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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,
ani se tomu nechce věřit, jak ten čas velice rychle plyne. Už jsou zase dva
měsíce roku 2022 pryč. I tyto uplynulé dny byly ve znamení změn v nařízeních
vlády a vydaných opatřeních v souvislosti s covidem-19. Nastalá situace opět
nejvíce postihla děti školou povinné, když kvůli karanténám nemohli školu
navštěvovat.
Uplynulé dva měsíce jsme již pracovali na plnění úkolů vyplývajících z Plánu
rozvoje:
- započaly práce na přestavbě ubytovny u kulturního domu na dva byty
- započaly práce v Sadové a Zahradní ulici, zde ČEZ Distribuce, a.s.
prostřednictvím zhotovitele provádí demontáže vzdušného el. vedení
a také sloupů, na kterých jsou umístěné lampy veřejného osvětlení.
Následně bude probíhat montáž nových sloupů veřejného osvětlení
a LED svítidel. V souvislosti s těmito pracemi bude v Zahradní ulici
vyměněn povrch chodníků a na závěr provedeme vyfrézování povrchu
komunikace a pokládku nového. Občany v této dotčené lokalitě žádáme
o trpělivost a také o pochopení dané situace
- byl vybrán zhotovitel a je uzavřena smlouva o dílo na „Rekonstrukci
objektu čp. 51 v Brodu u Stříbra“ – Pohostinství
- opětovně bylo zveřejněno výběrové řízení na zhotovitele stavby „ Stavební
úpravy střešního pláště objektu tělovýchovy a stravování ZŠ Kladruby“ –
oprava střechy nad tělocvičnou a jídelnou
- probíhá výběr dodavatele na akce „Nová část veřejného osvětlení Láz“
a „Stavební úpravy Husova čp. 197, Kladruby“ – oprava obvodového
pláště objektu a střešního pláště ploché střechy stávající přístavby.
Na počátku roku 2022 jsme požádali o následující dotace:
- oprava povrchu komunikace Zahradní ulice
- územní plán Kladruby
- výměna dětských prvků na zahradě Mateřské školy v Kladrubech
- doplnění prvků na dětská hřiště v obcích Vrbice a Milevo
- kaplička v Tuněchodech
- kaplička v Milevě
- památník Rudolfu Kohnovi na Pozorce
- vybavení místní knihovny - počítačový program
- Kladrubské léto.
Nadále sledujeme aktuální možnosti získání dotačních prostředků. Snažíme se,
abychom co nejvíce šetřili finance městského rozpočtu.
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Všichni jistě již zaznamenali dopady novely zákona o odpadech, a to hlavně
díky přesunutí veškeré agendy (výběr poplatku, změny četnosti vývozu, známky
na popelnice a zajištění popelnic) na úřad. Pro všechny z nás je tato situace
nová a věříme, že do budoucna si všichni na daný systém zvykneme.
Z důvodu nečekaného ukončení činnosti provozovatele vodovodu v Brodu
a v Tuněchodech, a vzhledem k tomu, že dle zákona nemůže provoz
zabezpečovat město, které nemá řádné oprávnění, hledáme nového
provozovatele.
Dočasně přešla veškerá administrativa na úřad (vyúčtování spotřeby vody
za uplynulý rok, uzavření nové smlouvy o dodávce vody s každým zástupcem
nemovitosti, zajištění řádné a kvalitní dodávky vody, hlášení dle zákonných
nařízení a dodávání podkladů kontrolním orgánům). Věříme, že se nám v co
nejkratší době podaří celou tuto záležitost stabilizovat.
V minulých číslech zpravodaje jsme vás informovali o možnosti
připomínkování 2 návrhů rekonstrukce náměstí. Díky vašim poznatkům
a návrhům byla vypracována konečná verze studie náměstí, která byla
schválena na jednání zastupitelstva dne 26. 1. 2022, kde došlo k posledním
úpravám studie. Mrzí nás, že občané nepřišli na veřejné zasedání zastupitelstva
vyjádřit svůj názor. Stejně tak je politováníhodný i fakt, že v tento den bylo ze
zastupitelstva omluveno i 6 ze 7 opozičních zastupitelů.
Vládní nařízení na počátku roku neovlivnila pouze školy, ale i kulturní život.
Jistě jste si všimli, že neproběhl Maškarní rej pro děti v kulturním domě, ten
jsme po řádném zvážení situace (stoupající čísla nakažených, karanténa
některých tříd základní školy), přesunuli na 2. červenec na Sulanův statek
v podobě Dětské maškarní diskotéky.
Letos poprvé neproběhne oslava MDŽ v tradičním duchu. Změny jsou
zásadní a máte se na co těšit. Více informací naleznete v sekci RMK infomuje.
Rodiče dětí o nic nepřijdou, protože 5. května proběhne v areálu mateřské
školy Setkání ke Dni matek, kam jste také všichni srdečně zváni.
V minulém vydání Zpravodaje jsme si posteskli, že nemohli proběhnout
tradiční Mikulášské trhy, proto jsme se rozhodli uspořádat trhy velikonoční!
O trhy tak nepřijdeme a společně si je 15. dubna užijeme.
Přejeme všem pevné zdraví
Hana Floriánová
starostka města

Matěj Havránek
místostarosta města
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města ze dne 15. 12. 2021
Rada města vzala na vědomí:
 Žádost o povolení zprovoznění krbových kamen v městském nájemním
bytě. Žadatel – J. J., Kladruby. Město Kladruby zajistí prvotní revize
před napojením s vyjádřením četnosti provádění údržby na náklady
žadatele. Dle výsledku revize si žadatel na své náklady zajistí odvoz
popelnice na popel
 Odstoupení od žádosti o pronájmu částí pozemků p.p.č. 2217 o výměře
210 m2 a st.p.č. 331/2 o výměře 400 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra.
Žadatel – ZEVYP s.r.o., náměstí Republiky 35, Kladruby 349 61,
IČ 18251455. Dne 14. 12. 2021 žadatel poslal zpětvzetí žádosti o tyto
pozemky

Rada města schválila:
 Návrh na vyřazení majetku z evidence majetku Mateřské školy
v Kladrubech, Husova 297, Kladruby 349 61, IČ 60611642. Drobný
dlouhodobý hmotný majetek do 2.000,- Kč ve výši 65.303,- Kč,
nad 2.000,- Kč ve výši 40.560,- Kč
 Odpisy – vyřazení učebních pomůcek z operativní evidence z kabinetu ŠJ
- OE v Základní škole v Kladrubech, Husova 203, Kladruby 349 61,
IČ 60611634 v hodnotě 10.175,09 Kč
 Odpisy – vyřazení učebních pomůcek z operativní evidence z kabinetu ŠD
v Základní škole v Kladrubech, Husova 203, Kladruby 349 61,
IČ 60611634 v hodnotě 3.922,30 Kč
 Odpisy – vyřazení učebních pomůcek z operativní evidence z kabinetu
1. stupně v Základní škole v Kladrubech, Husova 203, Kladruby
349 61, IČ 60611634 v hodnotě 70.573,50 Kč
 Uzavření dohody o uznání závazku včetně splátkového kalendáře mezi
městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61,
IČ 00259888 a M. M., Kladruby ve výši 8.544,- Kč. První splátka ve výši
1.000,- Kč od ledna 2022 3x splátka 2.000,- Kč a poslední splátka
1.544,- Kč
 Uzavření dohody o uznání závazku včetně splátkového kalendáře mezi
městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61,
IČ 00259888 a M. J., Kladruby ve výši 10.500,- Kč. První splátka
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od 20. ledna 2022 a to 17x splátka ve výši 600,- Kč a poslední splátka
ve výši 300,- Kč
Termíny jednání rady města a zastupitelstva města v roce 2022, možnost
změny termínů vyhrazena dle potřeb
Zveřejnění výzvy k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu
na akci „Stavební úpravy střešního pláště objektu tělovýchovy
a stravování ZŠ Kladruby“ včetně zadávacích podmínek a dalších příloh
Cenovou nabídku o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí
nízkého napětí od dodavatele – ČEZ ESCO, a.s., Duhová 1444/2,
Praha 140 00, IČ 03592880 na období 01. 01. 2022 do 31.12.2023
Uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítí
nízkého napětí č. 1295413605/1 od dodavatele – ČEZ ESCO, a.s.,
Duhová 1444/2, Praha 140 00, IČ 03592880 na období 01. 01. 2022
do 31. 12. 2023
Termíny svateb na rok 2022
Uzavření pozemkové nájemní smlouvy na p.p.č. 52/1 v k.ú. Vrbice
u Stříbra o výměře 1165 m2 od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 za cenu
0,50 Kč/m2/rok. Nájemce – J. R., Stříbro
Prodloužení platnosti pozemkových nájemních smluv od 01. 01. 2022
do 31. 12. 2024 za stejných podmínek:
- N. P., Stříbro – na p.p.č 1114 v k.ú. Milevo o výměře 2330 m2 za cenu
0,30 Kč/m2/rok
- B. V., Stříbro – na p.p.č. 34 v k.ú. Milevo o výměře 978 m2 za cenu
0,30 Kč/m2/rok
- J. N., Stříbro – na část p.p.č. 2007 v k.ú. Milevo o výměře 5000 m2
za cenu 0,30 Kč/m2/rok
- B. D., Stříbro; R. P., Stříbro; M. J., Stříbro – na p.p.č 51, 85 a 956/2
vše v k.ú. Láz u Kladrub o celkové výměře 4861 m2 za cenu
0,30 Kč/m2/rok
- K. J., Stříbro – p.p.č. 126/4 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 1769 m2
za cenu 0,30 Kč/m2/rok
- K. J., Stříbro – p.p.č. 1572/4, 1713/5 a 1713/9 vše v k.ú. Láz
u Kladrub o celkové výměře 3928 m2 za cenu 0,30 Kč/m2/rok
- H. K., Kladruby – na část p.p.č. 185/65 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 400 m2 za cenu 0,50 Kč/m2/rok
- K. V., Kladruby – na část p.p.č. 185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 350 m2 za cenu 0,50 Kč/m2/rok
Prodloužení pozemkové nájemní smlouvy na p.p.č. 133/2 o výměře
588 m2 a st.p.č. 35 o výměře 92 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra
od 01. 01. 2022 do 31.12.2022 za cenu 50,- Kč/m2/rok. Nájemce Zikostav s.r.o., Plzeňská 41, Heřmanova Huť 330 24, IČ 26361108
Uzavření Smlouvy o odvozu a likvidaci odpadu mezi původcem –
Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888
a odvozcem – EKO-SEPAR s.r.o. Nýřany, Hřbitovní 1214, Nýřany
330 23, IČ 47714760 od 01. 01. 2022
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 Uzavření Dodatku č. 5 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 58, IČ 49790927. Předmětem dodatku je
navýšení cen za odstranění nebo využití odpadů na skládce Černošín
 Uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby
349 61, IČ 00259888 a provozovatelem – ASEKOL a.s.,
Československého exilu 2062/8, Praha 4 143 00, IČ 27373231.
Předmětem dodatku je úprava dle zákona č. 541/2020 Sb., který nabyl
účinnost 01. 01. 2021
 Platový výměr ředitelky Mateřské školy Kladruby od 01. 01. 2022 – důvod
vystavení nového platového výměru je novela nařízení vlády
č. 341/2017 Sb.
 Platový výměr ředitelky Základní školy Kladruby od 01. 01. 2021 – důvod
vystavení nového platového výměru je novela nařízení vlády
č. 341/2017 Sb.
 Ukončení nájemní smlouvy O nájmu nebytových prostor „Stravovacího
zařízení Kladruby“ ze dne 04. 01. 2016 a pozdějších dodatků nájemci
nebytových prostor na adrese Revoluční 80, Kladruby 349 61 a zároveň
ukončení nájemní smlouvy o nájmu bytu nacházejícího se na téže
adrese z důvodu nedodržení smluvních podmínek – neuhrazení
nájemného – stávající dluh na nájemném a službách ke dni
15. 12. 2021 v celkové výši 210.539,- Kč. Nájemce – Martina Švarcová,
Zadní 355, Kladruby 349 61, IČ 03759172. Na základě uvedených
skutečností nebude uzavřen další smluvní vztah a stávající smluvní
vztah bude ukončen k 31. 12. 2021 uplynutím platnosti stávající
smlouvy. Nájemce vyklidí nebytový prostor a byt nejpozději do jednoho
měsíce od skončení nájmu

Rada města doporučila:
 ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IV-12-0011860/VB/01
mezi
městem
Kladruby,
náměstí
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČ 24729035. Dotčený pozemek p.p.č.
47/1 a p.p.č. 2062/1 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra. Výše jednorázové
úhrady je 1.000,- Kč + DPH

Rada města neměla námitek:
 K předložené projektové dokumentaci na akci „Sjezd z pozemku
p.p.č. 1960/14 v k.ú. Kladruby u Stříbra“ na pozemní komunikaci.
Žadatelé – F. D. a A. O. D., Kladruby
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 K předložené projektové dokumentaci na akci „Novostavba rodinného
domu na p.p.č. 2493/23 v k.ú. Kladruby u Stříbra“. Investor – BBS
partner s.r.o., Domažlická 676/172, Plzeň 318 00, IČ 05652308
 K předložené projektové dokumentací na akci „Novostavba rodinného
domu na p.p.č 2493/31 v k.ú. Kladruby u Stříbra“. Investor – BBS
partner s.r.o., Domažlická 676/172, Plzeň 318 00, IČ 05652308
 K předložené projektové dokumentaci na akci „Láz u Kladrub, veřejné
osvětlení“. Investor – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby
349 61, IČ 0259888

Rada města neschválila:
 Pronájem pozemku části p.p.č. 453/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra
za účelem zřízení a provozování letních dětských táborů. Důvod
neschválení - Pozemek je určený k plnění funkcí lesa. Žadatel – Spolek
Výrovák z.s., Pikrtova 13, Praha 4 140 00

Rada města souhlasila:
 S rekonstrukcí polní cesty v Tuněchodech dle předložené projektové
dokumentace na akci „Tuněchody u Stříbra PC C2R+SP+B1R“. Dotčené
pozemky ve vlastnictví města p.p.č. 1529, 1526, 1536 vše
v k.ú. Tuněchody u Stříbra. Žadatel – Státní pozemkový úřad,
Husinecká 1024/11a, Praha 130 00, IČ 01312774

Rada města jmenovala:
 Komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Oprava
střešního pláště ZŠ Kladruby“
Předseda – Hana Floriánová – starostka města
Členové - Matěj Havránek – místostarosta města
Ing. Milan Kušnír – člen komise výstavby
Mgr. Pavel Nový – zástupce ředitele ZŠ Kladruby
Náhradníci - Mgr. Bohuslava Dusíková – člen zastupitelstva a pedagog
ZŠ Kladruby
Josef Jaša – člen komise výstavby

Rada města revokovala:
 Bod číslo 1 v části „Rada města schvaluje zveřejnění záměru - O budoucí
směně pozemků ve vlastnictví města Kladruby – část p.p.č. 1962
o výměře cca 1211 m2 část p.p.č 1957 o výměře cca 254 m2, část
p.p.č. 1958 o výměře cca 1529 m2, část p.p.č. 1959 o výměře cca 50 m2
– celkem cca 3044 m2 v k.ú. Brod u Stříbra. Za pozemek
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p.p.č. 782/1 o výměře 4135 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra, který žadatel
nabízí s tím, že tento pozemek za účelem směny bude nabývat
do vlastnictví“ z usnesení rady města číslo 85/2021 ze dne
24. 11. 2021. Revokace: Rada města schvaluje zveřejnění záměru O budoucí směně pozemků ve vlastnictví města Kladruby – část p.p.č.
1962 o výměře cca 1211 m2, část p.p.č 1957 o výměře cca 254 m2, část
p.p.č. 1958 o výměře cca 1529 m2, část p.p.č. 1959 o výměře cca 50 m2
– celkem cca 3044 m2 v k.ú. Brod u Stříbra. Za pozemek p.p.č. 782/1
o výměře 4135 m2 v k.ú. Brod u Stříbra, který žadatel nabízí s tím,
že tento pozemek za účelem směny bude nabývat do vlastnictví

Rada města schválila zveřejnění záměru:
 Pronájmu nebytových prostor celého objektu Kulturního domu
v Kladrubech (vč. Restaurace U Koruny), Revoluční 80, Kladruby 349
61 od 01.02.2022 do 31.12.2024

Rada města (Valná hromada Kladrubských lesů s.r.o.) schválila:
 Nákup osobního automobilu značky Lada Niva 4x4, 3 dvéřová, výbava
classic, barva šedá Borneo pro potřebu Kladrubských lesů s.r.o.
za cenu 385.000,- Kč včetně DPH. Dodavatel – B&M Auto Písek,
třída Národní svobody 31/13, Písek 397 01, IČ 08063583

Zasedání rady města ze dne 05. 01. 2022
Rada města vzala na vědomí:
 Protokol o kontrole provedené Českou školní inspekcí, Plzeňský
inspektorát, Koperníkova 26, Plzeň 301 00 v Základní škole Kladruby,
Husova 203, Kladruby 349 61, IČ 60611634 ve věci dodržování
vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání
 Sdělení Městského úřadu Stříbro, odbor výstavby a územního plánování,
Masarykovo náměstí 1, Stříbro 349 01 k žádosti o posouzení vhodnosti
dopravního řešení stavby „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“
 Informaci o hledání zaměstnance na pozici jednatele sdružení
pro společnost Sdružení obcí pro vybudování a provozování skládky
Černošín, náměstí 1. máje 62, Černošín 349 58
 Předložený splátkový kalendář za dlužné nájemné včetně vyúčtování
služeb za užívání nebytových prostor Restaurace U Koruny č. p. 80,
349 61 Kladruby, nájemcem Martinou Švarcovou, Zadní 355, Kladruby
349 61, IČ 03759172. Rada města žádá o předložení aktuálního
splátkového kalendáře z důvodu uhrazení části dluhu
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 Informace z jednání starostky se zástupci společnosti Vodárny
a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary
360 07, IČ 49789228 (Ing. Frček, Ing. Lysák) ze dne 20. 12. 2021
ohledně těchto bodů:
- přeložka hlavního vodovodního přivaděče
- rekonstrukce Zahradní ulice
- provozování vodovodu v Brodu a v Tuněchodech

Rada města schválila:
 Cenovou nabídku a následné objednání podání žádosti a následnou
administraci dotace z programu MMR – Podpora obnovy a rozvoje
venkova na akci „Obnova místních komunikací ve městě Kladruby“
Zahradní ulice za cenu 12.000,- Kč bez DPH. Zpracovatel žádosti
o dotaci – TNT Consulting, s.r.o., Dobronická 1257, Praha 4 148 00,
IČ 25528114
 Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace na akci „Rekonstrukce
objektu obč. vybavenosti č. p. 51 Brod u Stříbra“
 Cenovou nabídku a následné objednání vypracování projektové
dokumentace na akci „Stavební úpravy Husova č. p. 6, Kladruby“
za cenu 354.350,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Ing. Eva Záhořová,
Nerudova 1488, Stříbro 349 01, IČ 03473058 (PD, jejímž předmětem
bude pokračování v opravách budovy)
 Výpůjčku společenské místnosti ve Vrbici č. p. 19 v termínu
od 14. 01. 2022 do 16. 01. 2022 za účelem pořádání valné hromady
SDH Vrbice. Žadatel – J. K., Stříbro
 Organizační zabezpečení zastupitelstva na den 26. 01. 2022
 Uzavření Smlouvy o pronájmu nebytových prostor celého objektu
Kulturního domu v Kladrubech vč. Restaurace U Koruny, Revoluční 80,
Kladruby. Žadatel – Petr Hilf, Zadní 301, Kladruby 349 61,
IČ 63548046
 Platový výměr ředitelky Mateřské školy Kladruby od 01. 01. 2022 –
důvodem vystavení nového platového výměru je novela nařízení vlády
č. 341/2017 Sb. od 01. 01. 2022 na základě nařízení vlády
č. 531/2021 Sb. (31. 12. 2021 uvedeno ve Sbírce zákonů, částka
č. 531/2021)
 Platový výměr ředitelky Základní školy Kladruby od 01. 01. 2021 –
důvodem vystavení nového platového výměru je novela nařízení vlády
č. 341/2017 Sb. od 01. 01. 2022 na základě nařízení vlády
č. 531/2021 Sb. (31. 12. 2021 uvedeno ve Sbírce zákonů, částka
č. 531/2021)
 Přidělení bytu č. 22 (1+0) v DPS Kladruby v tomto pořadí:
- S. T., Kladruby
- E. V., Bezdružice
- Manželé K., Nedražice
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Rada města neměla námitek:
 K předložené projektové dokumentaci na akci „DČOV Milevo
st.p.č. 28/2“. Investor – M. a Ž. L., Stříbro
 K předložené
projektové
dokumentaci
na
akci
„Novostavba
administrativní budovy“ na p.p.č. 202/7 v k.ú. Kladruby u Stříbra.
Investor – ZEVYP spol. s.r.o., náměstí Republiky 35, Kladruby 349 61
 K předložené projektové dokumentaci na akci „NKP Klášter Kladruby –
vybudování záchytného parkoviště pro návštěvníky objektu“. Investor –
Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 118 00,
Malá Strana, IČ 75032333
 K předložené projektové dokumentaci na akci „Rodinný dům RD – 19z
PLUTOS (var. 4+1)“ na p.p.č. 2493/33 v k.ú. Kladruby u Stříbra.
Investor – J. S., Kladruby
 K předložené projektové dokumentaci na akci „Kladruby – ulice Sadová,
Zahradní – veřejné osvětlení“. Stavebník – Město Kladruby,
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888

Rada města doporučila:
 ZM schválit územní a architektonickou studii náměstí Republiky
 ZM schválit vypracování projektové dokumentace ze studie náměstí
Republiky. Zhotovitel - AVE architekt a.s., Částkova 55, Plzeň 326 00,
IČ 61779997
 ZM schválit návrh zadání Územního plánu Kladruby
 ZM schválit Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022 až 2026
 ZM schválit Rozpočtové opatření č. 6/2021
 ZM schválit Rozpočtové opatření č. 1/2022
 ZM neschválit odprodej pozemku p.p.č. 301/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub
o výměře 333 m2. Žadatel – Národní památkový ústav, územní
památková správa v Českých Budějovicích, Přemysla Otakara II. 34,
České Budějovice 370 21, IČ 75032333

Rada města neschválila:
 Uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor celého objektu
Kulturního domu v Kladrubech vč. Restaurace U Koruny, Revoluční 80,
Kladruby 349 61 s dosavadním nájemcem – Martina Švarcová,
Zadní 355, Kladruby 349 61, IČ 03759172 z důvodu trvajícího dluhu.
Stávající nájemce vyklidí prostor a uvede jej do původního stavu
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Zasedání rady města ze dne 19. 01. 2022
Rada města vzala na vědomí:
 Výzvu k provedení vratky nevyužitých finančních prostředků ve výši
63.740,- Kč od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy,
Karmelitská 529/5, Praha 1 118 12. Dotaci obdržela Mateřská škola
Kladruby, Husova 297, Kladruby 349 61, IČ 60611642, ta peníze
převede na účet Města Kladruby z účtu 384 (nevyčerpané prostředky
minulých let), následně město Kladruby zašle tuto částku na účet
ministerstva
 Žádost o dlouhodobý pronájem části pozemku p.p.č. 1825 a p.p.č. 1821
vše v k.ú. Brod u Stříbra pro pořádání malokapacitních dětských
táborů. Žadatel – Spolek Výrovák z.s., Loudů 951, Dobřany 334 41,
IČ 11838621

Rada města schválila:
 Cenovou nabídku a následné objednání rekonstrukce ubytovny a tím
vytvoření dvou bytových jednotek za cenu 543.515,- Kč bez DPH.
Zhotovitel - Otto Hilf, malířské práce, Vodičkova 639, Stříbro 349 01,
IČ 61806374
 Uzavření Smlouvy o dílo č. 3/2022 mezi městem Kladruby, náměstí
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – Malířské
a stavební práce, Vodičkova 639, Stříbro 349 01, IČ 61806374 na akci
„Změna účelu užívání ubytovacího zařízení na byty“ za cenu 543.515,Kč bez DPH
 Uzavření Dodatku č. 20 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor –
3 kanceláře v objektu Milevská 359, Kladruby mezi městem Kladruby,
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a nájemcem –
Kladrubské lesy s.r.o., Milevská 359, Kladruby 349 61, IČ 25217771.
Předmětem dodatku je prodloužení nájemní smlouvy od 01. 01. 2022
do 31. 12. 2022 a zvýšení ceny nájemného s platností od 01. 01. 2022
na částku 126.000,- Kč/rok
 Uzavření Dodatku č. 21 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor – objekt
pilnice na st.p.č. 331/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra mezi městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888
a nájemcem – Kladrubské lesy s.r.o., Milevská 359, Kladruby 349 61,
IČ 25217771. Předmětem dodatku je prodloužení nájemní smlouvy
od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 a zvýšení ceny nájemného s platností
od 01. 01. 2022 na částku – 339.396,- Kč/rok
 Uzavření Dodatku č. 8 k Pozemkové nájemní smlouvě mezi městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888
a nájemcem – Kladrubské lesy s.r.o., Milevská 359, Kladruby 349 61,
IČ 25217771. Předmětem dodatku je prodloužení nájemní smlouvy
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od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 a zvýšení ceny nájemného s platností
od 01. 01. 2022 na částku – 495.336,- Kč/rok
 Cenovou nabídku a následné objednání rozšíření veřejného rozhlasu
do ulice Návětrná za cenu 31.363,20 Kč včetně DPH. Zhotovitel –
SOVT-RADIO s.r.o., Budějovická 1320, Vodňany 389 01, IČ 47238810
 Cenovou nabídku a následné objednání výměny dvou střešních oken
v bytě č. 35 v Domě s pečovatelskou službou za cenu 24.374,- Kč
bez DPH. Zhotovitel – Říha okna, Jílová 337, Kladruby 349 61,
IČ 87778998
 Zařazení žádosti S. J., Ústí nad Labem do seznamu žadatelů o byt v DPS

Zasedání rady města ze dne 02. 02. 2022
Rada města vzala na vědomí:
 Zápis č. 28/2022 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
dne 19. 01. 2022
 Žádost Ing. J. H., Kladruby o opravu (rekonstrukci) komunikace v Zadní
ulici v Kladrubech od č. p. 396 k č. p. 348

Rada města schválila:
 Přidělení bytu č. 22 (1+0) v DPS Kladruby. Žadatel – S. J.,
Ústí nad Labem s platností od 03. 02. 2022
 Cenovou nabídku a následné objednání výměny plynového kotle v bytě
č. 2 na náměstí Republiky 86 v Kladrubech za cenu 68.606,- Kč,
cena konečná. Zhotovitel - Vladimír Müller, Petrovická 282, Domažlice
344 01, IČ 42852544
 Cenovou nabídku a následné objednání výměny plynového kotle v bytě
č. 4 v Kladrubech, Husova 209 za cenu 61.886,- Kč, cena konečná.
Zhotovitel Vladimír Müller, Petrovická 282, Domažlice 344 01,
IČ 42852544
 Cenovou nabídku za poskytnutí podkladů v souvislosti s provozováním
vodovodu v Brodu u Stříbra a Tuněchodech a podkladů pro zpracování
výkazu majetkové a provozní evidence včetně databázového souboru
a situace vodovodní sítě ve výši 4.800,- Kč + DPH. Zhotovitel Ing. Václav Říha, Projekty, inženýring, Tuněchody 9, Stříbro 349 01,
IČ 61130494
 Uzavření mandátní smlouvy ve věci výkonu odpovědného zástupce
při provozování vodovodu v Kladrubech, část Brod u Stříbra
a Tuněchody uzavřené mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a Bc. Jaroslavem Zabloudilem, DiS.,
Na Vinici 1657, Stříbro 349 01, IČ 71959202 a to na dobu určitou
s platností od 01. 01. 2022 do 30. 04. 2022, měsíční odměna 2.200,Kč
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 Odklad platby nájmu včetně záloh za pronájem nebytových prostor
nemovitosti č. p. 80, Revoluční ulice, Kladruby 349 61. Důvod –
nebytové prostory nejsou provozuschopné
 Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na akci „Veřejné
osvětlení Láz u Kladrub“
 Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na akci „Stavební
úpravy, Husova čp. 197, Kladruby“ – oprava obvodového pláště objektu
a střešního pláště ploché střechy stávající přístavby
 Cenovou nabídku a následné objednání 4 ks rekuperačních jednotek
včetně příslušenství, montáže a dopravy do bytů v č. p. 353, Zadní
ulice, Kladruby 349 61 za cenu 101.109,- Kč bez DPH. Zhotovitel
TRADEMIX s.r.o., Cukrovarská 883/3, Praha 196 00, IČ 08693676
 Uzavření pachtovní smlouvy o propachtování části pozemku p.p.č. 2217
o výměře 1805 m2 a části st.p.č. 331/2 o výměře 1660 m2 vše
v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem využití pozemků jako manipulační
plocha a prostor pro uskladnění dřevní hmoty a provozního materiálu.
Žadatel - Kladrubské lesy s.r.o., Milevská 359, Kladruby 349 61,
IČ 25217771, pachtovné ve výši 50,- Kč/m2/rok, platnost smlouvy
od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022
 Výběr dodavatele akce „Rekonstrukce objektu obč. vybavenosti č. p. 51
Brod u Stříbra“ na základě předložené cenové nabídky s nejnižší
cenovou nabídkou 2.407.622,93 Kč bez DPH. Zhotovitel STAFIKO stav
s.r.o., Petrovická 283, Domažlice 344 01, IČ 26352516
 Uzavření Smlouvy o dílo po předchozím schválení (radou města) o výběru
dodavatele na akci „Rekonstrukce objektu obč. vybavenosti č. p. 51
Brod u Stříbra“ mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem STAFIKO stav s.r.o.,
Petrovická 283, Domažlice 344 01, IČ 26352516 za cenu
2.407.622,93 Kč bez DPH
 Podání žádosti o dotaci do dotačního programu Podpora vybudování
a modernizace sportovišť v roce 2022, poskytovatel dotace Plzeňský
kraj, předmět žádosti „Obnova herních dětských prvků v Mateřské
škole Kladruby pro rozvoj motorických schopností našich nejmenších“
 Podání žádosti o dotaci do dotačního programu Údržba a obnova
kulturních a venkovských prvků, poskytovatel dotace Ministerstvo
zemědělství ČR, předmět žádosti „Oprava kaple sv. Jakuba, Milevo“
 Podání žádosti o dotaci do dotačního programu Zachování a obnova
kulturních památek Plzeňského kraje, poskytovatel dotace Plzeňský
kraj, předmět žádosti „Oprava a obnova fasády kaple Panny Marie
Pomocné, Tuněchody“
 Podání žádosti o dotaci do dotačního programu Podpora kultury
v Plzeňském kraji pro rok 2022, poskytovatel dotace Plzeňský kraj,
předmět žádosti „Kladrubské hudební léto“
 Podání žádosti o dotaci do dotačního programu Program stabilizace
a obnovy venkova Plzeňského kraje 2022, poskytovatel dotace Plzeňský
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kraj, předmět žádosti „Oprava místní komunikace Zahradní ulice,
Kladruby“
 Podání žádosti o dotaci do dotačního programu Program stabilizace
a obnovy venkova Plzeňského kraje 2022, poskytovatel dotace Plzeňský
kraj, předmět žádosti „Zpracování Územního plánu Kladruby“

Rada města neměla námitek:
 K využití pozemků p.p.č. 197/1,2,5,8,11,14, p.p.č. 193/1, p.p.č. 2072/2
a st.p.č. 753 a st.p.č. 755 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra a st.p.č. 111
v k.ú. Pozorka u Kladrub jako přístupovou cestu k vodnímu dílu
pro mechanizaci z důvodu provádění oprav jezových zdí, stavidla
a odstranění nánosů v nadjezí a podjezí jezu; realizace předpoklad
04/2022 – 12/2022. Žadatel a zhotovitel - Povodí Vltavy, státní podnik,
Denisovo nábřeží 14, Plzeň 301 00

Rada města nesouhlasila:
 S uložením vytěženého sedimentu a nánosů v souvislosti s výše
realizovanými pracemi (odstranění nánosů v nadjezí a podjezí jezu)
na kompostárnu v Kladrubech, a to z důvodu její omezené kapacity

Rada města neschválila:
 Pokácení 1 ks smrku na pozemku p.p.č. 185/50 v k.ú. Kladruby
u Stříbra, pozemek ve vlastnictví města Kladruby. Žadatel nájemce
pozemku – P. Š., Kladruby
 Žádost Ing. M. K., Kladruby o opravu (rekonstrukci) vjezdu
do parkovacího stání v souvislosti s prováděním rekonstrukce části
Zahradní ulice. Po skončení prací bude vjezd uveden do původního
stavu

Rada města (Valná hromada Kladrubských lesů s.r.o.) schválila:
 Uzavření pachtovní smlouvy o propachtování části pozemku p.p.č. 2217
o výměře 1805 m2 a části st.p.č. 331/2 o výměře 1660 m2 vše
v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem využití pozemků jako manipulační
plocha a prostor pro uskladnění dřevní hmoty a provozního materiálu
mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61,
IČ 00259888 a Kladrubské lesy s.r.o., Milevská 359, Kladruby 349 61,
IČ
25217771,
pachtovné
50,- Kč/m2/rok,
platnost
smlouvy
od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022
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 Uzavření darovacích smluv ve věci poskytnutí daru na činnost místních
spolků pracujících s dětmi, a to každému níže uvedenému spolku
částku 50.000,- Kč poukázáním na jejich účet.
- Sbor dobrovolných hasičů Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby
349 61, IČ 48328936
- Český svaz včelařů, z.s., náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61,
IČ 48327417 – na činnost kroužku mladých včelařů
- TJ Sokol Kladruby z.s. ,Kladruby 349 61, IČ 18252532
- ČSS z.s., sportovně střelecký klub Kladruby, Hřbitovní 304, Kladruby
349 61, IČ 64884384
- Rybářský kroužek zastoupený Petrem Havránkem, Kostelní 261,
Kladruby 349 61

Zasedání zastupitelstva města ze dne 26. 01. 2022
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění
usnesení
 Vyhodnocení výsledků projednání zadání Územního plánu Kladruby
ve smyslu § 47 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., územním plánování
a stavebním řádu v platném znění

Zastupitelstvo města schválilo:











Rozpočtové opatření č. 6/2021
Rozpočtové opatření č. 1/2022
Střednědobý výhled rozpočtu města na roky 2022 až 2026
V souladu § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu v platném znění, zadání Územního plánu Kladruby
uvedené v příloze č. 7 tohoto usnesení
Zpracování Vyhodnocení vlivů na životní prostředí zpracované na základě
ustanovení § 19 odst. 2 stavebního zákona, v rozsahu přílohy
stavebního zákona a platnými prováděcími předpisy, osobou
oprávněnou podle § 19 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo Územní plán Kladruby mezi
městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61,
IČ 00259888 a zhotovitelem – Ing. Arch. Miroslav Jirsa,
Sportovní 1140, Starý Plzenec 332 02, IČ 41683161
Územní a architektonickou studii náměstí Republiky včetně drobných
připomínek. Zhotovitel - AVE architekt a.s., Částkova 55, Plzeň 326 00,
IČ 61779997
Uzavření Smlouvy o dílo ve věci vypracování projektové dokumentace
na základě schválené studie náměstí Republiky. Zhotovitel –
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AVE architekt a.s., Částkova 55, Plzeň 326 00, IČ 61779997 za cenu
470.000,- Kč bez DPH
 Podání žádosti o dotaci z Ministerstva obrany v rámci IV. Výzvy
na zabezpečení péče o válečné hroby
 Vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 1/2022, kterou
se mění Obecně závazná vyhláška města Kladruby č. 2/2021,
o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
 Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120011860/VB/01 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín 405 02, IČ 24729035. Dotčený pozemek p.p.č. 47/1
a p.p.č. 2062/1 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra. Výše jednorázové úhrady
je 1.000,- Kč + DPH

Zastupitelstvo města neschválilo:
 Odprodej pozemku p.p.č. 301/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře
333 m2. Žadatel – Národní památkový ústav, územní památková správa
v Českých Budějovicích, Přemysla Otakara II. 34, České Budějovice
370 21, IČ 75032333

Zastupitelstvo města uložilo:
 Starostce města Kladruby Haně Floriánové zabezpečit zpracování návrhu
Územního plánu Kladruby v souladu se schváleným zadáním a dle
přílohy č. 7 k vyhlášce č. 500/2006 Sb., o územně analytických
podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence
územně plánovací činnosti včetně Vyhodnocení vlivů na životní
prostředí
Kateřina Hlinková
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Sběr objemného a nebezpečného odpadu ve spádových
obcích
Sběr objemného odpadu, elektroodpadu a pneumatik ve spádových
obcích města Kladruby
 30. 4. 2022

Vrbice u Stříbra
Láz u Kladrub
Brod u Stříbra
Tuněchody
Milevo

8:00 – 8:30 hod
8:45 – 9:15 hod
9:45 – 10:15 hod
10:30 – 11:00 hod
11:30 – 12:00 hod

 vždy v prostoru u kontejnerů
Sběr nebezpečného odpadu ve spádových obcích města Kladruby
 2. 5. 2022

Vrbice u Stříbra
Láz u Kladrub
Brod u Stříbra
Tuněchody
Milevo

14:00
14:35
15:15
15:50
16:25

–
–
–
–
–

14:20
15:00
15:35
16:10
16:45

hod
hod
hod
hod
hod

 vždy v prostoru u kontejnerů
 všechny odpady budou v den svozu předávány jednotlivě posádce vozidla
od občanů a odpady budou ukládány do jednotlivých kontejnerů podle
druhů. V žádném případě nelze odpady soustředit na jednom místě!

Počet obyvatel k 31. 12. 2021
Obec

Narození Přistěhovalí Zemřelí Odhlášení

CELKEM

Brod u Stříbra

0

2

1

0

72

Kladruby
Láz
Milevo
Pozorka
Tuněchody
Vrbice u Stříbra

10

30

13

27

1281

0
2
0
0
1

0
7
3
2
1

2
0
1
0
0

0
4
0
0
0

54
54
43
29
47

CELKEM

13

45

17

31

1580
Václava Tichá
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská škola informuje:
Divadlo Letadlo – Zima
Děti z MŠ Kladruby navštívily divadelní představení „ZIMA“, které se
odehrálo v místním muzeu.
Na začátku příběhu je přivítala paní Zima, která právě kraluje. Děti se
seznámily s tím, co se všechno v zimě děje a dá prožít. Zahrály si hru
“Na oblékání“, rozbalovaly dárečky od Ježíška, postavily sněhuláka a soutěžily
v hodu kouli na cíl.
Poznaly také JARO –
kvetoucí přírodu, probouzející
se sluníčko a jarní královnu,
která usedla na trůn. Léto už
bylo plné sluníčka, koupání,
jahod,
borůvek,
malin
a třešní. Podzim zase přinesl
pouštění draků, barevné listy,
podzimní
plody,
jablíčka
a švestky
na
zahrádkách
a také deštivé počasí.
S divadlem jsme se rozloučili
masopustním
průvodem
v maskách a těšením na jaro.
Petra Kertysová, Šárka Ježová
Návštěva kostela sv. Jakuba
Po vánočních prázdninách jsme se
sešli v naší mateřské škole v hojných
počtech ve všech třídách a měli radost,
že se během „Tříkrálového“ období
můžeme
všichni
společně
těšit
z nových dárků od Ježíška a zopakovat
si celý příběh o jeho narození.
Vybaveni znalostmi jsme navštívili
kostel
sv. Jakuba
na
náměstí
v Kladrubech, abychom si prohlédli
zdejší
betlém.
Znalí
příběhu
jsme s naší
průvodkyní
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paní Silvou Strachotovou vedli vzájemný rozhovor u betléma, jeho postav
i zvířátek.
Příjemnou atmosféru tohoto setkání završil zpěv koled, které jsme se
společně naučili a zpívali v čase předvánočním. Tentokrát nás ovšem paní
Strachotová doprovodila hrou na varhany, což byl pro nás krásný nevšední
zážitek. A naše paní ředitelka Pavlínka a paní učitelka Evička nás navíc
překvapily a spolu s paní Silvou nám zazpívaly pěkné vánoční písně, které
neznáme a třeba se je naučíme, až budeme větší.
Chvíle zde strávené se nám moc líbily, děkujeme za ně.
Děti z MŠ Kladruby
Ptačí zima
Zima k nám letos ještě nepřišla se svou sněhovou nadílkou a mrazem
vymalovanými tvářemi, přesto jsou v našem okolí zvířátka, která jistě ocení
trochu naší pomoci. Patří mezi ně i ptáčci, jež každý den můžeme vidět a slyšet
na zahradách a během procházek po okolí. S dětmi v mateřské škole jsme se
učili tyto ptáčky poznávat jak podle jejich velikosti, tak i podle barev peříček
a dokonce i podle zpěvu. Aby si děti lépe zapamatovaly stavbu těla, papírovou
koláží si každý z nich vyrobil pestrobarevného ptáčka. Nezapomněli jsme
ani na výrobu krásných, zmizíkovým modrotiskem malovaných peříček.
Výstavkou svých výrobků děti potěšily rodiče, a aby udělaly radost i malým
opeřencům, vyrobily jim výbornou zimní pochoutku, lojové koule. Schválně,
zkuste se zeptat vašich ratolestí, co všechno potřebovaly a jak postupovaly.
Možná budete sami překvapeni, jak tato činnost děti baví a že dokáží vyrobit
ptačí dobrotu do zimního krmítka, která je lepší, než ta kupovaná. A protože
nás obklopují nejen ptáčci na zahradě mateřské školy, ale i volně žijící, rozvěsily
nakonec děti ptačí pamlsky jak na stromy pod okny jejich třídy, tak při svých
procházkách v okolí Kladrub.
Zuzana Křížová
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Návštěva DPS
Dne 17. 12. 2021 do DPS v Kladrubech zavítaly děti z MŠ, aby našim
obyvatelům zazpívaly a popřály hezké vánoční svátky. Od dětí jsme dostali moc
krásná vánoční přáníčka a vyrobené dárečky, která nám všem udělali velkou
radost. A aby ani děti neodešly s prázdnou, dostaly od nás sladkou odměnu.
Dětem a paním učitelkám moc děkujeme za jejich pěkné pěvecké
vystoupení.
Bc. Petra Křížová, DiS.
koordinátorka střediska Stodsko

ZUŠ informuje
Vzhledem k rozvolnění protiepidemických opatření připravujeme v ZUŠ
na jaro veřejná vystoupení a koncerty.
Jako první nás čeká Velikonoční koncert v kladrubském klášteře. Koncert se
koná v neděli 17. dubna od 15:00 hodin. Vystoupí soubor staré hudby Cavalla,
komorní pěvecký sbor Cantus a jako host mladičká Anna Gálisová, která se
věnuje opernímu zpěvu.
Na květen připravujeme Vystoupení ke Dni matek, který je druhou
květnovou neděli. Můžete se těšit na různé písničky, které děti zahrají
i zazpívají.
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Žáci výtvarného oboru vytvořili kolekci obrazů, které jste mohli vidět
na výstavě v stříbrské knihovně. Ty nejlepší práce byly vybrány a odeslány
do Lidic, kde se zúčastní mezinárodní výtvarné soutěže Lidice 2022. Tato soutěž
a následná výstava výherních prací vznikla jako upomínka na dětské oběti
2. světové války, které zahynuly v Lidicích. Letos se koná již 50. ročník soutěže
a to na téma Muzeum, kam spadají např. i zoologické a botanické zahrady.
Je to velmi obsáhlé téma, na které lze tvořit téměř cokoliv. Našim žákům se
asi nejvíce líbila možnost malovat zoo anebo reprodukce slavných obrazů,
které jsou vystavené v muzeích a galeriích. Vyhlášení vítězů a ocenění by mělo
být v květnu. Na tuto soutěž se přihlásí v průměru přes 20 tis. výtvarných prací
z celého světa a jakékoliv umístění je obrovským úspěchem. Budeme držet
palce žákům kladrubské pobočky ZUŠ na dobré umístění.
Stanislava Šmahelová

Regionální muzeum Kladrubska informuje


výstava modelů letadel a lodí probíhá do 6. března



ženy, dámy, slečny 18+ zapište si 12. března do diářů a doražte v 17:00
do kulturního domu v Kladrubech na MejDan pro Ženský.
Mužským je vstup zakázán, bude se na co dívat!



zrušené Mikulášské trhy si přijďte vynahradit 15. dubna od 8:00 do 12:00
na velikonoční trhy s doprovodným programem na náměstí v Kladrubech



Maškarní rej v kulturním domě, který se neuskutečnil, bude nahrazen
Dětskou maškarní diskotékou 2. července na Sulanově statku v Kladrubech
Kateřina Hlinková

Hasičské okénko
Dobrý den,
rekonstrukce hasičské zbrojnice stále probíhá. Nový průchod mezi
místnostmi je již dokončen, aktuálně se čeká na zavedení topení a elektriky
do prostoru dílny. Jak jste si mohli povšimnout, bohužel i letos byl zrušen náš
hasičský ples na základě porady Výkonného výboru SDH Kladruby.
Doufáme, že se společně uvidíme na plese v lednu 2023.
Seznam zásahů výjezdové jednotky:
25. 1. 2022, Kladruby - požár osobního automobilu
29. 1. 2022, Kladruby - technická pomoc, padlý strom přes vozovku
30. 1. 2022, Kladruby - technická pomoc, padlý strom přes vozovku
6. 2. 2022, Kladruby - požár transformátoru
Martin Leitl
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Včelařské okénko
Vážení spoluobčané,
se začátkem letošního roku je v naší organizaci bohužel spojena velmi
smutná událost a tou je nečekané úmrtí našeho dlouholetého předsedy,
aktivního a zkušeného včelaře přítele pana Františka Černocha. Jako zapálený
a aktivní včelař se věnoval předávání svých zkušeností novým začínajícím
včelařům, kteří jsou dosud v našich řadách, vždy byl otevřený pomoci a poradit,
pokud kdokoliv projevil zájem. Z jeho iniciativy se rovněž zrodil kroužek
pro dětské včelaříky, jež po několik let vedl a rád je zasvěcoval do tajů včelařství
a probouzel v nich zájem o tuto činnost. Věnoval se také chovu matek, kterými
pomáhal v organizaci ostatním členům a také se věnoval vylepšování pomůcek,
jako například vylepšením elektrického medometu pro vytáčení medu.
Několikrát byl účastníkem pořadů o včelaření v Českém rozhlase a jako
perličku připomenu to, že předal 2 úly se včelami na úřad vlády tehdejšímu
ministrovi Dienstbierovi ml. Čest jeho památce! Bude nám v organizaci velmi
chybět!
Jinou nepříjemností je zrušení našeho včelařského plesu, který po léta býval
velmi populární a hojně navštěvovaný. Ale kvůli epidemické situaci jsme
rozhodli přípravy zastavit a konání plesu odvolat. Bohužel se tak stalo již
podruhé za sebou a doufejme, že snad nebude platit pravidlo „do třetice“
a v další sezóně ples konečně budeme moci bez omezení uspořádat.
Moc bychom si to jistě všichni přáli.
Včelařské hnutí slaví letos krásných 150 let od doby, kdy se začalo
v Čechách organizovat a my se budeme snažit toto výročí nějakými akcemi také
podpořit, tedy pokud nám v tom virus opět nezabrání. Těší nás, že o včelařství
mají v této době zájem další noví uchazeči, kteří se hlásí do naší organizace
a rozšiřují tak řady přátel tohoto ušlechtilého volnočasového koníčku.
Naši členové nyní provedou odběry vzorků ve všech včelstvech, které se
v laboratoři prověří na přítomnost varoázy a v případě výskytu tohoto parazita
bude přistoupeno k léčbě postižených včelstev. Pokud výsledek nebude horší
než loňského roku, pak budeme celkem spokojeni. Hned poté zkontrolují včelaři
situaci v jednotlivých úlech a budou se snažit svoje včelstva přivést do jarního
rozvoje tak, aby byla co nejdříve v síle a tudíž připravená na jarní část sezóny.
Uvidíme, jak bude letošní sezóna vypadat, nejvíce ze všeho záleží
na příznivém počasí bez velkých výkyvů. Jak jsem již dříve informoval,
ta loňská nakonec nebyla nijak špatná a my bychom si přáli, aby se letos
povedla ještě o něco lépe a přiblížila se po dvou slabších letech k produkci roku
2019.
František Med
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Slovo opozice
Vážení spoluobčané,
když jsem v roce 2006 poprvé kandidovala společně s dalšími „odvážlivci“
do zastupitelstva Kladrub, jedním z hesel, se kterým jsme tehdy do voleb šli,
bylo „ZPRAVODAJ BEZ CENZURY“.
Píše se rok 2022, opět se blíží komunální volby, a situace se opakuje.
Pravidla pro tvorbu obecních zpravodajů jsou ale jasná a měla by umožňovat,
aby i opozice měla možnost vyjádřit se k aktuálnímu dění, práci vedení města
i situaci v zastupitelstvu. Je nepřípustné, aby příspěvek, který je zaslán
ze strany opozice vedení město mělo ihned k dispozici a jakýmkoliv způsobem
na něj reagovalo a informace v něm uvedené využilo a snažilo se je zpochybnit
v tom samém čísle, ve kterém je uveden daný příspěvek opozice. I kdyby taková
pravidla neexistovala, tak je jasné, že je to velmi nefér. Asi není náhodné, že se
tak děje hlavně poté, co byly udělány „čistky“ v redakční radě zpravodaje
a musela z něj odejít členka redakční rady, která sice zaručovala, že zpravodaj
bude v pořádku z hlediska českého jazyka, ale zkrátka patří do opozice a basta.
Nebudu se již vyjadřovat k tomu, jak probíhalo hlasování o rozpočtu atd.
Rozpočet i plán rozvoje jsou podle nás špatně připravené, nereálné
a populistické, což je jasné každému, kdo se o dění v obci alespoň trochu
zajímá a brzy bude patrné i těm ostatním.
Svatava Štěrbová
opoziční zastupitelka

Poděkování
Dne 9. února 2022 jsem obdržela telefonát mojí dobré známé a ptala se mě,
jestli nevím, proč je na Pozorce nová ulice a proč se jmenuje Kohnova. Prý právě
slyšela rozhlasovou relaci v rádiu a mluvili prý právě o té ulici. Tak jsem jí to
vysvětlila.
Na Pozorce v domě č. p. 14 žila před válkou židovská rodina Kohnova.
V domě provozovali koloniál, rodina byla velice oblíbená, prý pokud to bylo
možné, pomáhali lidem. V domě žili jedni prarodiče, jedni rodiče a osm
dospělých dětí. Těsně před válkou se rodina odstěhovala do Plzně, kde stejně
neutekla svému osudu. Celá rodina šla do koncentračního tábora. Po válce se
vrátila jenom jedna dcera.
Jeden syn stačil utéci a to jako čsl. voják do Anglie. Jmenoval se Rudolf
a narodil se v roce 1915. Pan Rudolf Kohn se vracel ze soustředění vojska
přes Středozemní moře. Němci lodě torpédovali a to se stalo osudným této lodi
dne 5. 12. 1941. Celá loď byla potopena a bohužel všichni přišli o život.
V roce 2011 jsem se dala do hovoru s jedním pánem, který se představil jako
Ing. Rajchl, vojenský historik z Hradce Králové. Dostali jsme se na řeč kolem
pana Kohna. Ptal se mě, jestli nevím, kde bydlel. Věděla jsem to
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od pana Františka Semoráda st., mého strýce. Pan Ing. Rajchl mi vysvětloval,
že píše druhou knihu o čsl. vojácích v Anglii.
Tehdy jsem si uvědomila, že se jedná o jediného kladrubského rodáka,
o kterém by měli lidé vědět. Vždycky jsem si přála, aby na dům, kde se
pan Kohn narodil, mohla dát rodná obec destičku s iniciálami nebo po něm
pojmenovat ulici, ale celá léta se to nedařilo prosadit, až teď.
Mám obrovskou radost, že se to uskutečnilo, že jeho ulice existuje. Zaslouží
si to.
Musím poděkovat našemu MěÚ v Kladrubech za tuto zasloužilou práci,
že našli způsob, jak panu Rudolfu Kohnovi poděkovat, aby se na něj
nezapomnělo.
Mě prosím odpusťte, že jsem o celou tu věc tak stála, proto píšu už podruhé
do Zpravodaje o panu Kohnovi a jeho rodině. Uvědomuji si, že tuto rodinu dnes
v Kladrubech už nikdo nezná a je třeba na tyto závažné věci upozorňovat,
tito lidé si to zaslouží.
Žádní staří pamětníci už nežijí, jenom já jsem měla to štěstí, že můj strýc,
kladrubský rodák, mi stačil toto vše sdělit.
Všem patří veliké díky.
Blanka Krýslová

Ocenění převzal před 50 lety a stále se těší dobrému zdraví
V březnu uplyne neuvěřitelných padesát
let od doby, kdy vyznamenání Vzorný učitel
obdržela dosud žijící kladrubská legenda
pan Jiří Čechura. Ten je díky své lásce
k historii často označován také kladrubským
historikem. Ve svých úctyhodných téměř
89 letech je v tomto směru stále velmi
aktivní, jím vydané knihy má ve své
knihovně
nejen
většina
kladrubských
občanů, ale i mnozí další milovníci
historie tachovského
okresu.
Na
jeho
příspěvky se i v dnešní době těší pravidelní
čtenáři Kladrubského zpravodaje.
Psal se březen roku 1972 a tehdejší
odbor školství Krajského národního výboru
Západočeského
kraje
se
připravoval
u příležitosti Dne učitelů ocenit za vzornou
pedagogickou a výchovnou práci nejlepší
učitele z kraje. Za Tachovsko tak zve
do Hotelové školy v Mariánských Lázních
ředitelku Mateřské školy v Lučině Jarmilu Chaloupeckou a ředitele kladrubské
školy Jiřího Čechuru. Odznak a diplom tehdy převzali z rukou předsedy školské
komise KNV v Plzni Karla Waindla, za školské odbory tachovského okresu byl
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u ceremoniálu přítomen učitel Zdeněk Vaněk. Vyznamenáno bylo kolem dvaceti
pedagogů a v rámci slavnostním aktu byl pro všechny zúčastněné žáky
mariánskolázeňské hotelové školy připraven společný oběd. Kladrubský patriot
má pro něj významný den stále v živé paměti.
Jiří Čechura působil coby ředitel v tehdejší ZDŠ od roku 1970 do roku 1975
a měl nemalý podíl na zdárném dokončení přístavby školy s následnou
rekonstrukcí stávající budovy. Díky jeho naléhání doznala stavba tělocvičny
větších rozměrů, což se ukázalo prozřetelné a dodnes to oceňují zejména hráči
míčových her. Rodinné důvody ho později donutily na funkci ředitele rezignovat,
nicméně školu neopustil a jako řadový učitel vedl své žáky dál. Prací s dětmi žil
od počátku své učitelské kariéry a snažil se jim být nejen autoritou,
ale i přítelem. Pod jeho vedením žáci vyhrávali nejen okresní, ale i krajská
a národní kola ve vědomostních olympiádách z biologie, chemie či matematiky.
A úspěchy sklízeli i na poli dějepisných či přírodopisných soutěží. Školství
obětoval větší část svého života, ač zažil i těžká období, nikdy své volby
nelitoval.
Na otázku, jak by srovnal dobu za jeho působení ve školství s dnešní
bez dlouhého rozmýšlení odvětí: “Je zcela jasné, že dnešní děti mají mnohem
větší možnost získávat vědomosti kromě vyučování z internetu, mobilů,
notebooků. Informační technika už je na takové výši, že pomalu nepotřebují
učitele. Ti je dnes jenom víceméně usměrňují, co mají umět, což nemyslím jako
podcenění jejich práce.“ A vzpomíná a srovnává dále: “Za našeho působení to
byly především dětské časopisy, třeba tzv. Ábíčko - to je ABC mladých techniků
a přírodovědců, televizní pořady pro mládež a ilustrovaná odborná literatura.
Ale myslím si, že i dnes jsou mnohé děti dychtivé se vzdělávat více, než jim
může dát škola. Vidím to na mých vnoučatech. V tom se neliší od mých
tehdejších žáků.
Dnes
však
spíše
převažuje
individuální
vzdělávání nad tehdejším
víceméně
společným
za vedení
učitele.“
Nad odpovědí, zda bych
chtěl dnes být učitelem,
odpovídá bez zaváhání:
“Pochopitelně nejen věkem
ne, asi bych už neuměl
přizpůsobit svůj výklad
mentalitě dnešních žáků.“

Monika Šavlová

Foto: Monika Šavlová, archiv Jiří Čechura
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HISTORIE
Sčítání poddaných v roce 1651
Před třemi sty sedmdesáti lety, nedlouho poté, co skončila strašlivá třicetiletá
válka, se stal českým panovníkem habsburský císař Ferdinand III. Je třeba
přiznat, že to byl člověk vzdělaný, dokázal hovořit sedmi jazyky, včetně češtiny.
Velmi rád a horlivě zpíval, i česky, třeba známý Svatováclavský chorál.
Byl horlivým katolíkem, ač neměl příliš v lásce jezuity. Víme, že za jeho panování
byl postaven v Praze na Staroměstském náměstí barokní mariánský sloup,
který byl v roce 1918 stržen, ale v roce 2020 obnoven. Nechal také odvézt české
korunovační klenoty do Vídně, kde byly drženy více než 200 let. Byl třikrát
ženatý a měl 11 dětí. Za jeho vlády byl zpracován pozemní katastr, to je soupis
všech pozemků, tzv. berní rula a také provedeno všeobecné sčítání lidu. Období
jeho vlády je nazýváno dobou temna, protože mnoho nekatolíků muselo ze země
odejít a další byli vězněni nebo dokonce popravováni.
Naše země přišly během třicetileté války o třetinu svých obyvatel. Mnoho lidí
bylo zahubeno mečem nepřátel, mnoho jich zemřelo hladem nebo morem a další
museli své domovy natrvalo opustit. Obchod a řemesla byly zničeny. Nebylo zrno
k osívání, nebyl dobytek k zapřažení. Tak třeba v sousedním Kostelci byla
vypálena více než polovina usedlostí. Podobně tomu bylo i v Kladrubech. Proto
třeba do Kladrub přijížděla v té době jakási paní Anna Vořechová, manželka
Petra Vořecha, měštěnína a obchodníka královského města Plzně, aby tu
vyhledávala a postupně vytipovávala vyhořelé či opuštěné usedlosti. Potom přijel
její starší syn Jiřík Antonio Vořech, který zajistil jejich oficiální odkoupení
za nízkou cenu a obratem je prodával s velkým výdělkem zájemcům,
přicházejícím převážně z Německa. Stejně tak činil i kladrubský řezník Jiří
Eplpach. Tak se v krátké době změnilo národnostní složení celého městečka.
Nikdo nevěděl, kolik lidí válku přežilo, a tak všechny vrchnosti v celé zemi
dostaly císařské nařízení provést podrobný soupis svých poddaných podle víry.
Takové sčítání proběhlo pochopitelně i v Kladrubech a ve všech obcích, patřících
klášteru. Ale bylo tomu tak i v těch vesnicích, které vlastnily okolní šlechtické
rody, včetně panství nedražického, kde byl v té době pánem šlechtic Adam Sak
z Blumenthalu. A tak se tentokrát podíváme mimo Kladruby, do nedalekých
Nedražic.
O průběhu takového sčítání či soupisu poddaných v obci Nedražice jsem
sestavil podle skutečných archivních dokumentů pro ochotnický soubor Divoch
ze Stříbra na jejich žádost v roce 2012 scénku. Tu potom sehráli jeho členové
téhož roku v červnu na pouti v Kostelci. Pokusím se v dalších řádcích její scénář
převést do vyprávěného příběhu. Připomínám, že všechny zde uváděné osoby
skutečně existovaly a v Nedražicích opravdu žily, jak dokumentují sepsané
údaje, které jsou dodnes zapsány a uloženy. Ovšem samotný průběh celého
soupisu a dialogy jednotlivých osob jsou pochopitelně vymyšleny jen pro uvedené
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divadelní představení. Co se tedy dělo na nedražické tvrzi v roce 1651 podle této
divadelní hry?
V pracovně na této tvrzi sedí téměř padesátiletý pan Jan Adam Sack v bílé
paruce, před sebou pozemkovou knihu, několik listů papíru, v nádobce několik
psacích brků a kalamář s inkoustem. Je vdovec, jeho manželka Kristýna
nedávno zemřela. Zato paní Markyta, 30letá šafářka nedražického panství, je tu
tak trochu jako paní domu. Alespoň se tak cítí a tajně miluje pana Adama.
Dá se o ní říci, že je to ženská „jako řemen“, však proto dělá šafářku, funkci
svěřovanou obvykle jen mužům. Urozený pan Adam se zlobí na svoje nadřízené,
co si to zase vymysleli s tím soupisem a vztekle odhazuje zlomený psací brk.
„To už je dneska třetí, co jsem zničil“, stěžuje si mladému lokajovi Jankovi.
To už do místností vbíhá šafářka Markyta a celá zděšená oznamuje
panu Adamovi, že před zámkem se houfují poddaní ze vsi a má strach,
zda nechtějí vyvolat nějakou „rebélii“. Pan Adam ji uklidňuje, že to on sám je
svolal, kvůli soupisu všech poddaných a že je bude postupně zvát sem, do jeho
pracovny. Markyta se rozčiluje a ptá se: „A to sem přijdou na zámek všichni?
Ti hrozní křupani, sedláci, chalupníci? I ti ušpinění pacholci a děvky, co smrdí
hnojem? To nemyslíte vážně. Já se vám divím, pane Adame, že je sem,
do zámku, chcete pustit“. „Jo, má drahá Markyto, jinak to nejde. Jak se mám
od nich dozvědět všechno, co si pánové tam nahoře přejí? To je příkaz císaře
pána a ve Vídni to tak nařídili“, vysvětluje pan Adam. A hned posílá lokaje,
aby zavolal prvního.
Lokaj uvádí staršího muže a představuje ho: „To je Vít Mandlík, krčmář
nedražický, se ženou Salomenou a synem Matoušem. „Ukloňte se urozenému
pánovi a pěkně pozdravte“, vyzve všechny tři. „Pozdrav vás Pán Bůh, urozený
pane“, uklání se Vít a Salomena dodává: „I vás, paní šafářko.“ Jenže Markyta se
hned rozčiluje a ukazuje na Víta: „Hele! Hele! To je ten… ten! To je ten šejdíř, …
ten Vít … z krčmy nedražické. To je on, co …“ Ale pan Adam ji uklidňuje:
„Počkej, Markyto, nejsme na soudu, přece. A ty mně, krčmáři, nejprve pověz,
kolik je ti let. Vít se drbe za uchem a vzpomíná: „Achich ouvej, urozený pane,
to já nevím. Já jsem se narodil už dávno… Jó, kdyby tu byla moje máma, ta by
to věděla. Když ona ale umřela v tý hrozný válce“. „No jo, no jo, on neví. Co já
tam mám teď napsat. Tak napíšu … padesát“. „Ale kolik sudů piva máš
ve sklepě, to asi víš přesně, krčmáři, viď?“, posmívá se šafářka. Jenže Salomena
se hned ohrazuje: „Tak to né! Když ráčíte dovolit, milostivá paní, to vím zase
nejlépe já. To já mám pěkně všechno v malíčku. Dyť von ten můj starej neumí
vůbec počítat! Eště, že mě má. Jinak by šla ta naše hospoda „cu grunt“. „Tak už
dost, to se sem nepíše“, uklidňuje pan Adam obě ženy. Chce ještě vědět, zda má
krčmář Vít děti. „No, máme jich pět. Ten nejstarší, jmenuje se, tedy když
dovolíte, stejně jako vy, urozený pane, Adam. Po mne už brzy přebere naši
živnůstku. Víte, mně už neslouží nohy, tak už mu to chci předat.“ Na dotaz,
proč tu není s nimi, odpovídá otec Mandlík: „Však on je dnes na robotě,
urozený pane. I s koňma a naším povozem.“ To ovšem rozčílilo paní šafářku
a hned to Vítovi „vlepila“: „No jo, na robotě v Kostelci. Na klášterním, co?
Proto si za to vozí z Kladrub pivo pro ty vaše štamgasty, však já jsem ho dobře
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viděla. Pročpak nechcete brát z našeho pivovaru? Jó, oni tam mají klášterní,
asi je lepší a dokonce posvěcené, … od pana opata, že jo?“ Jenže hostinský se
jen tak nedal a hned opáčil: „Když ráčejí dovolit, urozený pane. Syn je přece
poddaným kladrubského kláštera. A to pivo nám nařídil odebírat z kláštera sám
kostelecký pan farář.“ A syn Matouš, malý jedenáctiletý kluk, tomu „dal
korunu“, když prozradil, že pan farář si u nich také dá pivečko, když je
v Nedražicích a že mu chutnal i smažený kapr, kterého chytil on sám, malý
Matouš. A to už šafářka nevydržela a obvinila kluka z toho, že chytá ryby
na panském, že je asi pěkný holomek a že ho dá zavřít do karceru i s tátou.
Rozzlobenou šafářku uklidnil sám pan Adam a zeptal se ještě na stáří Matouše,
jediného kluka, co s nimi přišel. Když slyšel, že mu bude jedenáct,
tak připomněl, že už by také mohl alespoň krávy na pastvě hlídat, když nechodí
do školy. Marně jeho matka Salomena namítala, že je slabý a bleďoučký.
Hned dostal příkaz od šafářky, že se u ní má hlásit druhý den do práce.
To už vbíhá do místnosti mladé děvče, Dorota a bez rozmýšlení vysvětluje, že
si jde pro tu zlatku. Marně ji lokaj se šafářkou chtějí zastavit. Prý jí povídal její
milej, pastejř Jan, že ten, kdo přijde první na tenhle soupis, dostane od pana
Adama opravdovou zlatku, že prý to v Kostelci už nějaký pan páter
z kladrubského kláštera sepisoval. „Já ti dám zlatku! Prutem vyšlehat bys
potřebovala. To bys chtěla, aby urozený pán rozdával zlatky a chodil potom sám
žebrat?“, obořila se na ni paní šafářka. Jenže Dorota měla pusu dobře
proříznutou a dovolila si na to odpovědět: „Nu co? Takovejch je, paní šafářko!
Moje máma, tedy ona je podruhyně, ta taky chodí po žebrotě. V Nedražicích,
i do Kostelce a do Krtína.“ I pan Adam už toho měl dost a obrátil hovor:
„Tak dost!! Píšu si, když už jsi tady. Ten tvůj nastávající je náš poddaný
nedražický, pracuje jako … pacholek ovčácký, viď? Jmenuje se Jan … kolik je
mu let? … Pochopitelně, že asi nevíš.“ Šafářka hned radí: „Napište třeba
čytřiadvacet, pane Adame, stejně na tom nesejde“. „A ty jsi Dorota, děvečka
z ovčína, že? Osmnáct?“ dotazuje se pan Adam. Ale Dorota se hned brání: „No,
dovolte, milostpane, mně už bylo jednadvacet!“ „Holt tu zlatku nedostanu.
Ale víte, urozený pane, v neděli je svatýho Jána a to je v Kostelci ta slavná pouť.
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Já bych si tam chtěla koupit novou sukni, abych se tomu mýmu líbila.
A víte, že jsem si taky natrhala devatero svatojánskýho kvítí a dala jsem ho
mýmu Jeníčkovi pod polštář, aby ho to očarovalo? Aby si mě už konečně vzal.
To se dělá, to mi poradila bába kořenářka z Ostrova“. „Co to tu meleš? Dost už
těch nesmyslů. Vééén!“, rozčiluje se šafářka Markyta. Ale přesto si říká pro sebe
„Jakže to ta děvka říkala? Devatero svatojánskýho kvítí, že si natrhá, aby ji
někdo miloval? A babka kořenářka že jí to poradila? Jo, to kdybych já dala tady
panu Adamovi pod polštář třeba dvacatero svatojánských květů, tak to s ním
ani nehne. Ten by mně novou sukni nikdy nekoupil. Morous jeden starej…
Tak další!“
Vstupuje nedražický švec Jakub Rokl s manželkou Alžbětou a čtyřmi ze šesti
jejich dětí. Rozinku museli nechat doma, aby hlídala malé nemluvně v peřince.
Za zády schovává švec Rokl nové boty, které ušil pro pana Adama jako dárek.
Pan Adam se ptá dětí na jejich jména: „Já se jmenuju Jakub, po tátovi.
A pomáhám mu ševcovat. Už umím sám i podrážku přišít“. Další, Johanka,
zase sděluje, že když jde maminka na robotu, tak musí za ní uvařit. „To byste
koukali, jakou jahelnou kaši umí udělat“, pochvaluje její maminka. Vojta nosí
dříví z lesa, aby bylo čím topit a nejmenší z nich, Dorotka, se pochlubila,
že se stará o malýho Honzíčka. Když pláče, musí ho kolíbat a dávat mu cumel
do pusy. Pan Adam se pak ptá Vojty, zda chodí řádně do školy na faru
do Kostelce. Vojta se po chvilce mlčení přizná, že jenom v zimě. V létě musí pást
jejich kozu Lízu, ona prý stále utíká na panské. Šafářka ho hned plísní: „No jo,
pást na panském, viď! Jestli tě tam hlídač načapá, tak ti sama vypráším
lískovkou, i tu vaši Lízu.“ „A jakpak jde řemeslo, ševče?“, ptá se urozený
pan Adam. „Inu, s dovolením, milostivý pane, špatně. To víte, po tý strašný
válce jsou lidi chudý. Chodí raději bosi, než by dali ty svý roztrhaný boty k ševci
opravit. A taky, jak asi ráčejí vědět, ten druhý švec, tady v Nedražicích –
Eichperger se jmenuje – to je pro mne velká konkurence. I pan šafář Laurenc
ze všetickýho dvora, co je tam pod Kostelcem, si u něho dal ušít nové boty.
A taky nejbohatší sedlák z Kostelce, ten Dejnar, ten k němu taky chodí. To víte,
já jenom příštipkuju staré škrpály a moc si na tom nevydělám.“ Ševcová
už chvíli strká do svého manžela a potichu mu říká: „Tak už mu to dej“, myslí
ty boty, co on schovává za zády. Šafářka hned mění svoje plísnění a pochvaluje
ševce: „Tys přinesl pánovi nové boty? No to je od tebe hezké, ševče. Tak to my
toho Eichpergra necháme hned přestěhovat do Kostelce, tam žádného ševce
nemají. A ty mně za to uděláš taky takové pěkné střevíčky, viď?“ Marně se
ševcovský mistr Jakub brání, že to nepůjde: „Ale ono … víte vzácná paní,
když já …“ Šafářka však nechce nic slyšet a připomíná mu: „Nu vidím, ševče,
že souhlasíš. Tak platí, platí! Hlavně ať jsou brzy hotové. Můžete jít, a vy děti
taky.“ I ševcova žena se ještě brání: „Ale paní šafářko, to nemyslíte …“.
Jenže to už celou rodinku vystrkují ze dveří a paní Markyta se obrací k panu
Adamovi, který už beztak začíná u stolu klimbat a navrhuje mu: „Ale, ale,
urozený pán je už nějak unaven. Tak pro dnešek končíme. Musíte si jít
odpočinout, pane Adame. Janku, ty jim tam dole řekni, ať se rozejdou.
Že budeme pokračovat zase až zítra. Pojďte, pojďte, pane Adame. Já vám pěkně
ustelu a vy si do zítřka odpočinete.“
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Tak tedy nějak vypadala scénka, předvedená souborem Divoch ze Stříbra
na kostelecké pouti před takřka 10 lety. Znova chci připomenout,
že v autentickém seznamu se kromě zde uvedených jmen vyskytují i další, třeba
různí pacholci (sloužící), pohůnci, kuchařka, 12leté „panský pachole“ Jakub,
mnoho nádeníků, 44letá Eliška N. bez příjmení, která „chodí žebrati“, 9letý
pohůnek Daniel, děvka Markyta N. (to znamená rovněž bez příjmení), několikrát
i podruhyně (služka). Nejstarší ze všech nedražických obyvatel je 63letá
podruhyně, další Markyta N., která má rovněž uvedeno, že „žebře“ (žebrá).
Mimo jiné je zapsán také 24letý mlynář Mikuláš Keyl a jeho 16letá manželka,
bezdětní. Celkem je vypsáno 83 osob s poznámkou buď „p“ (poddaný) nebo „np“
(není poddaný), pak jeho pracovní zařazení nebo vztah k rodině (dcera,
manželka, syn), věk a zcela u všech písmeno „k“, což znamená po stránce víry
„katolík“. Datum 28. srpna 1651 s vlastnoručním podpisem milostivého pána –
L. S. Hans Adam Sack von Plumenthal m.p. (=majitel panství).
Text tohoto článku byl uveden také ve Zpravodaji obce Kostelec v prosinci
2021.

Jiří Čechura
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KULTURA
Připravované akce na březen 2022
12. 3.
13. 3.

Mejdan pro ženský
Mše svatá – 2. neděle postní s křížovou cestou - klášter

Připravované akce na duben 2022
2. 4.
17. 4.
18. 4.
22. 4.
30. 4.

Taškařice
Velikonoční koncert CAVALLY
Velikonoční mše, posvěcení beránků a jídla - klášter
Den Země
Slavnostní stavění máje

Připravované akce na květen 2022
5. 5.
8. 5.
13. 5.
15.
21.
21.
28.
29.

5.
5.
5. – 22. 5.
5.
5.

Setkání ke Dni matek v Mateřské škole
Koncert k Svátku matek
Vernisáž výstavy českých pohádek a strašidel a
Putovní výstavy blbin, kravin a volovin, které nedobyly svět
Mše svatá ke cti Panny Marie a svátku sv. J. Nepomuckého
Historický jarmark
Víme kudy chodíme… krov kostela - klášter
Den koní
Den dětí, kácení máje

Připravované akce na červen 2022
10.6.
12.6.
18.6.
21.6.
25.6.
25.6.

Noc kostelů
Mše svatá – Slavnost Nejsvětější Trojice - klášter
Slunovrat
Závěrečný koncert ZUŠ
Mejdan pro mužský – Den otců
Tanec Praha – POCKetART (Johana Pocková) - klášter

Kateřina Hlinková
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Minikřížovka
Redakce Zpravodaje, MěÚ, rada a zastupitelé města a Regionální muzeum
všem občanům Brodu, Kladrub, Lázu, Mileva, Pozorky, Tuněchod, Vrbice
a Výrova PŘEJÍ ................... (dokončení v tajence minikřížovky)
Nápověda: TAI

Snížený
tón

Můj 2 kolový dopravní
prostředek

Vesla ke
člunu

Souhlas
(z angl.)

Omyl
(4. pád)

Povzdech

Kód
Španěls.

Afr. řeka

1. DÍL
TAJENKY
Domácky
Eduard

Zn. bóru

Troska

Provazec
vlasů

2.DÍL
TAJENKY
Poloměr

SPZ
Rokycany

Iniciály
Lincolna

Vizmut

Německy
„k“ („ke“)

3. DÍL
TAJENKY
Jednotka
el.napětí

4 .DÍL
TAJENKY
Zdeněk Čechura
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci březnu a dubnu 2022 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
Březen:
Nedvědová Jaroslava, Kladruby
Hrachovec Petr, Kladruby
Heřman Václav, Kladruby
Francová Marie, Kladruby
Barfusová Květuše, Kladruby
Karásková Ivana, Kladruby
Mikšíková Jana, Kladruby
Duspivová Miloslava, Kladruby
Mrňák Josef, Kladruby
Palma Jan, Kladruby
Kurš Jiří, Kladruby
Kvasničková Ivana, Kladruby
Junkerová Marie, Kladruby
Bohuslavová Vlasta, Brod u Stříbra

Duben:
Stahl Jaroslav, Kladruby
Vachulka František, Milevo
Hofmistr Zdeněk, Kladruby
Mrňák Josef, Kladruby
Růžička Oldřich, Milevo
Frána Milan, Kladruby
Brabec Jan, Kladruby
Kovařík Petr, Kladruby
Pokorná Silvie, Kladruby
Hönig Jiří, Kladruby
Větrovec Josef, Kladruby
Budín Radek, Kladruby
Pospíšilová Štěpánka, Kladruby
Winkler Jaroslav, Kladruby

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti!
Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
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POEZIE Z KLADRUB

Pozorka
Vesničko malá, ospalá
a rozkvetlá, jak v máji
do srdcí lidem se dostala,
co asi sama tají?
Už je to dávno, před lety,
kdy tady byly Sudety,
kraj převlékl se do hněda,
lidskému všemu přeběda.
A lidé museli dál žít,
i osud hořký z číše pít,
rodiny celé se ztratily,
jakoby nikdy nebyly.
Dnes Pozorka si vzpomíná,
že žil tu jeden hrdina,
který šel za nás v dál se bít,
by mohli všichni v míru žít.
Sám život za nás dal,
to tehdy, když byl mlád
a život se ho ptal,
vojáku, měls mě rád?

Blanka Krýslová
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VÍTE, ŽE…
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VÍTE, ŽE…
… v roce 2021 bylo uzavřeno 19 svateb v matričním obvodu Kladruby.
… v roce 2021 bylo vydáno 91 výpisů z Czech POINT systému.
... v roce 2021 bylo ověřeno 674 podpisů a listin.
... v sobotu 30. dubna proběhne svoz objemného odpadu, elektroodpadu
a pneumatik ve spádových obcích.
… v pondělí 2. května proběhne svoz nebezpečného odpadu ve spádových
obcích.
… Restaurace U Koruny znovu otevře 1. března.
… je schválená konečná varianta
na internetových stránkách města.

studie náměstí, která

je zveřejněná

… veškeré změny ohledně vývozu popelnic se musí hlásit na městském úřadě
v Kladrubech.
… v prodejně Kladrubských lesů můžete zakoupit také velikonoční zboží.
… jedinečná výstava modelů letadel a lodí v muzeu probíhá do 6. března.
… hudební doprovod k novoročnímu ohňostroji jsme si sestříhali sami, z hudby
k filmu Největší showman, aby byl jedinečný.
… Kladrubské lesy s.r.o. na konci roku finančně podpořili místní spolky
pracující s dětmi.
… Kladrubské lesy s.r.o. hledají zaměstnance na pozici lesního dělníka (více
informací na obálce Zpravodaje).
… byl rozšířen rozhlas i do Návětrné ulice.
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