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SLOVO  ÚVODEM   
      
Vážení spoluobčané, 

 
        v čase slunovratu se na Vás obracíme ve třetím čísle kladrubského Zpravodaje. 
Léto je zatím poněkud rozpačité. V médiích jsem se dozvěděla, že to způsobila islandská 
sopka. Nevím, nevím. Jistý vliv to určitě mělo, ale měli bychom si zkrátka zvyknout, že 
počasí je nevyzpytatelné a příroda si nedá poroučet tak, jak bychom si přáli.  

V letošním roce jsme se opět pokoušeli uspět s různými žádostmi o dotace. 
Celkem se nám to dařilo. Kromě příspěvků na kulturní akce jako je Kladrubské léto či 
Divadelní rok, na které nám kromě sponzorů v posledních třech letech přispívá také 
Plzeňský kraj, jsme uspěli i s dotacemi na opravy a rekonstrukce. Jedná se o dotaci na 
druhou etapu stavebních úprav Revoluční ulice. Zde nám Plzeňský kraj z programu 
obnovy venkova přispěje částkou 200 tis. Kč. Další dotace z Plzeňského kraje ve výši 94 
tis. Kč nám umožní zrekonstruovat povrch tělocvičny.  

Nejčerstvější dobrou zprávou z oblasti dotací je získání dotace na rekonstrukci 
kabin na fotbalovém hřišti. Podařilo se nám získat dotaci ve výši 599.400,- Kč, což nám 
společně s příspěvkem z vlastního rozpočtu umožní kabiny kompletně zrekonstruovat. 
Fotbalisté a další sportovci tak budou mít k dispozici to, co by mělo v podobných 
zařízeních být standardem – sprchy v šatnách domácích i hostů, šatnu a sprchu pro 
rozhodčího, dostačující  sociální zařízení, společenskou místnost a prostor pro 
občerstvení. Velký přínos však zrekonstruované kabiny přinesou pro širokou veřejnost 
při pořádání kulturních akcí, hasičských závodů apod., a to nejen tím, že budou rovněž 
vybudována dvě WC přístupná veřejnosti, z nichž jedno bude i pro imobilní spoluobčany. 
Tuto dotaci jsme získali z programu Leader, kterou zabezpečuje Místní akční skupina 
Český západ. Je třeba dodat, že dotace zde mohou čerpat nejen obce, ale i podnikatelé, 
neziskové organizace, spolky apod. (letos se to například podařilo Římskokatolické 
farnosti Kladruby, která obdržela nemalou částku na úpravy fary). Možná by zde mohli 
uspět i někteří z Vás. 

Co mne a celé vedení města v současné době trápí v oblasti dotací, je situace 
kolem Regionálního operačního programu Jihozápad. Je to ten program, díky němuž 
můžeme čerpat tzv. evropské peníze. Možná jste i Vy zaregistrovali zprávy, že jeho 
ředitel byl zatčen, je stíhán a dotace budou  přehodnoceny. A to je pro nás, kteří jsme tam 
měli svá želízka v ohni, dost smutné. Těšila jsem se, že již budeme chodit na Kladrubské 
léto po nových chodnících, že budeme kompletně rekonstruovat kino – ale musíme si 
ještě počkat. Nic nám není platné, že s machinacemi, které se s dotacemi údajně děly, 
nemáme nic společného, že náš projekt úpravy prostranství směrem ke klášteru byl 
hodnocen nejlépe – prostě budeme doufat, že noví hodnotitelé budou objektivní a budou 
postupovat rychle a spravedlivě, abychom mohli případně zahájit stavbu na podzim.    

Přeji Vám všem krásné a bezstarostné léto. Dětem přeji, aby si odpočinuly od 
školy, prožily spoustu zážitků s rodiči, prarodiči i  kamarády, a hlavně aby se jim vyhnuly 
úrazy a nemoci. My dospělí bychom prázdniny také uvítali, ale budeme se muset spokojit 
s dovolenou. Nemusíme jezdit na kraj světa, hlavně abychom si užili hodně pohody 
a klidu.                                                    Vaše Svatava Štěrbová  



 5

Vážení spoluobčané, 
 
  jistě si mnozí z Vás všimli, že je již dokončena II. etapa akce nazvané „Stavební 
úpravy Revoluční ulice“. Navázala tak na komunikaci vybudovanou při výstavbě nových 
bytových domů v Revoluční ulici. Lidé bydlící v této lokalitě se tak po letech konečně 
dočkali toho, co je všude jinde standardem. Další úseky chodníku směrem k panu 
Šimanovi se nyní projekčně řeší spolu s přepracováním nedokončené studie lokality 
Kladruby – západ. Další lokalitou, jejíž projekt je již dokončen, je lokalita Pozorka. Zde 
musíme opět čekat na vybudování kanalizačního řadu. V letošním roce bohužel ani 
město, ani Vodohospodářské sdružení Karlovy Vary dotaci na vybudování kanalizace 
nedostalo. Počítá se však s vybudováním v roce 2011-12. Vraťme se však k navazující 
III. etapě „Rekonstrukce Revoluční ulice“. Firma Promonasta plynule přešla z druhé 
etapy na třetí, nicméně vzhledem k tomu, že byla zdržena pokládkou kanalizace firmou 
realizující zakázku pro Vodohospodářské sdružení, musí ze smluvních důvodů na jiné 
stavbě výstavbu chodníků přerušit. Chodníky budou dokončeny nejpozději do konce září.  
 Další novinkou, kterou jste mohli zaregistrovat, je to, že veřejné osvětlení na 
kladrubském náměstí a v ulici Husova již nesvítí celou noc všemi světly, ale přechází 
kolem 22té hodiny na noční útlumový režim. Firma pana  M. Mašáta provedla 
rekonstrukci svítidel v této lokalitě tak, aby  se i zde nesvítilo neúčelně jako doposud.  
 V průběhu prázdnin bude provedena výměna oken na staré budově ZŠ. Zároveň 
s touto akcí bude provedena kompletní výměna již nevyhovujícího osvětlení v ZŠ. 
Vítězem výběrového řízení na zakázku se stala firma  Česko – Bavorská, s.r.o. Firma, 
která bude vítězem výběrového řízení na  výměnu oken, ještě není v době tisku 
Zpravodaje známa. Ve školní tělocvičně bude také provedena oprava palubovky.  
 Další akcí realizovanou v průběhu prázdnin bude rekonstrukce kabin fotbalového 
hřiště. Vzhledem k tomu, že se podařilo získat dotaci z 5. výzvy MAS Český Západ ve 
výši 599.400,- Kč, začne vítěz výběrového řízení firma Zikostav, s.r.o. bezprostředně po 
skončení  XIV. Pivních slavností s kompletní rekonstrukcí objektu kabin. Celkové 
náklady této akce budou 981.000,- Kč. 
 V průběhu měsíce července bude firma Tesařství a pokrývačství Jan Pospíchal 
provádět výměnu střešní krytiny na domě čp. 209 v Husově ulici a firma Zikostav, s.r.o. 
výměnu krytiny na domě čp. 89 na náměstí Republiky.  
 V obci Brod, Láz a Milevo budou vybudovány dětské koutky s herními prvky od 
firmy Alestra, aby si i děti z přilehlých obcí měly šanci zpestřit prázdniny. 

To je stručný výčet toho, co nás v nejbližší době čeká. Nezbývá než si přát, aby se 
vše bez větších komplikací podařilo.  
 
 
 
 
       Pěkné a slunečné prázdniny  
 
        Jaroslav Pospíšil 
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ZPRÁVY M ĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 
 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 

Zasedání rady města v období od 28.4. 2010  do 2.6.2010  : 
 
 
Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 

• Diskusní příspěvky z výjezdního zasedání rady města Kladruby v obci Láz 
• Diskusní příspěvky z výjezdního zasedání rady města Kladruby v obci Vrbice 
• Přidělení bytu v čp. 359 Milevská ulice – původní nájemce manž. Liškovi – 

p.Vladislavě Kratochvílové, Kladruby, nám. Republiky 31  
• Přidělení bytu 1+1 v Revoluční ulici čp. 403 v Kladrubech, původní nájemce sl. 

Michaela Valová – p. Květoslavě Černé, Kladruby (první dva žadatelé odmítli) 
• Rekapitulaci nákladů na stavbu - rozvod plynu po čp. 298 ve Hřbitovní ulici 

v Kladrubech  - připojení sporáků. Celková skutečná cena akce 76.259,-Kč  
• Zprávy o výsledku kontroly provedené Finančním úřadem v Tachově na čerpání 

poskytnutých dotací 
• Cenovou nabídku p. Josefa Čápa, Brod 31 na provedení nátěru střechy klubovny 

v Brodu v rozsahu 174 m2 za cenu 28.000,- Kč 
• Cenovou nabídku prací od firmy Jan Matějka, Stříbro na opravu a nátěr parket 

v pohostinství Brod u Stříbra - cena broušení, olej, režie vč. DPH  - 51.324,-Kč 
s tím, že RM požaduje zpracování další nabídky 

• Žádost p. Jiřího Šperla, Májová 1225, Stříbro o pronájem části budovy čp. 197 
v Husově ulici v Kladrubech za účelem umístění mikrovlnné technologie 
(bezdrátový internet) s tím, že bude dále řešeno po místním šetření 

• Diskusní příspěvky z výjezdního zasedání rady města Kladruby v obci Milevo 
• Cenovou nabídku od firmy Hranička, Plzeň na provedení plynového topení 

v ordinaci zubní lékařky v Kladrubech čp. 197 s tím, že RM požaduje 
zpracování další nabídky 

• Žádost p. Richarda Buriana, Západní Předměstí 884, Stříbro o prodej pozemků 
na Výrově a stanovení prodejní ceny s tím, až budou vyřešeny pozemky s p. 
Konášem, bude řešena tato žádost p. Buriana, cena doporučena ZM 100,-Kč/1 
m2   

• Veřejnou nabídku pozemku určeného k převodu – PF CŘ - jedná se o p.p.č. 
263/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že město Kladruby nemá o pozemek 
zájem 

• Nabídku regionální televize R1 ZAK na natočení pořadu Okénko z měst a obcí – 
2minutový pořad, cena jednoho měsíčníku – 15.000 - 18.000 Kč bez DPH s tím, 
že město tuto nabídku nevyužije 

• Informaci nájemkyně o stavu pronájmu NP – restaurace U Koruny 
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Rada města   projednala a     s c h v á l i l a   : 

• Přidělení bytu v čp. 359 v Milevské ulici v Kladrubech (byt po p. Liškovi)  
p. Vladislavě  Kratochvílové, Kladruby 31 

• Pořadí přidělení bytu 1+1 v Revoluční ulici v Kladrubech čp. 403 (byt po sl. 
Valové) : 

        -  Drahomíra Pavlíková + Jaroslav Kalina 
       -  František Nadler 

               -  Květoslava Černá 
• Provedení projektových prací na akci „Stavební úpravy místních komunikací 

v Kladrubech – lokalita Pozorka“ od firmy Tomáš Kamenský, P.Bezruče 2596, 
Kladno, za cenu 25.000,- Kč 

• Zařazení žádosti p. Jozefa Chovana, nám. Republiky 36, Kladruby o výměnu 
bytu za větší do seznamu žadatelů o byt (nyní bydlí v jedné místnosti) 

• Zařazení žádosti p. Martiny Svobodové, Stříbrská 22, Heřmanova Huť o 
přidělení bytu do seznamu žadatelů o byt s tím, že budou upřednostňováni 
žadatelé ze správního obvodu města Kladruby  

• Zařazení žádosti p. Josefa Šutorky, Kladruby 35 o přidělení bytu do seznamu 
žadatelů o byt 

• Zařazení žádosti p. Miluše Strejcové, Heřmanova Huť o přidělení bytu v DPS 
v Kladrubech do seznamu žadatelů o byt v DPS s tím, že budou upřednostňováni 
občané ze správního obvodu města Kladruby 

• Dohodu o ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy s p. Jaroslavou 
Hubičkovou, původně bytem Sadová 288, Kladruby – podíl ½ k p.p.č. 185/98 
v k.ú. Kladruby u Stříbra a uzavření nové pozemkové nájemní smlouvy  
s p. Mgr. Anrejem Dikym, Chalabalova 1601/25, Praha, z důvodu změny 
vlastnictví bytu – pozemek je přístupem, okolí domu  

• Užívání veřejného prostranství před cukrárnou v Kladrubech p. Haně 
Zdvihalové, za stejných podmínek jako dosud na dobu od 01.04.2010 do 
31.10.2010 (3 m2 x 2,-Kč/1 m2/ 1 den x 214 dní) ,  celkem 1284,-Kč 

• Úhradu  za vynaložené náklady na čerpání vody ze sklepa v pohostinství 
v Brodu u Stříbra p. Jaroslavu Šimkovi, Brod 51, a to  dle předložených dokladů 
ve výši 741 ,-Kč  

• Kalkulaci a  zabezpečení svozu a likvidace odpadu z osady Výrov – pytlový 
systém, sezónní svoz od 1.5. do 30.10., cena 100,- Kč/1 pytel vč. DPH 

• Úplatu za vzdělávání v MŠ Kladruby na školní rok 2010/2011 ve výši 450,- Kč 
• Žádost obce Benešovice na pořádání akce „Setkání přátel osady Výrov“ nad 

pláží dne 30.7.2010 
• Zařazení žádosti o přidělení bytu p. Petra Palmy, Kladruby, Milevská 266 do 

seznamu žadatelů o byt 
• Poskytnutí materiálu na zřízení vjezdu na městském pozemku před domem  

p. J. Kovaříka. čp. 40 ve Stříbrské ulici v Kladrubech. Vjezd bude zbudován 
svépomocí 
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• Poskytnutí finančního příspěvku na rok 2010 MX Teamu Kladruby (P.Nový) 
ve výši 5.000,-Kč 

• Cenovou nabídku od firmy Hranička, Plzeň na provedení plynové přípojky 
k domu čp. 30 v Kladrubech, část Pozorka za cenu 197.983,- Kč 

• Prodloužení platnosti smlouvy o nájmu NP – bývalá vodárna, Českému  
rybářskému svazu Stříbro do 31.12.2013,  bez navýšení  nájemného vzhledem 
k tomu, že se jedná o zájmovou organizaci    

• Zařazení žádosti o byt p. Michaely Holečkové, Křelovice 75, okr. Plzeň-sever 
do seznamu žadatelů o byt s tím, že při přidělování bytů budou upřednostňováni 
žadatelé ze správního obvodu města Kladruby 

• Zařazení žádosti p. Antonína a Jany Mikešových, Revoluční 404, Kladruby 
o přidělení pozemku na zahrádku do seznamu žadatelů 

• Na základě výsledku revize el. spotřebičů vyřazení majetku města z evidence  
- rámová pila (chybí hl. vypínač, chybí jištění motoru)  a  RT B – 3 svářečka 
(chybí hl.  vypínač – vypálený, není schopno bezp. provozu) 

• Zařazení žádosti o byt p. Aleny Černé, Tuněchody 30 do seznamu žadatelů o byt 
• Zařazení žádosti o byt p. Michaely Valové, Kladruby, Kostelní 265 do seznamu 

žadatelů o byt 
• Užívání veřejného prostranství před domem čp. 301, žadatel p. Josef Křen, 

Zadní 301, Kladruby na umístění 2 stolů a 4 lavic na období od 1.06.2010 do 
31.10.2010 za cenu - 5m2 x 2,-Kč/102 x 153 dní,  cena celkem 1530,-Kč 

• Vydání propagačního materiálu na propagaci města na Burze v Chebu dne 
22.5.2010 - 77 ks mapy Kladrub a okolí, 85 ks pohledů Kladrub, 25 ks knihy 
Kladruby v pohledu devíti staletí 

 
Rada města   n e s c h v á l i l a   : 

• Pronájem pozemku části  p.p.č. 797/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra  p. Jaroslavě 
Husákové, Vrbice u Stříbra E 30 za účelem postavení přístřešku pro stání os.auta 
(po provedeném místním šetření zjištěno, že tento pozemek je malý, případný 
přístřešek by zasahoval do průjezdnosti komunikace,  dále navazující nemovitost 
na st.p.č. 12 hosp. budova má na tuto stranu malá okna) 

• Žádost Českého svazu bojovníků za svobodu Tachov o příspěvek na vydání 
publikace o osvobození 

 
Rada města    n e m á     n á m i t e k  : 

• K provedení vrtané studny na p.p.č. 1460/1 v k.ú. Brod u Stříbra – Výrov – 
vlastník p.  Jaroslava Švehláková, Plzeň s tím, že nebudou ohroženy okolní 
zdroje a bude sledována hladina vody v těchto okolních studních 

 
Rada města   d o p o r u č i l a   : 

• ZM schválit odprodej pozemku p. Bohuslavovi, Stříbro, p.p.č. 29/1 v k.ú. Brod 
u Stříbra o  výměře 682 m2 a st.p.č. 1/3 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 54 m2  
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za cenu 35,-Kč /1 m2 s tím,  že v kupní smlouvě bude uvedena podmínka – do 3 
let započetí výstavby RD 

• ZM schválit odkoupení pozemků od Státního statku Jeneč dle přílohy 
• ZM schválit Závěrečný účet města Kladruby za rok 2009 
• ZM schválit uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby a firmou 

EKODEPON Černošín, s.r.o.  v rozsahu dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní 
ze dne22.12.2009  za cenu 333.260 + 20 % DPH  (cena celkem 399.912,-Kč)  

• ZM schválit pronájem pozemku p.p.č. 1579/8 v k.ú. Brod u Stříbra – Výrov  p. 
Davidu Kreslovi, Praha 4 s tím, že po provedeném místním šetření doporučuje 
zajištění vytýčení pozemku a následný nájem pozemku za cenu 4,-Kč/1 m2, 
výměra pozemku 438 m2, tzn. roční nájem 1752,-Kč  

 
Rada města     n e d o p o r u č i l a   : 

• Prodej pozemku p.p.č. 158 v k.ú. Kladruby u Stříbra společnosti RAZKA s.r.o. 
Tachov (opakovaná žádost) s tím, že RM trvá na svém původním vyjádření - 
výzva k zajištění pozemku proti sesuvu. Pozemek je stále pronajatý  
p. Jamriškovi a není důvod k podání výpovědi 

• ZM schválit odprodej části pozemku st.p.č. 52/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub  
p. Františku Semorádovi, Pozorka 40, Kladruby z důvodů, že v lokalitě bude 
docházet k úpravám komunikací a veřejných prostranství. V současné době 
rovněž ještě není rozhodnuto o případném napojení na inženýrské sítě 
 stavebních pozemků mezi ulicí Zahradní a Pozorkou. Opětovná žádost může 
být řešena po zprojektování  této lokality a úpravě přístupů do části Pozorka 

 
 
 

Zasedání zastupitelstva města dne 17.6.2010  : 
 
Zastupitelstvo města    v z a l o    n a      v ě d o m í    : 

• Informaci starostky města o stavu nájmu kulturního domu a restaurace U 
Koruny v Kladrubech a zveřejnění inzerátu na nového nájemce 

 
Zastupitelstvo města    projednalo  a   s c h v á l i l o    : 

• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení   
• Plnění rozpočtu města Kladruby k 31.5.2010   
• Celoroční hospodaření města a závěrečný účet města Kladruby za rok 2009 

v předloženém znění včetně zprávy auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Kladruby za rok 2009, a to bez výhrad   

• Odprodej pozemku Jiřímu a Vlastě Bohuslavovým, Stříbro, p.p.č. 29/1 v k.ú. 
Brod u Stříbra o  výměře 682 m2 a st.p.č. 1/3 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 54 
m2  za cenu 35,-Kč /1 m2 s tím, že v kupní smlouvě bude uvedena podmínka – 
do 5 let ukončení výstavby RD 
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• Odkoupení pozemků od Státního statku Jeneč  : 
               k.ú. Kladruby  

-p.p.č. 202/3    o výměře  835 m2 cena 1m2 – 10,-   Kč/m2 – celkem    8.350,-Kč 
-p.p.č. 2069/1  o výměře  106 m2 cena 1m2 – 11,98 Kč/m2 – celkem   1.270,-Kč  
-p.p.č. 2069/3  o výměře    32 m2 cena 1m2 – 11,87 Kč/m2 – celkem      380,-Kč  
-p.p.č. 2073/1  o výměře  720 m2 cena 1m2 – 65,73,-Kč/m2 –celkem 47.330,-Kč  
-p.p.č. 2082/1  o výměře 3333 m2 cena 1m2– 10,-    Kč/m2 – celkem 33.330,-Kč  
 k.ú. Pozorka 
-p.p.č. 239/1    o výměře  665 m2 cena 1m2 – 10,-   Kč/m2 – celkem    6.650,-Kč 

• Uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby a firmou EKODEPON 
Černošín s.r.o.  v rozsahu dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní ze 
dne22.12.2009  za cenu 333.260 + 20 % DPH  (cena celkem 399.912,-Kč)  

• Pronájem pozemku p.p.č. 1579/8 v k.ú. Brod u Stříbra – Výrov  p. Davidu 
Kreslovi, Praha 4 s tím, že bude zajištěno vytýčení pozemku a následný nájem 
pozemku za cenu 4,-Kč/1 m2, výměra pozemku 438 m2, tzn. roční nájem 
1752,-Kč  

• Přijetí grantu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2010 na projekt 
Divadelní rok 2010 ve výši 10.000,- Kč 

• Přijetí grantu Plzeňského kraje v oblasti kultury pro rok 2010 na projekt 
Kladrubské léto 2010 ve výši 15.000,- Kč 

• Přijetí dotace od Plzeňského kraje z Programu obnovy venkova na realizaci 
akce – „Stavební úpravy Revoluční ulice Kladruby – II. etapa“ ve výši 
200.000,- Kč  

• Rekonstrukci kabin fotbalového hřiště v Kladrubech a navýšení rozpočtu města 
na tuto akci o 131.000,- Kč, cena rekonstrukce 981.000,- Kč 

 
Zastupitelstvo města    n e s c h v á l i l o    

• Odprodej části pozemku st.p.č. 52/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub p. Františku 
Semorádovi, Pozorka 40, Kladruby z důvodů, že v lokalitě bude docházet 
k úpravám komunikací a veřejných prostranství. V současné době rovněž ještě 
není rozhodnuto o případném napojení na inženýrské sítě  stavebních pozemků 
mezi ulicí Zahradní a Pozorkou. Opětovná žádost může být řešena po 
zprojektování  této lokality a úpravě přístupů do části Pozorka 

• Návrh předsedy kontrolního výboru města Kladruby na přijetí ukládacího 
usnesení v souvislosti s uplatněním úhrady finanční částky od projektanta Ing. 
Pangráce za úpravy v PD na akci „Dopravní zpřístupnění lokality Kladruby-
sever“ 

 
Irena Löriková 
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Jednání starostky a místostarosty města : 
28.4   -   výjezdní zasedání rady města do obcí Láz a Vrbice 
29.4.  -   jednání s projektantem ohledně úprav energií v KD (starostka + místostarosta) 
30.4. -   kolaudace – kabel NN ve Stříbrské ulici v Kladrubech (starostka + místostarosta) 
  3.5   -   jednání s předsedou Euregia Egrensis (starostka) 
  4.5   -   zasedání MAS Český Západ v Olbramově (místostarosta) 
  6.5   -   jednání na Pozemkovém fondu v Tachově (starostka) 
  6.5.  -   zasedání komise památkové péče Stříbro (starostka) 
  6.5. - představení projektů na chodníky v Milevské ulici + řešení na Pozorce  
                (starostka + místostarosta) 
10.5.    -   jednání s Finančním úřadem Tachov (starostka) 
11.5.    -   zasedání koordinanční skupiny k nezaměstnanosti (starostka) 
11.5.    -   kontrolní den akce – kanalizace Kladruby  (místostarosta) 
12.5.    -   kontrolní den akce – Revoluční ulice Kladruby – II.etapa (místostarosta) 
12.5.    -   zasedání rady města 
18.5.    -   porada starostů stříbrského regionu (starostka) 
21.5.    -   jednání se zástupcem  TV ZAK (starostka) 
26.5.    -   výjezdní zasedání rady města do obce Milevo 
27.5.    -   účast při kolaudaci rekonstrukce domu čp. 308 ve Stříbrské ulici v Kladrubech         
                (starostka) 
27.5.    -   beseda se seniory v DPS Kladruby (starostka) 
  2.6.    -   zasedání rady města 
  3.6.    -   setkání starostů okr. Tachov (starostka) 
  4.6.    -   zasedání vodohospodářského sdružení obcí v Karlových Varech (starostka) 
  7.6.    -   jednání s Památkovým ústavem v Plzni ohledně smlouvy o spolupráci  
                 (starostka) 
  8.6.    -   seminář k vodnímu hospodářství – Radnice (starostka) 
  9.6.    -   jednání s Finančním úřadem ve Stříbře (starostka) 
10.6.    -   jednání s Památkovým ústavem v Plzni ohledně smlouvy o spolupráci  
                (starostka) 
10.6.    -   obhajoba žádosti o dotaci – Konst.Lázně (starostka + místostarosta) 
14.6.    -   jednání s pracovníkem krizového řízení MěÚ Stříbro (místostarosta) 
15.6.    -   projednávání územního plánu města Bor (starostka) 
16.6.    -   zasedání rady města 
17.6.    -   zasedání rady Sdružení obcí Černošín (starostka) 
17.6.    -   jednání s firmou MBF – pozemek v k.ú. Pozorka (starostka) 
17.6.    -   zasedání zastupitelstva města 
18.6.    -   jednání s Finančním úřadem Tachov (starostka) 
22.6.    -   porada starostů v Tachově (starostka) 
22.6.    -   kontrolní den akce – Revoluční ulice Kladruby – II.etapa (místostarosta) 
22.6.    -   jednání Honebního spol. Brod (místostarosta) 
24.6.    -   členská schůze Sdružení obcí Černošín (starostka) 

Irena Löriková 
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Jak jsme volili  do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  
 
Volby konané ve dne 28. a 29. května 2010  
 
Okrsek č.   1 – Kladruby a Milevo  
Počet voličů zapsaných v seznamu    1020 
Skutečná účast    voličů                     590 
Počet platných hlasů                          589  
% účasti               57,84  %  
 
vylos. č. strany      název strany                           počet hlasů  
1              OBČANÉ.CZ                           4               
4  Věci veřejné                                    64 
6              Komunistická strana Čech a Moravy                    142 
9              Česká strana sociálně demokratická                     116 
13            Strana Práv Občanů ZEMANOVCI                       12 
14            STOP                                                                        1 
15            TOP 09                                                                   73 
17            KDU-ČSL                                                                9 
18            Volte Pravý Blok www.cibulka.net                           8 
19            Česká strana národně socialistická                           1 
20            Strana zelených                                                       22 
21            Suverenita-blok J.Bobošíkové,str.zdravého rozumu 27 
23            Česká pirátská strana                                                3 
24            Dělnická strana sociální spravedlnosti                    9 
25            Strana svobodných občanů                                      3 
26            ODS                                                                       95    
 
Okrsek č. 2 -  Brod a Tuněchody  
Počet voličů zapsaných v seznamu    76 
Skutečná účast    voličů                     33 
Počet platných hlasů                          33  
% účasti              43,42 %  
 
vylos. č. strany      název strany                           počet hlasů  
4              Věci veřejné                                                            6 
6              Komunistická strana Čech a Moravy                     4 
9              Česká strana sociálně demokratická                       3 
13            Strana Práv Občanů ZEMANOVCI                       5 
14            STOP                                                                        1 
15            TOP 09                                                                     4 
18            Volte Pravý Blok www.cibulka.net                1 
21            Suverenita-blok J.Bobošíkové,str.zdravého rozumu 4 
24            Dělnická strana sociální spravedlnosti                    1 
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25            Strana svobodných občanů                                       1 
26            ODS                                                                          3   
 
Okrsek č. 3 -  Vrbice u Stříbra  a Láz  
Počet voličů zapsaných v seznamu    95 
Skutečná účast    voličů                     51 
Počet platných hlasů                          51  
% účasti               53,68 %  
 
vylos. č. strany      název strany                           počet hlasů  
4              Věci veřejné                                                            1 
6              Komunistická strana Čech a Moravy                    30 
9              Česká strana sociálně demokratická                       6  
13            Strana Práv Občanů ZEMANOVCI                      1 
15            TOP 09                                                                  6  
20            Strana zelených                                                       3 
21            Suverenita-blok J.Bobošíkové,str.zdravého rozumu 1 
23            Česká pirátská strana                                                1 
26            ODS                                                                         2    
 

CELKEM  
Počet voličů zapsaných v seznamech   1191 
Skutečná účast    voličů                          674 
Počet platných hlasů                               673  
% účasti                    56,59 %  
 
vylos. č. strany      název strany                           počet hlasů  
1              OBČANÉ.CZ                                                           4 
4              Věci veřejné                                                            71 
6              Komunistická strana Čech a Moravy                    176 
9              Česká strana sociálně demokratická                     125 
13            Strana Práv Občanů ZEMANOVCI                       18 
14            STOP                                                                        2 
15            TOP 09                                                                   83 
17            KDU-ČSL                                                                9 
18            Volte Pravý Blok www.cibulka.net                 9 
19            Česká strana národně socialistická                           1 
20            Strana zelených                                                       25 
21            Suverenita-blok J.Bobošíkové,str.zdravého rozumu 32 
23            Česká pirátská strana                                                4 
24            Dělnická strana sociální spravedlnosti                    10 
25            Strana svobodných občanů                          4 
26            ODS                                                             100    

         Hana Floriánová 
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Táboření na Výrově 
Od 1.7. bude jako každým rokem v tomto období  zahájen provoz tábořiště na Výrově. 
Provoz bude opět zajišťovat obsluha, která bude v tomto prostoru sídlit až do 31.8.2010. 
Ceník poplatků za táboření : 
Poplatek za 1 osobu a den -   dospělá osoba …………………………  50,- Kč 
                                               dítě od 6 do 15 let …………………….   30,- Kč 


