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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,
uplynuly další dva měsíce tohoto roku a již se ohlížíme za půl rokem roku 2022.
Ještě se však vrátíme k některým událostem a kulturním akcím minulých
dvou měsíců.
V letošním roce postavili naši dobrovolní hasiči májku na plácku v Kostelní
ulici tradičním způsobem (v předchozích dvou letech jim pomáhala technika).
Děkujeme členům sboru dobrovolných hasičů za bezproblémové zajištění
stavění máje a panu Janovi Pospíchalovi st. za organizaci jednotlivých "křídel".
V květnu a v červnu proběhly všechny plánované kulturní akce. Za zmínku
také stojí ty, které se uskutečnily neplánovaně nebo na neobvyklých místech.
V červnu se na zahradě Mateřské školy v Kladrubech konalo Setkání ke Dni
matek. Zde děti ze školky ukázaly maminkám, babičkám a všem přítomným,
co se ve školce naučily.
Kladrubská pobočka ZUŠ oslavila 30 let působení a 10. června proběhla oslava
tohoto výročí formou vystoupení stávajících žáků ZUŠ a k poslední skladbě byli
přizváni i přítomní absolventi, kteří ZUŠ ukončili i před více než 15 lety.
Přítomným bylo promítáno video připomínající průběh činnosti a vystoupení
ZUŠ. Leckdo se na videu poznal ještě v útlém věku. Paní učitelka si při přípravě
tohoto slavnostního odpoledne uvědomila, kolik žáků prošlo její školou.
Děkujeme paní Mgr. Stanislavě Šmahelové za roky strávené v místní ZUŠ
a věříme, že pod jejím vedením vystoupí na závěrečných koncertech mnoho
dalších žáků a absolventů.
Na zahradě Sulanova statku poprvé proběhlo Pasování na školáky.
V polovině června se tak symbolicky se školkou rozloučilo 19 dětí.
V současné době realizujeme tyto stavební akce:
-

Tuněchody kaplička - oprava podlahy, vnitřní a vnější fasády
a realizace odvedení povrchové vody od zdí kapličky
Vrbice č. p. 19 - výměna oken
Vrbice návesní rybník - probíhá revitalizace
Láz č. p. 12 – 19 - nové veřejné LED osvětlení
Brod č. p. 8 (prostor nad kapličkou) - odvedení dešťových vod
Brod pohostinství - pokračují práce na opravě budovy
Milevo od č. p. 24 k silnici - úprava cesty a odvodnění do místního
rybníka
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Kladruby
- bývalé zdravotní středisko - zahájení prací na opravě fasády
- ulice Zahradní, Sadová - nové veřejné LED osvětlení
- ulice Zahradní, Sadová - oprava chodníků a povrchu komunikace
- ZŠ Kladruby - demontáž fotovoltaických panelů a zahájení oprav
střešního pláště školní jídelny a tělocvičny
Věříme, že všechny stavební akce se podaří zdárně dokončit.
V září proběhnou volby do zastupitelstva obce. Prosíme zájemce z řad
občanů o členství v okrskových volebních komisích (Kladruby, Brod, Vrbice),
aby kontaktovali MěÚ Kladruby.
Vážení občané, začalo léto, doba dovolených a prázdnin. Přejeme vám hezké
prázdniny a příjemnou dovolenou.
Hana Floriánová
starostka města

Matěj Havránek
místostarosta města
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z jednání rady města
Zasedání rady města ze dne 27. 04. 2022
Rada města vzala na vědomí:
 Zápis č. 30/2022 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
dne 13. 04. 2022
 Žádost majitelů nemovitostí osady Výrov o zavedení svozu komunálního
odpadu osady Výrov. Žádost bude projednána s firmou EKOSEPAR
ohledně příjezdu
 Žádost o výpůjčku pozemku p.č. 1276/1 v k. ú. Milevo za účelem
umístění letního tábora s tím, že v okolí Kladrub je již několik stálých
a užívaných dětských táborů. Žadatel se obrátí na tyto vypůjčitele
pozemků. Žadatel – Martin Kolář, Junák – česky skaut, středisko
5. květen Plzeň z.s.
 Zpětvzetí žádosti o neuplatnění věcného břemene jako předkupního
práva města Kladruby k p.p.č. 580/128 v k. ú. Kladruby u Stříbra
(pozemek určený k výstavbě RD Kladruby, lokalita západ I. etapa).
Vlastník předmětného pozemku - Mgr. A. H., Plzeň

Rada města schválila:
 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 3/2022 mezi objednatelem –
město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888
a zhotovitelem – Malířské a stavební práce, Vodičkova 639, Stříbro
349 01, IČ 61806374. Předmětem dodatku je navýšení ceny o částku
57.730,- Kč bez DPH
 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na akci „Rozšíření výstavních
ploch – Sulanův statek (vybudování přístřešku pro uskladnění
historické zemědělské techniky)“ část zakázky C) Elektroinstalace
mezi objednatelem – město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby
349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem – Česko-bavorská spol. s.r.o.,
Stříbrská 380, Kladruby 349 61, IČ 18251889. Předmětem dodatku
je snížení ceny o částku 175.485,20 včetně DPH
 Uzavření Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR na akci „Výsadba aleje v Kladrubech, část Brod u Stříbra“
realizovanou v roce 2021. Výše dotace 99.539,- Kč. Poskytovatel –
Státní fond životního prostředí, Kaplanova 1931/1, Praha 11 148 00,
IČ
00020729,
příjemce
podpory
–
město
Kladruby,
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888
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Rada města doporučila:
 ZM neodprodej pozemků p.č. 1399/16, 1399/17, 2615/184, 2615/183
vše v k. ú. Benešovice za cenu 19.350,- Kč. Žadatel – Ředitelství silnic
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56,
Praha 4 – Nusle 140 00, IČ 65993390
 ZM neodprodej pozemků p.č. 25616, 2535, 2564, 2590, 2592, 2595,
2624, 2625 vše v k. ú. Kladruby u Stříbra za cenu 536.200,- Kč.
Žadatel – Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace,
Na Pankráci 546/56, Praha 4 – Nusle 140 00, IČ 65993390
 ZN neodprodej pozemků p.č. 677/1, 786/1, 786/2, 2017/1, 2017/29 vše
v k. ú. Láz u Kladrub za cenu 267.930,- Kč. Žadatel – Ředitelství silnic
a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, Na Pankráci 546/56,
Praha 4 – Nusle 140 00, IČ 65993390

Rada města souhlasila:
 Se stavbou zastřešeného stání pro osobní automobily na pozemku
p.č. 143/4 v k. ú. Kladruby u Stříbra. Žadatel – J. a H. M., Kladruby

Zasedání rady města ze dne 11. 05. 2022
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
 Oznámení o zahájení správního řízení o povolení úplné uzavírky silnice
II/230 v rámci stavby „II/230 Stříbro – dálnice D5, úsek 2“
se stanovenou objízdnou trasou: směr Stříbro – Stod bude vedena
obousměrně po silnicích č. II/203 směrem na Kladruby a dále po silnici
II/193 směr Stříbro, pro obec Lhota u Stříbra bude obousměrně vedena
po silnicích II/203 směr Heřmanova Huť a dále po silnici III/20312,
silnici III/20314 a silnici II/605. Uzavírka plánovaná ve dnech
30. 05. 2022 – 29. 05. 2023
 Informace o činnosti Mateřské školy v Kladrubech
ředitelky
Pavlíny Tvrzové

Rada města schválila:
 Zapojení Základní školy Kladruby do projektu kraje financovaného
z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici
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partnera s finančním příspěvkem „Obědy do škol v Plzeňském kraji
2022/2023“
Cenovou nabídku na akci „Kladruby, Husova č.p. 209 – oprava
západního štítu“ za cenu 158.360,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Otto Hilf Malířské a stavební práce, Vodičkova 639, Stříbro 349 01, IČ 61806374
Uzavření Smlouvy o dílo č. 14/2022 na akci „Kladruby, Husova č.p. 209
– oprava západního štítu“ za cenu 158.360,- Kč bez DPH mezi
objednatelem – Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby
349 61, IČ 00259888 a zhotovitelem - Otto Hilf - Malířské a stavební
práce, Vodičkova 639, Stříbro 349 01, IČ 61806374
Zařazení žádosti J. K., Kladruby, do seznamu žadatelů o byt v DPS
Zařazení žádosti A. Š., Kladruby do seznamu žadatelů o byt
Uzavření Pozemkové nájemní smlouvy na část pozemku p.č. 185/69
v k. ú. Kladruby u Stříbra o výměře 432 m2 za cenu 0,50 Kč/m2/rok
s platností od 11. 05. 2022 do 31. 12. 2024 mezi pronajímatelem –
Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888
a nájemcem – Z. a K. S., Kladruby
Žádost o ukončení platnosti Pozemkové nájemní smlouvy ze dne
14. 08. 2000 dohodou k 31. 05. 2022 ve věci pronájmu části pozemku
p.č. 4/2 v k. ú. Kladruby u Stříbra o výměře 145 m2. Žadatel – S. F.,
Kladruby
Cenovou
nabídku
na
vypracování
jednostupňové
projektové
dokumentace včetně vyjádření hygienické stanice na akci „ZŠ Kladruby
– úprava šaten u tělocvičny“ za cenu 25.000,- Kč včetně DPH.
Zhotovitel – Ing. Miloš Valíček, Jezerní 1096, Tachov 347 01,
IČ 65564618
Komplexní pozemkovou úpravu v k. ú. Honezovice, Hradišťany – Návrh
nového uspořádání pozemků p.č. 1467, p.č. 1747, p.č. 1761, p.č. 1766
vše v k. ú. Honezovice. Zpracovatel – Allgeo s.r.o., Radobyčická 10,
Plzeň 301 00, IČ 26349469. Jedná se o návrh nového uspořádání
pozemků pro list vlastnictví č. 136
Uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR
mezi poskytovatelem dotace – Státní zemědělský intervenční fond,
Ve Smečkách 801/33, Praha 110 00, IČ 48133981 a příjemcem dotace
– Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61,
IČ 00259888.
Název
projektu
„Místo
k setkávání
Kladruby,
část Brod u Stříbra – U společného stolu a pod jednou střechou“.
Poskytnutí dotace ve výši 750.400,- Kč
Vydání závazného stanoviska ke kácení nelesní zeleně pro potřeby vydání
stavebního
povolení
v rámci
stavby
Tuněchody
u
Stříbra
PC C2R+SP+B1R (polní cesta), ve smyslu zákona č. 114/1992 Sb.
a § 4 odst. 1 vyhlášky č. 189/2013 Sb. Žadatel – Státní pozemkový
úřad, Husitská 1024/11a, Praha 130 00, IČ 01312774
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 Nový platový výměr ředitelce Mateřské školy Kladruby paní
Pavlíně Tvrzové s platností od následujícího měsíce z důvodu navýšení
osobního příplatku

Rada města neměla námitek:
 K předložené projektové dokumentaci na akci „Výstavba výrobní
a skladové haly B k. ú. Ostrov u Stříbra“. Investor – Accolade CZ 53
s.r.o., Sokolovská 394/17, Praha 8 186 00, IČ 09641335

Rada města schválila zveřejnění záměru:
 Pronájmu části pozemku p.č. 4/1 v k. ú. Kladruby u Stříbra o výměře
145 m2

Zasedání rady města ze dne 25. 05. 2022
Rada města vzala na vědomí:
 Uzavření Dohody o náhradě škody mezi poškozeným Městem Kladruby,
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a D. D.,
zastoupeným matkou J. D., za bezdůvodné pokácení vzrostlé lípy
v lipové aleji na části p.p.č. 2370 v k. ú. Kladruby u Stříbra. Škoda
ve výši 20.000,- Kč byla uhrazena 23. 05. 2022 do pokladny Městského
úřadu v Kladrubech pod číslem dokladu P22001027
 Usnesení o zastavení řízení ve věci žádosti o poskytnutí dotace
z programu Zachování a obnova historických hodnot. Poskytovatel
dotace – Ministerstvo obrany ČR, odbor pro válečné veterány MO,
náměstí Svobody 471, Praha 6 160 01
 Protokol o výsledku veřejnosprávní kontroly u příspěvkové organizace
Mateřská škola Kladruby, okres Tachov, Husova 297, Kladruby 349 61,
IČ 60611642
 Oznámení o navýšení cen likvidace odpadů na základě navýšení cen
pohonných hmot s platností od 01. 07. 2022. Firmou EKO-SEPAR
s.r.o., Hřbitovní 1214, Nýřany 330 23, IČ 47714760 (navýšení o 4%)
 Žádost o povolení zprovoznění krbových kamen v městském nájemním
bytě. Žadatelé – J. R. a B. P., 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
 Předloženou situaci úpravy „Park u ulice Návětrná, Kladruby“.
Zpracovatel – Projekce krajinné a sídelní zeleně Jitka Dlouhá, Mohylová
ulice 84, Plzeň 312 00, IČ 41651596
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Rada města schválila:
 Cenovou nabídku a následné objednání jedné seče travních ploch
v obcích Milevo, Brod u Stříbra, Tuněchody a okolí Výrovského rybníka
za cenu 134.904,- Kč bez DPH. Zhotovitel – VSW PROFI s.r.o.,
Ondřej Sláma, Na Roudné 443/18, Plzeň 301 00, IČ 14110539
 Přidělení bytu 2+kk v Revoluční 80, Kladruby v tomto pořadí:
- A. Š. – služební byt
- J. K. – služební byt
 Přidělení bytu 1+ KK v Revoluční 80, Kladruby M. Č. – služební byt
 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na akci „Oprava částí
místní komunikace Zahradní ulice, Kladruby“ ve výši 350.000,- Kč.
Poskytovatel dotace – Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 306 13,
IČ 70890366
 Cenovou nabídku a následné objednání pojízdného vozíku na kořenky
do jídelny Základní školy Kladruby za cenu 22.431,22 Kč včetně DPH.
Dodavatel – Musil Gastro s.r.o., technologie a inventář, Lužická 519,
Mariánské Lázně 353 01, IČ 04251458
 Cenovou nabídku a následné objednání smažící výklopné pánve
ELECTROLUX XP 900 – 100 L, provedení pánve DUOMAT do jídelny
Základní školy Kladruby za cenu 205.693,59 Kč včetně DPH. Dodavatel
- Musil Gastro s.r.o., technologie a inventář, Lužická 519,
Mariánské Lázně 353 01, IČ 04251458
 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 12/2021 „Optimalizace
vodního režimu MNV na p.p.č. 31 – Vrbice u Stříbra“ mezi objednatelem
– Město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61,
IČ 00259888 a zhotovitelem – Antonín MORAVEC – FLIMO,
Zaječovská 224, Komárov 267 62, IČ 45081972. Předmětem dodatku je
prodloužení dokončení díla do 30. 07. 2022 a navýšení ceny o vícepráce
o částku 289.900,- Kč bez DPH
 Prodloužení nájemních smluv – byty:
Na 6 měsíců od 01. 07. 2022 – 31. 12. 2022
- K. F., Kladruby
- R. K., Kladruby
- M. J., Kladruby
- S. A., Kladruby
Na 2 roky od 01. 07. 2022 do 30. 06. 2024
- M. L., Kladruby
 Zařazení žádosti V. H., Kladruby do seznamu žadatelů o byt

Rada města souhlasila:
 S předloženou projektovou dokumentací na akci „NKP klášter Kladruby –
vybudování záchytného parkoviště pro návštěvníky objektu“. Stavebník
– Národní památkový ústav, Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 118 00
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Rada města schválila zveřejnění záměru:
 Výpůjčky pozemku p.č. 1839 v k. ú. Brod u Stříbra o výměře 2880 m2
od 01. 07. 2022 do 31. 06. 2027

Rada města doporučila:
 ZM neschválit odkoupení pozemku p.č. 246/2 v k. ú. Benešovice
o výměře 2336 m2 za cenu 34,50 Kč/m2 celkem 80.592,70 Kč
 ZM schválit odprodej části pozemku p.č. 580/145 v k. ú. Kladruby
u Stříbra o výměře cca 45 m2 za cenu 650,- Kč/m2 s DPH + náklady
spojené s prodejem nemovitosti (poplatek za vklad práva do katastru
nemovitostí a náklady na vyhotovení GP – oddělení pozemku). Žadatel –
L. a J. K., Kladruby
 ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
č. IV–12-0018401/VB/002 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.č. 143/5
v k ú. Kladruby u Stříbra. Výše jednorázové úhrady 2.000,- Kč + DPH

Zasedání rady města ze dne 08. 06. 2022
Rada města vzala na vědomí:
 Informaci o aktuálně vyhlášených dotacích pro obce
 Zápis č. 31/2022 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
dne 25. 05. 2022
 Zprávu o odstranění inspekcí zjištěných drobných nedostatků
Mateřské školy Kladruby, Husova 297, Kladruby 349 61, IČ 60611642
 Informaci o povinnosti podávání průběžného oznámení veřejnými
funkcionáři do 30. 06. 2022
 Zpětvzetí
žádosti
o
povolení
zprovoznění
krbových
kamen
v městském nájemním bytě. Žadatel – J. J., Kladruby
 Zpětvzetí
žádosti
o
povolení
zprovoznění
krbových
kamen
v městském nájemním bytě. Žadatelé – B. P. a J. R., Kladruby
 Předložená projektová dokumentace na akci „Terénní úpravy
na p.p.č. 1807, 1806/2, 1804/2 a 1809 vše v k. ú. Brod u Stříbra.
Investor – K. Š., Stříbro. Bude předloženo vyjádření SÚS Stříbro
z důvodu nyní nového povrchu silnice
 Předloženou projektovou dokumentaci na akci „Novostavba garáže
na p.p.č. 1957/25 v k. ú. Kladruby u Stříbra“. Investoři – V. H. a M. H.,
Kladruby. Bude provedeno místní šetření ohledně přístupu na pozemek
 Žádost o příspěvek na pořízení domovní čistírny odpadních vod. Žadatel –
D. B., Stříbro. Žadatel předloží souhlas s užíváním a provozováním
zařízení na čištění a likvidaci odpadních vod s akumulační nádrží,
vydaným odborem životního prostředí
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Rada města schválila:
 Organizační zabezpečení zastupitelstva města na den 22. 06. 2022
 Cenovou nabídku a následné objednání odstraňovače plevele KWERN
PRO 66 a příslušenství za cenu 30.990,- Kč bez DPH. Dodavatel –
RAMOS – KOO s.r.o., U Bílé Haldy 1264, Rokycany 337 01,
IČ 49358618
 Výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci na akci „Rekonstrukce
sálu – dodávka stolů a židlí“ Brod u Stříbra č.p. 51
 Poskytnutí technické a finanční podpory při pořádání 23. ročníku
Výrovského triatlonu, který se bude konat v sobotu 25. 06. 2022
u Výrovského rybníku. Finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč + 4x
pohár
 Zařazení žádosti M. A., Stříbro do seznamu žadatelů o byt
 Cenovou nabídku a následnou výměnu sprchového koutu v městském
nájemním bytě č. 4 na adrese Husova 209 v Kladrubech za cenu
30.600,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Milan Sobotka, Kladrubská 623,
Stříbro 349 01, IČ 07154097
 Cenovou nabídku a následné objednání instalace nových nouzových
svítidel v objektu Kulturního domu v Kladrubech za cenu 26.580,- Kč
včetně DPH. Zhotovitel – Petr Havránek, Husova 297, Kladruby 349 61,
IČ 75922096
 Cenovou nabídku a následné objednání geodetického sledování
eventuálních budoucích poklesů komunikace v ulici Západní
v Kladrubech za cenu 12.000,- Kč bez DPH (prvotní etapa)
 Dotisk knihy „Kladrubská strašidla a jiné povídky“ v počtu 150 ks
za cenu 10.800,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Tiskárna LIEBLPRINT s.r.o.,
Dukelských hrdinů 108, Planá 348 15, IČ 26385139
 Cenovou nabídku a následné objednání Elektrické pracovní tříkolky
Cargo 500 za cenu 59.400,- Kč včetně DPH + 4.950,- doprava.
Dodavatel – Faremní technika, Velké Albrechtice 95, 742 91,
IČ 88521931. (Pro potřeby pracovníků technických služeb)
 Cenovou nabídku a následné objednání opravy místní komunikace Láz –
Vrbice u Stříbra za cenu 150.000,- Kč včetně DPH. Zhotovitel – Oprava
silnic – KRISTÝNA DÖMOVÁ, Palackého Třída 45/6, Nymburk 288 02,
IČ 08051305

Rada města neměla námitek:
 K instalaci dopravního kulatého zrcadla na sloup veřejného osvětlení
na křižovatce Zahradní a Zadní ulice. Žadatel – Ing. Václav Hlaváč,
UNID s.r.o., Sadová 252, Kladruby 349 61, IČ 45348677
 K předložené projektové dokumentaci na akci „Výstavba výrobní
a skladové haly D, k. ú. Ostrov u Stříbra“. Investor – Accolade s.r.o.,
Sokolovská 394/17, Praha 8 186 00, IČ 27851371. Vzhledem
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k současné situaci ohledně energií by bylo vhodné řešit umístění
fotovoltaických panelů na střechu objektu

Rada města doporučila:
 ZM schválit Rozpočtové opatření č. 3/2022
 ZM neschválit pronájem pozemku p.č. 2307 v k. ú. Kladruby u Stříbra
za účelem vybudování střelnice pro soukromé a komerční účely.
Žadatel – M. K., Kladruby – pozemek není vhodný pro zřízení střelnice

Zasedání zastupitelstva města ze dne 20. 04. 2022
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění
usnesení
 Zápis č. 28/2022 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
dne 19. 01. 2022
 Zápis č. 29/2022 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
dne 23. 03. 2022
 Zápis č. 14/22 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného
dne 23. 02. 2022
 Předloženou Smlouvu o spolupráci při provozování obecního vodovodu
v obci Tuněchody včetně předložené kalkulace ročních nákladů
na technickou činnost na vodovodu. Dodavatel – Vodárny a kanalizace
Karlovy Vary a.s., Studentská 328/64, Karlovy Vary 360 07,
IČ 49789228
 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2021
– nebyly zjištěny chyby a nedostatky
 Prověření stávajícího vedení hlavního vodovodního přivaděče do Kladrub
údajně procházejícím přes pozemek ve vlastnictví O. N. část
p.p.č. 580/5 v k. ú. Kladruby u Stříbra a část p.p.č. 580/18
v k. ú. Kladruby u Stříbra. Bylo provedeno přeložení hlavního
vodovodního přivaděče – splnění pověřovací povinnosti z jednání
zastupitelstva ze dne 27. 05. 2020

Zastupitelstvo města schválilo:
 Tvorbu sociálního fondu na rok 2022
 Účetní závěrku za rok 2021 kdy posoudilo:
- úplnost podkladů účetní závěrky
- soulad podkladů účetní závěrky
- kontrolní zjištění
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Zastupitelstvo města Kladruby zjistilo, že předložená účetní závěrka
poskytuje v rozsahu posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky města Kladruby
a účetní závěrku schvaluje.
ZM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2021.
Závěrečný účet města Kladruby za rok 2021 v předloženém znění včetně
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2021 a to bez výhrad
Rozpočtové opatření č. 2/2022
Uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi předávajícím město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888
a přejímajícím – obec Mrákov 105, Mrákov 345 01, IČ 00253618 ve věci
bezúplatného převodu movitého majetku pro potřeby JSDH Mrákov
v celkové hodnotě 135.866,19 Kč – tyto dýchací přístroje jsou
nahrazeny novými
Uzavření Smlouvy o budoucí směnné smlouvě mezi městem Kladruby,
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a žadateli Mgr. T. S. a J. S., Stříbro. Jedná se o směnu pozemků ve vlastnictví
města – část p.č. 1962 o výměře cca 1211 m2, část p.č. 1957 o výměře
cca 254 m2, část p.č. 1958 o výměře cca 1529 m2, část p.č. 1959
o výměře cca 50 m2 – celkem výměra cca 3044 m2 za pozemek
p.č. 782/1 o výměře 4135 m2 v k. ú. Brod u Stříbra, který žadatelé
budou nabývat do vlastnictví za účelem směny
Provedení opravy chyby v záznamech katastru nemovitostí formou
souhlasného prohlášení k pozemkům st.p.č. 753 o výměře 52 m2,
st.p.č. 755 o výměře 389 m2 v k. ú. Kladruby u Stříbra a st.p.č. 111
o výměře 3 m2 v k. ú. Pozorka u Kladrub. Důvod – Na uvedených
pozemcích se nacházejí stavby vodních děl, které jsou ve vlastnictví
a správě Povodí Vltavy. Žadatel - Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 3178/8,
Praha 5 150 00, IČ 70889953
Odepsání dluhu ve výši 39.702,- Kč za nájemné bytu – E. P. zemřela
25. 04. 2021, z důvodu nemajetnosti zemřelé. Uvedená částka je
tvořena dlužnou částkou evidovanou ke dni 31. 07. 2008 ve výši
26.752,- Kč a následnou částkou evidovanou od 01. 08. 2008
do 14. 04. 2009 (předání bytu) ve výši 12.950,- Kč
Uzavření Smlouvy o technické spolupráci při provozování vodovodu
pro veřejnou potřebu v obci Brod u Stříbra včetně předložené kalkulace
ročních nákladů na technickou činnost na vodovodu. Dodavatel –
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary a.s., Studentská 328/64,
Karlovy Vary 360 07, IČ 49789228
Uzavření nové Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0017570/SOBS VB/1 mezi
městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61,
IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s. Teplická 874/8, Děčín 405 02,
IČ 24729035. Dotčené pozemky p.č. 1861 v k. ú. Brod u Stříbra, rozsah
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věcného břemene 125,8 m2. Výše jednorázové úhrady 20.500,- Kč +
DPH – z důvodu změny trasy (původní smlouva ze dne 22. 04. 2021 je
neplatná)
 Uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. Strana povinná
ze služebnosti – Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, Plzeň 301 00,
IČ 70890366 – se svěřeným majetkem hospodaří – Správa a údržba
silnic Plzeňského kraje p. o., Koterovská 462/162, Plzeň 326 00,
IČ 72053119. Strana oprávněná ze služebnosti – Město Kladruby,
náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888. Dotčený
pozemek p.č. 1559 v k. ú. Tuněchody u Stříbra
 Investiční záměr – výstavba pietního místa (pomníku) na Pozorce
Kateřina Hlinková

Získané dotace
Pro letošní rok jsme požádali celkem o 13 dotací od různých poskytovatelů.
Schválené dotace:
-

28.000,-Kč - program Knihovna
100.000,-Kč - výsadba dřevin při polní cestě v k. ú. Kladruby u Stříbra
422.705,-Kč - podpora obcí Plzeňského kraje při zajišťování bezpečnosti
350.000,-Kč - oprava povrchu komunikace Zahradní ulice
250.000,-Kč - zpracování územního plánu Kladruby
Hana Floriánová
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská škola informuje:
Aktuální informace z MŠ
- Zápis do mateřské školy proběhl 9. 5. 2022. Ředitelka školy obdržela
23 žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.
- Zápis pro UA děti proběhne 7. 7. 2022. Podrobné informace naleznete
na webových stránkách školy.
- Mateřská škola bude v letních měsících uzavřena tři týdny a to
od 25. 7. 2022 do 14. 8. 2022.
- Školní rok 2022/2023 začíná ve čtvrtek 1. 9. 2022.
Pavlína Tvrzová
ředitelka MŠ Kladruby
Rozloučení s předškoláky na Sulanově statku
Čtvrtek 16. června 2022 byl pro naše letošní předškoláky velkým dnem.
Slavnostně byli pasováni paní starostkou H. Floriánovou na ŠKOLÁKY a od září
začnou navštěvovat základní školu.
Děti všem přítomným předvedly krátké vystoupení a šerpování mohlo začít.
Za přítomnosti paní ředitelky Pavlíny Tvrzové a všech učitelek z mateřinky
si děti převzaly pamětní list, knihu, květinu a další drobné dárky a svým
podpisem stvrdily, že už jsou velkými školáky.
Mnohé oko maminek a babiček nezůstalo suché, ale čas nelze zastavit!!!
Děkujeme všem přítomným za účast, panu místostarostovi za zajištění
netradičního prostředí a zajištění občerstvení a samozřejmě nesmíme
zapomenout ani na pana E. Kvasničku a jeho tradiční ozvučení celé akce.
Poděkování si zaslouží i zástupkyně Policie ČR, které naši slavnost nečekaně
navštívily a obdarovaly děti omalovánkami a dalšími drobnostmi.
Za kolektiv MŠ Zuzana Křížová, Lenka Jandíková
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Sluníčka hledala poklad
Pokud jste potkali děti
s mapou ruce, byli to kluci
a holky z naší třídy Sluníček.
Společně s rodiči se vydali
hledat ukrytý poklad v okolí
Kladrub.
Všechna
Sluníčka
byla
vybavena instrukcemi z MŠ
a podrobnou
mapou,
která procvičila
orientační
schopnosti malých i velkých.
Poklad byl ukryt u nově
opravené
kapličky,
kterou
někteří domácí či přespolní
viděli poprvé.
Za objevení pokladnice čekala na všechny sladká i hravá odměna.
Děkujeme panu místostarostovi a technickým službám za vysekání
přístupové cesty.
Kolektiv třídy Sluníček
Výlet do pohádky
V úterý 14. 6. „Sluníčka“, „Koťata“ i „Berušky s Broučky“ jeli na výlet.
Páni řidiči, vědomi si toho, že vezou malé děti, jeli svědomitou a opatrnou
jízdou, za což jim patří naše poděkování. Bezpečně nás totiž dovezli přímo
do pohádky!
V Hospodářském dvoře v Horšově nás přivítal trošku rozmrzelý pan král,
který nám vyčinil za to, že jsme nepřijeli kočárem taženým koňmi, ale „takovým
divným něčím“, co on nezná… Poté, co jsme mu ale vysvětlili, že jsme rádi,
že nás to „něco“ mohlo přivézt tolik najednou, zmírnil a společně se svou dcerou
princeznou Lenkou a celým královským dvorem nás pozval ke královské tabuli.
Svačinu jsme si přivezli ze školky, ale jeho „služebnictvo“ nám připravilo
lahodný čaj a paním učitelkám výbornou kávu a podávalo nám ji v přírodě
pod obrovským stanem se stoly a lavičkami připravenými jen pro nás!
Abychom se cítili jako v pohádce, o to se staraly ochotné paní učitelky
ze SOŠ Horšovský Týn z oboru Předškolní pedagogiky - paní Ing. Babková
a paní Mgr. Fialová, jež pro nás celý program společně se i svými studentkami
a studenty vymysleli a připravili.
Po hostině jsme se odebrali zhlédnout pohádku „Princové jsou na draka“,
kterou nám zahráli studentky a studenti z 2. ročníku doprovázeni hrou
na klávesy svou vyučující paní Mgr. Lengálovou.

16

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

3/2022

Pohádka byla nádherná!!! Některé děti, jež pohádku poznaly, se přidaly
se svým zpěvem a děti, které neznaly, si ale také začaly „notovat“ a ještě v MŠ
až do pátku zněly školkou hity z této oblíbené pohádky.
Rozděleni do skupinek
jsme si v průběhu celého
dopoledne
postupně
prohlédli
snad
všechna
zvířátka žijící na tomto
statku, a že jich tam mají!
S velkou
láskou
zde
o zvířátka pečuje především
paní učitelka odborného
výcviku společně se svými
studenty
z oboru
Agropodnikání a Farmář.
Díky jejich úsilí a s pomocí
robotických
strojů
na doplňování
stravy
či dojení, jsme si zde mohli
prohlédnout
spokojená
zvířátka - např. husy, slepice, králíky, prasata, kozy, ovce a kachňátka,
jejichž čerstvá jednodenní mláďátka jsme si mohli i pohladit! A také kravičky,
oslíka i poníky… a zjistili jsme, že většina má i jména, a tak jsme tu našli
Rózinku, Emilku, Lucinku, Nelinku, Péťu, Tomíka… Že nevíte, kdo to je?
Zkuste se zeptat svých dětí - byly nadšené. A nejen ony! Bylo poznat,
že i zvířátkům naše návštěva dělala dobře, a tak došlo i na menší přátelské
oblíznutí. Děti byly překvapené, ale spokojené!
Největší dobrodružství nás ale čekalo nakonec. Proměněni v rytíře jsme se
vydali k nedalekému zámečku Annaburgu, o jehož dnešní podobu se prý také
zasloužili učni SOU Horšovský Týn oboru zedník, kteří jej zachránili
ze žalostného stavu a opravili.
Nás
zde
čekalo
vysvobozování
zakleté
princezny. A protože to není
jednoduchá věc, my, jako
správní rytíři, jsme cestou
museli
zdolat
spoustu
nejrůznějších
úkolů
pro prověření naší udatnosti
a odhodlanosti.
Za
každý
splněný úkol nás čekala
odměna
v podobě
jednoho
tajného znaku a my jsme byli
krůček
po
krůčku
blíže
ke splnění
velkého
úkolu.
Těsně před koncem ještě každá

17

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

3/2022

ze šesti skupinek musela najít svůj předem určený barevný fáborek a zavěsit jej
na zamčené dveře zámečku. Když jsme společnými silami splnili všechny úkoly
a konečně jsme se se všemi kamarády z celé MŠ opět sešli, čekal nás poslední
krok - vyslovení tajného hesla (zeptejte se dětí, snad si ještě pamatují) a tím se
nám podařilo otevřít zakleté dveře a vysvobodit princeznu, na níž jsme všichni
mohli oči nechat!!! A zkuste hádat, co si malé holčičky a malí rytíři přáli!?
Princezna nám za naši odvahu a statečnost nejen moc poděkovala, ale také
nás odměnila pohádkovými omalovánkami, kde na jednom z obrázků nechyběla
ani ona sama. Také pro nás měla připravenou sladkou odměnu na závěr
našeho putování v podobě výborných čerstvě napečených mufinků, jež pro nás
napekli učni oboru cukrář.
Tak co říkáte, také by se vám líbila taková pohádka?
My ji prožili a náš velký dík patří všem, kteří se na skvělém dopoledni
podíleli, aby nám připravili úžasný zážitek a výborný dojem z celého výletu.
Velmi si toho vážíme a moc děkujeme za čas strávený přípravou pohádkového
dopoledne i za čas věnovaný nám, našim nejmenším.
A tip na závěr - statek Horšov je kousek od Horšovského Týna, otevřený
celoročně, studenti a studentky tu dokonce vaří nejrůznější dobroty a naučná
stezka vás dovede k zámečku Annaburg - je to, co by kamenem dohodil…tak si
můžete zkusit udělat svůj pohádkový den třeba tady, přátelé zvířátek jsou zváni
kdykoliv!
Marcela Jandíková, Eva Pomyjová
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ZUŠ informuje:
Žáci hudebního oddělení pobočky ZUŠ v Kladrubech zahráli druhou
květnovou neděli k Svátku matek všem maminkám, babičkám, tetám i ostatním
posluchačům, kteří přišli do sálu kladrubského muzea. Hudební dárek se
skládal hlavně z písniček ať už zahraných na flétny, kytary, klavír, klávesy.
Jako hosty si pozvali děti z I. stupně ZŠ, které doprovodily muzikantskou část
přednesem básní pro maminky.
V květnu se také nejmladší žáci účastnili slavnostního vítání občánků, a to
tradičně v Kostelci a dvakrát i v Kladrubech.
Výroční koncert kladrubské ZUŠ se konal 10. 6. v sále regionálního muzea.
Je to už neuvěřitelných 30 let, co v Kladrubech začala pracovat pobočka
pod vedením Stanislavy Šmahelové.
Soubor keltské hudby Alannáh (ve staré keltštině to znamená dítě,
resp. krásné, šikovné dítě) vystoupil na letošním Slunovratu na Sulanově
statku v Kladrubech. Zahrál veselé irské i skotské melodie.
Stanislava Šmahelová
CAVALLA
Soubor historické hudby Cavalla vystoupil na Historickém jarmarku
21. května. Jarmark se konal na dvoře Sulanova statku v Kladrubech.
Mladí muzikanti vystoupili v dobových kostýmech, zahráli veselé renesanční
skladby, které zaznívaly na podobných akcích před 300 lety.
Další akcí byl koncert staré hudby pro Domovinku – zahráli plzeňským
seniorům, kteří navštívili kladrubský klášter a vyslechli si zde historickou
hudbu.
Stanislava Šmahelová
ZUŠ slavila 30 let od znovuotevření
Třicet let od znovuotevření slavila v pátek 10. června kladrubská pobočka
ZUŠ Stříbro v sále Regionálního muzea Kladrubska.
Na začátku sedmdesátých let na základě nově vydané vyhlášky ministerstva
školství vznikaly ze Základních hudebních škol postupně Lidové školy umění.
Na Tachovsku tak „Liduška“ ve Stříbře vytvořila dvě pobočky, v Bezdružicích
a v Kladrubech. Tím se ve školním roce 1961/1962 začala psát historie
mladých nadějných kladrubských hudebníků. Bohužel postupně zájem
o hudební vzdělání postupně upadal a pobočka byla uzavřena. S příchodem
devadesátých let nedala tato skutečnost spát starostovi obce Emilovi Jančovi
a tak se rozhodl, že se pokusí dát dětem toužících po muzicírování druhou
šanci. Oslovil proto v roce 1992 učitelku hudby Stanislavu Šmahelovou,
která se jen krátce předtím do Kladrub přistěhovala. Slovo dalo slovo a mladá
učitelka lákavou výzvu přijala a v krátké době kladrubskou pobočku úspěšně
opětovně rozjela. A vede ji po celých třicet let, ročně se věnuje kolem pětadvaceti
žákům různých věkových kategorií v různých hudebních oborech. V kladrubské
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pobočce se tak pod vedením jediné osoby děti mohou naučit hrát na klávesy,
piano, kytaru či několik druhů fléten. V úvodní řeči proto pedagožka
nezapomněla poděkovat vedení města za dlouholetou podporu.
V rámci oslavy se představili současní studenti a postupně potěšili přítomné
hosty vystoupením kytaristů, flétnistů, pianistky a nechybělo ani několik
společných, sborových písniček. Zavzpomínat si na staré časy dorazilo několik
generací žáků bývalých. Ti neodmítli pozvání na pódium, kde pro ně měla
učitelka připravené překvapení v podobě fléten a s mladšími kolegy, kteří jim
ochotně zapůjčili noty, si zahrály. Společně hraná písnička Okoř rozezpívala
všechny v sále a dojemnou souhru několika generací hudebníků odměnili
bouřlivým potleskem. Pro dokonalou představu, jak šel čas, běžela v průběhu
oslavy videoprojekce, kterou aktivní učitelka se svým mužem připravila. Navíc
bylo připraveno i mnoho alb s dobovými fotografiemi. Mnozí přítomní tak mohli
na vlastní oči vidět, jak jim to hraní v mládí šlo a zavzpomínat, kde všude se
zuškovým souborem vystupovali. „Až když jsme s manželem video sestříhávali,
došlo mi, jak ten čas strašně letí. U něj člověk nejlépe vidí, jak se děti postupně
zlepšovaly a jak byla vystoupení třeba u nás na klášteře lepší a lepší,“ usmívá
se při vzpomínce Stanislava Šmahelová. Ta sama hraje s kapelou irské hudby
Corchen a pod jejím vedením vystupují také skupiny Cavalla a Cavalla Cantus.
Monika Šavlová
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Regionální muzeum Kladrubska informuje:
Kladrubské muzeum hlídá mnich bez tváře
Děti z kladrubské mateřské školy byly první, které si mohly
poslechnout novou pohádku o Kladrubech. A také si jako první
prohlédly nový exponát Regionálního muzea Kladrubska, figurínu mnicha,
který je hlavní postavou zmíněné pohádky.
Ta se jmenuje „Proč mnich bez tváře Kladruby chrání“ a pro muzeum ji
napsali Zdeněk Zajíček a Renata Sedláčková z plzeňského Muzea strašidel.
Pohádka vypráví příběh odvážného chlapce Jaromíra, který se stal členem
knížecí družiny, ale na jedné z cest byl oloupen. Do městečka se vrátil jako
záhadný mnich.
Jak příběh skončil, si můžete přečíst právě v uvedené pohádce, kterou bude
možné si zakoupit v Regionálním muzeu Kladrubska. Muzeum také nabízí
možnost si postavu mnicha prohlédnout, případně se s ním vyfotit.
Jiří Kohout

Druhá šance pro všechny knihy
Od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2022 jsou v prostorách Regionálního muzea
vystaveny knihy všech žánrů, velikostí a vazeb. Knihy jsou k volnému prohlížení
a v případě zájmu i k bezplatnému odběru. Každá kniha si zaslouží dostat
příležitost udělat radost dalšímu čtenáři. Prohlédnout a vybrat si knihy můžete
od úterý až do neděle od 10:00 do 17:00 hodin po celém muzeu.
Miroslava Škorvánková
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Prázdniny v muzeu
Regionální muzeum Kladrubska ve spolupráci s městem Kladruby připravilo
pro děti:
7. 7. 2022 - Čteme pohádky a hrajeme si s maňásky
- sál Regionálního muzea Kladrubska od 13:00 do 16:00 hodin
- vstup volný
21. 7. 2022 - Letní tvoření – vyrábíme, tvoříme, bavíme se
- malý sál Regionálního muzea Kladrubska od 13:00 do 16:00 hodin
- kapacita max. 15 dětí
- přihlášky do 20. 7. 2022 na adrese financni@kladruby.cz
4. 8. 2022 - Minikino – promítání pohádek
- sál Regionálního muzea Kladrubska od 13:00 do 15:00 hodin
- vstup volný
18. 8. 2022 - Papírové čarování – vyrábíme zvířátka z papíru
- malý sál Regionálního muzea Kladrubska od 13:00 do 16:00 hodin
- kapacita max. 15 dětí
- přihlášky do 17. 8. 2022 na adrese financni@kladruby.cz
Miroslava Škorvánková

Hasičské okénko
Kroužek Mladých hasičů se letos na jaře konečně rozjel v normálním režimu.
Hned po jarních prázdninách jsme se začali naplno připravovat na jarní část
okresního kola hry Plamen, která se konala v Plané. Ta se skládá ze 6 disciplín.
Dvě na podzim a čtyři na jaře. Po celkovém součtu výsledků jednotlivých
disciplín jsme se umístili na celkovém čtvrtém místě. Také se letos opět rozjela
Liga Mladých hasičů v požárních útocích. Začali jsme v Kostelci
čtvrtým místem, pak následoval Brod nad Tichou 6. místo, Bor 9. místo,
Damnov 5. místo a nakonec Černošín 5. místo. Bylo to šest náročných sobot
za sebou.
Musím pochválit výdrž a nasazení všech mladých hasičů a dospělých členů,
kteří kroužek vedou a pomáhají. Teď si děti užijí letní prázdniny a pak se
budeme opět naplno věnovat lize, která vyvrcholí na naší domácí soutěži.
Martin Větrovec
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Družstvo dospělých hasičů Kladruby se zúčastnilo dvou soutěží, spadajících
do ligy Mistr požárního útoku okresu Tachov. Naše první letošní soutěž se
konala 28. 5. v Brodu nad Tichou, kde jsme se umístili na druhém místě.
Následující sobotu 4. 6. v Boru jsme se umístili na třetím místě.
Seznam zásahů výjezdové jednotky:
4. 4. 2022 Kladruby - požár, plameny z komína
14. 4. 2022 Butov - požár hrabanky mezi stromy
18. 4. 2022 Benešovice - požár auta u dálnice
21. 4. 2022 Ostrov u Stříbra - výrobní hala, planý poplach (2x v ten samý den)
21. 4. 2022 Nedražice - dopravní nehoda
30. 4. 2022 Vranov - požár lesíku a bunkru
4. 5. 2022 Ostrov u Stříbra - výrobní hala, planý poplach
20. 5. 2022 Ostrov u Stříbra - výrobní hala, planý poplach
20. 5. 2022 Stříbro - technická pomoc, utrhnutý komín na rodinném domě
20. 5. 2022 Vranov - pád stromu na chatku
20. 5. 2022 Kladruby - technická pomoc, stromy přes cestu
3. 6. 2022 Ostrov u Stříbra - výrobní hala, planý poplach
19. 6. 2022 Kladruby, Pozorka - požár hrabanky
Martin Leitl

Sportovně střelecký klub informuje
Dne 26. 4. 2022 měl náš dětský střelecký kroužek další vzácnou návštěvu.
Navštívila nás Helena Šrámková mladší. Myslím si, že Helenu není nutné dále
více představovat. Přišla pomoct a poradit s tréninkem a dětem přinesla ukázat
nemalou sbírku medailí. A to jen těch nejcennějších.
Rád bych zde, pro představu, uvedl některé Heleniny úspěchy:
1994 Mistr České střelecké ligy v disciplíně SP 30+30
1994 3. místo na MČR v disciplíně VzPi40
1995 3. místo na MČR v disciplíně SP 30+30
1996 3. místo na MČR v disciplíně VzPi40
1996 3. místo na MČR v disciplíně SP 30+30; 1996 – nominace
do akademické reprezentace České republiky
1997 3 místo na MČR v disciplíně VzPi40
1997 3 místo na MČR v disciplíně SP 30+30; 1997 – 2 místo na akademické
MČR v disciplíně VzPi40
1997 2. místo na akademickém MČR v disciplíně SP 30+30;
1998 3. místo na MČR v disciplíně SP 30+30; 1998 – Mistr České republiky
pro rok 1998 v disciplíně VzPi40
1998 setkání střeleckých nadějí Plzeň 1998 – 1. místo v týmech
1998 setkání střeleckých nadějí Plzeň 1998 – 2. místo v týmech
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Myslím si, že dětem se povídání o závodech, úspěších a medailích líbilo
a tajně doufám, že to někoho i motivovalo. Já jsem si ze setkání odnesl také
pár postřehů a rád bych tímto Heleně moc poděkoval za návštěvu.
Radek Kuvík
předseda SSK Kladruby

Včelařské okénko
Vážení spoluobčané,
v dnešním okénku chci připomenout několik akcí, které se udály v květnu
a červnu. Proběhlo oblastní kolo soutěže „ Zlatá včela“ ve Stříbře, kde jsme měli
zástupce z řad našich včelaříků. Vedli si dobře a tři postoupili
do celorepublikového finále, které je rozdělené do dvou věkových kategorií. V té
mladší nás tam reprezentovali Antonín Čechura a Tadeáš Anderle, kteří si vedli
velmi dobře, byť nedosáhli na pomyslné stupně vítězů. Získané zkušenosti jistě
zhodnotí v nejbližší budoucnosti. V Kategorii starších nás na republikové úrovni
ve dnech 10.-11. 6. reprezentovala Eva Hradilová, pro kterou to byla první
takováto zkušenost a rovněž i velká škola a možnost poznat včelařinu trochu
více do hloubky.
Stejně jako loňského roku jsme připravili medové perníčky dětem k jejich
svátku 1. 6. do mateřských školek v Kladrubech a Kostelci. O jejich napečení
a nazdobení se postaraly Ivana Dejlová a Alena Medová a jsme velmi rádi, že se
dětem nejen moc líbily, ale i chutnaly. Na dětský den v Kladrubech pořádaný
29. 5. zase napekla perníčky paní Mirka Škorvánková a připravila k tomu
barevné cukrové zdobení, takže děti si mohly samy tyto perníčky podle
své fantazie nazdobit a odnést. Podle zájmu a reakce dětí myslím, že se to velmi
líbilo.
Pokud se týče vlastní činnosti včelařů, na konci května a začátkem června
došlo na vytočení prvního letošního „květového“ medu a podle zpráv
od jednotlivých včelařů to vypadá na dobrou snůšku jak v množství,
tak i v kvalitě medu. Takže pokud máte rádi med, kontaktujte naše včelaře
a kupujte od nich med tzv. „ze dvora“, je to ta nejlepší cesta jak pořídit kvalitní
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med. Zatím se zdá, že i druhé medobraní by mohlo být úspěšné, pokud se tedy
počasí nějak dramaticky nezmění, ale to uvidíme až koncem června.
Závěrem bych přidal několik informací o včelách, které by vás mohly
zaujmout:
- med obsahuje látku, která pomáhá lidskému mozku lépe fungovat
- stačí jedna čajová lžička medu k udržení lidského života po dobu 24 hodin
- propolis vyrobený včelami je nejsilnější přírodní antibiotikum
- med nemá žádné datum spotřeby
- med byl prvním zbožím na světě, kterým se platilo
- první mince na světě měla na sobě nakreslenou včelu.
František Med

„Jednou bych se chtěl podívat na olympiádu“ říká úspěšný
střelec
I když úspěšný čtrnáctiletý
střelec Petr Tvrdý soutěží
za Sportovní
střelecký
klub Staré Sedlo, reprezentuje
i město Kladruby, neboť se
svými
rodiči
žije
v Tuněchodech.
Z
různých
střeleckých závodů už si domů
přivezl řadu medailí a ocenění.
A jistě ho ještě další čekají.
V současné době se sbližuje
s malorážkou, na kterou přešel
z kategorie vzduchovek.

Petře, kdy jsi se střelbou začal?
Bylo to v první třídě. Táta si všiml toho, že jsem si z různých stavebnic stavěl
zbraně, a tak mě přihlásil na střelecký kroužek do Domu dětí a mládeže
ve Stříbře. Tam jsem chodil nějaké tři roky. Potom jsem přešel na sportovní
střelbu do Starého Sedla.
Ve střeleckém klubu ve Starém Sedle se střílí už ze sportovních
vzduchovek. Jak velký je to rozdíl, oproti běžným vzduchovkám?
Sportovní vzduchovka už má dioptr, tedy optické hledí. Ta normální to nemá.
Sportovní vzduchovka se dá také upravit. A má vzduchovou nádržku,
to znamená, že se neláme, jako běžná vzduchovka.
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Nedávno jsi byl druhý na mistrovství republiky ve své kategorii. Dá se to
zatím považovat za tvůj největší úspěch v dosavadní střelecké kariéře?
Určitě ano. Medaili jsem získal i v kategorii do dvanácti let, to jsem tehdy byl
třetí. Teď to bylo do čtrnácti let.
Se vzduchovkou se budeš pomalu loučit a přecházet na malorážku.
Už s ní máš nějaké zkušenosti?
Střílím s ní už rok, nějaké soutěže už jsem také zkusil a byl jsem kolem
čtyřicátého místa ze sta účastníků.
Jakým způsobem trénuješ? Vím, že jsi se vzduchovkou trénoval i doma
v kuchyni. S tou malorážkou už to asi nejde?
Jezdíme na střelnici do Újezdu sv. Kříže, ale doma v kuchyni také trénuji.
Lehnu si podobně jako se vzduchovkou, ale už nemůžu střílet, akorát trénuji
míření a aby si tělo na tuto zbraň zvyklo.
Je to náročnější, než se vzduchovkou?
Je, ta malorážka je těžší, ale kolik kilo má přesně, to nevím. Jinak ta technika
střelby je podobná.
Jaké máš cíle ve své sportovní disciplíně? Česko má velkou tradici
a velké úspěchy ve střelbě, díváš se až tak vysoko, máš třeba sen uspět
někdy na velké mezinárodní soutěži?
Nevadilo by mi to, rád bych se podíval na olympiádu. Ale třeba i jako divák.
Určitě bych ale atmosféru nějakých velkých závodů chtěl zažít. Letos bych
ale především rád dosáhl nějakých lepších výsledků v malorážce. A chtěl bych
se po základní škole dostat na sportovní gymnázium.
Máš nějaký vzor?
To ani ne. Ale setkal jsem se s českým olympijským vítězem panem Kůrkou
a bylo to zajímavé setkání.
Jiří Kohout
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Slovo opozice
Vážení spoluobčané,
léto je již v plném proudu, i když astronomicky a podle kalendáře začalo
teprve před pár dny.
Nedávné vydatné deště ve spojení s teplým počasím velice přejí růstu a bujení
zeleně. Zdá se, že v Kladrubech obzvláště (nebo to jinde umí lépe?), a tak se
na mne někteří občané obraceli se stížnostmi a povzdechy nad úrovní údržby
veřejné zeleně a veřejných prostranství vůbec (a na ledovku, která v zimě trápila
Kladruby bez povšimnutí vedení města vzpomínají občané do dnes).
Nejsem takový kritik, abych hledala každý šlahoun a rozčilovala
se nad ním, ale je pravdou, že i já jsem si letos povšimla, že tuto oblast vedení
města nezvládá. Záměrně říkám vedení města, protože je to samozřejmě jeho
zodpovědnost. Je úlohou vedení města tuto oblast zabezpečit, je jasné,
že samotní zaměstnanci technických služeb bez dobré organizace a v malém
počtu nestíhají. Že letos nebyly dotace na zaměstnance z úřadu práce? Ale to je
přeci jen výmluva, je třeba najmout brigádníky nebo rozšířit počet pracovníků.
Je však třeba především údržbu rozvrhnout a naplánovat tak, aby zaměstnanci
zbytečně nejezdili l místa na místo, ale měli přesný plán, který bude někdo
aktualizovat a hlídat.
Zaráží mne to hlavně proto, že vedení města si velice zakládá na tom, aby se
vždy pochlubilo, co se v Kladrubech nového zasázelo, jaké máme pěkně
květinové květináče atd. Nikdo nezpochybňuje, že je dobré investovat peníze
i takto, ale uvážlivě. A v situaci kdy nezvládáte údržbu zeleně stávající,
je to vyhazování peněz. Všichni, kdo navštěvují zahradnictví si jistě dovedou
představit, že se jedná o částky obrovské. Obzvláště, když si na to najímáte
externí firmy. A tak draze vysázené záhony růží jsou zaplevelené, když se
podívám od náměstí na osázený květináč před nákupním střediskem, skoro mi
ho zastíní obrovské šlahouny rostoucí z plochy náměstí. Že se předchozímu
vedení města podařilo získat dotaci, která činila 90% nákladů na osázení okolí
chodníků od kurtů až ke klášteru? To už dnes skoro není poznat, protože část
zeleně již dávno uschla a část zase bují tak nekontrolovaně, že je mi to vždy
velice líto, když to vidím. Ale proč se starat o to, co udělali Ti před námi, když se
raději můžeme pochlubit tím, co jsme udělali – ale v podstatě jen draze zaplatili
z obecního rozpočtu - až my.
Další záležitostí. Která mne v poslední době trápí, je vzhled Zahradní ulice.
Je to pro mne velice těžké o tom hovořit, protože zde bydlím a je mi jasné,
že mohu být osočena z toho, že se starám právě proto, že zde bydlím, ale opak
je pravdou. Nikdy by mne třeba nenapadlo, abych si hned po nástupu do úřadu
jako první vybudovala místní komunikaci ke svému domu…
Nejhorší ovšem je, že vedení města v situaci, kdy někteří občané kritizovali
výstavbu v Zahradní ulici, byli vystavení lžím a absolutní aroganci. Když se totiž
jeden občan byl podívat na projekt, byl mu ochotně ukázán, ale když byla
vznesena námitka, že podle projektu to není, že výstavba je v rozporu s normou
– dozvěděli jsme se, že vlastně podle projektu se nestaví. Proč byl tedy projekt
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dělán, proč byl dán na stavební úřad? To se už asi nedozvíme. Za to se někteří
dozvěděli, že vlastně na ulici stát nemají. Proč? V dnešní době? V každém
případě budeme mít ulici, která byla před zásahem stavební firmy pro uživatele
přijatelnější a bezpečnější. Velice mne to mrzí, hlavně když si vzpomenu
na plamenné diskuse s občany Pozorky a části Kostelní ulice, se kterými jsme
probírali každý vjezd, výšku obrubníku. Nebylo to snadné, ale troufnu si tvrdit,
že spokojenost občanů je v tomto případě důležitější.
Svatava Štěrbová
opoziční zastupitelka

Poděkování
Město Kladruby dlouhodobě podporuje činnost Střediska sociálních služeb
Víteček v Černošíně, které pracuje s tělesně a mentálně těžce postiženými
dětmi, mládeží i dospělými. Navíc pro rozlehlý region západočeského příhraničí
poskytuje i terénní sociální služby seniorům, nemocným či nemohoucím,
a to přímo v jejich domácnostech. Terénní asistentky přijíždějí k seniorům,
aby jim
pomohly
s hygienou,
podáním
stravy a léků, drobnými
úklidy
a obstarání
zdravotních
pomůcek
a léků,
popřípadě
je zavezly a doprovodily
k lékaři či na úřad.
Na tyto služby částečně
přispívá i stát, avšak
bez podpory obcí a měst
regionu
by
sociální
služby
nemohly
být
poskytovány v takovém
rozsahu.
Pracovníci
střediska,
klienti i jejich rodiče a samozřejmě i seniorští uživatelé proto posílají všem,
kteří se na pomoci a podpoře podíleli, pozdravy a poděkování a současně
i přání, aby nám zachovali přízeň i v dalších letech.
Za středisko Víteček
Ing. Jiří Kalista
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Kladrubský nebo stříbrský poklad na Jirné? Ani jeden
z nich!
Už tomu budou dva roky. V době počínající pandemie Covidu - 19 byla
tehdy v našem Zpravodaji otištěna úvaha o události, která leckde přehlušila
i zájem o šíření oné nebezpečné nemoci. Vyšla pod nadpisem Kladrubský
(či stříbrský?) poklad. Prvních zpráv o jeho nálezu bylo mnoho – v tisku, televizi,
na internetu. Jenže tehdy informace ve sdělovacích prostředcích byly sice
rozsáhlé, připouštělo se, že se jedná o zlaté a stříbrné mince v hodnotě několika
milionů korun, ale dá se říci, že vůči čtenářům a posluchačům všechny
sdělovací prostředky velice šikovně „mlžily“ a jejich informace byly dosti
zavádějící. Přesto připouštěly, že jde o mimořádný případ s velkou finanční
hodnotou. Prý nalezené staré mince mají hodnotu, že v době jejich platnosti se
za tuto částku dala koupit menší vesnice, nebo několik statků či mlýnů.
Připouštělo se rovněž, že v době nálezu byl poklad zčásti již vyryt divočáky.
Že nebyl uveden jmenovitě ani nálezce pokladu, ani přesnější lokalita nálezu, je
pochopitelné. Rovněž u jiných podobných případů se takové věci nezveřejňují.
Proč asi, není třeba jistě vysvětlovat.
Všechny zprávy tehdy uváděly, že místo nálezu se nachází někde u Stříbra,
jindy zase u Kladrub, ale vždy v blízkosti kladrubského kláštera a v souvislosti
s ním. Co jiného si mohl čtenář takových zpráv, především z blízkého okolí
Kladrub, myslet? Že se s největší pravděpodobností jedná o nějakou lokalitu
na nedalekém, zalesněném vrchu Jirná. Ten se totiž už nejméně 200 let uvádí
v pověstech či legendách z okolí Kladrub jako místo, kam měli zakopat
kladrubští mniši před zrušením kláštera svůj klášterní poklad. A protože tento
nově nalezený poklad měl pocházet z konce 70. let 14. století, tak se uvažovalo,
že v té době (spíše však až o nějakých 15 let později, ale takový rozdíl v odhadu
by se dal i pochopit) přes Jirnou probíhala povinně odkloněná cesta
od Regensburgu a Domažlic ke Stříbru a odtud teprve na Plzeň. Pocestní pěší,
jezdci na koni, s povozem nebo ti, co hnali dobytek na prodej, museli na příkaz
krále Václava IV., povinně projít Stříbrem. Jak ve směru od německých hranic,
tak z vnitrozemí od Nepomuku, Plzně, Prahy, Manětína i Domažlic. Právě
ti od Domažlic, místo přes Chotěšov a Stod přímo k Plzni, museli povinně
přes Malahov, Zhoř, Kočov, Senadice, Žďár a Jirnou nejprve do Stříbra.
Přes Kladruby nesměli. Německý historik Wilhelm Schöft ve své historii Kladrub
tuto cestu popisuje, jako „tajemnou a nebezpečnou, plnou různých lupičů
a Raubgesindelu“. Ani já jsem nepochyboval, že by to mohlo být někde jinde,
i přesto, že k odklonění zmíněné cesty od Domažlic došlo až po roce 1382.
Teprve, více než za rok po objevení uvedeného pokladu, se pomalu začalo
dostávat do sdělovacích prostředků, že tato vzácnost byla nalezena poblíž malé
obce, u Nedražic nedaleko Kostelce. Neznám případ, kdy noviny, časopisy,
televize, či další sdělovací prostředky skloňovaly jméno obce Nedražice tolik,
jako v poslední době: U Nedražic byl nalezen poklad nebo Objeven největší
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poklad zlatých a střbrných mincí u nás a podobné nadpisy můžeme stále ještě
číst nebo slyšet z našich sdělovacích prostředků.
Dva mladí lidé šli do blízkého lesa na procházku a venčit psa. V místě,
které bylo porušeno zvěří, zřejmě divokými prasaty, spatřili na povrchu
zalesknout se jednu zlatou a několik stříbrných mincí. Byly ještě přimrzlé
nočním mrazem. Hned vedle vystupoval z listí kámen, který jeden z dvojice
odkopl. Pod ním se objevila hromádka stříbrných, a mezi nimi se lesklo
i několik zlatých mincí. Ti dva se ukázali jako lidé nadmíru poctiví a ihned
telefonicky informovali archeology, kteří povolali odborníky z muzea. Ti se
dostavili během dvou hodin, když celou tu dobu zůstala u nálezu ona dvojice,
již značně promrzlá. Odborníci provedli podrobnou dokumentaci nálezu
a zjistili, že onen poklad, či jak oni říkají, depot mincí, byl uložen v malé
keramické nádobce bez hrdla a okraje. Hned po převezení do Západočeského
muzea v Plzni tam provedli i jejich konečné čištění. Po více než dvou letech tuto
úžasnou vzácnost vystavili i pro veřejnost.
V nálezu bylo napočítáno
přes 340 stříbrných grošů,
především z doby, kdy u nás
vládli první dva lucemburští
panovníci, Jan Lucemburský
a Karel IV. Zcela však
chyběly nejčastěji u nás
nacházené
groše
z doby
Václava IV. Ze zlatých mincí
to byly ponejvíce floreny
a dukáty, z velké části ražené
v Uhrách, v Budíně. To vše
prokazuje již výše uvedený
předpoklad,
že
k ukrytí
pokladu došlo někdy koncem vlády Karla IV., který zemřel v roce 1378.
Jako původce ukrytého pokladu se nejčastěji uvádí bohatý kladrubský
klášter. Jeho opat Racek III. z Prostiboře, který stál v čele kláštera právě v době
vlády císaře Karla IV., měl velké ambice a byl oblíben u samotného císaře i jeho
nástupce Václava IV., ba dokonce i v Římě u papežské kurie. V roce 1376 hostil
kladrubský klášter, v čele s tímto opatem, několik dní císaře Karla IV. s jeho
patnáctiletým synem Václavem a početným doprovodem. Ti byli na cestě
do Norimberku, kde měl být Václav připravován ke korunovaci na německého
krále, která pak měla proběhnout později ve Frankfurtu. V Kladrubech se
při této příležitosti stárnoucí císař loučil ve skutečnosti se svojí bohatou životní
kariérou a úspěšnou vládou, zatímco jeho syn se svým bezstarostným mládím,
v očekávání převzetí otcova žezla. Po celou dobu jejich pobytu se tu spolu
oddávali hrám, lovu a zábavě, za což pak při odjezdu srdečně děkovali opatu
Rackovi i kladrubským mnichům, jak uvádějí dobové anály. Jen mimochodem
připomínám, že město Kladruby vystavělo, zřejmě právě na počest císaře, zcela
novou cestu, snad by se už dalo říci silnici, ve směru k Lázu. Dříve se jezdilo
dnešní Hřbitovní ulicí, pak úvozem ke Starým Kladrubům a odtud pak rovněž
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směrem na Láz. Kromě toho vznikla nová městská „čtvrť“, nazvaná na počest
císaře právě Karlov, na západním konci města.
To skutečně dokládá dostatek finančních prostředků kláštera, když mohl
hostit takovou suitu vzácných hostů. Pokud měl takové přebytky finančních
prostředků, že by je chtěl schovat někam pod zem, což však nelze předpokládat,
jistě by je nechal zakopat na území, které klášteru patřilo. A to bylo velice
rozsáhlé, stejně tak, jako možnosti vhodnějšího úkrytu. Ale okolí Nedražic
to potom, podle mého názoru, být zřejmě nemohlo, neboť tato ves byla v té době
v držení jiného majitele. Nedaleké vesnice v okolí Nedražic, a sice Honezovice,
Hradišťany, dnes už zaniklé Nahošice a Ostrovce, klášter sice koupil, ale to se
ovšem stalo až po roce 1389, za krále Václava IV. Ale což, je to názor, určitá
domněnka, a nelze ji zcela zavrhnout. Možná to bylo právě tak, jak se uvádí,
že šlo o majetek kláštera.
Pokud si myslíme, že tomu tak nebylo, můžeme mít názor jiný, ale i ten je
jenom hypotézou, stejně tak, jako ten předešlý. Třeba je i možné, že takovou
sumu postupně, za dlouhou dobu své nekalé činnosti, nastřádali nějací
lapkové, loupeživí rytíři, kterými se tehdy naše země poměrně dost, alespoň
podle pověstí a legend, hemžila. Německy psaná kronika nedražické školy
z konce 19. století takového „darebáka“ připomíná na někdejším slovanském
hradišti u Hradišťan (častěji uváděného, jako krtínské, protože se nachází
na katastru Krtína), na jehož místě byl prý později postaven hrad. Slovanské
hradiště je skutečnost, o tom není pochybnosti, hrad je ovšem jen legenda,
či pověst. Přesto je třeba brát v úvahu, že místo nálezu pokladu se nachází
právě nedaleko od onoho starého hradiště.
Nedražický pan řídící učitel ve školní kronice píše v roce 1890 německy,
že nedaleko Nedražic, na jih odtud, stál hrad a nazýval se oradaberg. Původ jeho
názvu je neznámý. (Zřejmě se později kronikář dopátral, proč se hrad asi takto
jmenoval, a připsal to na dolní okraj stránky, jako vysvětlivku, bude to uvedeno
dále.) Proti jihu a západu od obce se nachází místo zvané Paint, jemuž se dříve
říkávalo Zatopené louky. Nad ním se vypínal pahorek s hradem, kde žil surový
loupeživý rytíř, jenž si podmanil celé široké okolí tak, že nikde nebylo bezpečno.
Jednou se vypravil se svým nedalekým sousedem z Jivjan do blízkého městečka,
kde se však stal sám obětí své zpupnosti. Když dorazili do uvedeného města,
tak byli oba v boji zabiti a jejich opuštěné hrady byly zbořeny, že po nich
nezůstal kámen na kameni. V místech, kde se dříve ozýval zvuk rohu, kde se
proháněl surový rytíř, dnes svobodně oře pole sedlák se svým pluhem, pokračuje
dále pisatel kroniky. Pak ještě vysvětluje, jak vzniklo jméno tohoto hradu:
České slovo ohrada, hovorově „vohrada“, vyslovovali Němci bez nehlasné
souhlásky „h“, Berg je německy „hora“, proto Voradaberg znamenalo „ohrazenou
horu“, či spíše hradbami opevněný hrad.
Ale to už je jen pohádka pro děti, možná i pro dospělé. Třeba se najde
někdy skutečné vyřešení a příčina uschování takové významné částky ve zlatě
a stříbře pod zemí u Nedražic.
Jiří Čechura
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Vernisáž výstavy českých pohádek a strašidel a putovní výstavy blbin,
kravin a volovin, které nedobyly svět
V pátek 13. května proběhlo
v Regionálním muzeu Kladrubska
zahájení hned dvou výstav,
které si můžete prohlédnout do
31. srpna 2022. Vernisáž zahájil
principál plzeňských strašidel a
provozovatel
Muzea
strašidel
v Plzni
pohádkovým
představením. Dorazilo kolem
padesáti
dětí
v doprovodu
dospělých, kteří si dle úsměvů a
reakcí tuto akci také náramně
užili. Pro malé i velké bylo
připraveno i drobné občerstvení v podobě sladkých pečených prstů, gumových
pavouků nebo mozkových lízátek, po kterých měly všechny děti kouzelně modré
pusinky.
V dolní části muzea jsou instalované blbiny, kraviny a voloviny jako třeba
žabky pro fakýry nebo budka pro netopýry a strašidelná pohádková výstava je
instalována v horním patře muzea.
Kateřina Hlinková
Historický jarmark
Po loňské pauze, kdy se Historický jarmark nemohl uskutečnit z důvodu
covidových opatření, jsme zahájili 21. května letní venkovní kulturní sezonu na
Sulanově statku právě Historickým jarmarkem.
Od 11:00 hodin se nám představila hudební skupina „Cavalla“ a navodila
tak pravou historickou atmosféru. O další hudební doprovod se postarala
„Kladrubská dudácká muzika“ a historický folk jsme mohli slyšet v podání
skupiny „Strašlivá podívaná“. V programu nemohlo chybět šermířské
vystoupení, které předvedli „Královští žoldnéři“ a taneční vystoupení skupiny
Shahinez. Letošní pohádkové vystoupení bylo pod taktovkou pana Zajíčka
z Pohádkového statku Břasy, kde do tahání řepy zapojil téměř všechny
přítomné v hledišti.
Ve stánku si návštěvníci mohli zakoupit například dřevěné hračky, různé
upomínkové předměty, koření, medovinu a nechyběl ani stánek Základní školy
v Kladrubech, která na dálku podporuje studentku z Keni. Mezi dětmi mělo
úspěch i odlévání cínových figurek a kovářské řemeslo. Historický kolotoč se
střelnicí zaujal nakonec malé i velké návštěvníky, do konce jarmarku se
nezastavil.
Kateřina Hlinková
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Den dětí
Také Den dětí se v minulém roce nekonal. Po tom, co se v dopoledních
hodinách obloha zatáhla a začalo bez přestání pršet, nikdo nedoufal, že se
počasí umoudří. Jako mávnutím proutku se před začátkem akce počasí ustálilo
a mohli jsme začít nafukovat připravenou skluzavku a s přípravou ostatních
stanovišť.
V letošním roce nás navštívilo více než 200 dětí, které si za odměnu mohly
ve stánku s občerstvením dát zdarma párek v rohlíku a na každém stanovišti je
čekala sladká odměna.
Moc děkujeme všem spolkům za to, že se dlouhodobě podílí na těchto akcích
s námi.
Kateřina Hlinková
Divadlo pod širým nebem – Hodina duchů
Hodina duchů, tak se jmenovalo divadelní představení pod širým nebem,
které mohli sledovat v sobotu 4. června večer diváci v Sulanově statku
v Kladrubech.
Komediální představení z autorské dílny Jindřicha Kriegela, který se rovněž
chopil režie, si pohrává s myšlenkou, co je asi v sedmém nebi, do něhož si
duchové zemřelých musí cestu zasloužit. A k překvapení všech, ani v nebi se
neobejdou bez byrokracie.
Herecká skupina v čele s Romanem Štolpou, Pavlínou Mourkovou a dalšími
herci známými také z několika televizních seriálů, přijela do Kladrub Hodinou
duchů především pobavit, a to se podle reakcí publika podařilo.
Jiří Kohout
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Slunovrat
V sobotu 18. června se na Sulanově statku v Kladrubech konala tradiční
oslava Slunovratu. Předchozí ročníky nás vždy na této akci zastihl déšť,
ale letos bylo celé odpoledne prosluněné a všechny přítomné návštěvníky
sluníčko vesele hřálo. Ten kdo chtěl využít stín, měl k dispozici připravené
sezení pod přístřeškem s občerstvením Restaurace U Koruny.
Návštěvníci si mohli zakoupit keramické a drátěné výrobky, dekorace,
malované skleničky a představil se i stánek Kladrubských lesů se svým
sortimentem. Děti si u řemeslných stánků mohly namalovat sádrové odlitky
nebo si pro velký úspěch nechat odlít cínovou figurku.
Začátek patřil dětské hudební skupině ALLANNAH a její keltské hudbě, poté
s irskými písněmi pokračovala skupina Corchen. O taneční vystoupení se
postarala skupina Shahinez a irské tance představila skupina Inis. Na této akci
nesmí chybět keltská ukázka se zdatným koněm v podání Vikinghorse Milevo.
Divadelní představení předvedla skupina Menhir a kolem 20:00 hodiny
vystoupila irská hudební skupina Rí Ra, která všechny bavila až do pozdních
večerních hodin. Závěrečná hvězdná tečka v podobě ohnivé show v podání
Fireflies okouzlila všechny přítomné.
Kateřina Hlinková
Noc kostelů v Kladrubech
V rámci Noci kostelů se v pátek 10. června otevřely pro širokou veřejnost
stovky kostelů, chrámů a modliteben po celé České republice. Otevřené byly
i kladrubské kostely.
Noc kostelů byla tradičně zahájena v 18:00 v klášterním kostele páterem
Miroslavem
Martišem,
vystoupením
místního
sboru
Hudebníků
od svatojakubského kůru a prohlídkou klášterního kostela. Výjimečně byla
veřejnosti zpřístupněna i kaple Všech svatých. Pak už byl kostel volně
přístupný zájemců do pozdních hodin.
Program pokračoval na náměstí v kostele sv. Jakuba, kde opět vystoupili
Hudebníci od svatojakubského kůru, a také zde byla připravena výstava
"Když se řekne... kostel", do které svými výtvory přispěly děti z mateřské školky
a školní družiny. Novinkou bylo Kostelní bingo - netradiční způsob, jak si mohli
návštěvníci doopravdy do detailu prohlédnout celý kostel. Noc kostelů byla
zakončena v 22:30 požehnáním, které udělil zúčastněným Mons. Tomáš Holub,
biskup plzeňský.
Těšíme se na další ročník a děkujeme za spolupráci MŠ Kladruby,
ZŠ Kladruby a Regionálnímu muzeu Kladrubska.
za ŘKF Kladruby
Silvie Strachotová
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Kladrubská pouť 2022
Dámy a pánové,
loni se nám to společně opravdu povedlo, ale letos bude Kladrubská pouť
ještě nadupanější!
K víkendu 13. a 14. srpna 2022 si do diářů zapište: “Jdu na Kladrubskou
pouť!” a přijďte si užít výbornou muziku různých žánrů v podání kapel jako
Support Lesbiens, Plexis, Brutus, anebo třeba keltskou folk-punkovou partičku
Cheers! a tradiční skáčko pod taktovkou Skavare.
Kapel vystoupí samozřejmě více a pro pamětníky jsme letos na neděli
připravili nejen country, ale i dechovku Chodovarku. Sobotní noc tradičně
skončí až nedělním ránem s neúnavným DJ Liborem Janíčkem, který bude opět
celou pouť moderovat.
Pro velký úspěch uspořádáme soutěž O nejlepší kladrubskou buchtu.
Další klání proběhne v pivních a dřevorubeckých dovednostech. Takže
o adrenalin a zábavu nebude nouze.
Na své si přijdou i děti. Mimo kolotočů pro ně bude celý víkend fungovat
dětská zóna se soutěžními stanovišti, tvořivá dílna a zóna s trampolínkami.
Připraveny budou ukázky záchranářů, dětská diskotéka, jumping show
a hodinové vystoupení Culinky, při kterém si děti užijí její tancohrátky. Vstup
do dětské zóny, stejně jako na celou pouť, bude samozřejmě zdarma.
Milovníci dobrého jídla a pití se mohou těšit na skvělou baštu i v dětské
zóně, kterou letos doplníme o odpočinkový prostor s výbornou kávou. Opět se
objeví stánky minipivovarů s nabídkou skvělých pivních speciálů a míchat se
budou i koktejly.
Na Kladrubské pouti si nakoupíte v nepřeberném množství stánků
a odnesete si i fotku na památku, protože celý víkend bude na náměstí fungovat
historický fotokoutek Fotoskop, kde se bude moci každý vyfotit s netradičními
rekvizitami.
Stejně jako každý rok bude žít i Sulanův statek, a to Chovatelskou výstavou
a Výstavou historické zemědělské techniky, kde zpestří sobotní odpoledne
Kladrubská dudácká muzika.
Co je právě teď potřeba udělat?
Zapsat si termín do diáře, sledovat událost na facebooku (Kladrubská pouť
2022) a těšit se.
Děkujeme a těšíme se na vás všechny na Kladrubské pouti!
K. Hlinková, M. Havránek
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Připravované akce na červenec 2022
1.
2.
2.
8.
10.
15.
22.
23.
23.

7.
7.
7.
7. – 9. 7.
7.
7. – 16. 7.
7.
7.
7.

29. 7.
30. 7.
29. 7. - 30. 7.

Letní kino - Tajemství staré bambitky 2
Maškarní dětská diskotéka
15 let Vikinghorse Milevo
Benediktinské dny
Mše svatá ke sv. Benediktovi, patronovi klášterního kostela
Benediktinské dny
Letní kino - Po čem muži touží 2
Opékání buřtů
I. koncert Kladrubského hudebního léta
- Markéta Schley Reindlová
Letní kino – Srdce na dlani
II. koncert Kladrubského hudebního léta
- Suffolk wind band (Velká Británie)
Monastýrování…aneb Nocí ke hvězdám v klášteře Kladruby

Připravované akce na srpen 2022
5. 8.
6. 8.
12.
13.
14.
19.
20.

8.
8. – 14.8.
8.
8.
8.

26. 8.
27. 8.
27. 8.

Letní kino - dle vašeho hlasování
III. koncert Kladrubského hudebního léta
- Český filharmonický sbor Brno
Vernisáž výstavy fotografů
Kladrubská pouť
Poutní mše svatá svátku Nanebevzetí Panny Marie
Letní kino - dle vašeho hlasování
IV. Koncert Kladrubského hudebního léta
- Virtuosi di Praga – Oldřich Vlček, Minyoung Park (Jižní
Korea)
Letní kino - dle vašeho hlasování
Ahoj prázdniny
Hradozámecká noc
Kateřina Hlinková
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Připravované akce na září 2022
3.
3.
4.
4.
10.
10.

9.
9.
9.
9.
9.
9.

17. 9.
24. 9.
28. 9.

Memoriál Vojty Šrámka
Víme, kudy chodíme - latinská škola a sklepy
Víme, kudy chodíme - latinská škola a sklepy
Mše svatá za děti, požehnání školních aktovek
Slavnosti vína a medu
Svatojánský hudební festival
- Lubomír Brabec a Gabriela Beňačková
Kladrubská studna
Hubertova jízda pro začátečníky
Kladrubská desítka

Připravované akce na říjen 2022
1.
1.
7.
9.

10.
10.
10.
10.

Hubertova jízda pro pokročilé
Den architektury - od náměstí ke klášteru
Zábavné odpoledne pro seniory
Mše svatá ke sv. Wolfgangovi, patronovi kostela
Kateřina Hlinková
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci květnu a červnu 2022 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
Červenec:
Krejčová Maria, Kladruby
Pomyjová Eva, Kladruby
Palmová Lenka, Kladruby
Říha Václav, Tuněchody
Vachta Václav, Kladruby
Koprna Josef, Kladruby
Rytířová Věra, Kladruby
Mikešová Marie, Kladruby
Stránský Milan, Pozorka
Prokopová Valerie, Pozorka
Kasl Tomáš, Kladruby
Fránová Františka, Kladruby
Vojáková Ivana, Láz
Kaněrová Miloslava, Kladruby
Naruševičová Jaroslava, Kladruby

Srpen:
Jozová Dana, Kladruby
Martínková Ilona, Kladruby
Kohnová Milada, Kladruby
Levá Vlasta, Kladruby
Lörik Josef, Kladruby
Kinštová Anna, Kladruby
Janoušek František, Láz
Fryšták Miroslav, 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

Čtvero ročních časů
Příroda, ta se neřídí
tím věčným spěchem od lidí,
má svoje roční období
a čtvero tváří podoby.
Nejprve jaro, mladý květ,
stačí všem srdcím rozumět,
vše znovu klíčí, život sám
nemůže býti překonán.
A teplo léta, slunce jas,
nejhezčí pocit budí v nás,
vše zraje, vzduchem prolíná
jásavá letní krajina.
Potom sem rychle přikvačí
podzim a vše je jinačí,
zlatavé hrušky dozrály,
rdí jeřabin se korály.
Až listí stromům opadá
teskná sem vnikne nálada,
les zimou stromy nachýlí
všude sníh, mráz a střechýly.
V domovech ale pohoda,
která se létu podobá,
jen krajina, jak po staru
vzdychá a touží po jaru.

Blanka Krýslová
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VÍTE, ŽE…
… i letos proběhne hlasování, ve kterém rozhodnete o filmech, které se budou
promítat 5. 8., 19. 8. a 26. 8. na Sulanově statku v Kladrubech?
Výběr z filmů:

-

Gump – pes, který naučil lidi žít (český film)
Deníček moderního fotra (česká komedie)
Líbáš jako Bůh (česká komedie)
Podfukářky (americká komedie)
Ženy a život (česká komedie)
Pánský klub (česká komedie 15+)
Chlupáčci (americký animovaný film)
Ainbo: Hrdinka pralesa (peruánský animovaný film)
Addamsova rodina (americký animovaný film)

Hlasovat můžete na kulturních akcích pořádaných městem Kladruby,
na facebooku Město Kladruby – oficiální stránky a osobně v Regionálním
muzeu Kladrubska a to od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2022.
… byla vysázena nová květinová výzdoba v okolí náměstí?
… se můžete hlásit jako zájemci o členství v okrskových volebních komisích
(Kladruby, Brod, Vrbice) na MěÚ Kladruby pro volby konané 23. a 24. září
2022?
… se u areálu technických služeb v Zadní ulici stále nacházejí velkoobjemové
kontejnery na plast a papír určené pro veřejnost?
... mají technické služby k dispozici k přírodě šetrnou elektrickou rikšu
pro přepravu drobné techniky a osob?
… byl ve spolupráci s MAS Český Západ, z.s. na pozemku ZŠ Kladruby
vybudován bosý chodníček s použitím různých přírodních materiálů?
… cesta Sulanovým statkem byla vybudována technickými službami města
Kladruby?
… si v Regionálním muzeu Kladrubska můžete zakoupit pohádku z historie
města Kladruby „Proč mnich bez tváře Kladruby chrání“?
… došlo k opravě cesty z Brodu na Výrov?
… si můžete zakoupit předplatné na všechny koncerty Kladrubského léta
za zvýhodněnou cenu 500 Kč na Městském úřadě v Kladrubech?
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