24. června proběhlo pasování na školáky. 
 

...bude kladrubská knihovna uzavřena v období 3.8.-31.8.2021. 
 

…jsme instalovali dvě knihobudky; jedna je umístěna v čekárně autobusové 
zastávky v Zadní ulici a druhá v čekárně autobusové zastávky naproti základní 
škole. 
 

…děti ke Dni dětí dostávaly cukrovou vatu, pokud donesly nějaký výrobek 
do místního muzea. 
 

…v patře místního muzea jsou stále k připomínkování dvě varianty studie 
řešení náměstí. 
 

…město opravilo lávku přes řeku pod školou u čističky. 
 

…od 1. července bude otevřena přestěhovaná prodejna Kladrubských lesů s.r.o. 
a to na náměstí v budově čp. 85. 
 

…Kladrubské lesy v letošním roce vysázeli již 59.600 ks stromků. 
 

...máte možnost se domluvit na městském úřadě na zajištění technické podpory 
pro pořádání vámi plánovaných kulturních akcí. 
 

...Kladrubské lesy poskytly materiální pomoc pro obec Hrušky zasaženou 
tornádem. 
 

...město nechalo nově ozdobit lampy veřejného osvětlení na náměstí květinovou 
výzdobou. 
 

...jsou koncerty Kladrubského léta posunuty na 18:00, jen čtvrtý koncert 7.8. 
je z pracovní vytíženosti pana Jaroslava Svěceného od 15:00. 
 

…můžete do 25. července hlasovat o filmech do letního kina. 
 

…můžete sledovat událost Kladrubská pouť 2021 na facebooku. 
 

…bude mateřská škola uzavřena od 26. 7. do 15. 8. 
 

…ve dnech 8. a 9. října budou probíhat volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. Ti z vás, kteří máte zájem stát se členy okrskové volební 
komise, neváhejte kontaktovat městský úřad na tel. č. 374 616 711. 
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