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SLOVO ÚVODEM 

 
Milí čtenáři, 
 máme tu další školní rok a s ním zahájení nové etapy života prvňáčků 
a prváků. Je tomu pár měsíců, co se loučili s naší mateřskou a základní školou. 
Doufáme, že budou všechny děti ve školních lavicích trávit více času, než tomu 
bylo v minulém školním roce. Touto cestou jim přejeme mnoho úspěchů, 
jak v lavicích, tak v osobním životě. 
 V letních měsících se stále pokračovalo na stavebních pracích a opravách. 
Jistě jste si všimli nové autobusové zastávky v Brodu, na kterou jsme dostali 
dotaci přes DSO Stříbrský region ve výši 38.557,- Kč z celkové ceny 

64.261,89 Kč. O kousek dál v Tuněchodech již stojí nová boží muka u silnice 

s podílem dotace 90.000,- Kč z ORP Stříbro. U Lázu stojí restaurovaný křížek. 
Také v Lázu a v Milevě probíhají závěrečné práce na opravě rybníků. I rybník 
ve Vrbici se dočká rekonstrukce a to v průběhu následujícího roku, práce byly 
již zahájeny. Po celé léto pokračují stavební práce na komplexní revitalizaci 
v Kostelní ulici, kde dojde k modernizaci přístupových komunikací v okolí 
panelových domů a zároveň se zvýší bezpečnost silničního provozu a dojde 
k navýšení kapacity parkovacích míst. Další stavební práce byly zahájeny 
u vjezdu k domům č.p. 221 a 222 v Husově ulici, kde dojde ke zpevnění 
povrchu. 
 
Na podzim jsou naplánované tyto stavební práce: 
 

- Oprava střechy č. p. 6, III. etapa – dodělání střechy 

- Postavení přístřešků na Sulanově statku 

- Propojení vodovodního vrtu k ATS v Tuněchodech 

- Výměna svítidel veřejného osvětlení v Brodu 

 Další žádost o dotaci byla podána do 9. výzvy MAS - Program rozvoje 
venkova na rekonstrukci sálu hospůdky v Brodu u Stříbra. Předmětem podání 
žádosti je výměna podlahové krytiny, demontáž stávajícího nevyhovujícího 
dřevěného obložení a s tím související oprava omítek, bílení sálu a pořízení 
nového vybavení 100 ks židlí a 40 ks větších stolů. Touto cestou bychom chtěli 
poděkovat zastupitelům, kteří přistoupili zodpovědně k mimořádnému jednání 
zastupitelstva, které se uskutečnilo dne 14. 7. 2021 za účelem schválení 

Strategického plánu obnovy města Kladruby, díky kterému jsme získali 
bonusové body k žádosti o tuto dotaci. 
 Letošní léto je po suchých letech konečně bohatší na déšť a to jsme mohli 
poznat na růstu ne jen krásných květin, ale i na travnatých plochách. 

Děkujeme chápajícím občanům za trpělivost i při víkendovém sekání 
a některým i za pomoc při úpravě trávníků v blízkosti svých domů. Technické 
služby se po celou sezonu snažily upravovat veřejné prostranství nejen 
v Kladrubech, ale i v okolních obcích včetně Výrovského rybníka. Nesmíme 
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opomenout, že tráva není jedinou starostí našich technických služeb, ale také 
sem patří: úklid Kladrub i okolních obcí, kompostárna, péče o městskou zeleň 
(zalévání květin, stříhání živých plotů, pletí), přeskládávání chodníků – (rovnání 
zámkové dlažby), opravy a nátěry laviček a prvků na dětských hřištích, stavění 
pódia pro DSO Stříbrský region i oprava lávek. S jejich odvedenou prací 
se můžete setkat, nejen v Kladrubech pohledem na rozkvetlé květiny, ale 
i procházkou přes lávku k Mžikovu mlýnu nebo kolem rozkvetlé stráně cestou 
k čističce odpadních vod a přes novou lávku. 
 V muzeu, na internetových stránkách i na facebooku města jsou stále 
k dispozici 2 návrhy revitalizace náměstí. Neváhejte nás kontaktovat ohledně 
vašich připomínek na e-mail: obec@kladruby.cz, facebook: Město Kladruby – 
oficiální stránky nebo osobně v muzeu nebo na městském úřadě. Rekonstrukce 
náměstí není krátkodobou záležitostí, a proto chceme využít veškerých vašich 

námětů a připomínek k co možná nejlepšímu závěru této revitalizace. 
 Stojí za to, ohlédnout se i za kulturním děním v letních měsících. Na počátek 
léta ještě měla vliv pandemická situace, tudíž se nemohl uskutečnit Den dětí 
a náhradou pro děti byla dětská diskotéka plná soutěží a odměn. Dále jsme pro 
děti připravili westernové opékání buřtů s možností hodem lasa, práskání 
bičem, jízdou na ponících z Pony Farm a prohlídky zvířectva místních 
chovatelů. Tradičně proběhl i festival vážné hudby Kladrubské léto, 
který zakončil čtvrtým koncertem Jaroslav Svěcený na housle. Největší akcí 
roku byla Kladrubská pouť, o které se dočtete v dalším článku. Muzeum 
čs. opevnění se letos nedočkalo otevření, za to se můžeme těšit příští rok, jelikož 
po dvaceti letech provozu proběhla generální rekonstrukce. 
 Letos jsme vás chtěli zapojit do výběru filmů do letního kina a do tvorby 
kalendáře na rok 2022. Velice nás nadchl váš zájem o podílení se na těchto 

výzvách. Díky vám se v letním kině promítaly filmy Špunti na vodě a Ženská 
pomsta. I kladrubský kalendář na rok 2022 je tvořen vašimi fotografiemi, které 
jste nám zaslali a již nyní je v prodeji v muzeu a v obchodě paní Klírové. 
V tomto duchu bychom chtěli i pokračovat v budoucích aktivitách. 
 Všechny plánované akce na další období najdete v závěru Zpravodaje, 
na internetových stránkách města, na facebooku, plakátovacích plochách 
a v hlášení místního rozhlasu. Chceme vás ještě upozornit, že cílem Kladrubské 
desítky je pro letošní rok město Kladruby. 
 Závěrem přejeme všem pevné zdraví a pozitivní jen náladu. 
 
 

  Hana Floriánová           Matěj Havránek 
  starostka města             místostarosta města 
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Kladrubská pouť 
 

 Ve dnech 14. a 15. srpna proběhla tradiční Kladrubská pouť. V loňském 
roce se největší akce města bohužel nekonala a po zkušenosti z předchozích let, 
kdy pouť ztrácela svůj šarm a lesk, jsme se rozhodli, že letošní pouť oživíme 

a připomeneme její minulý věhlas. Dle velkého počtu návštěvníků a kladných 
ohlasů si troufáme říci, že to byl krok správným směrem. 
 
 Začátek pouťového veselí zahájila Vernisáž výstavy místních fotografů, 
umělců a železničních modelářů už v pátek v podvečer na Staré poště 
v Kladrubech. O hudební doprovod se postaral Filip Burian se Stanislavou 
Šmahelovou. Tato výstava byla otevřena po oba dva dny poutě. 
Všem vystavovatelům a těm, kteří se podíleli na přípravě velice děkujeme. 

 
 Jako každý rok se pouť rozkládala po celém městě. Kolotoče a další pouťové 
atrakce stály spolu se stánky s občerstvením, sladkostmi a hračkami 
na palouku v Kostelní ulici. Neděli nám navíc zpestřil příjezd roadshow 
13:minut (BESIP). 
 
 Další zastávka byla na Sulanově statku. Zde probíhala po oba dny 
od ranních hodin Chovatelská výstava, kterou navštívilo rekordních téměř 1500 
dospělých návštěvníků. V neděli byl na závěr oceněn nejlepší králík výstavy. 
Nemůžeme opomenout ani výstavu historické zemědělské techniky. V letošním 
roce si v areálu statku mohli návštěvníci vyzkoušet svůj talent na simulátoru 
dojení a odnést si diplom „Dojiče krav“ s uvedením množství nadojeného mléka 
za jednu minutu. 
 
 Pro milovníky sportu odehráli kladrubští fotbalisté přátelské utkání 
TJ Kladruby x TJ Sokol Dnešice, ve kterém pro radost místních fanoušků 
kladrubští zvítězili 4:2. 
 
 V neděli se v klášterním kostele v Kladrubech konala poutní mše 

svatá slavnosti Nanebevzetí Panny Marie. Mše se uskutečnila česko-latinsko-
německy s hlavním celebrantem řezenským biskupem Rudolfem 
Volderholzerem a s doprovodem místního sboru Hudebníků 
od svatojakubského kůru. 
 

 V sále Regionálního muzea Kladrubska proběhla Muzejní kafírna, kde 
si návštěvníci mohli pochutnat na skvělé kávě a samozřejmostí bylo i něco 
sladkého k zakousnutí. U sladkého ještě chvilku zůstaneme, v letošním roce 
jsme vyhlásili soutěž „O nejlepší kladrubskou buchtu“. Do této soutěže 
se nakonec přihlásilo 5 soutěžících, a jak jste mohli ochutnat, každý si přišel 
na své, bylo sladké, slané a dokonce i uzené. Velice nás potěšil zájem i místních 
mužů, kteří se nenechali odradit názvem soutěže, a své dobroty přinesli 
k ochutnání, nakonec obsadili 2. a 3. místo. První místo si vypekla paní Jana 
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a tím se stala první „Nejlepší kladrubskou buchtou“. Doufáme, že v příštím roce 
se najde více odvážlivců a bude co ochutnávat. Kreativitě se meze nekladou, 
můžete se pochlubit buchtou koláčovou, sladkou, slanou, pečenou, nepečenou, 
vařenou, uzenou, smaženou… 
 
 Největší a nejlépe hodnocenou novinkou byla „dětská zóna“ - prostor 
dětského hřiště za městským úřadem se stal útočištěm pro rodiče s dětmi, které 
si mohly užívat program jen a jen pro ně. Skákací hrad, malování na obličej, 
kamínky a polštářky se staly oblíbenou atrakcí. Culinka v sobotu i v neděli 
se svým vystoupením zpříjemnila dopoledne i těm nejmenším a rodiče si mohli 
dát i něco dobrého ve stánku přímo na hřišti. 
 
 Další novinkou bylo moderování celé akce Liborem Janíčkem, díky kterému 

jsme všichni měli přehled o tom, co nás čeká a co můžeme v Kladrubech tyto 
dny navštívit. 
 
 Také ve fotoskopu vás lákala možnost odvézt si z kladrubské pouti 
vzpomínku v podobě fotografie s rodinou a přáteli. 
 
 Náměstí se proměnilo na místo pořádné zábavy pro všechny věkové 
kategorie díky různorodému programu různých žánrů i stylů hudby. Určitě jste 
si všimli, že v sobotu i v neděli vystoupily i místní skupiny, mezi kterými 
se našla spousta známých tváří z Kladrub a okolí. Jsme moc rádi, že vyslyšely 
naše pozvání a na kladrubské pouti si s radostí zahrály. 
 
 Ve večerních hodinách se čím dál víc lidí přesunulo z pohodlí stanů 

do blízkosti pódia ke svým oblíbeným kapelám a při závěrečné diskotéce 
vydrželi tančit až do ranních hodin. 
 
 Velké díky patří i technickým službám, které se velkou měrou podílely 
na přípravě a udržení našeho pohodlí po dobu celého víkendu. 
 
 Agentuře Promo live děkujeme za pomoc při realizaci našich konkrétních 
představ a tím po letech pozvednout kladrubskou pouť do povědomí široké 
veřejnosti a vrátit jí její kouzlo. 
 
 Jak se říká: „To nejlepší nakonec“. Chceme poděkovat hlavně Vám všem 

za podporu při přípravách i v průběhu pouťového víkendu, protože díky vám 
a vašemu nadšení se z kladrubské pouti stal i pro nás nezapomenutelný 
zážitek. 
 

Kateřina Hlinková 
Matěj Havránek 
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 

 

Zasedání rady města ze dne 23.06.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zápis z 5. kontrolního dne na stavbě „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ 

ze dne 10.06.2021 

 Zápis č. 24/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného 

dne 09.06.2021 

 Vyúčtování nákladů na provoz a údržbu vod. zařízení provozovatelem 

p. Jaroslavem Slepičkou, Vodovody a kanalizace, IČ: 61130150 v obci 
Brod za rok 2020. Celkové náklady ve výši 176.885,10 Kč s DPH 
při celkové spotřebě pitné vody 1815,0 m3 

 Vyúčtování nákladů na provoz a údržbu vod. zařízení provozovatelem 
p. Jaroslavem Slepičkou, Vodovody a kanalizace, IČ: 61130150 v obci 
Tuněchody za rok 2020. Celkové náklady ve výši 111.998,30 Kč s DPH 
při celkové spotřebě pitné vody 1692,0 m3 

 Rozhodnutí Městského úřadu Stříbro, Odbor výstavby a územního 
plánování, Masarykovo náměstí  1, Stříbro 349 01 o „Provedení 
nutných zabezpečovacích prací objektu č.p. 63 na st. p. č. 3153/1 
v k.ú. Kladruby u Stříbra“. Vlastníkem dotčené stavby je J. B., Stříbro 

 Oznámení Městského úřadu Stříbro, Odbor výstavby a územního 

plánování, Masarykovo náměstí  1, Stříbro 349 01 o „Zahájení řízení 
o povolení odstranění stavby na st.p.č. 331/1 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra“. Vlastníkem stavby a pozemku je ZEVYP spol. 
s.r.o., náměstí Republiky 35, Kladruby 349 61 
 

Rada města schválila: 
 

 Uzavření Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství 

a zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi provozovatelem 
kolektivního systému – ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, Praha 4 

140 00, IČ 27257843 a místem zpětného odběru – Město Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 

 Cenovou nabídku a následné objednání servisu výtahu ve školní jídelně 

Základní školy v Kladrubech, Husova 203, za cenu 36.546,- Kč 
bez DPH. Zhotovitel – OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, Břeclav 690 02, 
IČ 42324254 

 Přidělení bytu (1+0) v DPS A. V., Stříbro 

 Přidělení bytu (1+1) ve Hřbitovní ulici 299 v Kladrubech J. D., Kladruby 



ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU                4/2021 

 

 

8 

 

 Uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o převzetí a odstranění nebo využití 
odpadu mezi objednatelem – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – EKODEPON s.r.o., 
Lažany 36, Černošín 349 01, IČ 49790927 

 Cenovou nabídku na opravu místní komunikace Kladruby, Husova ulice 

(k altánu) včetně uzavření Smlouvy o dílo č. 16/2021 
mezi objednatelem - Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 
349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem - STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, 
Jinonice, Praha 5 158 00, IČ 60838744 za cenu 190.285,10 bez DPH 
 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na akci 

„Kladruby: JSDHO Kladruby, kat. III“ dotační titul „2021 příspěvek 
na vybavení a opravy neinvestiční povahy“ do rozpočtu města Kladruby 
ve výši 60.000,- Kč 

 ZM schválit odprodej pozemků st.p.č. 82/2 o výměře 248 m2 a p.p.č. 

1808 o výměře 167 m2 vše v k.ú. Brod u Stříbra za cenu 60,- Kč/1m2 + 
DPH  
 

Rada města neschválila: 
 

 Užívání přístřešku na dvoře domu na náměstí Republiky 36 jako garáž 
pro malé motorové vozidlo. Žadatelé – M. a P. B., Kladruby 
 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené projektové dokumentaci  k výstavbě rodinného domu 

Polední stráň, Kladruby u Stříbra na st.p.č. 8/1 v k.ú. 
Kladruby u Stříbra. Investoři – Ing. arch. H. H., Studená 
a Mgr. A. H. Š., Telč 

 Ke zřízení nového vjezdu na silnici II/203 za účelem obsluhy budoucího 

rodinného domu na st.p.č. 8/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra dle předložené 
projektové dokumentace včetně závazného stanoviska Policie ČR, 
dopravního inspektorátu a SÚS Plzeňského kraje. Investoři – 
Ing. arch. H. H., Studená a Mgr. A. H. Š., Telč 

 K pořádání sportovní akce „Výrovský triatlon“ která se koná 26.06.2021 

u Výrovského rybníka. Žadatel – Sdružení vytrvalců Stříbro a.s., 
Nádražní 301, Stříbro 349 01, IČ 22901965 

 K umístění tzv. „KNIHOBUDKY“ do prostoru pergoly umístěné 

v seniorparku u Domu s pečovatelskou službou v Kladrubech na p.p.č. 
1957/4 a 1957/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Žadatelé – Skupina 
zastupitelů města Kladruby (Mgr. Svatava Štěrbová, 
Mgr. Bohuslava Dusíková, Mgr. David Blažek, Martin Tůma, 
Helena Kunešová, Vojtěch Horák) 
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 K rekonstrukci kanalizační přípojky k domu Milevská 256 v Kladrubech. 
Žadatel – M. B., Kladruby s tím, že doloží projektovou dokumentaci 
a další doklady včetně stanoviska správce kanalizace 
 

Zasedání rady města ze dne 07.07.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zápis č. 11/21 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného 

dne 30.06.2021 

 Zápis z 6. kontrolního dne na stavbě „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ 
ze dne 23.06.2021 

 Po předchozí telefonické domluvě konání mimořádného jednání 

Zastupitelstva města Kladruby  na den 14.07.2021 od 18:00 hodin 
v Regionálním muzeu Kladrubska 

 Informaci starostky města, že firma STAMOZA s.r.o., Vrázova, 2429/7, 

Cheb 350 02, IČ 45358800 do dnešního dne nepředložila žádné řešení 
provedení oprav poruch částí vozovky – Dopravní infrastruktura 
v lokalitě Kladruby - západ I. etapa. Termín oprav měl být sdělen 
do 16.06.2021 
 

Rada města schválila: 
 

 Cenovou nabídku a následné objednání 2 ks WIFI pro budovu Městského 

úřadu v Kladrubech a 2 ks WIFI pro Regionální muzeum Kladrubska 
za cenu 18.370,- Kč včetně DPH včetně zapojení a nastavení. Dodavatel 
– AgNET, Žižkova 89, Stříbro 349 01, IČ 73677116 

 Přidělení bytu č. 24 v DPS žadatelům – M. F., Stříbro a M. M., Stříbro 

 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1460 v k.ú. Tuněchody u Stříbra 

o výměře 64 m2 za cenu 54,- Kč/1 m2 + náklady spojené s prodejem 
nemovitosti + doplatek za vklad práva do katastru nemovitostí a 
náklady na vytyčení hranic pozemku. Žadatel – J. Ř., Stříbro 
 

Rada města jmenovala: 
 

 Komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci 

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

 Předseda – Václav Říha – zpracovatel projektové dokumentace 

 Členové – Hana Floriánová – starostka města 

                Matěj Havránek – místostarosta města 
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Zasedání rady města ze dne 21.07.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zápis ze 7. kontrolního dne na stavbě „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ 

ze dne 08.07.2021 

 Žádost o zapůjčení fotbalových kabin od 21.08.2021 do 22.08.2021 

s tím, že kabiny budou vráceny do původního stavu. Další náležitosti 
budou řešeny se zástupcem TJ Kladruby. Žadatel – M. a V. H., 
Kladruby  

 Odpověď firmy STAMOZA s.r.o., Vrázova 2429/7, Cheb 350 02, 
IČ: 45358800 na návrh města Kladruby na technické řešení provedení 
oprav na stavbě „Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby – západ 

I. etapa“. Předpokládaný termín realizace je podzim roku 2021 
 

Rada města schválila: 
 

 Přijetí dotace na akci „Oprava havarijního stavu malých vodních nádrží 

v Milevu a Lázu“ ve výši 200.000,- Kč od Plzeňského kraje, 
Škroupova 18, Plzeň 306 13, IČ 70890366 

 Přijetí dotace z programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 

2021“ na akci „Kladrubské hudební léto 2021 – 44. ročník“ ve výši 
40.000,- Kč od Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň 306 13, 
IČ 70890366 

 Přijetí dotace z programu „Zachování a obnova kulturních památek 

Plzeňského kraje“ na akci „Obnova střešního pláště objektu bývalého 
špitálu čp. 6 – III. etapa – dokončení“ ve výši 200.000,- Kč 
od Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň 306 13, IČ 70890366 

 Přijetí dotace z programu „Obnova historického stavebního fondu 

v památkových rezervacích a zónách a staveb drobné architektury, 
kopie sochařských děl v exteriéru, podpora tvorby plánů ochrany 
na území Plzeňského kraje“ na akci „Oprava kaple na st.p.č. 30 – II. 
etapa“ ve výši 50.000,- Kč od Plzeňského kraje, Škroupova 18, 
Plzeň 306 13, IČ 70890366 

 Měsíční příspěvek na zajištění funkce manažera DSO, který bude 
zajišťovat i služby pověřence. Měsíční příspěvek ve výši 700,- Kč 

pro členskou obec vyjma města Stříbra, ve výši 1.500,- Kč pro město 

Stříbro, 900,- Kč pro příspěvkové organizace členských obcí, 
pro nečlenské obce ve výši 750,- Kč a příspěvkové organizace nečlenské 
obce ve výši 950,- Kč s platností od 01.11.2021 

 Uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování pro oblast 
reprodukované hudby i za kolektivní správce Intergram, OOA-S, DILIA, 
OSA a OAZA mezi OSA – Ochranný svaz autorský pro práva k dílům 
hudebním z.s., Čs. Armády 786/20, Praha 6, 160 56, IČ 63839997 
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a městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, 
IČ 00259888, roční platba ve výši 8.922,- Kč včetně DPH 

 Žádost o udělení výjimky z doby nočního klidu na den 28.08.2021 
na pozemku st.p.č. 28/1 v k.ú. Milevo ve vlastnictví žadatele – M. R., 
Stříbro. Noční klid bude touto akcí narušen 28.08.2021 od 22:00 
do 29.08.2021 do 02:00 hodin  

 Žádost Základní organizace Českého svazu chovatelů v Kladrubech, 

Láz 5, Stříbro 349 01 o povolení výstavy drobného zvířectva ve dnech 
14.08.2021 a 15.08.2021 na st.p.č. 90 v k.ú. Kladruby u Stříbra – 
Kostelní 99 – Sulanův statek 

 Výpůjčku pozemku st.p.č. 90 v k.ú. Kladruby u Stříbra pro konání 

pouťové výstavy drobného zvířectva ve dnech 14.08.2021 a 15.08.2021. 
Pozemek po skončení akce bude uveden do původního stavu. Žadatel - 

Základní organizace Českého svazu chovatelů v Kladrubech, Láz 5, 
Stříbro 349 01 

 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 001/2014 

mezi poskytovatelem – EKODEPON s.r.o., Lažany 36, Černošín 349 01, 
IČ 49790927 a příjemcem služby – město Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888. Předmětem 
dodatku je rozšíření původní smlouvy o poskytování silové elektřiny pro 
dvě odběrná místa (hřbitov a kompostárna v Kladrubech) a možnost 
fakturace za spotřebu el. en. Původní cenové ujednání původní smlouvy 
tudíž zůstává beze změny 
 

Rada města neměla námitek: 
 

 K předložené dokumentaci k odstranění stavby Revoluční 63, Kladruby. 

Investor – J. B., Stříbro 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Brod u Stříbra – Oprava 
veřejného osvětlení“. Vypracoval – Ing. Václav Kebrle, Částkova 74, 
Plzeň 326 00, IČ 11628162 

 K předložené projektové dokumentaci na řešení úprav vjezdu 

s napojením na místní komunikaci od RD čp. 304, Hřbitovní ul., 
Kladruby. Žadatel – J. B., Kladruby 

 K předložené projektové dokumentaci na akci „Milevo 29, dostavba 

hospodářského zázemí“. Investor – M. T., Praha – Žižkov  

 S umístěním stavby „Milevo 29, dostavba hospodářského zázemí“ 

na vlastnickou hranici  pozemků st.p.č. 31 v k.ú. Milevo a p.p.č. 
1909/19 v k.ú. Milevo 

 

Rada města neschválila: 
 

 Nabídku firmy VLTAVA LABE MEDIA a.s., Kovářská 4, Plzeň 301 00 na 

inzertní prostor v Západočeských denících na straně „Dobrý den 
sousede“ za cenu 2.000,- Kč za menší „bublinu“ a 2.500,- Kč za větší 
prostor na stránce 
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Rada města souhlasila: 
 

 S umístěním stavby sjezdu od navrhované novostavby RD na p.p.č. 

1953/12 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že pozemky dotčené stavbou 
vjezdu jsou jen p.p.č. 2063/1, p.p.č. 1953/112 a st.p.č. 163/2 
vše v k.ú. Kladruby u Stříbra.Investor – K. a M. Š., Kladruby 
 

Rada města pověřila: 
 

 Starostku města Hanu Floriánovou k jednání s právním zástupcem 

ohledně dalšího postupu v řešení reklamace akce „Dopravní 
infrastruktura v lokalitě Kladruby – západ I. etapa“ s firmou STAMOZA 
s.r.o., Vrázova 2429/7, Cheb 350 02, IČ: 45358800 

 

Zasedání rady města ze dne 04.08.2021 
 

Rada města vzala na vědomí: 
 

 Zprávu o činnosti Regionálního muzea Kladrubska 

 Zápis z 8. kontrolního dne na stavbě „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ 

ze dne 22.07.2021 

 Reakci na návrhy revitalizace kladrubského náměstí od J. W. 

 Reakci na návrhy revitalizace kladrubského náměstí od Cukrárny 
v Kladrubech 

 Protokol o provedení servisu technologické linky na úpravu vody pro 

veřejný vodovod obce Brod u Stříbra od zhotovitele – INFORM-
CONSULT-AQUA s.r.o., Květenská 415, Příbram 261 01, IČ 26137771 

 Žádost Z. H., Kladruby o opravu podlahy v kuchyni. Bude přizván statik, 

udělána sonda a pak dle výsledku navržen další postup a řešení 

 Informaci ohledně plánované přeložky části hlavního vodovodního 

přivaděče Kladruby – realizace a financování 

 Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem – ZEVYP – EKO s.r.o., Horní 

Počernice, K Zelenči 2883/14, Praha 9 193 00, IČ 27096106 
a obdarovaným - město Kladruby, náměstí Republiky 89, 
Kladruby 349 61, IČ 00259888. Výše peněžitého daru 20.000,- Kč 

 Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem – ZEVYP – pozemky s.r.o., 

Pozorka 52, Kladruby 349 61, IČ 26315459 a obdarovaným - město 
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888. Výše 
peněžitého daru 20.000,- Kč 

 Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem – ZEVYP, spol. s r.o., náměstí 

Republiky 35, Kladruby 349 61, IČ 18251455 a obdarovaným - město 
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888. Výše 
peněžitého daru 20.000,- Kč 
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Rada města schválila: 
 

 Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem - město Kladruby, Náměstí 

Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a obdarovaným - Stodská 
nemocnice a.s., Hradecká 600, Stod 333 01, IČ 26361086. Výše 
peněžitého daru je 20.000,- Kč   

 Uzavření Darovací smlouvy mezi dárcem - město Kladruby, náměstí 

Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a obdarovaným – Český 
svaz včelařů z.s., ZO Stříbro, Brožíkova 963, Stříbro 349 01, 
IČ 48329282. Výše peněžitého daru jsou 3.000,- Kč  

 Zařazení žádosti J. D., Stříbro do seznamu žadatelů o byt v DPS 

 Přidělení bytu č. 25 v DPS v Kladrubech J. D., Stříbro 

 Žádost J. D., Kladruby o výměnu kuchyňské linky v bytě na náklady 

nájemníka 

 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/2021 mezi městem 

Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 
a Antonín MORAVEC – FLIMO, Zaječovská 244, Komárov 267 62, 
IČ 45081972, stavba „Oprava havarijního stavu malých vodních nádrží 
v Milevu a Lázu“. Předmětem dodatku je prodloužení termínu 
dokončení prací a to nejpozději do 31.08.2021 

 Dodavatele HENSTAV s.r.o., V koutě 630, Zruč – Senec 330 08, 

IČ 29085373, na veřejnou zakázku „Tuněchody u Stříbra - připojení 
vodního zdroje HV-1 na objekt ATS“ s nejnižší cenovou nabídkou 
1.249.696,- Kč bez DPH. Vybranému dodavateli bude zasláno oznámení 
o výběru 

 Uzavření Smlouvy o dílo po předchozím schválení (radou města) výběru 

dodavatele na akci „Tuněchody u Stříbra - připojení vodního zdroje HV-
1 na objekt ATS“ za cenu 1.249.696,- Kč bez DPH. Zhotovitel HENSTAV 
s.r.o., V koutě 630, Zruč – Senec 330 08, IČ 29085373 

 Dodavatele na veřejnou zakázku „Rozšíření výstavních ploch – Sulanův 

statek (vybudování přístřešku pro uskladnění historické zemědělské 
techniky)“. Zakázka byla členěna na tři části. 
Vybraní dodavatelé: 

o Vybudování zpevněných ploch se zaústěním dešťové kanalizace, 
dodavatel PROMONASTA s.r.o., U Ježíška 2713/11, 
Plzeň 326 00, IČ 26323737 s nejnižší cenovou nabídkou 
526.719,04 Kč bez DPH. Vybranému dodavateli bude zasláno 

oznámení o výběru 
o Stavba přístřešku, dodavatel KOUTNÝ GROUP s.r.o., Budilova 

161/15, Plzeň 301 00, IČ 02527715 s nejnižší cenovou 
nabídkou 910.513,94 Kč bez DPH. Vybranému dodavateli bude 
zasláno oznámení o výběru 

o Elektroinstalace, dodavatel ČESKO-BAVORSKÁ spol. s r.o., 
Stříbrská 380, Kladruby 349 61, IČ 18251889 s nejnižší 
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cenovou nabídkou 475.209,- Kč bez DPH. Vybranému 
dodavateli bude zasláno oznámení o výběru 

 Uzavření Smlouvy o dílo po předchozím schválení (radou města) výběru 
dodavatele na akci „Rozšíření výstavních ploch – Sulanův statek 
(vybudování přístřešku pro uskladnění historické zemědělské 
techniky)“ na část zakázky a) Vybudování zpevněných ploch 
se zaústěním dešťové kanalizace, mezi městem Kladruby, náměstí 
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem 

PROMONASTA s.r.o., U Ježíška 2713/11, Plzeň 326 00, IČ 26323737 
za cenu 526.719,04 Kč bez DPH 

 Uzavření Smlouvy o dílo po předchozím schválení (radou města) výběru 
dodavatele na akci „Rozšíření výstavních ploch – Sulanův statek 
(vybudování přístřešku pro uskladnění historické zemědělské 

techniky)“ na část zakázky b) Stavba přístřešku, mezi městem 
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 
a zhotovitelem KOUTNÝ GROUP s.r.o., Budilova 161/15, Plzeň 301 00, 

IČ 02527715 za cenu 910.513,94 Kč bez DPH  

 Uzavření Smlouvy o dílo po předchozím schválení (radou města) výběru 
dodavatele na akci „Rozšíření výstavních ploch – Sulanův statek 
(vybudování přístřešku pro uskladnění historické zemědělské 
techniky)“ na část zakázky c) Elektroinstalace, mezi městem Kladruby, 
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61 a dodavatelem ČESKO-
BAVORSKÁ spol. s r.o., Stříbrská 380, Kladruby 349 61, IČ 18251889 
za cenu 475.209,- Kč bez DPH 

 Cenovou nabídku a následné objednání překládky vnější plynovodní 
přípojky (od napojení na řad po HUP) pro čp. 99, Kostelní ulice 
(Sulanův statek). Zhotovitel STRAGAB a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 
Praha 5 158 00, IČ 60838744 za cenu 78.541,75 Kč bez DPH 
 

Rada města neschválila: 
 

 Nabídku Vydavatelství IPR, s.r.o., Janovského 45, Praha 7 170 00 

na propagaci Kladrub v průvodci „Kam v Praze/křížem krážem ČR“ 
na rok 2022 za cenu 16.520,- Kč bez DPH za jednu celou stranu (čistý 
formát 138 x 210 mm) a odběrem 40 – 60 ks publikací na vlastní užití 
zdarma na rozdání 

 Nabídku Vantage Towers s.r.o. (právní nástupce společnosti Vodafone 

Czech Republic a.s.) na možnost zřízení služebnosti k části pozemku 

p.p.č. 2495 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Tato by nahradila stávající 
nájemní smlouvu 
 

Rada města doporučila: 
 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017881/1/VB mezi 
městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, 
IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 405 02, 
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IČ 24729035. Dotčený pozemek p.p.č. 2554 v k.ú. Kladruby u Stříbra. 
Rozsah věcného břemene 114 m2. Výše jednorázové úhrady 7.200,- Kč 
+ DPH 

 ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č- 
IV-12-0014793/VB/001 „Kladruby TC, p.č. 1960/14, kNN“ 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. 2061/16 v k.ú. 

Kladruby u Stříbra. Výše jednorázové úhrady je 1.000,- Kč + DPH 
 

Zasedání zastupitelstva města ze dne 16.06.2021 
 

Zastupitelstvo města vzalo na vědomí: 
 

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

dne 14.04.2021 

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

dne 26.05.2021 

 Odpadové hospodářství města Kladruby od roku 2022 
 

Zastupitelstvo města schválilo: 
 

 Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění 

usnesení 

 Rozpočtové opatření č. 3/2021 

 Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu privatizovaného majetku 

do vlastnictví obce. Převodce – Česká republika – Ministerstvo financí, 
Letenská 15, Praha 1 118 10, IČ 00006947, nabyvatel – město 
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, 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 

 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 koupěchtivými 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) 
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 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 
 

Zastupitelstvo města pověřilo: 
 

 Starostku města Hanu Floriánovou k jednání ve věci řešení vlastnictví 

pozemku p.p.č. 128/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra 
 

Zasedání zastupitelstva města ze dne 14.07.2021 
 

Zastupitelstvo města schválilo: 
 

 Strategický plán obnovy města Kladruby 

 Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na akci „Kladruby: 
JSDHO Kladruby, kat. III“ dotační titul „2021 příspěvek na vybavení 
a opravy neinvestiční povahy“ do rozpočtu města Kladruby ve výši 
60.000,- Kč 

Kateřina Hlinková 
 
 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 8.-9. října 
 

 Ve dnech 8. a 9. října 2021 budou probíhat volby do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR. 
 Pro voliče z Kladrub, Pozorky a Mileva bude připravena volební místnost 
v přízemí budovy městského úřadu v Kladrubech, pro voliče z Brodu 
a Tuněchod bude volební místnost v klubovně myslivců v Brodu č.p. 18 a pro 
voliče z Vrbice a Lázu bude volební místnost nově zřízena v rodinném domě č.p. 
15 manželů Rypových. K této změně dochází z důvodu většího komfortu 
pro členy okrskové volební komise. 
 Všechny volební místnosti jsou otevřené od pátku 8. října od 14:00 do 22:00 
hodin a v sobotu 9. října od 8:00 do 14:00 hodin. Okrsková volební komise 
je tvořena zástupci politických stran, politického hnutí a koalice, jejíchž 

kandidátní listina pro volbu do Poslanecké sněmovny byla zaregistrována 
ve volebním kraji. Není-li takto dosaženo nejnižšího stanoveného počtu členů 
okrskové volební komise, jmenuje členy na neobsazená místa starosta. 
 Ti z Vás, kteří máte zájem stát se členy okrskové volební komise, neváhejte 
kontaktovat městský úřad na telefonním čísle 374 616 711. 

 
Hana Floriánová 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 

 

ZUŠ informuje 
 

 Minulý školní rok byl bohužel poznamenán proticovidovými opatřeními. 
Přesto se nám na konci školního roku podařilo uskutečnit závěrečné  veřejné 
vystoupení žáků. A prezentoval se konečně po 2 letech i soubor staré hudby 
Cavalla. Na konci června jsme uspořádali  koncert k 400. výročí úmrtí 
skladatele Michaela Praetoria, jehož skladby jsme zahráli v historických 
prostorách nádvoří kladrubského kláštera. A tak si mohli rodiče i návštěvníci 
kláštera vychutnat dobovou hudbu v dobovém oblečení i v dobových 
prostorách. I pro děti to byl zážitek, viděly souvislosti s historií, i jak zní 

nádherně společně provedené skladby (které jsme v lockdownu individuálně 
trénovali). 
 I o prázdninách jsme měli vystoupení - na vernisáži výstavy kladrubských 
fotografů zahrál na klarinet a zazpíval Filip Burian za doprovodu kláves 
p. uč. Šmahelové. 
 
 Od září zahajuje opět výuku Základní umělecká škola pob. Kladruby, 
hudební a výtvarný obor. Žáci se mohou učit hře na tyto hudební nástroje: 
klavír, flétna zobcová soprán, alt, tenor, kytara, elektronické klávesové nástroje, 
žesťové nástroje (trubka, křídlovka). 
 Součástí výuky je i společné hraní v souborech. 
 Třídy hudebního oboru i výtvarného oboru jsou umístěny v budově I. stupně 
ZŠ Kladruby v 1. patře. 
 Do ZUŠ se žáci mohou hlásit v týdnu od 2. 9. každé odpoledne 13.00–16.00 

u p. uč. St. Šmahelové, tel. 732941436. 

Stanislava Šmahelová 
 
 

Cavalla Canor informuje 

 
 Naše první vystoupení po lockdownu bylo na konci června 
v Toužimi. Hráli jsme na zámku, účastnili se a hráli 
i v průvodu. Při historickém dnu se střídalo vystoupení 
šermířů, tanečnic, pohádky pro děti aj. 

 Na konci srpna nás čekalo vystoupení před zámkem 
v Cebivi. Objekt má nový majitel a úspěšně ho opravuje. 
Součástí historického dne byly i prohlídky zámku s majitelem. 

 V září nás mohou vidět návštěvníci Mělnického vinobraní. 
Budeme hrát v tradičním historickém průvodu na počest 
kněžny Ludmily. 

 
Stanislava Šmahelová 
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Regionální muzeum Kladrubska informuje: 
 

V recepci RMK 
 

 i v obchodě paní Klírové je v prodeji kladrubský kalendář na 

rok 2022. 
 

 v sále muzea můžete do 10. 9. 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. 
 

 můžete zakoupit mnoho upomínkových předmětů s motivy města a muzea. 

Nově prodáváme keramické a plechové hrnečky. 
 

 můžete zakoupit vstupenku na koncert Svatojánského hudebního festivalu, 

konaný 18. 9. v klášterním kostele v Kladrubech. 

 
Chvilka klidu uprostřed veselí 
 
 Letos se Regionální muzeum Kladrubska rozhodlo do pouťového „mumraje“ 
zapojit hned několika způsoby. Před budovou Sulanova statku jsme měli po oba 
dva dny stánek se zajímavými předměty a kolemjdoucí si mohli vybrat 
ze širokého sortimentu od upomínkových předmětů, přes mapy Kladrub a okolí 
až po knihy hovořící o našem městě. Jako už tradičně si mohli návštěvníci 
odpočinout u šálku kávy, či sklenky vína v sále v rámci pouťové kafírny. 
Děkujeme paní Dusíkové za její realizaci. Novinkou byla soutěž O nejlepší 
kladrubskou buchtu, která vzbudila velký ohlas. 

Jiří Šmahel 

 

Hasičské okénko 
 

 Jak je již tradicí, i letos se můžete těšit na další 
ročník hasičské soutěže Kladrubská studna, která 
se bude konat na fotbalovém hřišti v Kladrubech 

18. září. Budeme rádi, když se na nás přijdete 

podívat a podpořit nás. 
 Za uplynulé období dvou měsíců se naše 
sportovní družstvo zúčastnilo noční soutěže 
v požárním útoku ve Starém Sedle, kde se umístilo 
na třetím místě. 
 Výjezdová jednotka zasahovala za poslední 
měsíc pouze jednou a to u požáru chaty v Tachově 14. 7. 

Martin Leitl 
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Chovatelské okénko: 
 

Chovatelé bilancují 
 

 Po dvou krutých ranách se nám podařilo opět připravit naši tradiční 
pouťovou výstavu. Předloni nám vítr a déšť poškodily čtyři stany. Dva jsme 
opravili, ten největší na opravu ještě čeká a tombolový bohužel nevydržel, a tak 
budeme muset koupit nový. Vloni, díky covidu, jsme uspořádali jen propagační 
burzu se zvířaty od našich chovatelů, která nám bohužel propršela. A covid má 
za následek i letošní menší počet zvířat na výstavě. Stejně jsou na tom všechny 
výstavy po celé republice. Proto jsme byli v napětí, zda přijdou návštěvníci či ne. 
Překvapení bylo velmi milé. Letošní výstava byla rekordní. Přišlo 1483 
dospělých lidí. Děti jsme nepočítali, ale bylo jich určitě stejně tolik jako 
dospělých.  

 Návštěvníci si mohli prohlédnout nebo i vybrat 
ke koupi ze 14 plemen králíků, 8 plemen slepic 
a 2 plemen hus. K vidění bylo 8 plemen holubů. 
Zakoupit jste si mohli křepelky, papoušky 
a morčata. V ohradách byly ovečky a kozy. Děti 
se mohly projet na koních. Zakoupit jste si mohli 
tradičně kaktusy a nově i květiny. Nechybělo ani 
losování výherních lístků s velkým množstvím 
krásných cen. Naši chovatelé se postarali 
i o výborné občerstvení. 

 Letošní rekord v návštěvnosti nám ukázal, že úsilí při přípravě výstavy, které 
většina členů naší organizace věnuje svůj volný čas a dovolenou, nese 
své ovoce. Proto všem, kteří se zapojili do přípravy, ale i úklidu výstavy patří 
velké poděkování. 
 Rád bych jménem naší organizace poděkoval MěÚ Kladruby za zapůjčení 
zahrady Sulanova statku a všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny do naší 
výherní soutěže. 
 Závěrem bych chtěl popřát všem našim chovatelům, aby se jim dařilo tak 
jako těm, kteří získali čestnou cenu, a zvláště naší dlouholeté člence 
paní Mandákové, která převzala od starostky města pohár za nejlepšího králíka 
výstavy. 

Vladimír Šmahel 
 

Včelařské okénko 
 

 Vážení spoluobčané, 
v  čase, kdy píšu tento příspěvek, tedy v polovině srpna, již pro včelaře hlavní 
sezóna prakticky končí. Období snůšky je u konce a nastává čas zaopatření 
včelstev na zimu, to znamená především včelstvo dostatečně nakrmit cukrem 
a léčit proti nemocem. Podle předběžných výsledků v naší organizaci byla 
snůška medu letos docela v normálu, po loňském slabém roce tedy došlo určitě 
ke zlepšení a většímu výnosu ze včelstva. Přesnější výsledky budeme znát 
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až během září, kdy včelaři hlásí svoje údaje pro statistiku. Nicméně bych si 
dovolil konstatovat, že letošní med je velmi kvalitní a určitě stojí za to si ho od 
včelařů opatřit. Tady bych velmi doporučoval opravdu kupovat med 
tzv. ze dvora, tedy přímo od vám známého včelaře a nikoliv z velkých 
obchodních řetězců, kde tak kvalitní med určitě nekoupíte. 
 V červenci jsme nakoupili dle doporučení veterinární správy léčivo 
pro všechny naše členy, aby mohli provést první ošetření před zimou proti 
nemoci zvané varoáza, což je nemoc, která způsobuje úhyny včel na podzim 
a během zimy. Toto první léčení trvá jeden měsíc a musí být důkladně 
provedeno u všech včelstev. Pak bude ještě následovat druhý krok, který 
se provádí zpravidla v listopadu. Tím by mělo být dosaženo, aby úhynů v našem 
teritoriu bylo co nejméně. 
 Co se týče další činnosti, budeme se stejně jako v minulých létech podílet 

na slavnostech vína a medu a rovněž se rozběhne činnost naši dvou 
mládežnických kroužků, kde doufejme vyrostou postupně noví příští včelaři, 
kteří pak budou dále rozšiřovat naše řady. 

František Med 
 
 

Ohlédnutí za příměstskými tábory v Kladrubech 
 
 Už třetím rokem se děti o letních prázdninách mohly zúčastnit příměstských 
táborů, které pořádají různé organizace pod záštitou sdružení MAS Český 
Západ. My v Kladrubech jsme se zapojili podruhé a uspořádali pro děti dva 
tábory. 
 První tábor s názvem Poklad na Stříbrném jezeře proběhl na konci července. 
Tábor se zaplnil do posledního místa, a tak si s námi chodilo každý den hrát 
celkem 25 dětí. A nebyly to jen děti kladrubské. Zapojily se také děti ze Stříbra 
a dalších okolních vesnic. Celý týden jsme věnovali tématu Indiánů. Každý den 
děti hledaly kousek mapy, která je měla poslední den dovést k bájnému 
indiánskému pokladu. Získat tyto kousky však nebylo vůbec jednoduché. Děti 
se učily různým indiánským dovednostem, musely dokázat, že jsou zdatní, 
bystří, dokáží spolupracovat a poklad si tak zaslouží. Jedno odpoledne k nám 
zavítal opravdový indián – náčelník Čikala (p. Milan Mráz z Prahy), který dětem 
pověděl spoustu zajímavých informací o severoamerických indiánech, přivezl 
velké množství indiánských předmětů, které si děti mohly prohlédnout, a na 
závěr si s námi zahrál různé indiánské hry. Předposlední den jsme vyrazili na 

celodenní výlet do pevnosti lovců kožešin Fort Hary u Mirotic. Pobyt v tomto 

westernovém městečku byl pro děti velkým zážitkem. Nachází se zde krásné 
indiánské muzeum, děti si vyzkoušely práci s lasem, vrhání nože, střílení 
z luku, dozvěděly se zajímavosti o lovcích kožešin a na závěr si mohly nakoupit 
hezké suvenýry v místních obchůdcích. Myslím, že všichni byli spokojeni. 
Poslední den tábora jsme strávili u rybníka Výrov. Vlastně to nebyl Výrov, 
ale Stříbrné jezero. Získaná mapa nás totiž zavedla na toto místo, abychom 
nalezli a vyzvedli bájný indiánský poklad. Za pomocí mladých záchranářů 
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z organizace Royal Rangers z Černošína se parta dětí přepravila na raftu 
na druhý břeh rybníka, a tam se jim podařilo poklad najít. O poklad se děti 
spravedlivě rozdělily, a pak už si mohly užívat vodních radovánek. Plavili jsme 
se na raftu, zkoušeli jízdu na paddleboardech a jen tak se koupali. K obědu 
jsme si opekli buřtíky a trdla a pak už nastal čas se rozloučit. A věřte, 
že pro nikoho toto loučení nebylo jednoduché. S některými dětmi jsme se ale 
nerozcházeli nadlouho, protože řada z nich se zúčastnila také druhého tábora. 
 Druhý tábor nesl název 
Malí badatelé a konal 
se v prvním srpnovém 
týdnu. Dětí bylo o něco 
méně, celkem 15, ale to se 
akorát hodilo, protože nás 

čekalo celotýdenní bádání, 
což je v menší skupině 
určitě lepší. Do bádání 
jsme se pustili hned 
v pondělí. Děti obdržely 
dopis od věhlasného 
badatele Sira Hanryho 
Květoslava Zvědavého, 
který je vyzval, aby se 
zapojily do jeho badatelských aktivit a pomohly mu tak vyřešit několik 
badatelských záhad. Děti se tohoto úkolu zhostily s velkou chutí, a tak započalo 
naše bádání. A probádali jsme toho opravdu mnoho. Nejprve jsme zkoumali říši 
rostlin. Hledali rostlinu s podivným názvem Tanecetum vulgare, což byl 

nakonec obyčejný vratič obecný. Po jeho nasbírání jsme dostali za úkol obarvit 
pomocí něho táborová trička. A opravdu se nám to povedlo. Trička měla 
krásnou zelenkavou barvu. Také jsme vyráběli rostlinný parfém a hledali 
na louce všechny možné odstíny barev. Podařilo se nám vyrobit inkoust 
z duběnek, což byla hodně velká alchymie. Za pomocí husích brk pak každý 
tímto inkoustem napsal Siru Hanrymu zprávu z našeho bádání. Jeden den 
jsme také vyráběli meteorologické přístroje, tzv. meteoryby, na určení síly 
a směru větru. Velký úspěch mělo malování různě barevnou hlínou, ze které 
jsme vyrobili hliněné temperové barvy. Děti pak namalovaly krásné obrázky. 
Hráli jsme si také s blátem a do lesa jsme umístili spoustu blátěných lesních 
skřítků. Zkrátka zvládli jsme toho opravdu moc. Jeden den jsme měli také 

zajímavou návštěvu. Přijel z námi pan Michal Procházka z Prahy, aby nám 
povídal o zvířecích obludkách a zvířecích smyslech. Povídání to bylo velice 
poutavé, a když pan Procházka začal vytahovat z krabic různá živá zvířata, děti 
byly nadšené. Mohli jsme si tak zblízka prohlédnout sklípkana, sokola, kulíška, 
hroznýše a spoustu dalších živočichů. A aby těch živých zvířat nebylo málo, 
koncem týdne jsme se vydali na výlet do Karlových Varů za motýly. Jeli jsme 
vlakem, prošli jsme se po kolonádě, ochutnali místní prameny i lázeňské 
oplatky, vyjeli lanovkou na Dianu a s úžasem pozorovali tropické motýly 
v místním Motýlím domě. Bylo to krásné. 
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 Oba tábory uběhly jako voda. Za nás dospěláky musím napsat, že jsme 
si těchto několik dní s dětmi užili, byly skvělé a věříme, že se tábory líbily i jim. 
Naším cílem bylo obohatit dětem prázdninové dny o zajímavé zážitky, nové 
poznatky a hlavně jim dát možnost strávit hezký čas s kamarády. Tak snad 
se nám to povedlo. 
 Na závěr bych chtěla poděkovat městu Kladruby a Regionálnímu muzeu 
Kladrubska za poskytnutí zázemí na Sulanově statku a v muzeu. Jsme rádi, 
že máme možnost tyto tábory v Kladrubech pořádat. 
 Za všechny organizátory 

Petra Čechurová 
 
 

Kladrubští modeláři o prázdninách nezaháleli 
 
 Prázdniny využili mladí kladrubští modeláři na stavbu leteckých modelů, 
ale užili si také zajímavé třídenní soustředění na letišti ve Staňkově, kde se učili 
létat. Strávili tři dny od 26. do 28. července přímo v prostorách letiště 
Aeroklubu ve Staňkově. Díky velké vstřícnosti předsedy aeroklubu 
Lubomíra Oulíka se jim dostalo zdarma perfektního zázemí v letecké ubytovně 
včetně stravy, a tak se mohli plně věnovat výcviku létání se svými modely. 
V průběhu soustředění si letečtí nadšenci udělali také výlet na letiště v Líních, 
kde navštívili muzeum letadel. Své kvality předvedli kladrubští modeláři 
7. srpna na soutěži RES pro žáky a juniory z ČR ve Staňkově.  „Jsem nadšený, 
když vidím, jaké pokroky chlapci za tak krátký čas udělali,“ pochválil 
své svěřence vedoucí kroužku. 
 Celý kroužek se také zúčastnil příměstského 
tábora Kladrubský letecký modelář 9.-13. srpna. 
Modeláři sdíleli své zkušenosti s mladšími zájemci 
o modelářství, vstřebávali rady starších modelářů 
na letišti, také nadšeně sledovali provoz skutečných 
letounů na letišti a získávali znalosti na přednášce 
z meteorologie. 
 Kladrubští modeláři se podíleli 21. srpna na organizaci Dne otevřeného 
letiště ve Staňkově, rozdávali malé modely letadélek a pomáhali je dětem 
sestavit. 
 Mladí modeláři připravují malou výstavu svých prací v Regionálním muzeu 
Kladrubska, také program pro MŠ a těší se na setkání s vámi a zvou vás 

v sobotu 28. října na Drakiádu, kterou pořádá aeroklub Staňkov. 

 Modelářský kroužek je součástí letecko-
modelářského klubu v Holýšově. Kroužek 
je rozdělen na dvě skupiny, kladrubskou 
skupinu vede Petr Kindelmann a druhé 
se pak věnuje Dušan Ibehej. 

 
Petr Kindelmann 
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Slovo opozice 

 
 Vážení spoluobčané, 
 každý rok, když proběhne pouť v Kladrubech, všechny děti a rodiče již tuší, 
že prázdniny se chýlí ke konci. Nejinak tomu je i letos, kdy navíc změna počasí 
dává tušit, že ani léto již dlouhé nebude. 
 
Pokud máme hodnotit letošní pouť, je třeba pochválit sobotní večerní program, 
který se vskutku vydařil (podle názoru některých občanů až příliš, protože 
dunění se v Kladrubech ozývalo až do rána, ale to asi nelze vytýkat 
pořadatelům). Co je však třeba podle mého názoru vytknout, je zejména fakt, 

že pořadatelé jaksi opominuli, že pouť netvoří jen program, který byl zaplacený 
u agentury a která si své peníze jistě vydělala oprávněně, ale fakt, 

že Kladrubská pouť je komplexně chápána jako událost, na které se podílí 
i spolky a dobrovolníci, farnost Kladruby atd. Proto mi velice vadilo, že se tyto 
události objevily na plakátech a dalších informačním mediích až v úterý těsně 
před poutí a zcela odděleně od „hlavního“ programu, takže vůbec nebylo jisté, 
že tyto dobrovolnické akce jsou součástí pouti. Je také velká škoda a chyba, 
že se v programu zcela zapomnělo na starší generaci, která si každoročně ráda 
vyslechla nějakou tu „dechovku“. Chápu, že masová kultura přináší více 
pozitivních politických bodů, ale je třeba si uvědomit, že právě starší generace 
má omezenou možnost přístupu ke kulturním akcím. Je mi jasné, že si říkáte, 
že je těžké zavděčit se v programu všem, ale upozorňuji na to v kontextu toho, 
že před poutí jsem stále četla sebechválu ve smyslu „na pouti makáme každý 
den“, což mi za situace, kdy byl program zajištěn profesionální agenturou, 
nepřijde vůbec adekvátní. 
Ano, agentura dostala zaplaceno a nezbývá než poděkovat těm, kteří se na pouti 
podíleli na dobrovolné bázi, jako jsou chovatelé, kladrubští výtvarníci, fotbalisté 
a další osoby. 
Vedení města vyslyšelo výzvu opozice a uveřejnilo na webových stránkách 
města architektonické návrhy řešení náměstí. Nevím přesně, jakým způsobem 
chce nyní vedení města postupovat při výběru vhodnější varianty řešení, 
ale myslím si, že důležitá bude finanční stránka celé akce. Je totiž velice snadné 
utrácet našetřené peníze, ale měli bychom mít na paměti, že příjmy města jsou 
po uzavření skládky omezené. 
Tento finanční faktor je také třeba mít na paměti při úpravě a údržbě veřejného 
prostranství. Je velice líbivé a v podstatě populistické stále se pyšnit novými 

druhy květinové výzdoby, která samozřejmě není levná. Je však třeba myslet 

také na to, že neméně důležitá je i údržba. Nevím tedy, jakým způsobem ji chce 
vedení města zajistit, když není schopno zajistit údržbu hřbitova, která 
by v tomto ohledu měla být prioritou. 

Svatava Štěrbová 
opoziční zastupitelka 
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Pozvánka na procházku 
 
 Zelení zastupitelé zvou na tematickou procházku „Od pískovny po skládku“. 
Skládka Kladrubům ledacos vzala, ale také za ta dlouhá léta přinesla. 
Jak fungovala a co ji čeká v následujících měsících a letech? 
 Sejdeme se v neděli 19. září v 15:00 u hřbitova. Nejprve se dozvíme pár 
zajímavých informací o historii skládky a jejím využívání. Pak se vydáme 
na procházku s plněním úkolů a na konci si opečeme buřty a něco zahrajeme. 
Vyrazit s námi na procházku mohou rodiče s dětmi, i starší děti bez rodičů 
a vlastně všechny generace, které téma skládky zajímá. 
 Více se dozvíte na plakátech a na FB stránce Kladrubáci. 

 
Bohuslava Dusíková 
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HISTORIE 

 
Jména a příjmení našich předků 
 
 Jak vznikala jména a příjmení 
 
 Jména byla zprvu rozdělena stavovsky. Složená jména (Boleslav, Ludmila, 
Nezamysl) byla vyhrazena zpravidla jen urozeným lidem, tedy panovníkům, 
šlechtě, vojevůdcům), zatímco jednoduchá jména (Chval, Čekan, Maršík, Blažej) 
náležela poddanému lidu. Děti zůstávaly v raném věku dokonce většinou ještě 
nepojmenovány. Pojmenování osob bylo v nejstarších dobách pochopitelně 
jednojmenné, tedy neuvádělo se ještě příjmení. Žilo se v malých sídlech, proto 

stačilo pro vzájemné rozlišení osob jediné jméno. 
 Později, když narůstal počet lidí, bylo třeba rozlišit jednotlivce se stejnými 
jmény, a tak postupně vznikala různá „přízviska“ a později i příjmení. V našich 
zemích se přibližně od husitských válek začala objevovat jména s dodatkem 
„dictus“ (řečený) nebo „alter“ (jinak řečený, jiný). Po roce 1500 většina obyvatel 
Kladrub užívala již u svého jména i příjmení. 

 
V době založení kláštera 
 
 V tzv. zakládací listině kladrubského kláštera, hlásící se k roku 1115. 
se zachovala více než stovka (!) různých jmen poddaných a řemeslníků, kteří 
byli klášteru panovníkem Vladislavem I. darováni. Lze v ní najít i několik jmen 

drobné šlechty, předáků rodin nebo celých rodů, které kolonizovaly pustý 
pohraniční hvozd. Tito předáci byli někdejšími dvořany, bojovníky nebo 
i kněžími, sloužícími u panovníkova dvora. Když dospěli do věku, kdy již nebyli 
schopni svoji funkci zastávat (tehdy to bylo již kolem 45 let), obdrželi 
od panovníka jako výsluhu nějaký dvorec nebo tvrz. Později, když už 
se takových možností ve vnitrozemí nedostávalo, bylo jim umožněno založit si 
se svou rodinou či celým rodem v pohraničním hvozdu pro sebe vesnici. Sami 
se pak stali tak zvanými stařešiny či kmety, neboli předáky vesnic, zvaných 
exemptní (to je vyjmutých z darování panovníkem klášterům). Získali nedědičný 
šlechtický titul z této vsi, např. Uto z Čečovic a podobně. Po uplynutí určené 
lhoty (to je lhůty, obvykle 15 až 20 let), nebo častěji krátce před svou smrtí, 
tento titul ztratili a vesnici museli darovat některému klášteru nebo jiné 

církevní instituci. Jejich potomci, už bez titulu, se pak stali poddanými těchto 
klášterů. 
 Podívejme se tedy na několik ukázek jmen tak, jak jsou v této velmi staré 
zakládací listině uváděna. Je třeba připomenout, že vyjmenovaní řemeslníci 
nebo vykonavatelé služeb nesídlili přímo v klášteře, ani v jeho blízkém okolí, 
ale své výrobky nebo výpěstky přinášeli opatovi a mnichům do Kladrub. 
 Jako příklady je možné uvést: 

 kožešník Bezuj z Plzně (to je z dnešního Starého Plzence) 
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 hrnčíř Oslata ze Zdemyslic 

 ševci škorní Malucha, Nepřivod a Neuhod ze Žatce 

 kuchaři Maka, Dalich, Dobrata a Ratník (zřejmě z blízkého okolí) 

 výrobce číší Svojboh z Libušína u Kladna 

 štěpaři (pěstitelé vinné révy) Lovata z Úherců u Loun, Černata, Hodata, 

Lopel, Třebata a Bosej z vesnice Vinná na Litoměřicku 

 komorníci Domabor a Čik z Touškova 

 čistič šatů Ras z Milostína u Rakovníka 

 železník Tetík z Lukové u Manětína 

 rybáři Vavřík z Libochovan u Litoměřic na Labi, Čekan, Maršík a Blažej 

z Lahovic u Prahy na Berounce (tehdy ještě nazývané od pramene až po 
ústí jako Mže), Milhost, Oteka, Domacha, Častolov z Nezabudic na Mži 
na území dnešního Křivoklátska 

 brtníci (včelaři, kteří odevzdávali po 9 hrncích medu lesních včel) 

Mrhavec a Lovík z Lukové, Nelepa, Zuza, Ozobej a Slavík z Vranovic u 
Radnic, Borsata, Zverek, Birsota, Milhost, Uhřin a Radosta ze Zemětic 
u Merklína 

 sokolníci (náhončí) Zestrogor a Hluša z Chockova u Radnic 

 poddaní určení k práci na polích Radota, Máň a Máč z Lukové, Kojánek 

z Dnešic, Kain z Meclova, Bohumil, Bik a Mstata z Hněvnic, Chava, 
Leskas a Zmohor ze Sytna, Bezděd a Radosta z Cebivi 

 sluhové Obida, Potěha, Milota, Mirsa, Martin, Gumprecht, Koňas, 
Rerenka, Valterius 

 pomocníci a strážci kostela (tzv. dušníci) Mutis, Cvar, Milik, Dunaj, 

Stojan, Hluša, Neostup, Bratrata, Mania, Milon, Racek a Třebek 
ze Všekar 

 drobná šlechta (jako pozdější dárci svých vesnic, polností a poddaných 

klášteru) kmet Uto (z Čečovic), kněz Chval (z Hlinného), svobodní 
sedláci Mojzlan (ze Slatiny), Gotpolt (z Metelska), Beneda (z Jivjan), 
Bohuchval (z Bušovic) 
 

 To ovšem zdaleka nejsou všechna jména poddaných a řemeslníků, která 
se objevují v uvedené listině. Jistě i tento výčet ale postačí jako ukázka 
pro vytvoření náhledu o jménech našich předků žijících ve 12. století. 

 

Jména kladrubských měšťanů na začátku novověku 
 

 Ze zachovaných zápisových knih města Kladruby ze 16. století i pozdějších 
lze opět zjistit stovky a stovky jmen našich předků, kteří tehdy žili 
v Kladrubech. To už ovšem většina z nich užívala ke svému jménu i tzv. „přijmi“, 
tedy příjmení. 
 To se tvořilo podle různých kritérií: 
podle povolání nebo řemesla: Sylva Řezník, Ambrož Sladovník, Adam Krejčí, 

Andreas Švec, Motle Cihlář, Haštal Pekař, Tůma Provazník, Jíra Hrnčíř, Šebesta 
Myslivec, Jan Koželuh, Říha Soukeník, Vávra Kolář, Franta Tesař, Benda 
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Nádeník, Říha Myslivec na jiném místě psaný jako 
Řehoř Myslivý, Jíra Kovář, Valentin Kárník Pekař, 
Jiřík Kuchař, Káča Bečvářka, Anna Kramářka, 
Matouš Lazebník, Vojta Andrlle Tkadlec, Jiřík Barvíř, 
Václav Orfeus Písař, Jindra Kuchmistr, 
Koubek Maštalíř, Pavel Mlynář, Havel Rybníkář, 
Jan Pokryvač, Jan Rektorových, Jiří Farářík, 
Jan Hejtman klášterský 
 
podle svých vlastností nebo tělesných vad: Mikuláš Kulhavý, 
Kliment Lahodný, Jan Šilhavý, Havel Nejedlý, Pavel Strachota, Vondra Šeplavý, 
Martin Hroznejch, Jan Drahota, Jan Malý Janek, Matěj Plachota, Káča Hluchá, 
Jan Plaček Sládek 

Tady je třeba pochopit, že Říha je přetvořené jméno Řehoř, Šebesta 
je Sebastian, Benda je Benedikt, Matouš je Matyáš, Koubek je Jakub, Tůma 
je Toman, Vondrášek nebo Vondra je Ondřej atd, 
 
podle měst a vesnic odkud přišli do Kladrub: Jiřík Dačický, 
Linhart Berounský, Valentin Strakonický, Benedikt Hostounský, 
Pavel Toužimský, Jan Zhořský, Vojtěch Klatovský, Jakub Lazius Klatovský 
(podle italského Lazia, který se podruhé oženil s dcerou Vojtěcha Klatovského), 
Pavel Malesický, Pavel Domazlicenus, Jan Kočovský, Šebesta Krtínský, 
Hanzalík z Lázu, Jakle mlynář Jerenský (Jirenský, tehdy existovala vesnice 
Jirná), Jeroným z Mediolanu (mistr malíř z italského Milána ve službách 
kláštera), Benedikt Vlach (rovněž Ital, který se v Kladrubech oženil s dcerou 
Adama Krejčího) 

 
další typicky česká jména v Kladrubech z té doby: Jiří Pánek, 
Martin Klásek, Felix Vocelka, Jan Brož, Šimon Pešek, Martin Šamák, 
Řehoř Čapek, Viktorin Voldříšek, Anton Bihulin, Petr Lidčiný (matka 
se jmenovala Lidka nebo Lidmila), Mandalena Subunka, Jakub Vondráček, 
Anton Kůrka Purgmistr, Volf Matoušek, Jakub Střížka mlynář (němečtí 
obyvatelé později toto jméno zkomolili jako Tschischka – čteno čiška či také 
zischka – čteno ciška, a tak se mu začalo říkat též Žižka, podle něho potom 
i Žižkův namísto Střížkův mlýn), Jan Závora jinak Makšant, Vít Vocásek, 
Havel Boubal, Brikcí Komínek, Valentin Kárníkovic, Jan Chmelík, Anna přijmi 
Morská, Jíra Řezáč, Jan Stýbl Krejčí, Jan Drtina, Mandalena Střevíčková, 

Vondrášek Změlík, Viktorýn Voldříšek, Mikuláš Morávek, Mandalena Frantová 
 
německá jména se začala vyskytovat během třicetileté války a především po ní, 
např.: Fobl Platzer Krejčí, Jakub Ausknecht, Part Oth, Bartoloměj Kholšmíd, 
Jan Erhardt, Vít Habrhanzl, z dalších cizích jmen to byla jména: Pavel Murmon, 
Jakub Croo, Josef de Cento, Dominik Pandini 
 
z tak zvaných urozených lidí, tedy příslušníků nižší zemanské šlechty, 
usazené v Kladrubech, především ve službách kláštera, to byli kromě jiných 
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také Wolf Trautenberg z Třídvoří, Jiří Šernitigar z Šernitigu a v Pavlovicích, 
Jan Dětský z Liboslavi, Jindřich Khelbl z Křižínku, Johanka z Čihalova, 
Jan Vlček z Příčiny a na Nedražicích, Jiří Lukavský z Čivic a Řeneč, 
Václav Kladrubský z Buksic a v Plzni, Jiřík Vejpovský (Ejpovice) ze Šťáhlav, 
Volf Sedlecký z Oujezdu a na Racovech, Mikuláš Voldřich z Bukova (Bucowo čili 
Buková byla tvrz s vesnicí asi půl kilometru jihovýchodně od kláštera). 
 
existovala i jména podivná a směšná, např. Jan Tlustá noha, Jan Zlatá koza, 
Vejpule Makšant, Voršula a Vejpule – dcery Andrease řemesla ševcovského, 
Starej Lydrle, Jan Čerth, Mladej Janek a jeden obyvatel si vysloužil zajímavé 
pojmenování, aniž by k němu potřeboval jméno křestní – říkali mu 
Spálil radlici. 

 
Jiří Čechura 
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KULTURA 

 
Lidé od vedle – Václav Nedvěd 
 
 Rebelské období má za sebou, už přesně ví, co chce a podřizuje tomu velkou 
část svému života. Osmadvacetiletý Václav Nedvěd z Kladrub u Stříbra patří 
v současné době do první padesátky nejlepších jezdců světa v extrémním 
enduru. Přiznává, že je to opravdu spousta dřiny, odříkání a bolesti. Možná 
i díky sníženému prahu bolesti se dokáže kousnout tam, kde by to jiní už dávno 
zabalili, a proto na své podmínky a možnosti dosahuje neobvykle dobrých 
výsledků. 
 V patnácti mu zavoněla vůně spáleného benzínu natolik, že se rozhodl 

zkusit jezdit motokrosové závody. Nevedl si špatně, ale nenaplňovalo ho to 
natolik, kolik očekával. Proto se v roce 2018 rozhodl věnovat spíše extrémnímu 

enduru. Zúčastnil se světové série World Enduro Super Series. Hned v prvním 
nelehkém závodě legendárního Erzberg rodeo  v rakouském lomu poblíž 
Eisenerzu obstál v silné konkurenci, probojoval se do finálové jízdy a dojel 
osmadevadesátý. I to ho utvrdilo, že jeho volba byla správná. Navíc adrenalin, 
který v průběhu závodu zažívá je prý něco, co neumí slovy popsat, ale co ho 
žene dál a dál. V tomto roce se mu naštěstí vyhnuly i větší úrazy, což byl další 
z aspektů, aby ve svém snu pokračoval. 

 V průběhu sezóny 
se účastnil i mnoha 
tuzemských závodů v seriálu 
Classic Adrenalin Oil MMČR 
a PČR endurosprint. Zde mu 
za poslední tři roky stupně 
vítězů rozhodně nejsou cizí, 
na vysoko bodovaných místech 
dojíždí víceméně pravidelně. 
Kromě toho, že ho to opravdu 
baví, je to dobrý trénink právě 
na extrémní enduro. 
Ze stejného důvodu jezdí i další 
disciplíny jako je cross country 

nebo trial. Vašek má tento sport jako koníček, pracuje v rodinné zemědělské 

firmě a tak brzo ráno vstává a pozdě v noci chodí spát. Před prací nebo po práci 
zvyšuje fyzičku. Závody jsou všestranně náročné a proto i Vašek musí mít 
všestranný trénink, aby úměrně posílit všechno svalstvo, které při tomto sportu 
dostává enormní zátěž. Takže chodí plavat, hraje hokej nebo florbal, je častým 
hostem posilovny. Tohle všechno by ale nešlo bez podpory nejbližších. A Váša 

si velké podpory rodiny, ale především  své přítelkyně Pavlínky, která s ním 
většinu závodů po republice i Evropě objíždí, cení nade vše. 
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 S příchodem roku 2019 přišla i další účast na "Erzbergu". Počasí tehdy 
neukázalo závodníkům příliš vlídnou tvář, po dvou prolozích se kvalifikovaných 
500 jezdců v deseti řadách po padesáti vydávalo na trať ze dna lomu v tu chvíli 
zatopeného. Vašek startoval ze třetí řady a vedl si dobře, než přišel pád, při 
němž si ošklivě poranil prst levé ruky. Když si po pár checkpointech uvědomil, 
že to, co vidí pod roztrženou rukavicí je kost jeho prstu, chvíli řešil dilema, zdali 
závod vzdát, anebo se pokusit jet dál. Takto to vypráví, ale v hlavě už měl jasno, 
když na chvíli zastavil. Prostě pojede dál a ono si to sedne. Dojel na úžasném 
dvaaosmdesátém místě a zkolabovat si z velké ztráty krve, vyčerpání a bolesti 
dovolil až cestou domů. Nad jeho tvrdou vůlí kroutili hlavou mnozí kamarádi 
z řad motorkářů. 
 Rok 2020 díky covidové 
pandemii závodům příliš nepřál, 

ale i tak stihl několik mistrovství 
v endurosprintu a extrémní 
enduro v Rumunsku. V letošním 
roce vyjel s  novou motorkou, 
kterou z endurové upravil tak, 
aby vyhovovala i extrémním 
podmínkám a v květnu s ní 
poprvé vyrazil na "mistrák" 
do Úterý. Tam si ji pěkně zajel 
a už už se nemohl dočkat, 
až vyrazí do ciziny. V německém 
Crimmtischau se v těžké konkurenci probojoval na krásné třetí místo. O to více 
se těšil na prodloužený víkend od pátku 9. července do neděle 11. do Itálie, 

kde jako jediný Čech hájil naše národní barvy při mistrovství světa v závodě  
Abestone hard enduro. A o tom, že slovo HARD znamená opravdu TVRDÝ 
se tento borec přesvědčil hned v prologu. Po tvrdém pádu zjistil, že levá noha 
dostala zabrat a když večer vyzul závodní botu, uviděl, že nárt a prsty začínají 
nebezpečně modrat. I přes posunutý práh bolesti tušil, že tento závod nebude 
jednoduchý, ale protože se kvalifikoval do dalšího dne, zaťal v sobotu ráno 
zuby, narval nohu do boty a vyrazil na start. Přestože nevěřil v dobrý výsledek, 
odmítal se vzdát a o to více se radoval, že se probojoval do nedělního finále mezi 
50 nejlepším jezdců světa. Noha do té doby zmodrala tak, že i přátelé ho 
na dálku od startu zrazovali, ale všechno marné. "Když jsem se dostal až sem, 
nezabalím to," vzkazoval. A nezabalil, dojel na neuvěřitelné 36. pozici. 

 Následně si s Pavlínčinou pomocí, o níž Vašek tvrdí, že je jeho anděl strážný, 
další den dojel do plzeňské nemocnice pro sádru. Červenec a kus srpna 
tak bojovník s obrovským motorkářským srdcem odpočíval, ale v současné době 
už si brousí zuby na zářijové závody. Tak mu držme palce, Kladruby se mohou 
chlubit, že jejich Vašek Nedvěd patří mezi světovou elitu v tomto náročném 
sportu. 
 

Monika Šavlová 
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Padesát let Kladrubského Zpravodaje 
 

 Když jsem v roce 1970 převzal od svého předchůdce funkci ředitele základní 
školy v Kladrubech, zdědil jsem po něm i jako samozřejmost funkci vedoucího 
agitačního střediska v obci Kladruby. Tato funkce tenkrát obnášela řízení 

agitační práce, kontrolu venkovních nástěnek jednotlivých organizací, 
zajišťování různých přednášek, výstav a oslav nejen v samotných Kladrubech, 
ale ve všech více než dvaceti obcích, které v té době spadaly pod střediskovou 
obec Kladruby. Brzy poté, někdy v polovině roku 1971, jsem dostal pozvánku 
na společnou schůzi tehdejší rady národního výboru a tzv. městského (i když 
v té době Kladruby městem nebyly) výboru strany. To jsem ještě netušil, jaká 
„bouda“ se na mne šije. Řekli mně to tehdy bez obalu. „V Kladrubech se před 
patnácti lety vydávaly žňové noviny. Teď se blíží volby, tak dostaneš za úkol, 

jako vedoucí agitačního střediska, 
připravit vydávání předvolebního 
zpravodaje.“ Ačkoliv jsem se už 
kdysi, několik let předtím, podílel 
na práci redakční rady vesnického 
zpravodaje v Rozvadově, neměl 
jsem s touto prací pražádné 
zkušenosti. Přiznám se, 
že jakékoliv sestavování článků 
do novin bylo tehdy pro mne tou 
nejprotivnější a nejméně zajímavou 
činností. Měl jsem v té době zcela 
jiné zájmy. Byl jsem, kromě své 
učitelské práce, trenérem 
basketbalových žákovských 
družstev, úspěšných v krajském 
přeboru, organizoval jsem 
každoročně známý cyklistický 
závod Kolem Kladrub pro žáky 

a dorostence z celého Plzeňského 
kraje, nacvičoval jsem s dětmi 
divadelní hry, aktivně jsem 
pracoval v osvětové besedě 
při dostavbě divadla v přírodě 

a podobně. To vše jsem dělal rád, 
ale do takové činnosti, která mně 
byla přidělena, se mně vůbec nechtělo. 
 
 Odmítal jsem tuto „poctu“, ale bylo mi vysvětleno, že „kdo jiný by tohle měl 
dělat, než ředitel školy, který k tomu má nejblíže“. A to připomínám, že právě 
v té době byla v plném proudu několikamilionová přístavba školy. Vždyť to bylo, 
kromě samotného pedagogického řízení školy, navíc i každodenní jednání 
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s projektanty i stavební firmou, řešení desítek změn v projektu, objednávání 
stovek druhů vnitřního zařízení a nábytku. Sám jsem vozil autem z Plzně 
i jiných míst různé „drobnosti“ pro vybavení nových budov, jako obrazy, 
ubrusy, záclony, tyče, nádobí, držáky na toaletní papír na WC, což všechno 
se kupovalo v maloobchodě. Moje obrana byla marná, neubránil jsem se. Mnou 
uváděné aktivity ve škole i v obci byly brány jako nulové, či spíše jako moje 
soukromá záležitost. A tak jsem se, ač nerad, pustil do vymýšlení obsahu onoho 
předvolebního zpravodaje. Staré žňové noviny, několik pozůstatků, většinou 
ve formě jednolistových „bleskovek“, mne moc neinspirovaly, ač jsem uznával, 
že vůbec něco takového už tady bylo koncem padesátých let docela málo 
vídanou raritou. 
 
 První čtyři čísla předvolebního 

zpravodaje byla čtyř, či spíše 
šestistránková, formátu A4. Byly tam 
především údaje o termínu konání voleb 
do místního národního výboru a o všech 
navrhovaných kandidátech. Potom také 
krátké zprávy o práci národního výboru, 
o hospodaření státního statku a o práci 
zájmových organizací v jednotlivých obcích. 
Protože se ve škole nacházela ručně psaná 
kronika někdejší předválečné české 
menšinové školy, v níž byla popsána 
i tehdy málo známá historie Kladrub 
a kláštera, využil jsem toho. Použil jsem 

celou řadu údajů z této staré kroniky jako 
články do zpravodaje. Protože probíhala 
již zmíněná přístavba školy, nakreslil jsem 
do jednoho čísla tohoto zpravodaje 
neumělou rukou i plánek, jak bude školní 
areál vypadat po skončení přístavby. Nikdo mne v tom nepomáhal, kromě mé 
manželky Marty. Text se psal psacím strojem na křídový papír s podloženou 
fialovou kopírovací blánou. Tiskli jsme jej sami dva na prastarém, 
„předpotopním“ lihovém školním cyklostylu, poháněném ručně pomocí kliky. 
Ten dokázal z jedné blány obtisknout 30 až 40 výtisků, takže každou stránku 
jsem musel napsat na stroji v originálu několikrát. Vždyť zpravodaj byl 

rozdáván zdarma všem rodinám do vesnic na Kladrubsku, Kostelecku, Zhořsku 
a Prostibořsku. Bylo třeba vytisknout kolem 300 výtisků. Po volbách jsem 
již nemínil dále pokračovat, ale kupodivu, tento neuměle zhotovený zpravodaj 
se docela líbil, především proto, že tam byly také zmíněné články o historii. 
Dohodli jsme se proto s předsedou MNV Jaroslavem Duspivou, že i v roce 1972 
budeme pokračovat v jeho vydávání. On sám se snažil mně v tom pomáhat, psal 
drobné příspěvky a dokonce sám kreslil ilustrační obrázky, ale i tak byla úroveň 
zpravodaje víceméně amatérská. 
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 Já jsem se však musel plně soustředit na řízení přístavby školy, které mně 
zabíralo spoustu času. Navíc jsem musel řešit pro mne těžké rodinné problémy, 
když náš roční syn právě v té době balancoval v plzeňské nemocnici po těžké 
operaci mezi životem a smrtí. V té době pro mne udělaly obrovský kus práce tři 
kolegyně učitelky ze školy, Jana Petráňová, Alena Jarošová a Zdenka Branná. 
Také pomohly pracovnice MNV paní Kovaříková, Hrachovcová a Černochová. 
Leč rozsah zpráv a zájmových článků se v této době značně zúžil. Chyběly nejen 
ony vyhledávané články z kladrubské historie, ale i zprávy z rozšířeného okruhu 
obcí a převládaly zprávy především ze školy. Byl jsem za to opět ostře 
kritizován, že zpravodaj nemá úroveň a že jsou v něm i „dramatické“ (rozuměj 
gramatické!) chyby, aniž by bylo přihlíženo k mé těžké a problémové situaci. 
Teprve na přelomu let 1973 a 1974 jsem se mohl opět naplno věnovat tvorbě 
zpravodaje. K lepšímu vzhledu přispěly ilustrace a „kreslené“ nadpisy článků 

od pana Josefa Petráně a také lepší cyklostyl, později už i s elektrickým 
pohonem, který patřil národnímu výboru. Také došlo ke zlepšení vztahů 
s vedením obce zásluhou předsedy MNV i dalších funkcionářů. 
 Postupně se úroveň zpravodaje dále znatelně lepšila. Zpravodaj míval už 16, 
ale i přes 20 stránek a vycházel pravidelně šestkrát za rok. Bylo to i zásluhou 
jeho ilustrátorů, jichž se vystřídalo během té doby několik. Tak třeba 
Ing. Rudolf Schaffer, Hana Schafferová, Ing. Václav Balík, Marie Machalová 
nebo Mgr. Pavel Nový. Delší či kratší dobu působili v redakční radě také 
Karel Petrikovič, Ing. Jaroslava Tomanová, Marie Francová, Mgr. Jiří Kasal, 
Mgr. Stanislava Šmahelová, Miroslava Škorvánková a další. Zpravodaj 
už se pak během osmdesátých let tiskl nějakou dobu v soukromé tiskárně 
papírnictví ve Stříbře v Žižkově ulici a později, díky Josefu Petráňovi a řediteli 
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Ing. Karlu Baumannovi, ve Strojně početní stanici Stříbro. To už získal od roku 
1985 novou podobu v menším formátu A5 a dařilo se lépe připravovat 
jednotlivá čísla. Zprvu jsem všechno psal ještě dlouho sám na psacím stroji, 
později i na počítači. Při tom mi značně pomohl, především vkládáním obrázků 
a celkovou grafickou úpravou, můj syn Ing. Martin Čechura. Nelze 
nevzpomenout na desítky dalších pomocníků a pravidelných přispěvatelů. 
Za všechny alespoň připomenu paní Blanku Krýslovou (především její, až 
do současné doby vytrvalou a oblíbenou poezii, či kladrubské pověsti) nebo 
další „dopisovatele“ za hasiče, chovatele, včelaře, dřívější státní statky, 
památkový objekt, všechny složky tělovýchovy, základní i mateřskou školu nebo 
hudebku. Vzpomínám na „brigádnickou pomoc“ děvčat ze základní školy, když 
po vytištění ze stříbrské „početky“ přivezli do zasedačky MNV nesešitý 
zpravodaj. Bylo třeba ho poskládat na sebe podle stránek a pak sešívačkou 

sepnout. Tato děvčata získala postupně v tomto směru takovou profesionální 
rutinu a vytvořila dobře sehranou partu, která nepotřebovala už žádné 
vysvětlování a z kupy potištěných listů vytvořila během hodinky těch 300 kusů 
hotových zpravodajů. Z nich jmenuji namátkou Z. Soukupovou, 
A. Hofmanovou, L. Hájkovou, L. Hofmistrovou, M. Šrůtovou, J. Zdvihalovou 
a po nich i mnoho nejmenovaných. Nelze pominout ani další žáky, kteří 
se podíleli jako dobrovolní kolportéři a roznášeli zpravodaj občanům. 
 Určité napětí vzniklo po roce 1989, kdy se na stránkách zpravodaje 
střetávaly spolu různé politické názory a po nějakou dobu na přelomu let 1990 
– 1991 i vydávání zpravodaje krátce zaniklo. Obnoveno bylo v roce 1991 a od té 
doby se jeho úroveň, díky lepším technickým možnostem, také podstatně 
zlepšila. Pro mne to bylo potom jedno z nejlepších a nejúspěšnějších období 
z celé jeho historie. Zpravodaj získal svoji trvalou podobu, obsahoval dostatek 

informací z regionu (ke Kladrubům 
už nepatřily obce z Kostelecka, 
Prostibořska a Zhořska). Doslova hýřil 
mnoha unikátními fotografiemi, 
ilustracemi a také rozšířenými články 
z historie. Potřebné historické informace 
jsem čerpal z objeveného archivu města, 
k němuž mne přivedl ještě před svou 
smrtí někdejší předseda MNV Duspiva. 
Tím se podařilo zachránit tento cenný 
archivní materiál od roku 1526 před 

téměř jistým odvezením ke skartaci. 
Musím přiznat, že články o historii 
zabíraly tehdy značnou část jednotlivých 
čísel. Jejich překopírování a umístění 
do textu zajišťoval nadále Martin 
Čechura a zvláště vysoko byly ceněny 
ilustrační kresby už zmíněného 
Václava Balíka. Ten zachoval svoji přízeň 
Kladrubskému Zpravodaji dodnes 
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a já sám ho v legraci „tituluji“ jako mého trvalého „souputníka“ 
po kladrubských dějinách v mých publikacích, a to nejen o Kladrubech. Plných 
28 let jsem se staral o vydávání a náplň zpravodaje prakticky sám. 
 
 Od roku 1999 zajišťovala příspěvky do zpravodaje od přispěvatelů a psala je 
na počítači sekretářka starosty paní Irena Löriková jako práci navíc ke svým 
služebním povinnostem. Tisk zpravodaje obstarávala již profesionální tiskárna 
Lieblprint (tehdy Mariaprint) v Plané u Mariánských Lázní. Jeho obsah už více 
připomínal pravidelnou tiskovinu s bohatým textem a navíc i nadále 
s typickými Balíkovými kresbami. Já jsem do něho přispíval především už jen 
příspěvky z kladrubské historie nebo přírody. Když pak byla ustanovena jako 
stálá referentka MNV pro kulturu paní Eva Pomyjová, přešla příprava 
i vydávání zpravodaje do její pravomoci. Ta pokračovala ve stejně dobré úrovni 

i nadále. Navíc jsme shromáždili všechna dostupná čísla od začátku jeho 
vydávání, tedy od roku 1971 a zajistili jejich svázání a archivaci. 
Ani po navrácení titulu „město“ pro Kladruby v roce 2008 se nezměnily 
podmínky pro vydávání zpravodaje, který získal tradiční úpravu stálých rubrik, 
kterou si zachovává i v současnosti. Jeho přípravu zajišťuje nyní redakční rada 
v čele s ředitelem regionálního muzea Bc. Jiřím Šmahelem, spolu 
s místostarostou města Matějem Havránkem, Ing. Ivanou Strachotovou 
a dalšími. Dlouhodobou a velmi aktivní členkou redakční rady byla také paní 
učitelka základní školy Bohunka Dusíková. Jsem rád, že toto moje, původně 
„nechtěné dítě“, nejen vychází i nadále, ale udržuje si dobrou úroveň i stabilitu 
– vždyť některá čísla mívají téměř až padesát stránek! Touto vzpomínkou chci 
popřát Kladrubskému Zpravodaji do další padesátky hodně úspěchů 
a pravidelných dopisovatelů i úspěšných redaktorů. 

Jiří Čechura 
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Kladrubské léto rozeznělo klášter 
 
Letošní 44. ročník festivalu vážné hudby 
Kladrubské léto hostil mnoho zajímavých 
umělců, počínaje Tomášem Flégrem, 
který kromě výborného přednesu na naše 
kladrubské varhany ukázal i své umění 
při hře na varhanní regál. Zážitek to byl 
vskutku výjimečný. Na druhém koncertě 
zahrál Prague Philharmonia Wind Quintet, 
kde hráči potěšili publikum nejen precizní 

souhrou pěti žesťových nástrojů, 
ale i zajímavým průvodním slovem. Po třetím 

koncertu, kde vystoupil orchestr Atlantis 
v čele s dirigentem Vítězslavem Podrazilem, následovalo další sobotu zakončení 
festivalu pod taktovkou, respektive smyčcem, Jaroslava Svěceného, kterého 
doprovodila na cembalo Jitka Navrátilová. Posluchači si všechny koncerty 
náležitě užili a spolu s organizátory se mohou těšit na příští rok. 
 

 
 

Vůz, telátko a kravička 
 
 Součástí Kladrubské pouti byla, jako i v předchozích ročnících výstava 
zemědělské techniky v areálu Sulanova statku. Příchozí si mohli prohlédnout 
několik expozic se zemědělskými stroji, předměty potřebnými k práci s koňmi 
a předměty denní potřeby ze statku 19.-20. století. Jedním z největších lákadel 
byl model kravičky, kterou si mohli zkusit podojit všichni navštěvníci. Každý, 
kdo se této činnosti ujal, zjistil, kolik vyzíská mléka během jedné minuty a také 
pak obdržel diplom pravého „dojiče krav“. Ti nejmenší si s doprovodem rodičů 
hladili malé telátko stojící opodál, které trpělivě drželo a nechalo se i vyfotit. 
Starší pamětníky pak nejvíce zaujal vůz tzv. rozmetadlo americké výroby, který 
je vzácným exponátem sbírek statku. Návštěvnost byla veliká po celý víkend 
a příchozí pochvalovali nejen výzdobu „konírny“, ale i dobrý stav strojů. Rád 
bych poděkoval městu Kladruby za materiální pomoc a hlavně Václavu Sulanovi 
a Martě Palečkové za pomoc při realizaci výstavy. Děkuji. 

Jiří Šmahel 
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Zveme Vás… 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
VĚŠTBA A VÝKLAD OSUDU 

 

3. září od 17:00, sál muzea 
 

Hovořit bude věštkyně paní Deverová. 
 

 
 
 

MEMORIÁL VOJTY ŠRÁMKA 
 

4. září od 9:00, 
kladrubská střelnice 

 
Prezentace proběhne od 9:00, zahájení v 10.00. 

Občerstvení zajištěno. 
 

 
 
 
 

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ 
 

4. září od 16:00, Sulanův statek 
 

U ohně zahraje Bandatrampband. 
Buřty s sebou. 
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VÍME, KUDY CHODÍME 
 

Latinská škola 
 

4. – 5. září od 12:00, klášter 
 

Netradiční prohlídka interiérů a sklepení bývalé latinské školy. 
Doba trvání prohlídky je cca 60 minut. Začátky prohlídek na nádvoří 

kladrubského kláštera: 12.00, 14.00 a 16.00 hodin. 
 

Vstupné na prohlídku je 150,- Kč. Předchozí rezervace vstupenek je možná 
na tel.: 374 631 773 nebo na kladruby@npu.cz. 

 
 

 

MŠE SVATÁ ZA DĚTI S POŽEHNÁNÍM ŠKOLNÍCH 
AKTOVEK 

 

5. září od 12:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 
 
 

MONASTÝROVÁNÍ ANEB 
ROK OSVÍCENSKÉ ŠLECHTY 

 

11. září, klášter 
Speciální prohlídka z cyklu Monastýrování 

s historikem Mgr. Jakubem Krčkem o osudech 

benediktinského kláštera v Kladrubech v době 
osvícenství. 

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

 

 
 

SLAVNOSTI VÍNA A MEDU 
 

11. září od 13:00, Sulanův statek 
 

Čeká vás ochutnávka vín, dobré jídlo a pití, výstava 
včelařů z Kladrub a v neposlední řadě i cimbálová 

muzika. 
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BRODSKÝ JARMARK 
 

11. září od 14:00, v Brodu u Stříbra 
 

Čeká vás mnoho atrakcí pro děti včetně nafukovacího hradu, jízdy na koni a 
malování na obličej. Po celou dobu bude probíhat prodej místních výrobků. 

Občerstvení zajištěno. 
 
 

KLADRUBSKÁ STUDNA 
 

18. září od 9:00, fotbalové hřiště 
 

Hasičská soutěž v požárním útoku mladých hasičů. 
 
 

SVATOJÁNSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2021  
 

Lubomír Brabec a Štefan Margita 
 

18. září od 17:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie 
 

Předprodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz, nebo v recepci 
Regionálního muzea Kladrubska vždy v rámci otevírací doby. 

 

KLADRUBSKÁ PĚTKA 
 

19. září od 10:00, u ZŠ Kladruby 
 

Závod malých i velkých běžců. 
 

OD PÍSKOVNY PO SKLÁDKU 
 

19. září od 15:00, u hřbitova 
 

Procházka pro velké i malé s krátkou besedou o historii a využití kladrubské 

skládky a také opékáním buřtů a hrou na závěr akce. 

 

ČTYŘI ELEMENTY 
 

24. září od 17:00, sál muzea  
 

Komponovaný večer s  vernisáží obrazů a koncertem, jejichž společným prvkem 
jsou čtyři základní elementy. 

http://www.plzenskavstupenka.cz/
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HUBERTOVA JÍZDA PRO ZAČÁTEČNÍKY 
 

25. září od 13:00, PonyFarm 

 
 
 

KLADRUBSKÁ DESÍTKA 
 

28. září od 11:00, ZŠ Kladruby 
 

22. ročník turistického pochodu tentokrát zakončený 

v Kladrubech. 
 

 

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY 
 

1. října od 16:00, kulturní dům 
 

Posezení s hudbou a občerstvením. 
 
 

HUBERTOVA JÍZDA PRO POKROČILÉ 
 

3. října od 13:00, PonyFarm 

 
 

 

MŠE SVATÁ KE 
SV. WOLFGANGOVI 

 

10. října od 12:00, 

kostel Nanebevzetí Panny Marie 

 
 
 

MUZEJNÍ KAFÍRNA 
 

10. října od 14:00, sál muzea 
 

Přijďte si odpočinout ke kávě a hudbě. 
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CANICROSS 
 

22. října od 18:00, sál muzea 

 
Vyprávění o sportovním běhání se psem. 

O svých zážitcích ze závodů a tréninku pohovoří Tomáš Jaša. 
 

DÍLNIČKY 
 

Halloween 
 

29. října od 16:00, sál muzea 

 

DIVADLO 
 

O Ferdovi Mravenci 
 

30. října od 15:00, sál muzea 
 

O šikovném mravenci zahraje divadelní společnost SemTamFór. 

 

Připravované akce na měsíce listopad a prosinec 2021 
 
5. 11. od 17:00 Vernisáž obrazů – František Rada 
6. 11. od 12:00 Svatohubertská mše 

11. 11. od 11:00 Svatomartinská vína 
13. 11. od 17:00 Martinská slavnost 
26. 11. od 16:00 Dílničky i pro dospělé - Advent 
28. 11. od 17:30 Lampionový průvod a zpívání koled 

   
4. 12. od 08:00 Mikulášské trhy 
5. 12. od 14:00 Muzejní kafírna 

12. 12.  Chodějí Lucie, chodějí 
14. 12.  od 18:00 Vánoční koncert ZUŠ 
15. 12. od 18:00 Zpívání s rozhlasem 
18. 12. od 17:00 Besídka PonyFarm 

19. 12.  od 15:00 Vánoční koncert Cavalla 
23.12.   Betlémáři obcházejí Kladruby 
24. 12. od 13:00 Rozdávání betlémského světla 
26. 12.  od 11:00 Mše svatá svátku sv. Štěpána 
26. 12.  od 12:00 Oživený betlém 
27. 12. od 13:00 Hejbni kostrou 
27. 12.  Kompoťák 

Jiří Šmahel 
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BLAHOPŘEJEME 

 
V měsíci září a říjnu 2021 se dožijí významného životního jubilea tito naši 
občané: 

 
Září: 
Täuberová Emma, Kladruby 
Dlhý František, Kladruby 
Palma Jiří, Kladruby 
Soblahovský Václav, Kladruby 
Kamínková Marie, 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 

 
 

Říjen: 
Jordánová Lenka, Kladruby 
Kokrment Stanislav, Kladruby 
Dunovská Marie, Kladruby 
Blažek Václav, Milevo 
Kučerová Hana, Kladruby 
Špringlová Milena, Kladruby 

Špringlová Marie, Kladruby 
Mašková Vlasta, Brod u Stříbra 
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POEZIE Z KLADRUB 

 
 
 

 
 
 
 

Bilance 
 

Pouť utichla, s ní celé město 

uklidnil se celý kraj, 
zářila jak hvězda, přesto 

udělala dětem ráj. 
 

Počasí nám přálo ještě, 
teplo, slunce celý čas 

po pouti pak přišly deště, 
milé léto, vrať se zas. 

 
Za rok zase na shledanou, 

pouť se jistě vrátí, 
snad karantény nenastanou, 

příležitost ztratí. 
 

Blanka Krýslová 
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SPORT 

 
Oddíl volejbalu mládeže informuje 
 

 Právě skončený soutěžní rok 2020-21 snad ani není hodno 
komentovat. Prostě nebyl. Je mi velmi líto, že jsme s tréninkem 
mohli začít až na konci května. O to víc mě potěšilo nadšení 
děvčat. Bylo na nich vidět, že se na tréninky těší. Bohužel to ale 

znamená, že nám většina děvčat odrostla kategorii mladších 
žákyň, aniž by si v ní mohly pořádně zahrát. A přitom to měl být 
rok, ve kterém by jistě zúročily své nemalé dovednosti. 
 Letos před nimi stojí velká výzva. Kategorie starších žákyň 

a velký, šestkový volejbal. Bude to boj, ale půjdeme do toho 
naplno. Soutěž budou hrát i jiné týmy, pro které je to novinka, 
tak se s tím snad se ctí popereme. 
 První schůzka ve školním roce 2021-22 se uskuteční ve středu 8. září 2021 
v 16.45 hodin před vchodem do tělocvičny ZŠ. Pravidelné tréninky pak probíhají 
vždy ve středu od 17. – do 18.30 a v pátek od 16. – do 17.30. 

Jitka Kuršová 
 

Výrovský triatlon 
 

 Dne 26. 6. proběhl 22. ročník Výrovského triatlonu. Pořadateli byli tradičně 
atletičtí veteráni ze Stříbra a město Kladruby. V hlavním závodě (600 m plavání, 
30 km kolo, 10 km běh) vyhrál Karel Jukl ze Skviřína. Kratší trať suveréně 
ovládl Jakub Souček z klubu triatlonu Plzeň, místo bydliště Brod. Jedinou 
ženou na dlouhé trati byla Pavla Stachová ze Stříbra. V soutěži štafet vyhráli 
Kateřina Bráchová a Kryštof Dědek. Celkem se zúčastnilo 65 závodníků. 
Na konci závodu předala starostka města Kladruby paní Floriánová poháry 
vítězům. Zároveň poděkovala pořadatelům za přípravu a organizaci náročného 
závodu. Děkujeme městu Kladruby za technickou a finanční pomoc. 
 

Výlet Babet 

 
 V sobotu 30. 7. pořádal Babeta klub Výrov již 6. ročník společného výletu 

na kopec Pleš. Start byl v 10.00 hod. od hráze rybníka. První zastávka proběhla 
u hospůdky Brod, kde se připojili babeťáci z Kladrub, Brodu a Tuněchod. 
Celkem vyjelo 25 babet. Na Pleš dorazili všichni, kde je čekal společný oběd. 
Cílem byla hospoda Brod. Všichni obdrželi diplom za účast. Babeta klub Výrov 
dne 7. 8. uspořádal 2. ročník soutěže o nejlepší výrovský bramborák. Celkem 
se zúčastnilo 12. soutěžících, kteří museli nabídnout patnáct kusů bramboráku 
o velikosti 10 cm. Vyhrála Martina Nyklová. Po ukončení soutěže všichni 
poseděli u společného táboráku. 

Jan Hora 
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Sportovně střelecký klub informuje 
 
 SSK Kladruby zve příznivce sportovní střelby na 14. ročník Memoriálu Vojty 
Šrámka, který se bude konat již tradičně na naší střelnici v Kladrubech. 
Prezentace proběhne od 9.00, zahájení v 10.00. Občerstvení zajištěno. 
 Těšíme se na vaši návštěvu. 

Radek Kuvík 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tomáš Jaša 
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VÍTE, ŽE… 

 
… v pátek 16. července proběhla vernisáž obrazů autorů Jana Rybeckého 
a Andreje Vystropova s názvem „Umění nezná hranic“ a výstava potrvá jen 
do 10. září. 
 
… byla vyspravena silnice z Brodu na Výrov. 
 
… byla podána žádost o dotaci na opravu podlahy v sále hospůdky v Brodu 
a na nákup nových stolů a židlí. 
 
… jsme v srpnu zahájili rekonstrukci rybníka ve Vrbici u Stříbra, na kterou 

je přislíbena dotace z Ministerstva zemědělství až do výše 70 % nákladů akce. 
 
… byl vybrán zhotovitel stavby „Propojení vrtu na ATS v Tuněchodech“. Stavba 
bude započata letos v září. 
 
… v září budou zahájeny práce na III. etapě opravy střechy Husova č.p. 6 
a střecha bude tímto dokončena. 
 
… byla postavena nová autobusová čekárna v Brodu u Stříbra. 
 
… Správa a údržba silnic Plzeňského kraje opravila silnice na Brod a Milevo. 
 
… je v recepci muzea a v obchodě paní Klírové k prodeji kalendář města 
Kladruby na rok 2022, kde byly použity vámi zaslané fotografie. 
 
… jsou v muzeu stále k vidění dva návrhy revitalizace kladrubského náměstí. 
 

... 18. 8. proběhlo v Regionálním muzeu Kladrubska očkování proti COVID-19 
pro neregistrované zájemce. 
 
… byla opravena lávka u čističky odpadních vod v Kladrubech technickými 
službami. 
 
… bylo technickými službami umístěno zrcadlo na křižovatce v Zadní ulici 

pro větší bezpečnost. 
 
… bylo o pouti vyhrazeno parkování na dvoře ZŠ Kladruby a u areálu 
technických služeb. 
 
… byly provedeny pokrývačské a klempířské opravy na budovách v majetku 
města Kladruby. 
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… po dobu uzavření Mateřské školy v Kladrubech došlo k postavení nového 
dětského hřiště u Sluníček a kompletní umytí balkonu u Berušek a Broučků. 
 
… o letních prázdninách došlo v Základní škole v Kladrubech ke každoročnímu 
generálnímu úklidu kuchyně. 
 
… letos poprvé jste mohli vybírat dva filmy do letního kina. 
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