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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,
prázdniny jsou ty tam, stejně jako vytoužené dny volna či dovolené. Věříme,
že vše proběhlo dle vašich představ a bez jakýchkoli problémů.
V uplynulých dvou měsících proběhla řada kulturních akcí. Poslední
červnovou sobotu proběhl rok od roku stále více oblíbený Výrovský triatlon.
Letos se konal již 20. ročník, kterého se zúčastnilo 101 závodníků. Více o této
akci na jiné straně Zpravodaje. Na klášteře jsme letos organizovali již 42. ročník
Kladrubského léta – proběhlo celkem 6 koncertů vážné hudby a průměrná
návštěvnost byla cca 130 posluchačů na jednom koncertu. Největší akcí je
tradiční kladrubská pouť. I při té letošní nám počasí přálo. A program? Ten
jsme zahájili vernisáží výstavy fotografů, tvůrců a modelářů železnic na Staré
poště, kde se nás v pátek sešlo okolo šedesáti. Dále v Sulanově statku probíhala
výstava zemědělské techniky pod přímým dohledem pana Václava Sulana.
Děkujeme panu Sulanovi za přípravu této výstavy, jeho přítomnost a komentáře
k vystavovaným exponátům. I výstava drobného hospodářského zvířectva má
své příznivce. Chovatelé byli velice spokojeni s počtem návštěvníků. Jistě jste
neminuli stánek BESIP TEAMU, kde jste si mohli nechat změřit ostrost zraku,
vyzkoušet si trenažér jízdy v autě i na motorce (a to i děti), trošku si
připomenout dopravní testy a dospělí mohli sednout do auta – otočného
simulátoru autonehody. Hlavní dění je však vždy na náměstí. Názory
na jednotlivá vystoupení byly různé. Ale důležité je se sejít a pobavit se.
O letošních prázdninách jsme také rozjeli sérii pátečních promítání
pod širým nebem na zahradě Sulanova statku. Posledním v pořadí pátým
filmem zakončíme činnost letního kina, kdy 6. 9. budeme promítat
nejzábavnější českou komedii posledních let Bezva ženská na krku. Tak snad
i na toto představení nám ještě bude přát počasí. A hned v sobotu 7. 9. se
budou konat, dá se také říci již tradičně, Slavnosti vína a medu. Ty budou
probíhat také na Sulanově statku. Jistě jste zaznamenali, že kulturní akce,
které se dříve konaly na klášteře, jsou nyní přesunuty do areálu Sulanova
statku. Je to hlavně z důvodu, že kladrubský klášter podstupuje rekonstrukci.
A také akce pro kladrubáky jsou tímto dostupnější.
Ani v následujících měsících kultura v Kladrubech nekončí. V září si
vyšlápneme na Kladrubskou desítku, v říjnu za námi přijedou herci z divadla
SemTamFór, Pony farma pořádá Hubertovy jízdy pro děti i dospělé a v listopadu
vyrazíme na zájezd do divadla Palace.
Ohledně rozvoje a výstavby – již na sklonku měsíce srpna bylo předáno
staveniště – Oprava povrchů a přilehlých chodníků v části Zadní ulice
v Kladrubech, objednali jsme nový herní prvek na dětské hřiště do Vrbice, kde
dosud žádné dětské vyžití nebylo instalováno, ještě na září je objednáno
provedení ochranného nátěru šindelové krytiny na kapli v Tuněchodech,
v Milevě se bude upravovat okolí kolem kapličky, aby do ní nezatékala
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povrchová voda, řešíme předsazení hlavních vstupních vrat na hřbitově, kdy
z důvodu působení kořenů na pilíř už zase vrata nejdou zavírat. A samozřejmě
průběžně řešíme vzniklé potřeby drobných oprav.
Ještě bychom se chtěli pozastavit nad nynějším pracovním obsazením
Regionálního muzea Kladrubska. Rada města Kladruby jakožto zřizovatel
Regionálního muzea Kladrubska na svém zasedání dne 29. 4. 2019 odvolala
Dipl. Ing. Pavla Parláska z funkce ředitele. Hlavním důvodem byl fakt, že
muzeum potřebuje mít ředitele, který dokáže standardně a nekonfliktně jednat
s úřady a komunikovat s partnery, spolupracovat s místními spolky a vedením
kladrubského kláštera. Ředitele, který bude mít zájem o dění ve městě, dokáže
využít historický i současný potenciál města, ve kterém žijeme, a v neposlední
řadě bude postupně realizovat vize využití a následného provozování Sulanova
statku. Dalším důvodem bylo nadměrné uzavírání dohod o provedení práce –
brigádníci na soboty a neděle. Vzhledem k tomu, že k předání odvolání včetně
následujících postupů musí dojít v souladu s ustanovením zákoníku práce,
ke skutečnému ukončení pracovního poměru již bývalého ředitele došlo až
k datu 31. 8. 2019. V průběhu této doby jsme však obdrželi výpověď i druhého
zaměstnance muzea. Takže v červnu a červenci jsme zabezpečovali chod muzea
brigádníky, byla zveřejněna nabídka na obsazení předmětné pozice
a od 1. 8. 2019 byla uzavřena pracovní smlouva. V červenci bylo vyhlášeno
výběrové řízení na obsazení pracovního místa ředitele, termín pro podání
přihlášek byl stanoven do 14. 8. 2019. V době uzávěrky tohoto vydání
Zpravodaje, ještě nebyl výsledek znám.
V Regionálním muzeu Kladrubska si již můžete zakoupit kalendář na rok
2020. Má stejnou formu jako dosud – dvoutýdenní vždy s fotkou z blízkého
okolí Kladrub či přilehlých obcí. A výběr z dodaných fotografií členů
kladrubského fotoklubu byl vskutku nelehký. Děkujeme všem, kteří nám své
fotografie nabídli, pro kalendář jich však potřebujeme opravdu jen omezené
množství. Třeba zrovna Vaše fotka bude použita v následujícím období či při
jiné příležitosti.
A nyní nám zbývá jen popřát Vám hezký zbytek léta.
Hana Floriánová
starostka města

Matěj Havránek
místostarosta města
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města dne 19. 6. 2019
Rada města vzala na vědomí:

Doplnění žádosti o odprodej objektu staré vodárny od Českého rybářského
svazu, z.s., Stříbro, okres Tachov, proběhlo jednání

Cenovou nabídku firmy KRS2007 – péče o zeleň, rizikové kácení,
Skviřín 26, 348 02 Bor na ošetření zeleně v Kladrubech, Tuněchodech,
Brodu a Lázu

Zápis č. 6/2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby ze dne
29. 5. 2019

Snížení ceny výstavy Hedvábná stezka v RMK na 40.000,- Kč z důvodu
písemné žádosti poskytovatele o posunutí termínu

Žádost Ministerstva spravedlnosti ČR, Odbor střetu zájmů a boje proti
korupci
o podání
průběžného
oznámení
veřejnými
funkcionáři
do 30. 6. 2019
Rada města schválila:

Úpravu ceny dodavatele na akci „Cvičební prvky na naučné stezce
Kladruby“ – Hřiště pod Květinou, s.r.o., Chlaponice 34, 397 01 Písek.
Původní cena 160.772,70 s DPH je navýšena o příplatek za ztížený přístup
na cenu 168.032,70 Kč s DPH; přesto nejnižší cena z podaných nabídek

Umístění kotvení sloupu NN na p.p.č. 1958 v k.ú. Brod u Stříbra v majetku
Čez Distribuce, a.s.

Poskytnutí sponzorského daru pro závodní tým „Aljašské husky“ J. K.,
Stříbro ve výši 3.000,- Kč

Objednání pokácení suchého stromu v Lázu, kontrolu stavu stromů
k fotbalovému hřišti a kontrolu stromů v parku pod ZŠ Kladruby od firmy
KRS2007 – péče o zeleň, rizikové kácení, Skviřín 26, 348 02 Bor, dle
předložené cenové nabídky

Provedení opravy místní komunikace tryskovou metodou (oprava výtluků,
prasklin) od firmy Oprava silnic – KRISTÝNA DÖMOVÁ, Palackého třída
45/6, Nymburk do 100.000,- Kč s DPH

Návrh na zakoupení prvků na dětské hřiště ve Vrbici od firmy Dětská hřiště
a skluzavky, Nová 8/1036, 18400 Praha 8, nutno projednat s občany
Vrbice

Správce posilovny P. Š., Kladruby
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Cenovou nabídku s následným uzavřením smlouvy na provedení činnosti
technického dozoru stavebníka při realizaci staveb „Oprava komunikace –
Kladruby“ a „Kladruby, oprava chodníku v ulici Zadní“ od Jana Kuvíka,
Třešňová 1290, Stříbro 349 01 za cenu 35.695,- Kč včetně DPH
Změnu termínu zasedání Zastupitelstva města Kladruby na 21. 8. 2019
Objednání konstrukce na plátno, pořízení plátna a instalace na Sulanův
statek za cenu do 20.000,- Kč pro možnost venkovního promítaní
od Zámečnictví u TITANA, kovovýroba, Josef Mrňák, Kladruby.

Rada města doporučila:

ZM schválit odprodej pozemků p.p.č. 185/98 (výměra cca 87 m 2), p.p.č.
178/43 (výměra cca 6,5 m2), p.p.č. 178/36 (výměra cca 3,5 m2) v k.ú.
Kladruby u Stříbra A. D., Kladruby za cenu 90,- Kč/m2 + náklady spojené
s prodejem pozemku (spoluvlastnický podíl ½ k celku)

ZM schválit odprodej pozemků p.p.č. 185/98 (výměra cca 87 m 2), p.p.č.
178/43 (výměra cca 6,5 m2), p.p.č. 178/36 (výměra cca 3,5 m2) v k.ú.
Kladruby u Stříbra H. K., Kladruby za cenu 90,-Kč/m2 + náklady spojené
s prodejem pozemku (spoluvlastnický podíl ½ k celku)

ZM schválit odkoupení pozemku p.p.č. 133/10 v k.ú. Pozorka u Kladrub
od firmy ZEVYP – pozemky, s.r.o., Pozorka 52, Kladruby o výměře 13 m2
za cenu 50,- Kč/ m2 do vlastnictví města Kladruby

ZM schválit pronájem pozemků p.p.č. 1962 (výměra cca 690 m 2 – travní
porost), p.p.č. 1957 (výměra 315 m2 – trvalý travní porost), p.p.č. 1958
(výměra 970 m2 – lesní pozemek) T. S. a J. S. Kladruby za cenu 0,50 Kč/ m2
na dobu 5 let
Rada města neschválila:

Odprodej pozemků p.p.č. 1962 (výměra cca 690 m2 – travní porost), p.p.č.
1957 (výměra 315 m2 – trvalý travní porost), p.p.č. 1958 (výměra 970 m2 –
lesní pozemek) T. S. a J. S., Kladruby – doporučuje ZM pronájem
Rada města schválila záměr :

Přidělení nabídnuté zahrádky p.p.č 2375 o rozloze 200 m 2 v k.ú. Kladruby
u Stříbra M. K., Kladruby, ze seznamu žadatelů. Zahrada č. 6., nájemní
smlouva na dobu 3 let za cenu 0,50 Kč/m2

Pronájem pozemku p.p.č. 2185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře
283 m2 M. S., Kladruby za účelem provozování zahrady na pěstování
zeleniny pro vlastní účely. Nájemní smlouva na dobu 3 let za cenu 0,50
Kč/m2 a doplacením nájemného za 3 roky zpětně z důvodu užívání tohoto
pozemku
Rada města jmenovala:

Komisi pro výběrové řízení na akci „Technická a dopravní infrastruktura
lokalita Kladruby západ – II. etapa“
Předseda:
Hana Floriánová – starostka města
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Členové:

Matěj Havránek – místostarosta města
Vojtěch Horák – člen zastupitelstva města
Radek Kuvík – člen rady města, předseda komise rozvoje
Josef Jaša – člen komise rozvoje
Náhradníci: Jaroslav Pospíšil – člen rady města
Petr Ganobják – člen komise rozvoje

Zasedání rady města dne 26. 6. 2019
Rada města vzala na vědomí:

Ořezání javorů v Zahradní ulici v Kladrubech firmou KRS2007 – péče
o zeleň, rizikové kácení, Skviřín 26, 348 02 Bor – bylo objednáno zajištění
podchozí výšky pod stromy

Oznámení o zahájení správního řízení o povolení zvláštního užívání silnice
II/2013, na p.p.č. 2008/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra, v úseku u p.p.č. 4/1
v k.ú. Kladruby u Stříbra, za účelem stavebních prací (protlak pod
komunikací)

Sdělení k žádosti města Kladruby o dotaci z MMR na Podporu obnovy
místních komunikací – náhradník na 318. místě

Informaci o podmínkách pro získání dotace v rámci Národního programu
životního prostředí – výzva č. 2/2018, prioritní oblast 1. Voda, podoblast
1.6. Zdroje vody – v souvislosti s řešením zdroje vody v Tuněchodech

Jednání se zástupcem společnosti ZEVYP, s.r.o. Ing. Radkem Jurčíkem
ohledně požadavku města na spolufinancování opravy cesty na Žďáře
a řešení opravy a užívání cesty k zemědělskému areálu Milevská ulice
Kladruby
Rada města schválila:

Posečkání s podáním žaloby na vyklizení bytu na R. K. Kladruby (usnesení
15/2019 ze dne 29. 4. 2019), neboť bylo uhrazeno nájemné za měsíc
6/2019

Vyhlášení nabídky práce v RMK – obsazení pozice koordinační, projektový
a programový pracovník s tím, že tato pozice bude přednostně nabídnuta
odvolanému řediteli

Dodavatele Lesní stavby, s.r.o., Palackého 764, Nýrsko 34022 na veřejnou
zakázku „Technická a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ –
II. tapa“ s nejnižší cenovou nabídkou 19.870.499,96 Kč bez DPH.
Vybranému dodavateli bude zasláno oznámení o výběru, kdy dodavatel
musí doložit splnění požadovaných kvalifikací

Smlouvu o dílo mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby
a Ing. Evou Záhořovou, Nerudova 1488, Stříbro 349 01. Předmět smlouvy je
autorský dozor při realizaci stavby „Kladruby, Husova 6, stavební úpravy –
I. etapa (městský dům – bývalý špitál) – I. část – obnova střešního pláště
objektu“. Hodinová sazba 300,- Kč/hod. včetně DPH
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Přijetí dotace pro město Kladruby JSDHO Kladruby, kat. III ve výši 29.900,Kč na vybavení jednotky od Krajského úřadu Plzeňského kraje
Přijetí dotace pro město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby
od Ministerstva kultury, Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1. Finanční
podpora v Havarijním programu v roce 2019 na obnovu nemovité kulturní
památky – špitál č.p. 6 účelový finanční příspěvek ve výši 240.000 Kč
Čerpání finančních prostředků z fondu odměn pro pracovnice MŠ
pro 5 pedagogických a 3 provozní pracovnice na mimořádné odměny
za I. pololetí 2018/19
Výzvu k podání nabídek na zakázku v MMR „Obnova místní komunikace
a chodníku v městě Kladruby“
Zařazení žádosti M. Ř. Kladruby do seznamu žadatelů o pronájem zahrádky
Přidělení bytu 1+1 náměstí Republiky 36, Kladruby v tomto pořadí:
a) J. Š.
b) J. L.
c) K. L.
Přidělení bytu 1+1 bez garáže, Hřbitovní 299, Kladruby M. B.
Přidělení bytu 1+0 náměstí Republiky 36, Kladruby v tomto pořadí:
d) K. L.
e) L. K.
Předloženou cenovou nabídku s následným objednáním autobusové
čekárny do obce Tuněchody od společnosti Domky – delta.cz za kompletní
cenu 76.842,26 Kč s DPH
Zakoupení – adopce píšťaly – příspěvek na výstavbu svatovítských varhan
v hodnotě 10.000,- Kč za účelem obdarování osoby v souvislosti se zvlášť
významným jubileem (90 let)

Rada města nedoporučila :

ZM odprodej objektu staré vodárny Českému rybářskému svazu, z.s.,
Stříbro s tím, že pokud prokáží potřebu investic, je možné jednat o finanční
spoluúčasti města
Rada města neschválila:

Žádost K. Š. o změnu ÚP p.p.č. 90 v k.ú. Vrbice u Stříbra za účelem
výstavby srubového podkrovního domu – nesouhlasí se změnou ÚP
u tohoto pozemku, neodpovídá koncepci rozšiřování obce Vrbice, pozemek
zatížen věcným břemenem – elektropřípojka
Rada města jmenovala:

Na základě výsledků výběrového řízení do funkce ředitelky MŠ Kladruby
Pavlínu Tvrzovou s účinností od 1. 8. 2019

Komisi pro vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na akci „Obnova
místní komunikace a chodníku v městě Kladruby“
Předseda:
Hana Floriánová – starostka města
Členové:
Matěj Havránek – místostarosta města

7

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

-

4/ 2019

Vojtěch Horák – člen zastupitelstva města
Radek Kuvík – člen rady města, předseda komise rozvoje
Josef Jaša – člen komise rozvoje
Náhradníci: Jaroslav Pospíšil – člen rady města
Petr Ganobják – člen komise rozvoje

Rada města schválila záměr :

Zveřejnění seznamu pozemků v k.ú. Brod u Stříbra za účelem provozování
zemědělského obhospodařování (následné uzavření pachtovní smlouvy)
s platností od 1. 11. 2019 na dobu 5 let z důvodu změny vlastnických
vztahů a čísel pozemků po provedené pozemkové úpravě. Nejnižší cena
pronájmu (pachtu) 3000,- Kč/ ha/ rok, termín zveřejnění pro podávání
nabídek do 17. 7. 2019

ZM schválit pronájem pozemků p.p.č. 2100 v k.ú. Milevo o výměře 8061 m2
a p.p.č. 2005/2 v k.ú. Milevo o výměře 9758 m2 Z. Z., Kladruby

Zasedání rady města dne 10. 7. 2019
Rada města vzala na vědomí:

Zápis č. 7/2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
26. 6. 2019

Nabídku firmy Zahrada-Dílna-Stroje, s.r.o., Vochov 202, Nýřany 330 23
na dodání stroje na odstraňování plevelů Limpar WB TURBO II za cenu
29.990,- Kč bez DPH, zástupcem firmy bylo provedeno předvedení stroje

Žádost o pořádání Summer city party Kladruby na fotbalovém hřišti
v termínu 24. 8. 2019. Pořadatel Jan Keller, Sadová 291, Kladruby a Lukáš
Žďánský, Stříbro s tím, že jmenovaní nesou veškerou zodpovědnost
za konání akce

Zápis z jednání komise pro otvírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek
k zakázce malého rozsahu „Obnova místní komunikace a chodníku v městě
Kladruby“ Komise hodnotila předložené nabídky dle nejnižší nabídkové
ceny bez DPH s výsledkem:
1. Silnice Chmelíř, s.r.o., Rubešova 565/25, Plzeň 326 00 – 1.781.917,57 Kč
2. Silnice Horšovský Týn, a.s., Nad Rybníčkem 40, Horšovský Týn 346 01 –
1.880.000,- Kč
3. D-beton, s.r.o., Slovanská alej 1891/15, Plzeň 32600 – 1.899.062,27 Kč
4. STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, Praha 5 150 00 – 1.966.962,58 Kč
5. SILBA, s.r.o., Částkova 1977/73, Plzeň 326 00 – 1.989.200,07 Kč
6. DYBS Plzeň, s.r.o., Prvomájová 514/39, Plzeň 322 00 – 2.160.869,18 Kč
Rada města schválila:

Návrh firmy STAMOZA, s.r.o., Vrázova 2429/7, Cheb 350 02 na provedení
oprav v defektových oblastech – Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby
– západ I. etapa. STAMOZA, s.r.o. provede na své náklady odfrézování
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vozovky v místě propadů, a to v celé šíři vozovky a provede položení nového
asfaltového koberce, napojovací příčné spáry budou ošetřeny. Návrh
na realizaci rok 2020
Cenovou nabídku na výkon koordinátora BOZP stavby „Technická
a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“ od firmy
DOZOR inženýring, s.r.o., Koterovská 574/177, Plzeň 326 00 za cenu
47.600,- Kč bez DPH
Cenovou nabídku na výkon technického dozoru stavby „Technická
a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“ od firmy
DOZOR inženýring, s.r.o., Koterovská 574/177, Plzeň 326 00 za cenu
196.000,- Kč bez DPH
Vyřazení hliníkové nádrže (uložené na technických službách, stavební
dílna, inv. č. 1, datum pořízení rok 1994) z inventáře z důvodu její
nepotřebnosti
Odprodej hliníkové nádrže na vodu (inv. č. 1) R. H., Ostrov u Stříbra
za cenu 2.501,- Kč s tím, že žadatel si na vlastní náklady zajistí vyzdvižení
nádrže, její zvážení a odvoz
Uzavření smlouvy o provádění odborných prací koordinátora BOZP
při přípravě a realizaci staveb „obnova střešního pláště objektu – městský
dům Husova č.p. 6, Kladruby“ mezi městem Kladruby, náměstí Republiky
89, Kladruby a firmou BEZPO Plzeň, s.r.o., Hřímalého 805/3, 30100 Plzeň.
Cenu vstupného do letního kina 50,- Kč na Sulanově statku, ve výši
50,-Kč/ osoba
Přidělení bytu v DPS panu Z. S. Kladruby od 1. 8. 2019
Odprodej již vyřazených reproduktorů D.A.S. audio za cenu 2.000,- Kč.
Nejvyšší nabídka od P. F. Kladruby
Výpůjčku pozemku zahrady „Sulanova statku“ pro ZO ČSCH v Kladrubech
k pořádání pouťové výstavy drobného zvířectva v termínu 17. a 18. srpna
2019. Po ukončení bude jako každoročně pozemek uveden do původního
stavu
Uzavření pachtovní smlouvy p.p.č. 1999 o výměře 41529 m2 v k.ú. Milevo
pro firmu Farma Kučera, s.r.o. – jednatel Václav Kučera, Hradiště 11,
345 43 Koloveč za účelem provozování zemědělské činnosti. Záměr
pronájmu schválen RM 15. 8. 2018, záměr byl zveřejněn. Smlouva
do 31. 12. 2020 za cenu 1.500,- Kč/ rok/ ha
Uzavření pachtovní smlouvy k p.p.č. 175/5 v k.ú. Pozorka u Kladrub
o rozloze 76 m2 s L. S., Stříbro za cenu 500,- Kč/ rok (převzetí smluvního
vztahu od SPÚ)
Uzavření pachtovní smlouvy k p.p.č. 2375 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o rozloze 200 m2 za účelem zřízení zahrádky s M. D. Kladruby od 1. 8. 2019
– 31. 12. 2022 za cenu 0,50 Kč/ m2/ rok
Uzavření smlouvy o dílo k zakázce malého rozsahu „Obnova místní
komunikace a chodníku ve městě Kladruby“ v pořadí dle výsledku
výběrového řízení a zápisu komise s firmou Silnice Chmelíř, s.r.o.,
Rubešova 565/25, Plzeň 326 00 za cenu 1.781.917,57 Kč bez DPH
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Objednání zpracování projektové dokumentace od Václava Valeše,
Elektroprojekt, Dolní Předměstí 296, Tachov 347 01 pro vydání Územního
souhlasu se stavbou „prodloužení veřejného osvětlení – Pozorka“ za cenu
35.000,- Kč
Zařazení žádosti A. S., Pňovany do seznamu žadatelů o přidělení bytu
v DPS
Uzavření smlouvy o pronájmu garáže ve Hřbitovní 299, Kladruby s M. B.,
Kladruby za cenu 1.150,- Kč/ měsíc – nejvyšší nabídka
Výzva k podání nabídek na zakázku malého rozsahu „Oprava kapličky
v části obce Milevo“
Vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovního místa ŘEDITEL/ -KA
Regionálního muzea Kladrubska
Příplatky nové ředitelce MŠ Kladruby Pavlíně Tvrzové s platností
od 1. 8. 2019 (termín jmenování) v souladu se zákoníkem práce §124, 131 –
příplatek za vedení 15% z tarifní pl. třídy 10, pl. stupeň 7, osobní příplatek
se zatím nestanovuje – 0%
Výpůjčku prostoru u fotbalových kabin Janu Kellerovi, Sadová 291,
Kladruby a Lukáši Žďánskému, Stříbro na den 24. 8. 2019 za účelem
konání akce „Summer city party Kladruby“

Rada města neschválila:

Zakoupení stroje na odstraňování plevelů Limpar WB TURBO II za cenu
29.990,- Kč bez DPH od firmy Zahrada-Dílna-Stroje, s.r.o., Vochov 202,
Nýřany 330 23

Žádost K. Š. o možnost odkoupení části p.p.č. 2062/1 v k.ú. Milevo
za účelem stavby srubového RD s tím, že tento pozemek není v ÚP. K. Š.
bude přizván k projednání a upřesnění jeho záměrů
Rada města doporučila:

ZM schválit poskytnutí příspěvku Jiřímu Čechurovi na vydání publikace
„Historie Norimberské a Řezenské cesty na území západních Čech“ ve výši
40.000,- Kč

ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, Ústí nad Labem 400 01 za účelem přístupu a provozování
uloženého plynárenského zařízení na p.p.č. 131/2 v k.ú. Kladruby
u Stříbra, číslo stavby – 9900073159. Výše jednorázové náhrady bude činit
500,- Kč bez DPH (přípojka plynu pro č.p. 356 Zadní ulice)

ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, Ústí nad Labem 400 01 za účelem přístupu a provozování
uloženého plynárenského zařízení na p.p.č. 131/2 v k.ú. Kladruby
u Stříbra, číslo stavby – 9900073171. Výše jednorázové náhrady bude činit
500,- Kč bez DPH (přípojka plynu pro č.p. 355 Zadní ulice)
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ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše, Ústí nad Labem 400 01 za účelem přístupu a provozování
uloženého plynárenského zařízení na p.p.č. 2061/1 v k.ú. Kladruby
u Stříbra, číslo stavby – 9900081695. Výše jednorázové náhrady bude činit
500,- Kč bez DPH (přípojka plynu pro posilovnu)
ZM schválit uzavření Kupních smluv o prodeji pozemků určených
k výstavbě RD v Kladrubech, lokalita západ II. etapa, se kterými již byly
uzavřeny Smlouvy o smlouvě budoucí kupní.
pracovní číslo pozemku
p.p.č.
výměra
23

2493/ 27

845

24

2493/ 28

795

25

2493/ 29

1035

26

2493/ 30

960

27

2493/ 31

961

28

2493/ 32, 580/ 156

855 + 125

29

2493/ 33, 580/ 155

790 + 57

30

2493/ 34, 580/ 154

513 + 159

31

580/ 153, 2493/ 35

440 + 180

32

580/ 152

578

33

580/ 151, 580/ 148

557 + 372

34

580/ 150, 580/ 147

653 + 307

35

2493/ 10, 580/ 149, 604/ 1

670

36

2493/ 9

660

37

2493/ 8

660

38

2493/ 7

660

41

2493/ 12

726

42

2493/ 13

653

44

2493/ 15

734

45

určeno pro zeleň

46

2493/ 17

866

47

2493/ 18

935

39
40

43

11

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

4/ 2019

48

2493/ 19

985

49

2493/ 20

1112

50

2493/ 21

1451

51

2493/ 22

1143

52

2493/ 23

1010

53

2493/ 24

965

54

2493/ 25

929

55

2493/ 26

1002

Rada města nemá námitek:

K povolení výkopových prací na pozemku 32/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra
od pozemku manželů R. a P. N. (p.p.č. 41/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra),
Kladruby z důvodu připojení na veřejný vodovod
Rada města pověřila:

Starostku města Hanu Floriánovou k jednání o důvodu obdržení výpovědi
smlouvy o provozování veřejného telefonního automatu ve městě Kladruby
uzavřené dne 24. 3. 2017 s firmou O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou
266/2, Praha 4 – Michle, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, která počne běžet
1. 7. 2019 a smlouva končí k 31. 12. 2019

Starostku Hanu Floriánovou k zajištění uzavření smlouvy o dílo s firmou
STAMOZA, s.r.o., Vrázova 2429/7, Cheb 350 02 na provedení oprav
v defektových oblastech – Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby –
západ I. etapa. STAMOZA, s.r.o. provede na své náklady odfrézování
vozovky v místě propadů, a to v celé šíři vozovky a provede položení nového
asfaltového koberce, napojovací příčné spáry budou ošetřeny. Návrh
na realizaci rok 2020

Zasedání rady města dne 24. 7. 2019
Rada města vzala na vědomí:

Stav výběrového řízení na pozici „Koordinační, projektový a programový
pracovník“

Návrh řešení osazení vstupních vrat na hřbitově v Kladrubech

Informaci o stavu bytů v Zadní ul. čp. 353, Kladruby a návrh řešení
odvedení nadměrné vlhkosti v bytech

Žádost p. J. J., Kladruby o zhotovení sprchového koutu v bytě s tím, že
bude předložena cenová nabídka

Žádost společnosti Omexom GA Energo, s.r.o. v zastoupení společnosti ČEZ
Distribuce, a.s. v souvislosti s plánovanou výstavbou zařízení distribuční
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soustavy „Kladruby, TC, Milevská, p.č. 29/1 – kNN“ – připojení nového
odběrného místa p.č. 29/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Město Kladruby není
vlastníkem žádného dotčeného pozemku
Informaci o probíhajícím výběrovém řízení na dodavatele stavby „Technická
a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“

Rada města schválila:

Objednání 1 ks dětského prvku Monkey´s Bridge 1 AX 100 Truhlářsví
Zbyněk Polster, Plzeň za cenu 72.930,-Kč včetně DPH a jeho umístění
na dětské hřiště ve Vrbici a dále objednání 2 ks pružinového houpadla
od firmy Palis Plzeň za cenu 9.062,90 Kč vč. DPH/ ks a jejich instalaci
na dětské hřiště v Brodu a ve Vrbici

Provedení prací na opravě koupelny v bytě v ZŠ v rozsahu a ceně dle
předložené cenové nabídky a soupisu prací od p. Martina Endeho,
Kladruby, cena do 120.000,-Kč vč. DPH

Objednání výkonu technického dozoru investora p. Petra Hirmana, Plzeň
na akci Kladruby, Husova 6, stavební úpravy – I. etapa, I. část – obnova
střešního pláště objektu za cenu 26.000,-Kč (3 % z ceny skutečných
rozpočtovaných nákladů na provedení stavby vč. DPH předložených
dodavatelem stavby)

Objednání provedení prací dle předložené cenové nabídky na provedení
ochranného nátěru šindelové krytiny kaple v Tuněchodech, dodavatel Ing.
Jan Spěváček, Sušice, cena 29.912,-Kč vč. DPH

Zařazení žádosti p. P. S., Kladruby o přidělení bytu do seznamu žadatelů
o přidělení bytu

Pořízení a následnou úhradu mycího pultu na půllitry do pohostinství
v Brodu u Stříbra, a to v hodnotě do 2.600,-Kč vč. DPH

Uzavření pachtovní smlouvy na pozemek část p.p.č. 2375 v k.ú. Kladruby
u Stříbra, nájemce M. K., Kladruby, výměra pozemku 200 m2, zahrádka č. 6
v lokalitě u hřbitova, platnost smlouvy od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2022,
pachtovné 0,50 Kč/ 1 m2/ rok

Uzavření pachtovní smlouvy na pozemek p.p.č. 2185/1 v k.ú. Kladruby
u Stříbra, nájemce M. S., Kladruby, výměra pozemku 283 m 2, platnost
smlouvy od 1. 8. 2019 do 31. 12. 2022, pachtovné 0,50 Kč/ 1 m2/ rok
Rada města doporučila:

ZM schválit odepsání dluhu na nájemném z důvodu zastavení dědického
řízení po zemřelé V. O., naposledy bytem Kladruby, dluh ve výši 43.427,-Kč,
dědické řízení bylo zastaveno pro nemajetnost zemřelé

ZM uzavření pachtovních smluv za účelem provozování zemědělské činnosti
na pozemky v k.ú. Brod u Stříbra, seznam pozemků viz příloha, seznam
pachtýřů viz příloha včetně výše nabídnuté ceny ročního pachtovného
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Zasedání rady města dne 7. 8. 2019
Rada města vzala na vědomí:

Posouzení dřevin v obci Vrbice (3 x lípa srdčitá rostoucí u kapličky
na p.p.č. 797/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra) od Agentury ochrany přírody
a krajiny České republiky, náměstí Republiky 287, Přimda 348 06

Protokol o kontrole na výkon matriční agendy za rok 2018 provedené
pracovnicí MěÚ Stříbro, správního odboru Bc. Monikou Zelenkovou

Výpověď smlouvy o provozování veřejného telefonního automatu ve městě
Kladruby ze strany společnosti O2 Czech Republic, a.s. z důvodu snižování
počtů veřejných telefonních automatů pro jejich nízké využívání a vysoké
náklady na provoz

Nabídku na zabezpečení vchodů do budovy MŠ včetně čipového systému
a úpravy dveří za 69.690,- Kč bez DPH od MIKA Systems, s.r.o. s tím, že
bude zařazeno do plánu rozvoje na rok 2020
Rada města schválila:

Pokácení 2 ks lip srdčitých v obci Vrbice před domem č.p. 2 – na základě
výsledků hodnocení a posouzení stavu dřevin

Objednávku vypracování dotačního auditu na projektový záměr
vodovodního vrtu v Tuněchodech od firmy Profiservis 24, s.r.o., Přemyslova
111/3, 30100 Plzeň za cenu 6.050,-Kč včetně DPH

Organizační zabezpečení zastupitelstva města na den 21. 8. 2019

Přidělení bytu č. 8 v DPS Z. K., Vrbice (Z. S. odmítl)

Objednání vrat na hřbitov za cenu 7.298,- Kč bez DPH od Josefa Mrňáka,
Zámečnictví u Titána, Revoluční 342, Kladruby

Doobjednání skluzavky na hřiště ve Vrbici za cenu 8.450,- Kč včetně DPH
Rada města doporučila:

Schválit pronájem pozemku části p.p.č. 2380 v k.ú. Kladruby u Stříbra
za účelem uložení dřeva a materiálu panu J. J., Kladruby s tím, že musí být
zajištěn přístup na pozemek oprávněným osobám

Schválit odprodej pozemku části p.p.č. 131/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
panu V. P., Kladruby kvůli zajištění bezpečnosti vchodu do nemovitosti
v jeho vlastnictví

ZM schválit Rozpočtové opatření č. 3/2019
Rada města neměla námitek:

K žádosti firmy Primagra, a.s. o výměnu sušárny zrnin na pozemku
p.č. st. 467 v k.ú. Kladruby u Stříbra za technicky vyspělejší s rotačními
filtry eliminující úlety TZL s upozorněním na stav a majetkové poměry
přístupové komunikace
Kateřina Hlinková
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Veřejný telefonní automat
Víte, že v Kladrubech na náměstí je umístěný
veřejný telefonní automat? Ale jeho provozování již brzy
bude ukončeno. Město Kladruby v červenci obdrželo
od provozovatele tohoto zařízení O2 Czech Republic,
a.s. výpověď Smlouvy o provozování veřejného
telefonního automatu, a to ke dni 31. 12. 2019. A to
i přesto, že město Kladruby na základě smlouvy z roku
2017 přispívá na jeho provoz částkou 12.000,- Kč
ročně. S O2 bylo vyvoláno jednání, ve kterém se nepodařilo odstranění
automatu zvrátit. Důvodem je dlouhodobá strategie společnosti O2 vedoucí
ke snižování počtu veřejných telefonních automatů napříč celou Českou
republikou, neustále nižší využívání této služby a vysoké náklady na provoz
a údržbu těchto zařízení (vandalismus, umístění ve venkovním prostředí, stáří
technologie atd.) a dále minimální využívání zmíněného telefonního přístroje.
Hana Floriánová

Kladruby, Západní ulice – oprava povrchů
Na začátku července jsme vstoupili v jednání se zhotovitelem komunikace
v Kladrubech, západ I. etapa, dnes již Západní ulice. Proběhlo jednání spojené
s místním šetřením a zhotovitel navrhl provedení oprav poruch částí vozovky,
a to tak, že na své náklady provede odfrézování vozovky v místě propadů, a to
v celé šíři vozovky, provede doplnění vhodného materiálu v místě poklesů
a provede zhutnění doplněného materiálu. Dále na své náklady provede
položení nového asfaltového koberce a ošetří napojovací příčné spáry.
Návrhem města je to, že realizace bude provedena ve stejném termínu, jako
bude prováděna pokládka povrchů na následující II. etapě (tuto akci bude
provádět jiný zhotovitel), a to z důvodu, aby při realizaci II. etapy nedošlo
k opětovnému porušení již opravených povrchů. S realizací II. etapy bude
započato v co možná nejkratším termínu, doba výstavby se předpokládá dle
návrhu Smlouvy o dílo do 30. 11. 2020, ale vše bude upřesněno harmonogramem prací. Ještě před samotnou realizací oprav poruch vozovky bude
provedena kamerová prohlídka stavu kanalizací a budou provedeny opravy
případných poruch.
Vše je nyní ve fázi jednání, pokud se se zhotovitelem takto dohodneme,
budou tyto závazky stvrzeny uzavřením smlouvy o dílo.
Hana Floriánová
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Změna ve vedení Mateřské školy v Kladrubech
Možná se to k Vám ani nedoneslo, ale v Mateřské škole v Kladrubech došlo
k výměně ve vedení. Dosavadní ředitelka paní Alena Medová se rozhodla
ukončit své působení a odejít na zasloužený odpočinek, na který již nějaké
období měla nárok. Tímto velice děkujeme paní Aleně Medové za její dlouholeté
působení, pracovní nasazení a tvůrčí činnost ve zdejší mateřské škole.
Děkujeme za dobře odvedenou práci, ať už na pozici učitelky či následně
ve funkci ředitelky školy. Přejeme Vám pevné zdraví, pohodu a spokojenost
v soukromém životě a věříme, že občas zavítáte nejen za svými kolegyněmi
do práce, ale i na zdejší úřad.
Novou paní ředitelkou byla s platností od 1. 8. 2019 jmenována paní Pavlína
Tvrzová. Také jí přejeme mnoho úspěchů v novém pracovišti a nové funkci.
Hana Floriánová

Posvěcení nově postavené kaple Panny Marie
V rámci různých vystoupení a představení
na kladrubské pouti Římskokatolická farnost
Kladruby také připravila svůj program. Ten
probíhal nejen v klášterním kostele a na místní
faře, ale součástí bylo i posvěcení nově postavené
kaple
Panny
Marie
na starých
základech
na rozcestí u Brodu. V neděli 18. srpna od 14
hodin zde proběhla malá slavnost, kapli posvětil
biskup Tomáš a biskup Rudolf. Vše probíhalo dle
plánu a organizace pátera Martiše.
Samotná výstavba kaple probíhala ve dvou
etapách. V roce 2018 bylo započato hrubou
stavbou bez tesařských prací za finanční podpory
Plzeňského kraje (dotace 50.000,-Kč) a v letošním
roce byl zhotoven krov, střešní krytina, omítka
a provedeny terénní úpravy. Vše opět s finanční podporou Plzeňského kraje,
další dotace 50.000,-Kč. Zhotovitelem celé stavby je pan Jaroslav Zabloudil,
který zde odvedl skutečně velký kus práce, za což mu velice děkujeme.
Hana Floriánová
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ZUŠ informuje:
Od září zahajuje opět výuku Základní umělecká škola pob. Kladruby,
hudební a výtvarný obor. Žáci se mohou učit ve hře na tyto hudební nástroje:
klavír, flétna zobcová soprán, alt, tenor, kytara, elektronické klávesové nástroje,
žesťové nástroje (trubka, křídlovka).
Pro velký zájem byl rozšířen hudební obor o další třídu, stejně tak výtvarný
obor bude mít 2 třídy.
Třídy hudebního oboru i výtvarného oboru jsou umístěny v budově
I. stupně ZŠ Kladruby v 1. patře.
Do ZUŠ se žáci mohou hlásit v týdnu od 3. 9. každé odpoledne 13.00 –
16.00 u p. uč. St. Šmahelové, tel. 732941436.
Stanislava Šmahelová
Cavalla Canor
Soubor středověké hudby Cavalla Canor vystupuje
v letních měsících hlavně na hradech a zámcích. Na hradě
Klenová jsme hráli pod hradními branami tisícům
návštěvníků na akci Rytíři na hradě Klenová. Součástí dne je
program plný šermířských a tanečních vystoupení v podání
mnoha skupin a sdružení, které sem přijely z různých míst
České republiky. Hlavním bodem byla bitva, která byla
tentokrát na téma fiktivní pověsti o hospodském Jindřichovi
a Markétce. Letos to byl již 10. ročník. Na akci se podílelo
zhruba 120 vystupujících a v bitvě bylo zhruba 60 šermířů.
Celou akci pořádala spolu s Galerií Klatovy/ Klenová
skupina historického šermu Morgana von Maxberg.
Historický den na zámku Toužim pořádal spolek pro záchranu zámku Živý
zámek Toužim. Akce se odehrávala v zrekonstruovaném zámeckém parku.
K vidění bylo též vystoupení šermířů, kejklířů, sokolník a naše historická kapela.
Historický den na zámku byl součástí oslav 550 let od založení města Toužimi.
Další historická akce se odehrála na hradě Rýzmberk, zde jsme vystupovali
spolu se skupinou historického šermu Družina pánů z Lipé. Tentokrát se
návštěvníci přenesli do doby husitských bojů, které se tu na hradě odehrávaly.
Letošní barokní slavnosti jsme zpestřili svým vystoupením na dvoře Gigant.
Téma bylo: lov v baroku, takže lovci, koně, sokolník – a naše lovecké písničky –
třeba ta o lovu na zajíce...
Další akce, kde kapela vystoupí, se odehrají na zámku Vintířov, Spálené
Poříčí aj.
Stanislava Šmahelová
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Regionální muzeum Kladrubska informuje:
Kniha „Historie Norimberské a Řezenské
cesty na území západních Čech“
V recepci Regionálního muzea Kladrubska
je možné zakoupit nově vydanou publikaci
„Historie Norimberské a Řezenské cesty
na území západních Čech“ kladrubského
autora Jiřího Čechury (303 stran, pevná
vazba, velikost A4, vytiskl Lieblprint Planá)
za cenu 300 Kč. Částečnou dotaci na ni
poskytly Plzeňský kraj a město Kladruby.
Kniha popisuje podrobně nejen trasy obou
těchto historicky významných cest, ale
připojuje i jejich mapky a staré fotografie, či
obrázky míst, kterými procházely. V samostatné
kapitole je řešen jejich průchod přes
Kladruby a okolí.
Vysvětluje situace i podrobnosti vzniku
a průběhu těchto prastarých cest. Rovněž
informuje o jejich změnách od 10. století
do konce 17. století, kdy začaly být nahrazovány dnešními silnicemi. Popisuje
postupnou kolonizaci a osídlování pohraničního hvozdu v západních Čechách
od Chebu až po Nýrsko. Objasňuje některé souvislosti, týkající se vzniku
Tachova či Přimdy a jiných míst tohoto regionu. Připomíná význam obou verzí
zakládací listiny kladrubského kláštera pro poznávání středověkých událostí
v západních i jiných oblastech naší země. Vysvětluje, proč kladrubský klášter
zprvu nedostal dvanáct tzv. exemptních (nedarovaných) vesnic, a odmítá dosud
uváděné názory na jejich původ. Předkládá čtenářům knihy letecké laserové
fotografie, tzv. stínované modely reliéfu krajiny nejstarších hradů a hradišť
v blízkém i vzdálenějším okolí Kladrub, na nichž jsou dobře zřetelné jejich
někdejší půdorysy. O jejich lokalizaci nemá většina lidí ani tušení, protože
z nich dnes neexistují už ani jejich ruiny, jen zbytky valů či příkopů a pod zemí
jejich základy, ač se některé z nich nacházejí blízko jejich bydliště.
Dalšími tematickými okruhy mimo starých cest jsou třeba nové náhledy
na některé známé bitvy, např. porážku císaře Jindřicha III. českým knížetem
Břetislavem I. v roce 1040 u Brůdku, vítězství husitů nad křižáky u Domažlic
v roce 1431, nebo vítězství českého vojska Václava IV., dosaženého zásluhou
chotěšovského opata Sulka nad bavorskými oddíly císařského kandidáta
Ruperta zvaného Klem. V knize je řešena otázka původu domažlických,
přimdských a tachovských Chodů i jejich někdejší význam v ochraně hranice.
Podrobně jsou popsány cesty sv. Vojtěcha v r. 992 z Říma a sv. Oty
Bamberského r. 1124 přes Kladruby do Pobaltí.
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Snad se někomu může zdát, že je v této práci příliš často připomínáno
město Kladruby s bývalým klášterem. Má to své opodstatnění – toto místo bylo
ve středověkém propletenci starých cest skutečně jednou z nejvýznamnějších
lokalit a křižovatek na popisovaném území. Zdánlivě malé městečko Kladruby
bylo koncem 14. století příčinou dalekosáhlých změn v trasách těchto cest, což
posléze ovlivnilo dopravu na celém území západních Čech. Důvodem byl spor
Kladrub se sousedním královským městem Stříbrem, které se následně stalo
dominantním uzlem veškeré komunikace v tomto regionu na dobu téměř celého
století.
redakce

Obr.: Mapa středověkých obchodních cest

DPS informuje:
Poděkování Městskému úřadu – pí. starostce a dalším jejím spolupracovníkům
za organizování, a hlavně financování, opětovného setkání seniorů v Seniorparku u
našeho DPS. Příjemné posezení s občerstvením a veselými hudebníky. Za obsluhu
děkujeme našim pečovatelkám pí. Balíčkové, Burešové a Železné.
Těšíme se na podzimní setkání!
za klientky DPS Abrhámová, Součková, Hamplová, Rosenbergerová
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Hasičské okénko:
Vážení spoluobčané,
úvodem bych Vás všechny chtěla pozvat na soutěž v požárním útoku
„Kladrubskou studnu“, která proběhne 14. 9. 2019 na fotbalovém hřišti
v Kladrubech. Bude zde mimo jiné vyhlášen „Mistr požárního útoku“
a „Tachovská liga mladých hasičů“. Určitě se přijďte podívat a podpořit naše
hasiče.
Další informace, která Vás bude určitě zajímat, je, že 19. října proběhne
„železná sobota“.
Družstvo dětí se pravidelně zúčastňuje soutěží a má skvělé výsledky. Musím
vyzdvihnout soutěž v Plané, kde se umístilo na krásném třetím místě,
a poslední soutěž ve Ctiboři, kde dokonce zvítězilo.
I družstvo mužů je velice úspěšné. Soutěž v Boru – 2. místo, v Plané –
3. místo, ve Starém Sedlišti – 9. místo, v Labuti – 2. místo, v Halži – 3. místo
a to nejlepší – v Novém Sedlišti – 1. místo.
Výjezdová jednotka měla od posledního článku 6 výjezdů a vzhledem
k suchu, se kterým jsme se v letních měsících potýkali, bylo více požárů: 23. 6.
– odstranění stromu v Kladrubech, 26. 6. – požár Prostiboř, 3. 7. – požár
Kladruby, 6. 7. – požár Přehýšov, Radějovice, 22. 7. – požár Benešovice, 23. 7. –
požár Lom u Stříbra.
Jménem celého sboru Vám přeji příjemné prožití konce léta a hezký začátek
podzimu.

Foto: Družstvo dětí se umístilo při poslední soutěži ve Ctiboři na úžasném 1. místě.

Kateřina Hlinková
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Chovatelské okénko:
Výstava drobného zvířectva se opět vydařila
Během soboty a neděle naši výstavu navštívilo téměř 1100 dospělých
návštěvníků (chyběl jediný) a velké množství dětí (ty jsme nesčítali). Bylo mnoho
těch, kteří se během dne k nám vrátili několikrát. A přišli i v neděli.
Kromě tradičních zvířat, tj. králíků (120), drůbeže (105) a holubů (76), jste
mohli obdivovat pestrost exotického ptactva, barevnost a přítulnost morčat.
V ohradách si mohli návštěvníci pohladit kozičky a ovce. Velký zájem u dětí byl
o svezení na koni z Pony farm Kladruby pana Krause. Jako každý rok
návštěvníky lákalo tahání výherních lístků se spoustou cen, včetně živých zvířat.
Návštěvníci si mohli prohlédnout trofeje zvířat zapůjčené myslivci.
Velký zájem byl opět o kaktusy pana Budína.
Čestnou cenou bylo oceněno 19 zvířat a kolekcí zvířat. Pohár starostky
města získal holub německý výstavní chovatele Karla Thierla z Nýřan.
Za to, že nám výstava opět výborně dopadla, je třeba poděkovat všem
členům ZO ČSCH Kladruby, kteří se od středy ráno až do pondělního odpoledne
podíleli na přípravách, průběhu a úklidu výstavy. Někteří věnovali výstavě nejen
tyto dny, ale i noci při hlídání zvířat proti škodné. Bohužel radost z výstavy nám
zkazila bouřka a vítr z neděle na pondělí. Stany jsme museli uklidit ve čtvrtek,
až když uschly. Největší ztrátou pro nás je však poškození stanu s výherními
cenami a zničení nového bílého stanu u plotu, který nás stál téměř 20 000,- Kč.
Velké poděkování patří MěÚ v Kladrubech nejen za poskytnutí zahrady
Sulanova statku, ale také za finanční podporu, která nám částečně pokryla
náklady na zakoupení stanů (chrání zvířata proti dešti, ale i slunci).
Pro velký úspěch z loňského roku bylo opět občerstvení (pivo, limo, párky,
klobásy a jehněčí maso z kotlíku).
Vladimír Šmahel
ZOČSCH Kladruby
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Slovo opozice:
Vážení spoluobčané,
také v pozdně letním čísle kladrubského Zpravodaje bych se ráda vyjádřila k současné
situaci v Kladrubech a především některým krokům, které vedou k zamyšlení…
Když jsem se před dnes již skoro třinácti lety stala starostkou Kladrub,
určitě dva následující roky jsem slýchala jediné: „To se jim to snadno buduje,
když to od předchozího starosty bylo připravené a nalajnované, oni se jen vezou.“
K diskusi bylo již jen tvrzení „že to je připravené starostou“, protože vždy se
jednalo o práci celého vedení obce, rady, zastupitelstva i úřadu, ale to jen tak
na okraj. Tak docela pravda to nebyla, ale neříkám, že nedošlo k dokončení
některých rozpracovaných akcí, a i nějaký projekt se našel. Třeba na bytové domy
v Revoluční ulici. Tehdejší „nové“ vedení projekt změnilo – došlo k rozšíření o jeden
bytový dům a domy se kolaudovaly hned následující rok po tehdejších volbách.
Nechápu tedy, že současné vedení, byť bylo opravdu hodně projektů
připravených k okamžité realizaci, v budování nepokračovalo. Třeba druhá
etapa síťování pozemků v lokalitě Kladruby-západ byla připravená k okamžitému
zahájení výběrového řízení včetně položkového rozpočtu tak, aby se mohlo začít
stavět v letošním roce. Domnívám se, že zájemci o parcely to očekávali, a určitě
nejednomu z nich vznikly problémy, když stavbu musejí odložit. Snad jen o rok.
A nemusely to být jen problémy časové, ale i finanční, protože již tehdy při uzavírání
smluv o smlouvách budoucích měli slíbený úvěr, a ten nemohli čerpat dle plánu.
Velmi mne také mrzí, že nedošlo k připravené akci na vybudování bezbariérového
úřadu – s výtahem. Projekt byl připraven, stejně jako projekt rozšíření mateřské
školy. Argument, že možná nebude dostatek žáků, je samozřejmě zbytečný,
vzhledem k možnosti umisťování mladších dětí a růstu počtu obyvatel Kladrub.
Fakt, že tyto projekty byly doposud ignorovány, je k zamyšlení vzhledem
k tomu, že současné vedení města kritizovalo to minulé za to, že, podle jejich
názoru, probíhala výstavba až v posledním roce před volbami. Nejen, že to je
lež, ale… za chvíli končí letošní stavební sezona a jeden rok z volebního období
již bude za námi. A volební období trvá, jak známo, čtyři roky.
Jsem tedy naopak velmi ráda, že nedošlo k zastavení budování kapličky
na rozcestí na Brod a Láz, které se opět tak skvěle zhostil pan Zabloudil.
V této souvislosti mne ale velice zamrzelo, když jsem se nedávno
v Tachovském deníku dočetla v rozhovoru se starostkou Kladrub, že „město
Kladruby začíná s obnovou bývalého špitálu“. Opravdu jsem nevěřila, že se
někdo může dopustit takovéto lži. Pevně věřím, že obyvatelé Kladrub tak
krátkou paměť nemají a dobře ví, že proces obnovy již byl dávno započat. Město
Kladruby již v letech 2017 a 2018 čerpalo dotace na výměnu oken
a samozřejmě byla připravována i následující obnova. Lež by se opravdu neměla
stávat prostředkem k upevňování své domnělé moci.
Aby to však nevypadalo, že neumím také pozitivně reagovat na jiné akce,
určitě dobrým nápadem se mi jeví pravidelné promítání na Sulanově statku.
Možná by vzhledem k počasí mohlo v příštím roce začít už od července.
Svatava Štěrbová, opoziční zastupitelka
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HISTORIE
O životě Vladislava, zakladatele kladrubského kláštera
Zakladatel kladrubského kláštera,
Vladislav I., vládl v době, kterou
historikové často nazývají obdobím
rozbrojů mezi Přemyslovci o český trůn.
Většinou se o těchto časech příliš
podrobně nezmiňují. Ale sám Vladislav
přece jen patřil mezi ty české panovníky,
kteří vyčnívali z šedi tehdejších šarvátek
o trůn a zmatků nad ostatní vrstevníky.
Historik František Palacký o něm říká:

Foto: Náhrobek Vladislava I. v klášterním chrámu

„Kníže tento byl jistě v celé řadě
Přemyslovcův
jedním
z nejlepších
a nejušlechtilejších.
Ve
všech
těch
zmatcích zachoval se bezúhonně, nebylo
v něm ani pýchy, ani mstivosti a
ukrutnosti. Jsa přísným, předse dal se
snadno smířiti. Skvěje se udatenstvím,
nikdy nemiloval války. Pokuty, kterými
trestal Otu i Soběslava, byly bezpochyby
od nich zaslouženy. Nejvíce ušlechtilosti
ducha, mezi přemyslovskými panovníky
po všechny věky zřídka vídané, prokázal,
že sám odřekl se panství ku prospěchu
nešťastného bratra svého Bořivoje ...“

Vladislav byl jedním z těch čtyř synů prvního českého krále Vratislava II.,
kteří postupně dosedli na český trůn. On sám nedosáhl na královskou korunu,
jež zdobila nejen jeho otce, ale později i jeho syna Vladislava II. a jeho vnuka
Přemysla Otakara I. Vladislav byl člověk nanejvýš čestný a šlechetný. Když byl
u vlády osmým rokem, propustil německý císař z vězení jeho staršího bratra
Bořivoje. Oba bratři nebyli nikdy, především vinou staršího z nich, velkými
přáteli. Bořivoj se od malička spíše držel nejstaršího ze sourozenců, Břetislava,
a k oběma se přidával i nejmladší Soběslav. Všichni tři si pak nejednou tropili
posměch z útlocitného poctivce Vladislava.
A teď, když císař dlouho vězněného Bořivoje propustil, pocítil Vladislav
zdánlivý pocit viny za bratrovo věznění, povolal ho ihned do Prahy a nabídl mu
nezištně své místo českého panovníka. Sám se uchýlil do ústraní na své sídlo
v Pojizeří. Bořivoj se zprvu z vděčnosti o všech svých důležitých rozhodnutích
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radil s bratrem. Leč po necelých třech letech začal upadat opět do chyb, pro něž
byl kdysi již jednou z trůnu sesazen svým bratrancem Svatoplukem. A tak
zklamal důvěru, kterou v něj Vladislav vložil. Ten se proto rozhodl bratra
pro nedostatek autority v zemi zbavit trůnu podruhé a ujmout se opět vlády
sám. Známá Dalimilova kronika to popisuje takto:
„Když Bořivoj knězem bieše (byl knížetem),
slibu zemanóm neplnieše.
V radu Němcě počě pojímati,
proto bratr jeho, Vladislav, je sě naň hněvati.
Pojem jeho (vzal ho) do komňaty samotného,
vecě: Báťo (bratře), třeba mi s tebú mluviti cos tajného.
Vecě: Báťo, proč sě druhem netážeš,
že Němcóm z dvora nekážeš (nevyženeš)?
Či nepomníš, co sú nám zlého učinili,
kako sú Němci náš rod zradili?
Vídal-li jsi kde v jiné zemi cizozěmce v radě?
Který jest ten, ten chce své ctí a zemi vládě …“
Pohled kronikáře, řečeného Dalimila, může být s odstupem 200 let
od Vladislavovy vlády značně zkreslený, poznamenaný dobou krále Jana
Lucemburského, v níž autor kroniky žil. Může být ale i politickou narážkou
na královo obklopování se cizinci a odrážet kronikářovo vlastenectví, o němž
není pochybností. Přesto však dobře vystihuje i možnost, proč Vladislav
Bořivoje znova odvolal z trůnu.
Zato nejmladší ze čtveřice bratrů, Soběslav, byl člověk velice výbojný.
Provinil se dokonce vraždou jednoho váženého člena Vladislavovy knížecí
družiny, a zdržoval se proto neustále ze strachu před trestem v cizině. Čekal jen
na chvíli, kdy se bude sám moci ucházet o český trůn. A do třetice ještě jeden
Vladislavův příbuzný byl velice dychtivým čekatelem na český trůn. Byl to jeho
moravský bratranec Ota Olomoucký, zvaný Černý. Oba bratranci žili zprvu
v nepřátelství, a Ota byl dokonce Vladislavem uvězněn. Později však, zásluhou
svých manželek, vlastních sester, Richenzy a Žofie, původem z německého
Bergu, se opět udobřili. Vánoce roku 1124 a svátek Tří králů roku následujícího
trávil Vladislav na hradě Zbečně nedaleko Křivoklátu. Tam se však náhle
roznemohl natolik, že nemohl usednout na koně a musel být domů
na Vyšehrad odnesen. Ihned ulehl a od té doby den ze dne chřadl tak rychle, až
bylo zřejmé, že jeho dny jsou sečteny. Jakmile se to rozneslo po zemi, začaly
různé intriky a dohady, kdo se stane jeho nástupcem. Bratranec Ota
neodcházel od jeho lože a zdálo se už, že to bude on, kdo si u umírajícího
Vladislava vyprosí nástupnictví. I Soběslav se v cizině dozvěděl o bratrově
nemoci a urychleně pospíchal do Čech. Kronikář Kosmas, který tuto dobu sám
prožíval jako současník, o tom píše:
„Když Soběslav slyšel, že jeho bratr Vladislav je těžce nemocen, vrátil se s celou
svou družinou ze Saska a zastavil se blíže Prahy. Pak v skrytu obcházel sem
a tam, tu po lesích, tu po vsích, stále vyhledávaje přízeň svého bratra. A všichni
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Čechové, prvního i druhého stavu, ho milovali, jedině kněžna Richenza a několik
málo jejích straníků podporovali Otu. Kněžna všemožně usilovala o to, aby
po smrti jejího muže došel trůnu Ota, poněvadž měl za choť její sestru ...“
Pak se naštěstí kdosi obrátil na stařičkou královnu Svatavu, matku obou
dřívějších soků, aby se u Vladislava přimluvila za svého nejmladšího Soběslava.
A tak Svatava poklekla u lože těžce nemocného syna a domlouvala mu:
„Což můžeš odepřít přání matky, která tě zrodila a na klíně chovala? Což slzy
v mých očích nejsou důkazem mateřské lásky?“
A tak matčiny prosby a slzy dojaly nemocného knížete, že sám také se
slzami v očích ji objal, políbil a slíbil, že se usmíří s bratrem Soběslavem.
Vzájemný polibek mezi oběma znepřátelenými bratry pak rozhodl, že
Vladislavovým nástupcem se stane Soběslav. Snad největší radost ze synova
rozhodnutí měla stařičká Svatava. Pak již zbývaly jenom dny. Vladislav zemřel
12. dubna roku 1125. Nechme opět promluvit kroniku, jejíž autor Kosmas sám
zemřel jen několik měsíců poté:
„Vladislav za velikého pláče svých odešel ke Kristu. Byl pohřben v kostele
sv. Panny Marie v Kladrubech, jejž sám vystavěv Kristu a jeho matce, hojně nadal
všemi kostelními potřebami a založil tam velmi znamenité mnišské opatství ...
Vladislav si přál, aby byl pochován v klášteře, který sám založil. A tak
smutný průvod velmožů i prostých lidí, v čele s novým knížetem Soběslavem,
vdovou Richenzou a jejich potomky, syny Vladislavem, Děpoltem, Jindřichem
a dcerou Svatavou, došel za márami, na nichž spočinula prostá dřevěná rakev
s mrtvým knížetem, z Vyšehradu dalekou cestou až do Kladrub. Kladrubští
mniši pietně pochovali ostatky knížete Vladislava ve svém kostele. Všechny
jejich generace, ať to byli Češi či Němci, vždycky ctili památku svého
zakladatele a jeho ostatkům vykazovali nejčestnější místo v klášterním chrámu.
Pochován byl do hrobky uprostřed románské baziliky, ale při Santiniho
přestavbě byl pro Vladislavovy ostatky postaven v roce 1728 mramorový
náhrobek vlevo od hlavního oltáře při boční stěně přestavěného chrámu. Jen
málo českých panovníků je pochováno mimo Prahu nebo Zbraslav. Náhrobek je
nahoře zdoben rokokovými sochami Víry, Naděje a Lásky od sochaře Františka
Adámka. V nice se zlacenou mušlí uprostřed je vystavena knížecí koruna, meč
a panovnické žezlo. Na černé desce je latinský nápis, který v českém překladu
říká: „Vděční potomci zbudovali tento náhrobek svému zakladateli Vladislavovi
a jeho kosti tu s úctou uložili.“
Některá písmena tohoto nápisu (chronogramu) převyšují ostatní, a čteme-li
je jako římské číslice, dává jejich součet číslo 3456, po jeho vydělení dvěma pak
1728, to je rok, kdy byl zbudován náhrobek. Odborníci z okruhu antropologa
MUDr. Emanuela Vlčka, kteří se zabývali studiem ostatků českých panovníků
a významných osobností v 80. letech minulého století, se pokusili dostat rovněž
k ostatkům Vladislava I. v tomto náhrobku, ale neuspěli. Celá stavba je
budována jako systém mramorových kamenů navzájem do sebe zapadajících
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a navíc slepovaných zvláštním tmelem, takže bez jejího celkového narušení
nemohl být odkryt přístup dovnitř.
Na přiloženém obrázku je zobrazen podle kroniky ze 16. století od Václava
Hájka z Libočan (3. díl, str. 94) údajně pohřeb Vladislava I. do Kladrub. Stejný
obrázek je ovšem v téže kronice i v jejím 1. dílu na str. 68 u textu o pohřbu
praotce Čecha na horu Říp. Jenže v době nedoložených mytických pověstí
o praotci Čechovi nemohl na Řípu ještě existovat zobrazený kostelík, rotunda
sv. Jiří. Naopak, pohřeb Vladislavův do Kladrub se konal do již existujícího
kostela, i když ten je na obrázku umístěn na zalesněném kopci, připomínajícím
spíše horu Říp. To ovšem autor obrázku vědět nemohl, protože zřejmě nebyl
sám ani na jednom z obou míst a obrázek kreslil podle své fantazie.

Jiří Čechura
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Zájezd do divadla do Prahy
Vydejte se s Regionálním muzeem Kladrubska do divadla Palace v Praze
na představení Manželský poker. V této úspěšné situační komedii hraje Jiří
Langmajer, Daniela Šinkorová, Adéla Gondíková, Michaela Kerestéšová
a další. Na vstupenku přispělo muzeum a město, místo původní ceny 600,-Kč
za osobu je cena jedné vstupenky jen 300,- Kč za osobu. Muzeum také uhradí
dopravu – autobus.
Zájezd proběhne 15. listopadu 2019, představení začíná v 19:00. Autobus
bude odjíždět v 16:00 z autobusové zastávky v Zadní ulici v Kladrubech, možné
bude nastoupit i před školou. Zájemci, hlaste se co nejdříve v muzeu či
na úřadě (následně budeme požadovat úhradu ceny). Neváhejte, počet míst je
omezen!
Hana Floriánová
Vernisáž výstavy kladrubských tvůrců
V posledních letech začíná kladrubská pouť tradičně již v pátek,
a to vernisáží fotografií, obrazů a dalších výrobků od převážně kladrubských
amatérských fotografů, tvůrců a sběratelů. Nejinak tomu bylo i letos, kdy zdejší
tzv. Stará pošta v pátek 16. 8. 2019 ožila spoustou návštěvníků, kteří se přišli
mezi prvními na vystavená díla podívat. Po úvodním slovu paní starostky
se o hudební doprovod k celé vernisáži postarala Markéta Kučerová na klavír.
K vidění je nádherná keramika, vitráže, spousta fotek všech žánrů
a nechybí ani obrazy. Velké překvapení čekalo na návštěvníky hned dole
u dveří, a sice v podobě jezdících modelů vláčků a dalších železničářských věcí
a uniforem, které osobně obsluhoval a předváděl mladý nadšenec a modelář
Filip Burian. Fildu k této velké lásce dovedl jeho děda. Spolu chodívají
po starých tratích, hledají staré šrouby, které držely pražce, a také z těchto
procházek získal např. výstražnou ceduli POZOR VLAK či funkční svítilnu,
na kterou je opravdu velmi pyšný.
Zajímavě zachytil letošní ročník Výrovského triatlonu i pan David Blažek
a nahlédnout do vzpomínek mohli ti, jež si prohlíželi fotky pana Václava
Chaloupky nebo paní Evy Pomyjové.
Celý podvečer se nesl v přátelském duchu, kdy se všichni těšili
na následující dva pouťové dny plné nejrůznějších akcí.
Výstava byla otevřená po oba dva dny pouti, ale nainstalována zůstává
do poloviny září, kdy se zájemci mohou přijít podívat po domluvě s Regionálním
muzeem Kladrubska.
Monika Šavlová
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Kladrubské hudební léto
V letošním roce to byl již 42. ročník hudebního festivalu vážné hudby.
Proběhlo celkem 6 koncertů, z toho dva byly varhanní vždy společně s dalším
hudebním doprovodem – při 1. koncertu to byly housle a při posledním
6. koncertu percussion, tabla a klarinet. Třetí koncert, na kterém účinkovalo
Prague cello quartet, byl sice koncipován s vážnou hudbou, ale tak trochu
v populárním podání. Ani závěrečný 6. koncert nebyl úplně tradiční. Zde
varhany byly doplňovány meditativními skladbami využívající magického zvuku
archaického nástroje australských Aboridžinců – didgeridoo.
Děkujeme všem dárcům a sponzorům, kteří finančně, materiálně
a mediálně přispěli na konání tohoto ročníku hudebního festivalu Kladrubského
léta.
Hana Floriánová
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Zveme Vás…

MŠE SVATÁ ZA DĚTI, POŽEHNÁNÍ
ŠKOLNÍCH AKTOVEK
1. září od 12:00, kostel Nanebevzetí
Panny Marie

AHOJ PRÁZDNINY
1. září od 14:00,
plácek před paneláky v Kostelní ulici
Zábavné odpoledne nejen pro děti. Čekají na Vás
nejrůznější soutěže…
Od 16:30 v Sulanově statku závěrečné překvapení.

LETNÍ KINO: BEZVA ŽENSKÁ NA KRKU
6. září od 21:30, Sulanův statek
Vstupné 50 Kč, židličku pokud možno s sebou, občerstvení zajištěno…
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SLAVNOSTI VÍNA A MEDU
7. září od 13:00, Sulanův statek
Na programu bude prodej a degustace vín
pod taktovkou Jana Lekavého a ukázka umění
včelařského, kterou předvede Spolek včelařů
Kladruby.
K poslechu a ochutnávání zahrají kapely
Pšeničky a Cimbálová muzika Alexandra Vrábela.

VÍME, KUDY CHODÍME...
KROV KOSTELA
7. – 8. září od 12:00, klášter
Pátý ročník speciálních prohlídek běžně
nepřístupných částí v areálu kláštera Kladruby
Vás letos potřetí zavede do krovu klášterního
kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Prohlídka není vhodná pro děti a osoby trpící klaustrofobií. Doba trvání
prohlídky je cca 40 minut. Začátky prohlídek na nádvoří
kladrubského kláštera: 12.00, 14.00 a 16.00 hodin.
Vstupné na prohlídku je 150,- Kč. Předchozí rezervace vstupenek je možná
na tel.: 374 631 773 nebo na kladruby@npu.cz.

KLADRUBSKÁ STUDNA
14. září od 9:00, fotbalové hřiště
Hasičská soutěž v požárním útoku s vyhlášením
výsledků Tachovské ligy mladých hasičů
a vyhlášení mistra požárního útoku 2019.
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MONASTÝROVÁNÍ... ANEB KLÁŠTERNÍ
ARCHITEKTURA
14. září od 12:00, klášter
Mimořádné tematicky zaměřené prohlídky kláštera připravené ve spolupráci
s kláštery Plasy, Teplá a Zlatá Koruna.
Vstupné 150 Kč. Předchozí rezervace vstupenek je možná
na tel.: 374 631 773 nebo na kladruby@npu.cz.

KLADRUBSKÁ PĚTKA
15. září od 10:00, dvůr ZŠ Kladruby
Pátý ročník běžeckého závodu. Srdečně jsou zváni jak
běžci, tak i široká veřejnost, která má chuť si zasportovat
a užít si běh třeba jako společenskou akci. Občerstvení je
zajištěno. V rámci akce proběhne tombola.
prezentace závodníků: od 8:30 do 9:45 h
trasa závodu: pětikilometrový okruh
startovné: 50 Kč

SVATOJÁNSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2019:
LUBOMÍR BRABEC A DANIEL HŮLKA
21. září od 17:00, klášter
Předprodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz , nebo
v Regionálním muzeu Kladrubska. Cena vstupenky 240 a 340 Kč.
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KLADRUBSKÁ DESÍTKA
28. září, sraz u ZŠ
Tradiční turistický pochod do okolí Kladrub se setkáním s turisty z Hněvnic,
Kostelce a Stříbra. Cíl cesty je tentokrát v Hněvnicích.

HUBERTOVA JÍZDA PRO DĚTI
28. září od 13:00, Ponny farm

HUBERTOVA JÍZDA PRO DOSPĚLÉ
5. října od 13:00, Pony Farm
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ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE PRO SENIORY
11. října od 16:00, kulturní dům
Posezení s hudbou a občerstvením.
Žádáme seniory z Mileva, Brodu, Tuněchod, Vrbice, Lázu a Pozorky, aby
nahlásili požadavek na zajištění dopravy na tuto akci na tel.: 374 616 711.

MŠE SVATÁ S BIŘMOVÁNÍM
13. října od 12:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

DEN STROMŮ
19. října od 13:00, sraz před budovou ZŠ
Procházka s opékáním buřtů a tvořením…

KLUBOVÝ VEČER
25. října od 18:00, sál muzea
Bližší informace se dozvíte z plakátů.
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PRÁZDNINOVÝ ZÁJEZD DO BAZÉNU
VE WEIDENU
30. října, odjezd v ranních hodinách od ZŠ
Pořádá kulturně-školská komise, bližší informace budou zveřejněny
na plakátech.

Připravované akce – na měsíce listopad a prosinec 2019
2.–3.
3.
9.
9.–11.
11.
15.
16.–17.
22.
29.

11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.
11.

7.
8.
12.
17.
21.
20.
22.
24.
24.
26.
26.
27.

12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.

od 18:00
od 18:00

Zvěřinové hody
Dušičková pobožnost a mše svatá
Svatohubertská mše
Svatomartinská husa
Martinská slavnost
Zájezd do divadla Palace v Praze
Zabijačkové hody
KLUBOVÝ VEČER – Ivo Jahelka, zpívající právník
VERNISÁŽ

od 8:00
od 17:30
od 16:00
od 18:00
od 17:00
od 18:00
od 15:00
13:00 – 15:00
od 22:30
od 11:00
od 12:00
od 13:00

Mikulášské trhy s vepřovými hody
Lampionový průvod, zpívání koled se žáky ZUŠ
Chodějí Lucie, chodějí
Vánoční koncert ZUŠ
Vánoční besídka na Pony farm
Vánoční koncert v klášteře Kladruby
Vánoční koncert Cavally
Rozdávání Betlémského světla
Vigilie Narození Páně – mše svatá
Svátek sv. Štěpána – mše svatá
Oživený betlém
Hejbni kostrou

od 11:30
od 12:00
od 17:00

redakce
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci září a říjnu 2019 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

Petráňová Marie, Kladruby
Diky Andrej, Kladruby
Honzík Miloš, Láz
Täuberová Emma, Kladruby
Mašková Hana, Kladruby
Toman Miroslav, Kladruby
Mundlová Věra, Kladruby
Urbanová Marie, Brod u Stříbra

Kaslová Marie, Kladruby
Touš Karel, Kladruby
Říhová Terezie, Tuněchody
Kučera Vladimír, Kladruby
Zemanová Vlasta, Vrbice u Stříbra
Goblirsch Milan, Kladruby
Kapperová Dana, Kladruby
Hejplíková Anna, 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

Pouťový čas
V červencových horkých dnech
a svěžích letních rán,
zas měsíc srpen chytá dech
horký a nepoznán.
Po polovině měsíce
je tady naše pouť
do atrakcí té směsice
můžeme opět vplout.
Koláčů a jídla dost
nabídne každý dům
ba, vítaný je každý host,
který se podá snům.
A hudba hraje ze všech sil
i mumraj vzduchem kvačí,
kdo číši vína právě pil,
ten svět si přejinačí.
Ať tedy žije naše pouť
je noblesní a hravá,
do dětských duší nahlédnout,
to je ta krása pravá.
Blanka Krýslová
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Oddíl volejbalu mládeže informuje
Právě skončený soutěžní rok 2018-19
pro nás znamená menší „generační“ obměnu.
Většina starších děvčat opustila věkovou
kategorii žákyň. Staly se z nich kadetky.
Pro ty už je náš klub malý. Nemáme
dostatečnou hráčskou základnu. Snad si
děvčata
najdou
své
místo
v jiných,
zkušenějších klubech. Tak to udělala i Zuzana
Kuršová, která přestoupila do Vejprnic.
Přejeme všem hodně zdaru.
Nyní se tedy můžeme plně soustředit
na naše mladší. Ty čeká ale hodně práce. Abychom měly šanci obstát
v konkurenci větších klubů, musíme pořádně zabrat. V nadcházejícím
soutěžním roce proto budeme hrát celkem tři soutěže. Hlavní čtyřkový volejbal,
doplňkový šestkový a pro naše benjamínky i minivolejbal. Během tréninků
si děvčata osvojí správnou volejbalovou techniku, herní předvídavost, rozvíjet
budeme dynamiku, fyzičku a v neposlední řadě soutěžního ducha.
První schůzka se uskuteční ve středu 11. září v 16.45 hodin před vchodem
do tělocvičny ZŠ. Pravidelné tréninky pak probíhají ve středu od 17.00 do 18.30
a v pátek od 16.00 do 17.30. Sraz je vždy 15 minut před začátkem.
Jitka Kuršová

Atletika:
Výrovský triatlon – 20. ročník, sobota 29. 6. 2019
20. ročníku Výrovského triatlonu se zúčastnilo 101 závodníků, z toho
37 absolvovalo dlouhou trať – 0,6 km plavání, 33 km na kole a 9,5 km běh,
33 krátkou trať – 0,3 km plavání, 22 km na kole a 6,5 km běh a závodu se
zúčastnilo také 31 závodníků ve čtyřech 2-3členných štafetách. Letošní účastí
101 závodníků byla také překonána rekordní účast z loňského roku, kdy se na
trať postavilo 83 závodníků.
Počasí bylo, jak je v posledních letech zvykem, typicky letní – jasno, teplota
do 30 stupňů, voda měla teplotu 24 stupňů a neoprény na plavání tedy nebyly
povoleny.
Absolutním vítězem na dlouhé trati se stal teprve 17letý Filip Matějovič
z týmu Triatlon Plzeň. Časem 1:50:26 sice mírně zaostal za loňským traťovým
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rekordem, ale přesto si zapsal druhý nejlepší čas v 20leté historii závodu. Jeho
stejně starý týmový kolega Jakub Marek skončil se ztrátou minuty a půl
na druhém místě. A otec vítěze, Martin Matějovič, obsadil skvělé třetí místo.
A k potvrzení kvalitní rodinné přípravy přispěl pátým místem i otec druhého
v pořadí Jakuba Marka, Daniel Marek.
Absolutní vítězkou na dlouhé trati se stala Eva Küfnerová z týmu 321start
s časem 2:23:20.
Na krátké trati mezi ženami kralovala Hana Hanzlíková z Eaglovice team
s časem 1:30:88 a mezi muži Tomáš Kamaryt z KOS Plzeň s časem 1:15:33,
čímž v této kategorii o téměř 2 minuty vylepšil traťový rekord.
Závod se obešel bez větších komplikací, i přes velmi teplé počasí ho
dokončilo 99 ze 101 přihlášených závodníků a kromě drobných odřenin
a naraženin nedošlo k žádnému úrazu.
Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi pohár z rukou starostky města
Kladruby Hany Florianové.
Více informací, foto na www.svstribro.cz
Jiří Trávníček
Sdružení vytrvalců Stříbro, o.s.

Foto: Účastníci výrovského triatlonu
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TJ oddíl kopané:
Memoriál Standy Kostky
V sobotu 3. srpna se uskutečnil 3. ročník Memoriálu Standy Kostky, tedy
turnaj v minikopané na fotbalovém hřišti v Kladrubech, pořádaný, dá se říci již
tradičně, místním fotbalovým týmem TJ Kladruby. Cílem turnaje je nejen
příprava na sezónu, ale i připomenutí si člověka, který pro fotbal v Kladrubech
udělal mnoho, Standy Kostky.
Zúčastnilo se 5 týmů a zahrál si každý s každým, dle výsledků se poté
určila účast ve finále a souboji o bronzové medaile. O 3. místo bojovaly týmy FC
Oreo A a Žlutý (TJ Kladruby B). Bronzové medaile si nakonec po výhře 2:1
odnesli hráči týmu Žlutý (TJ Kladruby B). O finále se postaraly týmy Modrý (TJ
Kladruby A) a neporažený Debakl – bylo to drama až do konce, kdy nakonec
v penaltovém rozstřelu zvítězili hráči týmu Modrý (TJ Kladruby A).
Děkujeme všem zúčastněným, přejeme mnoho úspěchů v zahájené sezoně
a příští rok u 4. ročníku na shledanou.
Matěj Havránek

Foto: 3. ročník Memoriálu Standy Kostky
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VÍTE, ŽE…
… pan Jiří Čechura je autorem nově vydané knihy Historie Norimberské
a Řezanské cesty na území západních Čech. Knihu můžete zakoupit
v Regionálním muzeu Kladrubska za cenu 300,-Kč, nebo si ji vypůjčit v místní
knihovně
… jsme nainstalovali dvě nové lavičky na cestu od fotbalového hřiště vedoucí
pod Zahradní ulicí
… vyměnili jsme a doplnili o aktuální údaje dva nové plány města – na náměstí
a u kláštera
… předali jsme staveniště objekt čp. 6, Husova ulice, Kladruby, kde bude
probíhat oprava 1/3 střešního pláště
… natřeli jsme altán umístěný v prostoru pod klášterem
… vyměnili jsme vrata a vrátka u bytového domu čp. 86, náměstí Republiky –
vchod ze strany Zadní ulice
… 7. 9. je termín konání jarmarku v Brodu
… provedli jsme výspravu komunikací mezi Lázem a Vrbicí, na Pozorce (Žďár),
ve Vrbici k chatám a v Brodu směrem na Výrov
… instalovali jsme cvičební prvky na naučné stezce v Kladrubech – workoutové
prvky umístěné na trase z fotbalového hřiště v lese před přírodním divadlem
směrem ke klášteru. Jedná se o 3 prvky (bradla, sestava na šplh s hrazdou
a ručkovadlo se žebřinami a sezení se stříškou)
… byl vydán III. díl knížky Cestami krajánků aneb
putování po mlýnech a vodních provozech na
Tachovsku a Stříbrsku – Pravostranné přítoky Mže
a vodní toky, které pramení v Českém lese; autor
Zdeněk Procházka a Miroslav Vetrák. Knihu můžete
zakoupit v Regionálním muzeu Kladrubska za cenu
490,-Kč, nebo si ji vypůjčit v místní knihovně
… kladrubští fotbalisti společnými silami vybílili
kabiny
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