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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,
jsme na sklonku roku. Přesně nevím, kdy se Vám dostane do rukou toto
vydání kladrubského Zpravodaje. Přesto hned na začátku bychom Vás rádi
pozvali na kladrubské náměstí na již tradiční novoroční ohňostroj. Sraz je
1. ledna 2020 v 18:00 hodin, letos to bude s trochu netradičním hudebním
doprovodem. Tentýž den proběhnou i novoroční setkání v kostele sv. Jakuba
na náměstí – dopolední mše a potom podvečerní setkání.
Ale pojďme se ještě vrátit k uplynulému času. V polovině října jsme zahájili
v Regionálním muzeu Kladrubska sérii přednášek Jiřího Čechury. Úvodní
přednáška byla věnována Zlaté stezce, další listopadová proběhla na téma
Nejstarší osídlení Kladrubska. V následujících měsících budou navazovat další
zajímavé přednášky s velice poutavými informacemi o Kladrubsku a jeho okolí.
Při Dni stromů jsme se prošli okolo Kladrub s průvodcem Blaženou Šálovou
se zakončením na Sulanově statku, kde mezitím Petra Čechurová připravila
zajímavý program pro děti. Vyráběly nebo spíše dotvářely hmyzí domeček a také
se naučily moštovat jablka. Na závěr si opekly nějakou tu přinesenou uzeninu.
Na klubovém večeru s Pavlem Justichem v muzeu se nás sešlo 30. Tento
večer byl věnován vzpomínce na Petra Nováka. Ale přítomní brzy poznali, že
nejen na Petra Nováka. Pavel Justich zazpíval i písničky Petra Rezka a dalších.
Došlo i na písničky na přání. A tak dvě hodiny uplynuly, a ani se nám nechtělo
domů. Ve stejný den byla v brodské hospůdce zpívaná s country kapelou
Wyjou. Tato zpívaná v hospůdce probíhá zpravidla každý poslední pátek
v měsíci. I tam samozřejmě můžete zavítat.
Ke 101. výročí vzniku Československa jsme dne 28. 10. 2019 položili
květinu u dvou stromů republiky, které byly před rokem vysazeny. Jeden strom
s pamětní deskou je u křižovatky ulic Husova a Kostelní proti parku
pod základní školou a druhý je v klášterní zahradě. Tam jsme si společně zapěli
píseň Ach synku, synku.
I v listopadu proběhlo mnoho kulturních akcí. Velice oblíbenou
se v posledních letech stala Martinská slavnost. Tentokrát jsme měli sraz
na Sulanově statku, po krátkém a skvělém stínovém divadle jsme se vydali
po skupinkách po zákoutích Kladrub. Cestou jsme plnili různé úkoly,
na obdrženou šňůrku jsme navlékali písmenka, z čehož vznikl náramek, který
byl zpětnou vstupenkou na Sulanův statek. Tam už na děti čekal Martin
s bílým koněm. Děti obdržely martinské rohlíčky z osvědčené kladrubské
cukrárny – děkujeme, a na závěr měly možnost si opéct uzeninu na ohni nebo
se jen prostě trošku ohřát.
15. listopadu proběhl zájezd do divadla Palace v Praze na komedii
Manželský poker. I tento zájezd byl velmi povedený. Již nejméně měsíc předem
bylo 54 vstupenek vyprodáno. Tak třeba v příštím roce tento zájezd zopakujeme.
Také o klubový večer s Ivo Jahelkou byl velký zájem. Původně se představení
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mělo konat v prostorách muzea, ale několik dní po zahájení předprodeje
vstupenek bylo zřejmé, že je nutné akci přesunout do větších prostor, tedy
do kulturního domu.
A konaly se i další akce. V klášterním kostele proběhly různé církevní
slavnosti, na nádvoří se pak letos poprvé konal Svatomartinský festival
delikátní chuti a nechyběly ani zabijačkové hody. V prosinci na kladrubské
náměstí došel i lampiónový průvod, rozsvítili jsme vánoční strom a společně se
žáky ZUŠ jsme si zazpívali koledy. Rozsvícení vánočních stromků letos proběhlo
i v Lázu, v Tuněchodech, v Brodu, v Milevě i na Pozorce. Je fajn, že se spolu
chtějí lidé setkávat, zazpívat si společně nějakou tu koledu nebo prostě jen tak
poklábosit.
Kulturních akcí v prosinci proběhla spousta – rorátní zpívání, chodějí Lucie,
chodějí, Muzejní kafírna, Vánoční koncert ZUŠ, zpívání koled s Českým
rozhlasem Plzeň (letos poprvé), vánoční koncert na klášteře, vánoční besídka
na Pony farm, Vánoční koncert Cavalla, rozdávání betlémského světla, oživený
betlém, Hejbni kostrou a samozřejmě nechyběly církevní mše a tomu podobné
akce.
Také trochu o stavebních akcích. Převzali jsme dokončenou akci úprava
okolí kapličky v Milevě, firma dokončila i práce na opravě části střechy
v Husově čp. 6, převzali jsme provedené opravy povrchů a přilehlých chodníků
v části Zadní ulice a práce na Technické infrastruktuře lokalita Kladruby západ
– II. etapa byly zazimovány. Obyvatelům části Zadní ulice, kteří byli dotčeni
a omezeni probíhajícími opravami, se omlouváme za způsobené potíže a zároveň
děkujeme za trpělivost.
Již na říjnovém zastupitelstvu města byl zastupitelům předložen návrh
plánu rozvoje na rok 2020. Tento plán rozvoje byl následně lehce upraven dle
několika málo připomínek a byl předložen k projednání na dalším zastupitelstvu
a to včetně k tomu uzpůsobenému rozpočtu. Plán rozvoje i rozpočet města
na rok 2020 byl bez výhrad schválen.
Regionální muzeum Kladrubska je již v plném obsazení. Od listopadu se již
můžete v „recepci“ muzea setkat s paní Alenou Malou, administrativní
pracovnicí. Přejeme jí mnoho úspěchů v novém zaměstnání.
Co na závěr? Rádi bychom Vám popřáli do nového roku nejen mnoho
úspěchů v soukromém a rodinném životě, ale především hodně zdraví, klidu
a pohody.
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 16. 10. 2019
Rada města schválila:






Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pozemkové
služebnosti inženýrské sítě pro stavbu „VO (veřejné osvětlení) MK v obci
Kladruby – Stříbrská“ na p.p.č. 2232 v k.ú. Kladruby u Stříbra mezi
městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a Státním pozemkovým
úřadem, Husinecká 1024/ 11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov za jednorázovou
paušální úplatu za užívání budoucího služebného pozemku ve výši 760,- Kč
(splatnost ihned) a následnou jednorázovou úplatu za zřízení věcného
břemene pozemkové služebnosti inženýrské sítě ve výši 1.170,- Kč
(splatnost až před podpisem smlouvy o zřízení VB)
Provedení generální opravy traktoru Zetor 7011 SPZ P01 0116, za cenu
do 30.000,- Kč včetně DPH. Opravu bude provádět Střední odborné učiliště
zemědělské Bor, Strážská 483, 348 02 Bor
Předložený projekt opravy terasy u bytu v Mateřské škole v Kladrubech
na st.p.č. 398/ 1 v k.ú. Kladruby u Stříbra zpracované Ing. Kateřinou
Rytířovou, Brod u Stříbra 64, 349 01 Stříbro
Předloženou variantu výstavby garáže navazující na stávající objekt
hasičské zbrojnice – garáž se sedlovou střechou, st.p.č. 340/1 v k.ú.
Kladruby u Stříbra

Rada města doporučila:


ZM schválit Rozpočtové opatření č. 4/ 2019

Rada města neměla námitek :


K předložené koordinační situaci k umístění stavby RD na p.p.č. 2493/ 13
v k.ú. Kladruby u Stříbra, vlastník pozemku L. B., Staré Sedliště

Rada města revokovala:


Bod číslo 1. v části „Rada města ukládá – finančnímu výboru zpracovat
návrh na možnost zhodnocení finančních prostředků na účtech města“
z Usnesení rady města číslo 25/ 2019 ze dne 25. 9. 2019. Rada města
nepožaduje po finančním výboru návrh na zhodnocení volných prostředků
z důvodu zpracování plánu rozvoje města na rok 2020, který počítá
se zapojením většího objemu finančních rezerv
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Zasedání rady města dne 23. 10. 2019
Rada města vzala na vědomí:








Předloženou projektovou dokumentaci ve fázi technické studie na akci
„Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ od Ing. Martiny Pavlíkové, Slovanské
údolí 313/ 71, Plzeň 318 00, IČ: 88204154, pro účely vydání příslušného
povolení ke stavbě
Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2019,
období od 1. 1. 2019 do 30. 9. 2019
Zápis z 3. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura
lokalita Kladruby západ – II. etapa“ ze dne 18. 10. 2019
Protokol o zkoušce – Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou
na stavbě: TI a DI lokalita Kladruby západ – II. etapa – hodnoty odpovídají
normám
Protokol o zkoušce – Rázová zatěžovací zkouška lehkou dynamickou deskou
na stavbě: Kladruby, Zadní ulice – hodnoty odpovídají normám
Předložený rozpočet projektantem na akci „Rekonstrukce terasy u MŠ
v Kladrubech u Stříbra“, zpracovatel – Zdeněk Bastl, Božkovská 51, 326 00
Plzeň, IČ: 40533255

Rada města schválila:










Vyřazení z inventarizovaného majetku města Kladruby položku „čekárna
plechová Tuněchody“ (stará plechová čekárna vyměněna za novou dřevěnou)
Předloženou cenovou nabídku a následné objednání opravy části objektu
(stodoly) Sulanova statku od Jaroslava Zabloudila, Na Vinici 1109, 349 01
Stříbro, IČ: 46800425 za cenu 85.800,- + DPH
Prodloužení platností nájemních smluv na nebytové prostory:
- M. Š, Revoluční 80 – KD – prodloužit do 31. 12. 2020
- Rybářský kroužek, Kostelní 99 – 1 místnost – prodloužit do 31. 12. 2020
- Včelařský kroužek, náměstí Republiky 85 – místnost v 1. patře 31. 12. 2020
- ČRS, MO Stříbro, Kladruby – bývalá vodárna – prodloužit do 31. 12. 2021
- MS Lověna Vrbice, Vrbice 19 – 1 místnost – prodloužit do 31. 12. 2020
Prodloužení platnosti nájemní smlouvy o nájmu bytu A. Z., Kladruby
do 31. 10. 2021
Zařazení žádosti V. K., Plzeň do seznamu žadatelů o byt v DPS
Přidělení bytu 1+0 v DPS v tomto pořadí:
- J. K., Kladruby
- J. C., Ostrov u Stříbra
- M. K., Kladruby
Přidělení bytu 2+1 v DPS manželům J. a K. K., Telice
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Užívání veřejného prostranství části p.p.č. 2008/ 10 v k.ú. Láz u Kladrub –
před domem čp. 21 v Lázu, předpokládaná plocha užívání 24 m2, žadatel –
R. R., Láz s platností od 24. 10. 2019 do 17. 11. 2019 za účelem dočasného
složení dřeva. Cena bude stanovena dle Obecně závazné vyhlášky
o místních poplatcích

Rada města nesouhlasila:


S vydáním rozhodnutí o umístění stavby „Objekt zázemí k chovu ovcí“
na p.p.č. 719 v k.ú. Milevo dle předložené projektové dokumentace. Žadatel
S. Š., Plzeň

Rada města doporučila:










ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 1/ 2019 o nočním
klidu
ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 2/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území města Kladruby
ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 2493/ 18 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 935 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita Kladruby západ –
II. etapa), kupující – L. Ž., Stříbro a L. P., Stříbro
ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 2493/ 17 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 866 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita Kladruby západ –
II. etapa), kupující – Š. H., Stříbro a T. N., Stříbro
ZM uzavření pachtovní smlouvy s V. B., Milevo na propachtování části
p.p.č. 2011 o výměře 4700 m2 v k.ú. Milevo, za účelem sečení trávy
a sušení sena s podmínkou využití pozemku pouze na sečení trávy, šetrný
pokos trávy kolem stromů, pozemek nebude používat jako pastvu
a pozemek nesmí být oplocen; s platností od 1. 1. 2020 do 30. 8. 2022
za cenu 2.500,- Kč/ 1 ha/ 1 rok
ZM schválit odprodej pozemku části st.p.č. 131/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře asi 180 m2 (bude upřesněno geom. plánem) panu V. P., Kladruby
za cenu 270,- Kč/ m2 + náklady spojené s odprodejem, pozemek navazuje
na objekt k podnikání
ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
č. IZ-12-0000212/ 1/ VB „Kladruby, TC, čp. 99 – kNN“ mezi městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická
874/ 8, 40502 Teplice IČ: 24729035, dotčené části pozemků p.p.č. 73,
2001, 2010/ 1 v k.ú. Kladruby u Stříbra ve vlastnictví města Kladruby

Rada města schválila záměr :


Prodloužení platnosti nájemní smlouvy o pronájmu pozemku části
p.p.č. 83/ 1 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 1000 m2 A. H., Bor
do 31. 12. 2021 za cenu 0,30 Kč/ m2/ rok za účelem uložení stavebního
matriálu, dřeva a zřízení výběhu pro zvířata (stejné podmínky jako dosud)
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Rada města neměla námitek :


K předložené projektové dokumentaci stavby „Doplnění redundantního
napájení základnových radiostanic GSM-R, SO 103 Přípojka nn pro BTS
159 Vrbice u Stříbra“ na p.p.č. 725/ 1 v k.ú. Vrbice u Stříbra. Žadatel
IXPROJEKTA, s.r.o., Heršpická 813/ 5, 639 00 Brno, IČ: 03977471

Zasedání rady města dne 6. 11. 2019
Rada města vzala na vědo mí:













Zápis ze 4. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura
lokalita Kladruby západ – II. etapa“ ze dne 1. 11. 2019
Zápis č. 9/ 2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
30. 10. 2019
Požadavky občanů obce Brod na opravy a údržbu v obci Brod u Stříbra
pro rok 2020
Rozhodnutí Městského úřadu Stříbro, odboru výstavby a územního
plánování o povolení částečné uzavírky silnice II/ 203, na p.p.č. 231/ 1
a p.p.č. 231/ 6 v k.ú. Pozorka u Kladrub ve dnech 31. 10. 2019 –
8. 11. 2019 za účelem stavebních prací v rámci opravy povrchu silnice
Odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Kladruby,
náměstí Republiky 89, Kladruby a BBS Partner, s.r.o., Domažlická
676/ 172, 318 00 Plzeň – Skvrňany, IČ: 05652308. Předmětem smlouvy je
pozemek p.p.č. 580/ 151 a 580/ 148 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové
výměře 877 m2 – Kladruby západ – II. etapa, s tím, že bude vrácena záloha
ve výši 50.000,- Kč a pozemek bude nabídnut dalšímu žadateli
Odstoupení od Smlouvy o smlouvě budoucí kupní mezi městem Kladruby,
náměstí Republiky 89, Kladruby a BBS Partner, s.r.o., Domažlická
676/ 172, 318 00 Plzeň – Skvrňany, IČ: 05652308. Předmětem smlouvy je
pozemek p.p.č. 580/ 150 a 580/ 147 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové
výměře 938 m2 – Kladruby západ – II. etapa, s tím, že bude vrácena záloha
ve výši 50.000,- Kč a pozemek bude nabídnut dalšímu žadateli
Vrácení žádosti z Ministerstva zemědělství o dotační podporu v rámci
programu 129 293 „Podpora opatření na rybnících a malých vodních
nádržích ve vlastnictví obcí“ z důvodu vyčerpání alokovaných finančních
prostředků – žádost byla podávána na rybník v obci Vrbice u Stříbra
na p.p.č. 31 v k.ú. Vrbice u Stříbra
Uzavření mateřské školy v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2019 –
3. 1. 2020

Rada města schválila:



Termín svateb pro rok 2020
Zahrnutí částky 88.990,- Kč do rozpočtu města na rok 2020. Jedná se
o finanční příspěvek města Kladruby na zajištění dopravní obslužnosti
území Plzeňského kraje veřejnou dopravou pro rok 2020
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Zahrnutí finančního příspěvku ve výši 5.000,- Kč do rozpočtu města na rok
2020 pro Hospic Sv. Jiří, o.p.s. Tachov, náměstí Republiky 70, Tachov
347 01
Změnu platového výměru pro ředitelku MŠ Kladruby paní Tvrzovou
o osobní příplatek s platností od 1. 11. 2019
Zápis do kroniky města za rok 2018
Cenovou nabídku a následné objednání vchodových dvoukřídlých dveří
(ZŠ Kladruby, boční vchod od parku) od firmy Říha Josef – plastová okna
a dveře, Benešovice 104, 349 01, IČ: 87778998 za cenu 28.666,- Kč včetně
DPH a montáže
Uzavření dodatku č. 1/ 2020 s firmou EKO-SEPAR, Hřbitovní 1214, 330 23
Nýřany, IČ 47714760 a městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby
z důvodu navýšení cen za výsyp a likvidaci separovaného odpadu
s platností od 1. 1. 2020. Změna se týká cen výsypů papíru a plastu. Cena
výsypu skla zůstává stejná
Ukončení pozemkové nájemní smlouvy k 31. 12. 2019 (výpovědní lhůta
2 měsíce) uzavřené mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby a O. O., Stříbro. Jedná se o pozemek p.p.č. 1655 v k.ú. Milevo
o výměře 2609 m2
Ukončení pozemkové nájemní smlouvy k 31. 12. 2019 (výpovědní lhůta
2 měsíce) uzavřené mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby a O. O., Stříbro. Jedná se o pozemek p.p.č. 1652/1 v k.ú. Milevo
o výměře 1201 m2
Umístění elektroměru v budově Zadní 356, Kladruby pro napájení optické
sítě Kladruby. Veškeré náklady včetně úhrad za odebranou energii budou
hrazeny Jiřím Šperlem, AgNET, Žižkova 89, Stříbro IČ: 73677116
Poskytnutí věcného daru pro dárce krve – 1x kniha Kladruby 900 let,
1x kalendář Kladruby 2020, 1x látková taška, 1x dárkový balíček v hodnotě
500,- Kč pro stříbrnou plaketu a v hodnotě 600,- Kč pro zlatou plaketu
Úhradu členského příspěvku Stříbrskému regionu na rok 2020 ve výši
16.180,- Kč (10,- Kč/ 1 obyvatel)

Rada města doporučila:


ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015176/ SoBS VB/ 1 mezi
městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/ 8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ: 24729035. Dotčený
pozemek p.p.č. 2554 v k.ú. Kladruby u Stříbra ve vlastnictví města
Kladruby. Výše jednorázové úhrady 1000,- Kč + DPH, rozsah věcného
břemene 0,6 m2

Rada města schválila záměr :


Zveřejnění propachtování pozemku p.p.č. 1655 v k.ú. Milevo o celkové
výměře 2609 m2
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Zveřejnění propachtování pozemku p.p.č. 1652/ 1 v k.ú. Milevo o celkové
výměře 1201 m2

Rada města neschválila:


Příspěvek města Kladruby ve výši 4.468,- bez DPH na financování
společného webového portálu TACHOVSKO.COM na rok 2020 z důvodu
nízké sledovanosti webu. Zprostředkovává Rada cestovního ruchu
Tachovska

Zasedání rady města dne 20. 11. 2019
Rada města vzala na vědomí:












Zápis ze 5. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní infrastruktura
lokalita Kladruby západ – II. etapa“ ze dne 15. 11. 2019
Oznámení Městského úřadu Stříbro, Masarykovo náměstí 1, Stříbro,
IČ: 00260177 o společném jednání o návrhu změny č. 4 územního plánu
Stříbro konaného dne 14. 11. 2019
Stanovisko správce povodí – Povodí Vltavy, Denisovo nábřeží 14, 301 00
Plzeň, IČ: 70889953 k umístění stavby na akci „Objekt zázemí k chovu
ovcí“ na p.p.č. 719 v k.ú. Milevo
Nabídku firmy O2 Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 2/ 266, Praha
140 22 o možnosti odkoupení telefonní kabiny za cenu 1.000,- Kč bez DPH
– město nemá zájem
Prezentační jízdu po městech a obcích Plzeňského kraje od firmy ARRIVA
TRANSPORT ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., Křižíkova 148/ 34, 18600 Praha 8,
IČ: 27368815 – nový dopravce pro zajišťování dopravní obslužnosti
Žádost o ukončení pronájmu pozemku 185/ 50 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o celkové výměře 330 m2. Žadatel R. S., Kladruby
Žádost o pronájem pozemku p.p.č. 185/ 50 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o celkové výměře 330 m2. Žadatelé P. a I. Š., Kladruby
Příkaz k provedení inventarizace k 31. 12. 2019 Mateřské školy Kladruby,
p.o., Husova 297, Kladruby
Příkaz k provedení inventarizace k 31. 12. 2019 Základní školy Kladruby, p.o.
Příkaz k provedení inventarizace k 31. 12. 2019 Regionálního muzea
Kladrubska, p.o.
Nabídku firmy Vltava LABE MEDIA, a.s., Hornická 1786, 347 01 Tachov,
IČ: 01440578 na otisknutí PF 2020 v Tachovském deníku za cenu 2.000,bez DPH – město nemá zájem

Rada města schválila:


Poskytnutí finančního příspěvku na základní veterinární vyšetření, zajištění
povinného očkování a čipování a na krmení ve výši 3.000,- Kč za převzetí
nalezeného psa na území města Kladruby panu Z. L., Kladruby
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Cenovou nabídku výměny topidel na městském úřadě od firmy Miroslav
Mašát – Elektroservis, Husova 222, Kladruby, IČ: 61804410 za cenu
156.244,- Kč s tím, že nyní bude objednána výměna topidel jen v nyní
využívaných kancelářích
Směrnici č. 2/ T pro Kladrubské lesy, s.r.o., Kladruby 359, Kladruby.
Jedná se o Inventarizaci majetku k 31. 12. 2019 a Inventarizaci zásob
v prodejně k 30. 11. 2019
Směrnici č. 1/ 2019 vydanou městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby – „Inventarizace majetku a závazků“ s datem účinnosti
od 25. 11. 2019
Uzavření smlouvy o poskytování služeb v právním poradenství. Objednatelem
je město Kladruby, náměstí republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888
a poskytovatelem Mgr. Tomáš Stránský, Brod u Stříbra 45, Kladruby,
IČ: 87444585
Zařazení žádosti Z. P., Kladruby do seznamu žadatelů o byt
Zařazení žádosti M. Š., Kladruby do seznamu žadatelů o byt
Prodloužení nájemních smluv – na 2 roky:
- P. P., náměstí Republiky 36
- J. L., náměstí Republiky 36
- K. F., náměstí Republiky 36
- R. V., Husova 197
- R. L., Husova 209
- F. K., Husova 209
- V. Š., Husova 209
- manželé Š., Hřbitovní 298
- Michaela V., Hřbitovní 299
- Z. L., Zadní 353
- P. K., Zadní 353
- E. K., Zadní 353
- manželé K., Zadní 355
- manželé Z., Zadní 355
- manželé P., Zadní 356
- M. G., Milevská 359
- H. Z., Revoluční 403
- manželé D., Revoluční 404
- Z. H., Revoluční 406
- V. K., Revoluční 406
Prodloužení nájemních smluv – na 1 rok:
- manželé Š., Zadní 355
- V. K., Milevská 359
- R. S., Revoluční 403
- M. J., Revoluční 405
Prodloužení nájemních smluv – na 6 měsíců:
- P. J., L. J., náměstí Republiky 36
- V. P., Husova 197
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Objednání demontáže a montáže obrubníků části levé strany Zadní ulice
v Kladrubech v délce 330 m ve výši 326.392,- bez DPH dle předloženého
rozpočtu. Zhotovitel Silnice Chmelíř, s.r.o., Rubešova 565/ 25, Plzeň
326 00, IČ: 27977951
Uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o provozování vodovodů v obci Brod
u Stříbra a Tuněchody ze dne 1. 1. 2012 mezi vlastníkem vodovodů městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a firmou Jaroslav Slepička,
provozování vodovodů a kanalizací, Kostelec 81, 349 01 Stříbro,
IČ: 61130150 na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023
Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o pronájmu vodovodů a kanalizací v obci
Brod u Stříbra a Tuněchody ze dne 1. 1. 2012 mezi vlastníkem vodovodů
městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a firmou Jaroslav
Slepička, provozování vodovodů a kanalizací, Kostelec 81, 349 01 Stříbro,
IČ: 61130150 na období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2023
Uzavření Veřejnoprávní smlouvy o přenosu příslušnosti k projednávání
přestupků mezi městem Stříbro, Masarykovo náměstí 1, 349 01 Stříbro,
IČ: 00260177 a městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby,
IČ: 00259888. Orgány města Stříbra budou věcně a místně příslušnými
správními orgány v řízení ve správním obvodu města Kladruby za cenu
80.900,- Kč
Finanční dary občanům za práci pro město za rok 2019 – členové komisí,
kteří nejsou členy rady města a zastupitelstva města
Odměny pro členy SDH Kladruby za rok 2019 v navržené výši
Cenovou nabídku a následné objednání opravy domovních zvonků v domě
na náměstí Republiky 36, Kladruby od firmy AGELEKTRO, Západní
Předměstí 866, 349 01 Stříbro, IČ: 74840169 za cenu 19.274,53 Kč
bez DPH
Navýšení jednorázového příspěvku na 2.000,- Kč na náklady za energie
při bezplatném využití objektu čp. 80 (kulturní dům) pro potřeby města
Kladruby, ostatních organizací a spolků města s platností od 1. 1. 2020
Organizační zabezpečení zastupitelstva města na den 11. 12. 2019
Přemístění prodejny Kladrubských lesů, s.r.o na náměstí Republiky,
měsíční nájemné 1.000,- Kč s platností do 31. 12. 2021

Rada města souhlasila:


S umístěním elektrického sloupku s elektroměrem na části p.p.č. 1578/ 5
v k.ú. Brod u Stříbra pro nový RD na p.p.č. 29/ 1 v k.ú. Brod u Stříbra
s tím, že konkrétní umístění pilíře bude předem projednáno se zástupcem
města Kladruby

Rada města schválila záměr:


Zveřejnění pronájmu pozemků:
- p.p.č. 582/ 20 o celkové výměře 368 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
- p.p.č. 185/ 69 o celkové výměře 432 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
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část p.p.č. 188/ 1 o celkové výměře 350 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 4/ 1 o celkové výměře 200 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 185/ 47 o celkové výměře 200 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 582/ 1 o celkové výměře 45 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 178/ 7 o celkové výměře 212 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 137/ 1 o celkové výměře 20 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 185/ 1 a část p.p.č. 185/ 49 o celkové výměře 673 m2
v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 188/ 1 o celkové výměře 340 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 1643/ 4 o celkové výměře 200 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 1643/ 4 o celkové výměře 200 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 1643/ 4 o celkové výměře 200 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 1643/ 4 o celkové výměře 200 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 178/ 7 o celkové výměře 76 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 603/ 2 a část p.p.č. 603/ 1 o celkové výměře 1099 m2 v k.ú.
Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 582/ 1 o celkové výměře 7 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 185/ 11 a část p.p.č. 185/ 1 o celkové výměře 432 m2 v k.ú.
Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 185/ 66 o celkové výměře 400 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 185/ 11 o celkové výměře 160 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 185/ 64 o celkové výměře 470 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 185/ 73 a část p.p.č. 185/ 62 o celkové výměře 440 m2 v k.ú.
Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 202/ 36 o celkové výměře 400 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 185/ 1 o celkové výměře 621 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 185/ 47 o celkové výměře 400 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 202/ 36 o celkové výměře 400 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 188/ 1 o celkové výměře 140 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 181/ 70 o celkové výměře 353 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 185/ 1 o celkové výměře 400 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 185/ 48 o celkové výměře 550 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 4/ 2 o celkové výměře 145 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 4/ 2 o celkové výměře 280 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 60 o celkové výměře 149 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 188/ 1 o celkové výměře 545 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 1964/ 1 o celkové výměře 210 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 1964/ 1 o celkové výměře 160 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 185/ 1 o celkové výměře 350 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 1964/ 1 o celkové výměře 250 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 1964/ 1 o celkové výměře 150 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 1992/ 2 a část p.p.č. 1992/ 3 o celkové výměře 400 m2 v k.ú.
Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 202/ 1 o celkové výměře 300 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
p.p.č. 22/2 o celkové výměře 615 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 137/ 1 o celkové výměře 20 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
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p.p.č. 185/50 o celkové výměře 330 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 185/ 6 o celkové výměře 932 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 1992/ 3 o celkové výměře 790 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 202/ 19 o celkové výměře 200 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 185/ 38 o celkové výměře 225 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 185/1 o celkové výměře 350 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 185/1 o celkové výměře 350 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 1964/1 o celkové výměře 150 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 185/47 o celkové výměře 200 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 186/2 o celkové výměře 100 m2 v k.ú. Pozorka u Kladrub
část p.p.č. 580/ 86 o celkové výměře 390 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
část p.p.č. 2008/ 1 o celkové výměře 25 m2 v k.ú. Láz u Kladrub
část p.p.č. 83/ 1 o celkové výměře 1000 m2 v k.ú. Láz u Kladrub
část p.p.č. 83/ 1 o celkové výměře 170 m2 v k.ú. Láz u Kladrub
st.p.č. 72 o celkové výměře 23 m2 v k.ú. Vrbice u Stříbra
p.p.č. 52/ 1 o celkové výměře 1165 m2 v k.ú. Vrbice u Stříbra
p.p.č. 321/ 6, 321/ 04, 321/ 22, 321/ 21, 321/ 14, 321/ 12, 321/ 13,
321/ 03, 321/ 15, 321/ 20, 321/ 17, 332/ 01, 332/ 04, 301/ 01, 301/ 03,
272, 273, 296 o celkové výměře 15 540 m2 v k.ú. Vrbice u Stříbra
- část p.p.č. 1578/ 5 o celkové výměře 50 m2 v k.ú. Brod u Stříbra
- p.p.č. 1776 a p.p.č. 1777 o celkové výměře 496 m2 v k.ú. Brod u Stříbra
- p.p.č. 1830 o celkové výměře 15 427 m2 v k.ú. Brod u Stříbra
- část p.p.č. 1508 o celkové výměře 5 m2 v k.ú. Brod u Stříbra
- část p.p.č. 1048/ 3 o celkové výměře 390 m2 v k.ú. Brod u Stříbra
- část p.p.č. 28 o celkové výměře 1 151 m2 v k.ú. Tuněchody
- část p.p.č. 18 o celkové výměře 200 m2 v k.ú. Milevo
- část p.p.č. 1778/ 1 o celkové výměře 20 m2 v k.ú. Milevo
Zveřejnění prodloužení pachtovních smluv s platností od 1. 1. 2020
do 31. 8. 2020 – doba nezbytně nutná pro ukončení hospodářského roku
s navýšením nájemného na 3.000,- Kč/ 1 ha/ 1 rok
-



POZEMKY P.P.Č.
VÝMĚRA V HA
1962
1,7886
2552
0,2883
2555
0,0693
2556
0,7726
133/ 6
1,0192
133/ 7
0,3510
2090
0,1690
2092
1,2672
364/ 12
0,1455
381/ 5
1,1171
2386
1,7406
483/ 11
0,0316
453/ 1
část
0,0207
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K.Ú.
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Pozorka u Kladrub
Pozorka u Kladrub
Milevo
Milevo
Vrbice u Stříbra
Vrbice u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Vrbice u Stříbra
Kladruby u Stříbra

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

604/ 1
1381/ 2
1804/ 5
2257
2259
2265
2388
2389
2391
2392
2394
2400
2402
2408
2410
2412
2432
2471
2472
2473
2474
2475
2480
2489
2497
2501
2506
2619
2625
786/ 1
855/ 3
855/ 4
2022
2023
2024
739/ 34
1100/ 13
1162
1176/ 3
2541/ 12
2615/ 183
st. 9
957/ 26
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část
část
část
část
část
část
část

část
část
část

část

část

část
část

0,0002
0,0016
0,0003
0,2055
0,0088
0,3330
0,0009
0,0004
0,1840
0,2709
0,0002
0,3491
0,4679
0,4067
0,0001
0,0024
0,0001
0,0179
0,0878
0,0119
0,5255
0,1440
1,2024
0,0316
0,0000
0,0065
0,0008
0,0004
0,2335
0,0004
0,1408
0,3395
0,1783
0,1297
0,3082
0,0691
0,1658
0,4102
0,0319
0,0177
0,0060
0,0012
0,0235
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Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Láz u Kladrub
Láz u Kladrub
Láz u Kladrub
Láz u Kladrub
Láz u Kladrub
Láz u Kladrub
Benešovice
Benešovice
Benešovice
Benešovice
Benešovice
Benešovice
Pozorka u Kladrub
Benešovice
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1067/ 1
2148/ 15
2584/ 2
2292
2304
2305
2307
2308
2309
2310
2312
2313
2316
2318
2319
2320
2321
2321
2364
2507
2508
2509
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2546
2557
2562
2564
2567
2635
1197
1222/ 1
1222/ 2
1260/ 2
1999/ 1
2417
1863/ 5
965/ 4
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část
část
část
část
část
část
část
část
část
část
část

část
část
část
část
část
část
část
část
část
část
část
část
část
část
část
část
část
část
část
část

část

0,0586
0,0001
0,0066
0,0038
0,0077
0,0002
0,0098
0,0029
0,4532
0,0001
0,0002
0,0046
0,0043
0,4823
1,7783
0,2929
0,1701
0,0050
0,0072
0,0026
0,0014
0,0013
0,0030
0,3522
0,0398
11,5517
0,0006
0,0018
0,0001
0,0099
0,0012
0,1375
0,0036
0,0035
0,0355
0,0016
0,0158
0,0409
0,2571
0,0113
1,5356
0,0278
0,5713
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Benešovice
Benešovice
Benešovice
Benešovice
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Kladruby u Stříbra
Láz u Kladrub
Láz u Kladrub
Láz u Kladrub
Láz u Kladrub
Láz u Kladrub
Kladruby u Stříbra
Láz u Kladrub
Láz u Kladrub
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Rada města doporučila:














ZM neschválit odprodej části pozemku p.p.č. 1578/ 5 v k.ú. Brod u Stříbra
o výměře 226 m2. Žadatel – Mudr. L. B., Brod u Stříbra za účelem zajištění
vjezdu na pozemek. Rada města trvá na nájemním vztahu a požaduje
předložení projektové dokumentace plánovaných úprav vjezdu
ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 580/ 150 a 580/ 147 v k.ú. Kladruby
u Stříbra o celkové výměře 938 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita
Kladruby západ – II. etapa), kupující – D. D., Skapce a J. S., Skapce
ZM schválit podání žádosti o bezúplatný převod níže uvedených pozemků
z vlastnictví Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Plzeň 301 00,
IČ: 70890366 a následné bezúplatné nabytí uvedených pozemků
do vlastnictví města Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby,
IČ: 00259888. Jedná se o pozemky:
- p.p.č. 231/ 13 v k.ú. Pozorka u Stříbra o výměře 298 m2
- p.p.č. 231/ 14 v k.ú. Pozorka u Stříbra o výměře 8 m2
- p.p.č. 2071/ 6 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 111 m2
- p.p.č. 2008/ 20 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 28 m2
- p.p.č. 2008/ 21 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 11 m2
- p.p.č. 2078/ 12 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 32 m2
- p.p.č. 2078/ 16 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 8 m2
- p.p.č. 2078/ 13 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 85 m2
ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 3/ 2019 o místním
poplatku ze psů
ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 4/ 2019 o místním
poplatku z pobytu
ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 5/ 2019 o místním
poplatku za užívání veřejného prostranství
ZM vydat Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 6/ 2019 o místním
poplatku ze vstupného
ZM schválit Plán činnosti a kontrol Finančního výboru města Kladruby
na rok 2020
ZM schválit Plán rozvoje města Kladruby na rok 2020
ZM schválit Rozpočet města Kladruby na rok 2020
Poskytnutí finančního příspěvku občanu – vlastníku nemovitosti v obcích
Láz, Vrbice, Brod, Tuněchody, Milevo ve výši 20.000,- Kč na základě
předloženého souhlasu s užíváním a provozováním zařízení na čištění
a likvidaci odpadních vod vydaným příslušným odborem životního prostředí

Rada města neschválila:


Příspěvek města Kladruby do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
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Zasedání zastupitelstva města dne 16. 10. 2019
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:




Zápis č. 8/ 2019 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
25. 9. 2019
Zápis č. 04/ 19 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného
25. 9. 2019
1. návrh Plánu rozvoje města Kladruby na rok 2020

Zastupitelstvo města schválilo:

















Plán rozvoje sportu 2019 – 2024 v městě Kladruby
Priority přípravy a realizací plánu společných zařízení v rámci pozemkové
úpravy v k.ú. Kladruby u Stříbra v tomto pořadí:
- VKP 2 – rybníky u křižovatky Brod + DOn 27 – doplňková cesta, řešení
přístupů k pozemkům nad soustavou rybníčků
- poldr u křižovatky Brod x Benešovice
- příkop nad plánovanou zástavbou nad poštou směr Stříbro
Rozpočtové opatření č. 4
Bezúročnou půjčku Kladrubským lesům, s.r.o. ve výši 600.000,- Kč
od města Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby na režie do konce roku
2019. Bezúročná půjčka se poskytuje na dobu 1 roku. Splatnost
do 31. 12. 2020
Snížení ceny nájemného Kladrubským lesům, s.r.o. s platností od 1. 1. 2020
- pilnice – snížení o 90% - celkové roční nájemné 33.935,- Kč
- les – snížení o 70% - celkové roční nájemné 148.599,- Kč
- kanceláře – snížení o 60% - celkové roční nájemné 50.400,- Kč
Posunutí splatnosti nájmu Kladrubským lesům, s.r.o. za měsíce 10, 11,
12/ 2019, a to do 30. 3. 2020
Uzavření Dohody o uznání dluhu se splátkovým kalendářem mezi městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby a V. K., Kladruby ve výši
50.117,- Kč. Jedná se o 49 splátek ve výši 1.000,- Kč s poslední splátkou
v říjnu 2023 ve výši 1.117,- Kč.
Uzavření Kupní smlouvy mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby a V. E. a L. E. Kladruby o odkoupení p.p.č. 2493/ 11 v k.ú.
Kladruby u Stříbra o výměře 602 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita
Kladruby západ – II. etapa)
Uzavření Kupní smlouvy mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby a P. S. Kladruby s P. V., Stříbro o odkoupení p.p.č. 2493/ 6 v k.ú.
Kladruby u Stříbra o výměře 1044 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita
Kladruby západ – II. etapa)
Uzavření Kupní smlouvy mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby a P. S., Stříbro o odkoupení p.p.č. 2493/ 14 v k.ú. Kladruby
u Stříbra o výměře 694 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita Kladruby
západ – II. etapa)
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Uzavření Kupní smlouvy mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby a V. a S. Š., Kladruby o odkoupení p.p.č. 2493/ 26 v k.ú. Kladruby
u Stříbra o výměře 1002 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita Kladruby
západ – II. etapa)
Uzavření Kupní smlouvy mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby a A. S., Kladruby o odkoupení p.p.č. 580/ 153 a 2493/ 35 v k.ú.
Kladruby u Stříbra o výměře 620 m2 za cenu 650,- Kč/ m2 + DPH (lokalita
Kladruby západ – II. etapa)
Pronájem pozemku části p.p.č. 2380 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře
cca 1250 m2 za účelem uložení dřeva a materiálu panu J. J., Kladruby
s tím, že musí být zajištěn přístup na pozemek oprávněným osobám
a dodržen zákon č. 458/ 2000 Sb. – el. vedení. Za cenu 0,50 Kč/ 1 m2/
1 rok na dobu 5 let.
Odprodej pozemku L. G., Stříbro p.p.č. 175/ 5 v k.ú. Pozorka u Kladrub
o výměře 76 m2, za cenu 90,- Kč/ m2 + náklady spojené s prodejem
pozemku, který je nyní vázán pachtovní smlouvou č. 118, a to
od 15. 2. 2019, kdy byl pozemek bezúplatně převeden (KS 1005991931)
od Státního pozemkového fondu na město Kladruby

Zastupitelstvo města neschválilo:


Žádost M. P., Brod u Stříbra o odprodej části pozemku p.p.č. 1578/ 5
v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 100 m2. Trvá na nájemním vztahu

Zastupitelstvo města uložilo:


Starostce města a finančnímu výboru vypracovat návrh finančního výhledu
hospodaření Kladrubských lesů, s.r.o. v roce 2020. Termín: do příštího
zasedání ZM
Kateřina Hlinková

Plán rozvoje města Kladruby – 2020
AKCE

PLÁN

LÁZ
Údržba VO
Úprava prostranství (cesta u dětského hřiště)
Údržba příjezdové komunikace
Projektová dokumentace – rybník v obci
Desinfekce studny
Celkem

15
450
100
60
5
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VRBICE
Údržba VO
Odvodnění – prodloužení žlabovnic
Ping-pongový stůl
Desinfekce studny a rozbor vody
Čistění rybníku (celá cena, nepočítána dotace,
realizace pouze za předpokladu obdržení dotace)
Celkem
BROD
Údržba VO
Provoz vodárny
Projektová dokumentace – chodník
Projektová dokumentace – oprava budovy
čp. 51 – pohostinství + sál (krov, střecha)
Antuka na hřiště
Doplnění prvků na dětské hřiště (pingpongový stůl, pérák)
Celkem
TUNĚCHODY
Údržba VO
Provoz vodárny
Projektová dokumentace pro zkapacitnění
vydatnosti zdroje vody + realizace
Revitalizace kapličky (vnitřní omítky)
Celkem

15
70
20
5

000,000,000,000,-

1 600 000,1 710 000,-

15 000,90 000,100 000,100 000,20 000,30 000,355 000,-

15 000,30 000,300 000,50 000,395 000,-

MILEVO
Údržba VO
Povrchová kanalizace
Oprava kapličky II. etapa
Dezinfekce studní
Doplnění prvků na dětské hřiště
Ping-pongový stůl
Celkem

15
200
750
10
100
20

000,000,000,000,000,000,1 095 000,-

KLADRUBY
Oprava a údržba VO
Rozšíření VO Zahradní – Pozorka

50 000,480 000,-
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Desinfekce studní
Celkem

50 000,580 000,-

Údržba bytového hospodářství
Údržba a opravy bytového fondu
Oprava balkonu MŠ
Fasáda domu čp. 197
Změna užívání z ubytovny KD na byty
Střecha zateplení čp. 353
Celkem

250
150
800
300
800

000,000,000,000,000,2 300 000,-

Místní hospodářství NP
Sulanův statek – přístřešek
Ostatní údržba nebytových prostor
PD na parkoviště ve dvoře čp. 36
Oprava střechy čp. 6 – II. etapa
PD akustika sálu KD
Kaplička rozcestí Brod, Láz (mříže a úprava
okolí)
Příprava a instalace informačních tabulí
do okolních obcí
Celkem
Komunikace
Kladruby – západ – II. etapa síťování
PD úprav kolem bytovek v Milevské ulici
PD úpravy vjezdu k RD čp. 223 a 224 Kladruby
PD oprava chodníků a komunikace v Zahradní ul.
Oprava cesty za poštou
Oprava chodníku před domy čp. 43 a 44,
Revoluční
Výstavba chodníku k RD čp. 17 a 18 Pozorka
Rekonstrukce Kostelní ulice
PD rekonstrukce náměstí
Úsekové měření – PD + realizace
Celkem
Veřejná zeleň
Ostatní zeleň
Osázení stráně v Jílové ulici
PD vyčištění rybníka pod hřbitovem

700
300
60
1 000
50

000,000,000,000,000,-

30 000,150 000,2 290 000,-

15 000
60
100
200
430

000,000,000,000,000,-

150 000,300
5 000
250
1 500

000,000,000,000,22 990 000,-

200 000,150 000,60 000,-
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Celkem

410 000,-

Muzeum
Výstavní vybavení
Přístup Sulanův statek – umístění kamery
Celkem
ZŠ
Lapol (na tuky) na kanalizaci ze ŠJ
Střecha tělocvičny
Rekonstrukce cvičné kuchyně, dílen – podíl
dotace + stavební úpravy bez dotace
Celkem

100 000,30 000,130 000,-

100 000,6 000 000,1 300 000,7 400 000,-

MŠ
Údržba objektů
Úprava systému vstupů
Celkem

50 000,85 000,-

SDH
Opravy a údržba
Služby (servis, STK)
Celkem

25 000,40 000,-

DPS
Opravy a údržba
Výměna oleje ve výtahu
Oprava povrchu balkonu bytu v DPS
Celkem

50 000,50 000,80 000,-

135 000,-

65 000,-

180 000,-

Pohřebnictví
Úpravy prostranství
Oprava hřbitovní zdi a prostranství
Celkem

20 000,500 000,520 000,-

CELKEM

41 185 000,Hana Floriánová
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Rozpočet města Kladruby na rok 2020 – příjmová část
POLOŽKY
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1333
1334
1341
1343
1344
1345
1356
1361
1381
1511
4112
4121
1012
1039
2115
3111
3113
3314
3315
3319
3612
3613
3632
3636
3639
3722
4351
6171
6310
6330

NÁZEV
Daň z příjmů FO
Daň z příjmů FO ze sam. výd. čin.
Daň FO vybíraná srážkou
Daň z příjmů PO
Daň z příjmů PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Za ukládání odpadu
Za odnětí zem. půdy
Poplatek ze psů
Za užívání veřej. prostr.
Poplatek ze vstupného
Poplatek z ubytovací kapacity
Příjmy z úhrad z dob. prostoru
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
NI transfer od KÚ
OÚ Benešovice za SDH
Stanování
Lesní hospodářství
Úspora energie a obn. zdrojů
Mateřská škola
Základní škola
Knihovna
Muzeum
Kultura
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Územní rozvoj – pozemky
Komun. služby a uzemní rozvoj
Odpadové hospodářství
Domovy – penziony pro star. obč.
Všeobecná správa
Příjmy z úroků
Převody vlast. fondům
CELKEM

23

5 900
150
600
4 500
600
12 000
3 000
10
31
37
1
1
33
45
160
1 300
639
10

000
000
000
000
000
000
000
000
900
000
000
000
000
000
000
000
200
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

5 000 Kč
232 934 Kč
200 000 Kč
128 700 Kč
297 300 Kč
1 000 Kč
120 000 Kč
50 000 Kč
4 427 000 Kč
800 000 Kč
31 500 Kč
798 500 Kč
255 000 Kč
150 000 Kč
1 310 900 Kč
10 823 000 Kč
15 000 Kč
150 000 Kč
48 813 934 Kč
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Rozpočet města Kladruby na rok 2020 – výdajová část
POLOŽKY
2115
2212
2219
2292
2310
2321
2341
3111
3113
3314
3315
3319
3392
3522
3612
3613
3631
3632
3636
3639
3722
3725
3745
4351
5512
6112
6171
6330
6399

NÁZEV
FVE
Komunikace
Doprava a pozemní komunikace
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Kanalizace a odpad. voda
Rybníky
Mateřská škola
rek. MŠ
Základní škola
rek. ZŠ
Knihovny
Muzeum
vyb. + expozice
SPOZ org. 3300 + KHLK
Členské příspěvky sdružení
Podpora nemocnice
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní rozvoj – pozemky
Technické služby org.
Odpadové hospodářství
Kompostárna
Veřejná zeleň
Domovy – penziony pro star. obč.
SDH
Zastupitelstvo obce
Všeobecná správa
Převody vlast. fondům
Ostatní fin. operace
CELKEM

25 000 Kč
1 320 000 Kč
6 270 000 Kč
88 990 Kč
565 000 Kč
900 000 Kč
1 720 000 Kč
884 596 Kč
285 000 Kč
2 099 316 Kč
7 650 000 Kč
111 900 Kč
2 973 500 Kč
130 000 Kč
365 000 Kč
135 080 Kč
20 000 Kč
4 530 000 Kč
6 261 000 Kč
895 000 Kč
520 000 Kč
15 070 000 Kč
2 423 200 Kč
750 000 Kč
50 000 Kč
550 000 Kč
1 107 000 Kč
228 000 Kč
2 460 000 Kč
5 948 600 Kč
150 000 Kč
1 000 000 Kč
67 486 182 Kč

Rozpočet je schodkový.
Schodek bude uhrazen z úspor minulých let.
Miroslava Škorvánková
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Termíny svozů směsného komunálního odpadu v Kladrubech
a spádových obcí Láz, Vrbice, Milevo, Brod, Tuněchody
(rok 2020 – den výsypu středa)
svoz standard

svoz 1x
měsíčně
(poslední
středa
v měsíci)

říjen – duben
1x týdně

svoz 1x týdně

svoz 1x za 14
dnů
(sudý týden)

leden

1., 8., 15., 22., 29.

8., 22.

1., 8., 15., 22., 29.

29.

únor

5., 12., 19., 26.

5., 19.

5., 12., 19., 26.

26.

měsíc

květen – září
1x za 14dnů
(sudý týden)

březen

4., 11., 18., 25.

4., 18.

4., 11., 18., 25.

25.

duben

1., 8., 15., 22., 29.

1., 15., 29.

1., 8., 15., 22., 29.

29.

květen

6., 13., 20., 27.

13., 27.

13., 27.

27.

3., 10., 17., 24.

10., 24.

10., 24.

24.

1., 8., 15., 22., 29.

8., 22.

8., 22.

29.

červen
červenec
srpen

5., 12., 19., 26.

5., 19.

5., 19.

26.

září

2., 9., 16., 23., 30.

2., 16., 30.

2., 16., 30.

30.

říjen

7., 14., 21., 28.

4., 18.

7., 14., 21., 28.

28.

listopad

4., 11., 18., 25.

11., 25.

4., 11., 18., 25.

25.

prosinec

2., 9., 16., 23., 30.

9., 23.

2., 9., 16., 23., 30.

30.

Upozornění: Nádoba musí být v den výsypu přistavena v 6:00 hodin.
Václava Tichá
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Obecně závazné vyhlášky
Zastupitelstvo města vydává nové obecně závazné vyhlášky s platností
od 1. 1. 2020. Největší změnou je výše poplatků ze psů.
Sazba poplatku za kalendářní rok činí:
a) za prvního psa v Kladrubech v rodinném domě …………………….. 200,- Kč
b) za prvního psa v Kladrubech v domě s více než 4 byty ……………. 800,- Kč
c) za prvního psa v Lázu, Vrbicích, Brodu, Tuněchodech, Milevě …. 100,- Kč
d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle
písm. a) tohoto ustanovení ………………………………………………. 300,- Kč
e) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle
písm. b) tohoto ustanovení ………………………………………………. 1000,- Kč
f) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba podle
písm. c) tohoto ustanovení……………………………………………….. 200,- Kč
g) za prvního psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu
anebo poživatel sirotčího důchodu …………………………………… 50,- Kč
h) za druhého psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního,
vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu
anebo poživatel sirotčího důchodu ……………………………………… 100,- Kč
i) za prvního psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let ……………… 50,- Kč
j) za druhého psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let …………….. 100,- Kč
Kateřina Hlinková

Termíny svateb na rok 2020





leden
únor
březen
duben




květen
červen



červenec



srpen



září





říjen
listopad
prosinec
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18. 1. 2020
22. 2. 2020
21. 3. 2020
11. 4. 2020
25. 4. 2020
23. 5. 2020
6. 6. 2020
20. 6. 2020
11. 7. 2020
25. 7. 2020
8. 8. 2020
29. 8. 2020
5. 9. 2020
19. 9. 2020
17. 10. 2020
21. 11. 2020
12. 12. 2020
Miroslava Škorvánková
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Od 15. 12. 2019 je linka 490600 ukončena na Borech

.
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Základní škola informuje:
Střípky ze ZŠ…


1. 11. Halloweenská diskotéka v tělocvičně byla přehlídkou všech možných
monster, čarodějnic, černokněžníků a někdy i obtížně identifikovatelných
masek. S přípravou diskotéky si dali velkou práci deváťáci a i jejich
zásluhou si všichni náležitě užili dvě hodiny plné hudby, tance a soutěží 



4. 11. Žáci 1. a 2. třídy navštívili výukový program v plzeňské ZOO…



Téhož dne se ve škole konal i workshop zaměřený na získávání poznatků
z biologie…



5. 11. V Tachově se konala každoroční Burza škol, která má pomoci
vycházejícím žákům v rozhodování při výběru středních škol nebo učebních
oborů. Z naší školy se zúčastnili žáci devátého ročníku…



6. 11. byl připraven další výukový program v ZOO Plzeň pro třeťáky
a čtvrťáky, 12. 11. pak pro žáky 5. a 6. třídy…



15. 11. navštívili deváťáci v rámci exkurze KERMI Stříbro…



18. 11. další z workshopů, tentokrát o zajímavostech z fyziky…



26. a 29. 11. navštívili žáci 1. stupně Environmentální centrum Krsy, které
nabízí výukové programy z oblasti ekologie, počasí, vesmíru, lidského těla apod.



2. 12. Z tradičních vánočních dílniček vzešla spousta krásných dekorací
pro adventní a vánoční čas, které určitě ocení kupující na Mikulášském
trhu. Výtěžek je opět určen na podporu vzdělání keňské dívky Muthiny…



6. 12. šla výuka ve škole stranou, protože… no, přece Mikuláš, čert a anděl
nadělovali ve třídách a po velké přestávce i na Čertovské diskotéce v tělocvičně 
Vánoce a s nimi i toužebně očekávané prázdniny se nezadržitelně blížííííí…



7. 12. Mikulášský Open Cup v boulderingu mládeže /sportovní lezení
na umělé horolezecké stěně bez jištění/ pořádal horolezecký klub Skoba
a DDM ve Stříbře…



10. 12. vyjeli sedmáci do plzeňské Techmanie, 16. 12. pak druháci a 17. 12.
osmáci. Výukové programy a 3D filmy jsou u žáků i učitelů velmi oblíbené…



11. 12. zavítalo do školní tělocvičny divadlo Řimbaba s pohádkou „Ledová
královna“…



12. 12. se ve Stříbře konal Adventní koncert partnerských českých
a německých škol, na kterém vystoupily pěvecké sbory ze ZŠ Mánesova
Stříbro a ZŠ Kladruby a za německou stranu žáci a učitelé z GS a MS
Altenstadt a MS Neustadt…
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13. 12. dostaly děti z prvního stupně první vánoční dárek v podobě filmového
představení „Lví král“ v kině Slavia ve Stříbře. 16. 12. pak následoval
„Hodinářův učeň“ pro 6. a 7. třídu a „Spiderman“ pro osmičku a devítku.



13. 12. zazpívaly děti z druhého stupně seniorům v DPS Kladruby…



17. 12. se setkali současní i bývalí zaměstnanci na předvánočním posezení
ve školní jídelně…



20. 12. Ranní zpívání u stromečku každoročně zahajuje poslední školní den
před vánočními prázdninami a stejně tomu bylo i letos…
Krásné Vánoce!
PS: „Hejbni kostrou“ již 27. 12. od 13 – 16 hod. v tělocvičně školy. Cvičební
úbor a obuv s sebou – jedna z mála příležitostí vysportovat vánoční
a povánoční nespálené kalorie ;-)
Pavel Nový

Halloweenské disko
V pátek 1. 11. jsme pořádali halloweenskou diskotéku, připravovali jsme se
na ni celkem dlouho, zapojila se celá třída. Když jsme v pátek přišli do školy,
běželi jsme rychle do tělocvičny, abychom vše připravili. Když byla výzdoba
hotová, šli jsme si udělat masky a obléct kostýmy. Nám holkám to trvalo trochu
déle, než jsme si dokonale udělaly tržné rány atd. Příprava nám zabrala první dvě hodiny.
Když skončila velká přestávka, schovali jsme se do šatny u tělocvičny
a čekali jsme, než přijdou všechny třídy. Když se žáci usadili, vešli jsme
do tělocvičny, párkrát prošli kolem tělocvičny a trochu strašili a děsili…
Po našem příchodu přišli žáci sedmé třídy s krátkou scénkou, trochu nám to
vadilo, ale přežili jsme to. Následovaly hry, písničky a také výběr „nej“ masek.
Kostým měli i někteří učitelé a skoro všichni žáci.
Po 3 hodinách jsme skončili, dost nás bylo vyčerpaných z nošení kostýmů
a připravování soutěží. Potom jsme začali uklízet, sundali jsme výzdobu, uklidili
lavičky, začali sundávat strašidelné kostýmy a masky. Konečně jsme zavřeli dveře
tělocvičny a mohli jít na obědy a potom pádili domů. Moooc jsme si to užili.
Klára Budínová, IX.
Exkurze KERMI
Dne 15. 11. se 9. třída ZŠ Kladruby vydala podívat do KERMI ve Stříbře.
Sraz byl na autobusovém nádraží ve Stříbře a následně se i s panem učitelem
odcházelo směrem ke KERMI. Tam nás čekali dva milí pánové, kteří nás
prováděli. Prošli jsme jednotlivé haly a pozorovali celou výrobu radiátorů. Když
byly případné otázky, tak nám vše ochotně zodpověděli. Když jsme vše prošli
a nebyly už ani žádné otázky, byl čas odejít.
Aneta Žižková, IX.
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Burza škol
V úterý 5. 11. se žáci 9. třídy s panem učitelem Cvrkem vydali do Tachova
na burzu škol. Vše se konalo v kině Mže. Byly zde školy hlavně z Plzeňského
kraje, ale i Karlovarského a Jihočeského. Byly zde stánky, ve kterých asistovali
žáci s učiteli, a mohli jsme si zkusit, co se ve škole budeme učit. Například
ozdobit si perníček, resuscitovat člověka, ovládat robota nebo dron, ale také
jsme se mohli nechat zkrášlit od studentek studujících kadeřnictví. Poté zde byl
připravený program, při kterém se představily některé školy, např. střední
vojenská, Střední odborné učiliště Planá, Bezpečnostně právní akademie Plzeň
a další. Program pokračoval až do 17. hodiny odpolední.
Hana Duspivová, IX.
Výrobní den
V pondělí 2. 12. jsme měli na druhém stupni výrobní den. Byli jsme
namíchaní do 5 skupin. Každou skupinu měl na starosti jeden učitel. Vyráběly
se různé dekorace, jako např. věnce, adventní svícny, svíčky, stromy z těstovin,
vánoční skřítci a mnoho dalších, které se pak prodávaly na trzích na náměstí.
Získané peníze poputují naší adoptované Muthině z Afriky.
Isabela Igerská, IX.
Čerti ve škole
V pátek 6. 12. přišli do školy čerti, měli strašidelné a hrůzostrašné masky
a obleky. Obešli třídy a žáci, kteří zlobili, odcházeli s čerty do pekla. Zdálo se, že
ve škole je hrozně moc zlobivých žáků, jen tak tak to totiž čerti stihli obejít
do konce 2. hodiny. Po velké přestávce se pokračovalo diskotékou, kde se líbilo
všem čertům, čerticím i andělům. Diskotéku uváděl Mikuláš Martin, žáci mohli
vyhrát za nejlepší masku perníčky od paní Blažkové, za což jí děkujeme.
Myslím, že si to naše devítka užila.
Jan Voják, IX
Mikulášské trhy
V sobotu 7. prosince probíhaly
na náměstí v Kladrubech, stejně
jako každý rok, Mikulášské trhy.
V našem
stánku
se prodávaly
výrobky, které jsme vyráběli při výrobním dnu a hodinách výtvarné
výchovy.
Žáci
prodávali
po několika
skupinách, první skupina začínala
FOTO: Prodej ZŠ na Mikulášských trzích
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už kolem 7:15, aby se stihlo vše připravit a nachystal se stánek. Byla tam
s námi tradičně paní učitelka Dusíková a přišly pomoct i paní učitelky Nová
a Havránková. Počasí se sice moc nevydařilo, ale přesto přišla spousta lidí
a skoro všechno zboží se prodalo. Ráno byla dokonce u našeho stánku i fronta!
Součástí našeho stánku byly i věci přímo z Afriky – zvířátka a misky
z mastku nebo třeba keňská káva a čaj…
Byla tam i spousta dalších stánků s hezkými věcmi, také občerstvení
a možnost zakoupit si nějaký teplý nápoj. Hrálo se i zpívalo. Trhy končily kolem
12:00 hodin.
Barbora Budínová, IX.

Mateřská škola informuje:
Zimní pohádka v MŠ
V pondělí 11. 11. 2019 nás navštívilo divadlo Kolem
se svou Zimní pohádkou.
V pohádce se děti seznámily s trošku neposedným
čertíkem, kterého se nebály. Neuměl totiž vůbec strašit
a ze všeho byl vykulený. Koťata, Sluníčka a Broučci
s Beruškami pomohli pasáčkovi Jankovi hledat
ztracenou ovečku a obnovit přátelství mezi Jankem a popleteným čertíkem. Vše
dobře dopadlo, ovečka se našla, čertík sice nestrašil, ale byl šťastný a spokojený
a děti ho měly rády.
Společně jsme si zazpívali a také se navnadili na nadcházející adventní čas.
Těšíme se na další představení divadla Kolem, které nás navštíví na jaře.
Petra Kertysová, Šárka Ježová

FOTO: Divadelní představení Zimní pohádka
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U Sluníček se tvořilo
V listopadu se, jako každý rok, u Sluníček sešli rodiče a společně s dětmi
vyráběli vánoční dekorace. Letos jsme se pustili do andělů a hned ve dvou
variantách. Šikovné prstíky dětí, maminek a tatínků kmitaly při motání
bambulek z vlny a stříhání křídel z vlnité lepenky. Nezahálely ani ruce babičky
a dědečka naší Šárinky a Barušky, společně si ozdobili anděla z větší papírové
role a vánočního papíru.
Ze všech výrobků jsme si udělali malou výstavu a společně si anděly
prohlédli. Po práci nás čekalo i výborné pohoštění, na kterém si pochutnali malí
i velcí.
Tak zase za rok – ručičky, těšte se!
Zuzana Křížová
Čerti ve školce
Nevím, jak vy, ale my všichni ve školce jsme se na návštěvu Mikuláše,
anděla i čertů pilně připravovali. Možná to bylo i tím, že v každé třídě už bylo
peklo připravené. To asi proto, aby si pekelníci připadali jako doma. Všude se
chystala výzdoba, děti si vyráběly pořádné papírové rohy, a dokonce jsme
společně pekli i čertovské sušenky. Říkali jsme si, že když ochutnají, třeba
na nás budou vlídnější. A pak nastal ten den – 5. prosinec. Všude bylo ticho,
protože jsme pořád poslouchali, jestli už jdou. Byli čtyři. Hodný Mikuláš, co se
všech ptal, jestli někdo zlobil, krásný a usměvavý anděl a dva čerti. Ti pouštěli
hrůzu, pořád někoho chtěli s sebou do pekla, že mají ještě v pytli místo. To bylo
něco. To víte, že jsme se báli, někdo málo, někdo víc, někdo to nepřiznal…
Čerti četli z knihy hříchů, a i když někdo trošku zlobil a byl tam napsaný,
slíbil Mikuláši, že se polepší. Čerti se zlobili, ale když ochutnali sušenky, tak
jim to ani moc nevadilo, že prý půjdou ještě jinam. Potom nám všem anděl
rozdal pořádnou nadílku.
Když jsme se druhý den všichni ve školce sešli a navštívili v jiných třídách,
tak jsme zjistili, že z naší školky tedy čerti neodnesli nikoho! Společně jsme si
o návštěvě povídali a také si řekli, co jsme všechno měli v nadílce za dobroty.
A tím chceme poděkovat kladrubským včelařkám za nádherné medové
perníčky, kladrubské cukrárně za dobroty a paní Renatě Kadlecové také za
přispění do nadílky.
Abychom nezapomněli, představte si, že čerti mají v pekle mobily!!! Nechali
nám na sebe číslo. Prý kdybychom potřebovali, že máme volat…
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A kdybyste si chtěli upéct sušenky doma:
ČERTOVSKÉ SUŠENKY

7 polévkových lžic medu

180 g másla

240 g hladké špaldové mouky

2 čajové lžičky kypřícího prášku
Lenka Jandíková, Eva Pomyjová

FOTO: Mikuláš, anděl a čerti u Berušek a Broučků

Zprávičky ze školičky:


Nastal adventní čas, a tak se z mateřské školy ozývá zpěv koled a vánočních
písní a básniček.



Vyrábíme vánoční dárečky, přání. Zdobíme interiér školy, užíváme si
předvánoční atmosféry a společně se těšíme…
Pavlína Tvrzová
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ZUŠ informuje:
Vánoce v ZUŠ
Protože hudba k Vánocům neodmyslitelně patří, tak i žáci hudební školy
nacvičili plno krásných vánočních melodií, aby zpříjemnili svým blízkým i všem
ostatním posluchačům čas adventní.
První velkou akcí bylo rozsvícení vánočního stromečku v Kladrubech
na náměstí. O první adventní neděli vyšel lampionový průvod od školy
k náměstí, při kterém děti se svými rodiči donesly světýlka ke stromečku, který
se potom slavnostně rozsvítil. V počtu téměř 30 dětí zněly koledy s doprovodem
nejrůznějších hudebních nástrojů po celém náměstí opravdu úžasně. Děti
potom dostaly drobné dárky od MěÚ a regionálního muzea. Vystoupení dětí
ocenilo zaplněné náměstí zaslouženým potleskem. Všichni, kdo přišli, se pak
mohli občerstvit a zahřát horkými nápoji.
Při rozsvícení vánočního stromečku hráli žáci ZUŠ i v Kostelci.
Na Vánočním koncertě ZUŠ v sále muzea zahráli žáci na nástroj, na který
se v hudební škole učí. Zahráli sólově i v komorních seskupeních. Malí
hudebníci tak vytvořili příjemnou vánoční atmosféru.
S koledami a vánočními písněmi vystoupili žáci ZUŠ na náměstí
v Kladrubech při akci Vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň.
Několik let jsme vystupovali při této akci ve Stříbře, a tak jsme se letos
domluvili s Regionálním muzeem Kladrubska na uspořádání akce v Kladrubech.
Letos tedy poprvé si i Kladrubští mohli zazpívat dvě nejznámější české koledy s
několikatisícovým sborem pomocí přímého přenosu Českého rozhlasu.
Den před Štědrým dnem už tradičně zpíváme koledy v Kostelci
u stromečku.
Vánoční koncert Cavally
Již se stalo tradicí, že poslední adventní neděli pořádá hudební soubor
Cavalla koncert vánoční hudby v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Mladí muzikanti zahráli krásné vánoční melodie, mladší děti ze ZUŠ pak
vytvořily živý betlém. Jako host letos vystupovala francouzská zpěvačka Eva
Cendors. Téma letošního koncertu totiž bylo Vánoce v Evropě, takže kromě
francouzských písní, které Eva Cendors zazpívala a zahrála na kytaru, si mohli
posluchači poslechnout i koledy z Polska, Rakouska, Slovenska, Norska, Itálie.
Zpíval pěvecký sbor Cantus.
Advent Cavally Canor
Kapela Cavalla Canor vystupovala o adventu v rotundě ve Starém Plzenci,
na hradě Rýzmberk u Kdyně… Všude přinášela dobrou náladu svými
rozvernými písněmi, kterými zahřáli posluchače v mrazivém počasí.
Stanislava Šmahelová
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Regionální muzeum Kladrubska informuje:
V recepci RMK




V muzeu si můžete zakoupit kalendář na rok 2020.
Návštěvníci muzea si mohou koupit nově pokřtěnou
knihu pana Jiřího Čechury Historie Norimberské
a Řezenské cesty na území Západních Čech.
Všechny milovníky hornictví a mineralogie zveme
na probíhající výstavu Kladrubský rudný revír v sále
muzea, která zde bude do konce ledna 2020.
kolektiv muzea

Přednáška Zlatá stezka – Nejstarší osídlení Kladrubska
V sále Regionálního muzea Kladrubska proběhla 26. 11. 2019 druhá
přednáška z cyklu Zlatá stezka. Pan Jiří Čechura tentokrát vyprávěl o počátcích
písemně doloženého osídlení a přednesl své poznatky i o slovanských kmenech,
které byly provázány se stezkou, jež procházela naší oblastí. Také povyprávěl
o podivné odmlce v osídlení, která snad mohla být zapříčiněna zánikem
a vypálením okolních osad. Sám přednášející však varoval, že čím více
se noříme do hlubší a starší historie, tím více se objevují slůvka „možná“, „ale“
a „pravděpodobně“. Bez nichž bychom však nemohli poodhalovat naši minulost.
Po poutavé přednášce následovala krátká diskuze, všichni přítomní
se rozešli s vidinou další přednášky, která bude následovat v příštím roce,
pokud to panu Čechurovi zdraví dovolí.
Všichni Vám, pane Čechuro, za muzeum a vedení města přejeme pevné
zdraví do dalšího roku.
Jiří Šmahel
Vernisáž výstavy Rudný revír Kladrubska
V pátek 29. 11. 2019 proběhla vernisáž výstavy minerálů a rudy Kladrub
a nejbližšího okolí. Petr Osvald, který v sále Regionálního muzea Kladrubska
expozici přichystal, pohovořil o hornictví v okolí a popsal exponáty ze svých
sbírek Stříbrského muzea Duchmaus. Zahájení obohatila skladbami na klávesy
Isabela Igerská ze ZUŠ Kladruby. Někteří zájemci se pana Osvalda ptali
na detaily ohledně minerálů v okolí a někteří dokonce přinesli své nálezy, aby
zjistili jejich původ. Výstava potrvá do konce ledna a bude zakončena
přednáškou o geologii Kladrubska.
Jiří Šmahel
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Hasičské okénko:
Vážení spoluobčané,
v každém vydání Zpravodaje Vás pravidelně informujeme o dění ve sboru.
Máme před sebou konec roku a začneme malým ohlédnutím: v únoru jsme
zakončili plesovou sezonu Hasičským plesem, na jaře následovalo stavění
a kácení máje a spolupráce na Dětském dni a na Ahoj prázdninách.
Děti si oblíbily i hasičský kroužek a velice je povzbudil výsledek v Tachovské
lize v požárním útoku, kde skončily na skvělém 5. místě. A tím se dostáváme
k soutěžnímu družstvu mužů, kteří skončili na 2. místě.
Od minulého čísla měla výjezdová jednotka celkem 2 výjezdy: 24. 11. –
požár nízké budovy Stříbro a 27. 11. – požár nízké budovy Stříbro.
Nyní se dostáváme k nejzajímavějšímu tématu, a to Hasičskému plesu,
který se koná 15. 2. 2020 v kulturním domě v Kladrubech. Předprodej
vstupenek bude zahájen 6. 2. 2020 v 7:00 v sekretariátu Městského úřadu
v Kladrubech a bude probíhat do vyprodání, cena vstupenky je 150,- Kč
a kapacita sálu je omezena. K poslechu a tanci zahraje AMATI BAND.
V závěru bychom chtěli poděkovat všem členům i nečlenům, kteří se zapojili
do činnosti sboru, Městskému úřadu v Kladrubech za podporu a spolupráci,
všem sponzorům a největší dík patří Vám, našim spoluobčanům. Doufáme, že
i v roce 2020 s námi strávíte nezapomenutelné chvíle.
Martin Větrovec

FOTO: Část výjezdové jednotky navštívila kolegy 7. 12. na letišti v Praze
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Příspěvek na čističky
Zastupitelstvo
města
schválilo
na
svém
prosincovém
jednání
příspěvek
na
budování
moderních čistíren odpadních vod. Žádat o ně mohou
obyvatelé malých obcí, tedy Brodu, Mileva, Lázu,
Tuněchod a Vrbic, kde se domy nedají napojit
na centrální ČOV. Dlouhodobě jsem se k této variantě
přikláněl, protože odpadní vody jsou v malých obcích
obecně problémem. V poslední době také často slyšíme o suchu a nedostatku
vody. Proto je podmínkou 30 tisícového finančního příspěvku nejen zrušení
zastaralé jímky, ale také pořízení akumulační nádrže na odpadní vodu. Věřím,
že obyvatelé zmíněných vesnic této možnosti využijí a posuneme v kvalitě života
na venkově zase o kousek dál.
David Blažek

Ohlédnutí za Martinskou slavností
V sobotu 9. 11. jsme se v Kladrubech opět setkali se svatým Martinem
a jeho doprovodem. Večer byl zahájen stínovým divadlem, které si pro malé
i velké účastníky připravily děti z tvořivého kroužku. Děti si tímto zaslouží
velkou pochvalu. Bylo kouzelné poslouchat, jak se navzájem hlídají, kdo má
právě být se svou loutkou na scéně a kterou postavičku je naopak potřeba
schovat do tmy. Po představení jsme se rozdělili do několika skupin a vydali se
do tmavých kladrubských uliček. Naštěstí jsme byli vybaveni lucerničkami,
a tak jsme se nemuseli ničeho bát. Po cestě nás čekalo několik mnichů, kteří
pro nás měli připravenou martinskou otázku a za správnou odpověď nám dali
korálek s písmenem. Všem dětem se podařilo získat všech šest korálků. Ty jsme
na konci cesty navlékli na provázek a vznikl nám tak náramek s nápisem
MARTIN. Ten, kdo měl náramek, se pak mohl setkat s Martinem, jeho koníkem
a mnichy, kteří ho doprovázeli. Martin dětem jako každý rok rozdal rohlíčky
a s příslibem opětovného setkání v příštím roce se s námi rozloučil.
Z mého pohledu se akce hezky vydařila a věřím, že byli spokojeni všichni,
kdo v tento podvečer na Sulanův statek zavítali.
Chtěla bych tímto poděkovat kladrubské cukrárně za výborné rohlíčky,
panu Krausovi za obstarání koně a svatého Martina, muzeu a městu Kladruby
za finanční a organizační podporu, osmákům a deváťákům z naší školy
za ztvárnění mnichů a samozřejmě všem, kdo mi pomohli akci vymyslet
a připravit.
Už teď začínám přemýšlet, jak bude vypadat slavnost v roce 2020, a těším
se, že se opět všichni sejdeme.
Petra Čechurová
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Lázečtí rozsvítili vánoční strom
Na lázecké návsi se poslední listopadovou sobotu rozsvítil vánoční strom.
Světelné řetězy, na které přispělo město Kladruby, vystačily i na dozdobení
vedle stojící pergoly. Děti si přinesly vlastnoručně vyráběné ozdoby, které si
na smrček pověsily. V chladném počasí byl pro zahřání připravený dětský
i dospělácký punč a k zakousnutí sladké pečivo. Obyvatelé Lázu si pochvalovali,
že mají další příležitost se sejít, popovídat si a navíc si zkrášlit obec, ve které
žijí.
David Blažek

FOTO: Rozsvěcení vánočního stromu v Lázu
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Slovo opozice:
Vážení spoluobčané,
na posledním letošním zastupitelstvu byl schválen plán rozvoje a rozpočet
na rok 2020. Opoziční zastupitelé se rozhodli rozpočet podpořit. Máme sice
velké výhrady, protože schodek rozpočtu 18 milionů, hrazený z úspor minulých
let, je velmi vysoký. Úspory se totiž velice těžce tvoří, ale velice snadno utrácejí.
Vzhledem k tomu, že v dohledné době končí životnost skládky a s tím spojené
nemalé příjmy do rozpočtu města, mělo by být postupováno při tvorbě rozpočtu
hospodárněji. Dalším důvodem výhrad rozpočtu bylo také to, že rozpočet je
nejen nehospodárný, ale také značně nerealistický.
Dalším bodem posledního letošního zastupitelstva bylo přijetí vyhlášek
o poplatcích. V minulosti totiž poplatky mohly být upraveny v jedné vyhlášce,
což od změny zákona nelze. Otázky vzbuzuje vyhláška o poplatku z ubytovací
kapacity, na jejímž základě bude vybírána částka od těch, kteří ubytovávají. Je
totiž jasné, že tato vyhláška postihne ty, kteří poskytují ubytování legálně,
a na ty, kteří ubytovávají tzv. na černo, nikdy nemůže dosáhnout. Pravdou je,
že tento poplatek byl zakotven i v minulosti. Nikdy se však nevybíral, právě
z výše uvedených důvodů. Velice mne tedy překvapilo, že jej navrhli ti, kteří jej
v minulosti tolik kritizovali.
Rok 2019 se chýlí ke konci. Nové vedení města (i když už uběhl celý rok,
myslím, že pojem je stále na místě) v něm podniklo některé kroky, které nelze
pochopit a akceptovat. Jedná se třeba o personální otázky. Velmi zvláštním
krokem bylo odvolání ředitele Regionálního muzea Kladrubska, a to zcela bez
důvodu. Jedinou výtkou, kterou od nového vedení slyšel v době svého
„ředitelování“ bylo, že pořádá v muzeu příliš mnoho akcí (opravdu nebyl
pochválen, že dokáže díky svým kontaktům zajistit přednášky renomovaných
odborníků, a to s minimem nákladů), a že výstava o Benediktinech je v muzeu
příliš dlouho (v té době tam byla dva měsíce a nahrazena jinou výstavou byla
teď v prosinci, tedy po roce…). Opravdu zděšena jsem pak byla, když jsem se
v usneseních z rady dozvěděla, že ředitelce základní školy nebyla přiznána
nenároková část mzdy z důvodu, že byla delší dobu nemocná (namísto toho,
aby byla pochválena a oceněna, že i přes svoji nemoc do školy stále docházela
a chod školy vůbec nebyl narušen). Rozvázání pracovního poměru
s dlouholetou zaměstnankyní chvíli před důchodem v souvislosti s transformací
Kladrubských lesů je jen takovou třešničkou na dortu. Je vidět, že vážit si lidí,
kteří pro Kladruby pracují, už se nenosí.
Vážení spoluobčané, také jako opoziční zastupitelka
bych Vám všem ráda popřála krásné prožití Vánoc,
a do roku 2020 jen to nejlepší.
Svatava Štěrbová
opoziční zastupitelka
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HISTORIE
Jak se přijímalo ke studiu v roce 1943
Vážení čtenáři Zpravodaje, dovolte mně, abych svoje pravidelné příspěvky
z historie Kladrub dnes zaměnil za svoji osobní vzpomínku, jak těžké bylo
ve válce vybojovat si vstup ke studiu na gymnáziu.
Bylo to v období nejhorších válečných let, někdy v dubnu roku 1943.
Navštěvoval jsem vesnickou dvojtřídku v obci vzdálené asi 15 km od Plzně. Moje
maminka si tehdy přečetla v jediném plzeňském deníku Nová doba, který jsme
doma odebírali, oznámení plzeňského gymnázia na Mikulášském náměstí, že
podle nových směrnic budou přijímat v novém školním roce 1943/ 44
do 1. ročníku ke studiu už desetileté žáky ze 4. ročníku, ale že tento rok ještě
mohou přijmout i žáky 5. ročníku podle dosud platných pravidel. Článek
vystřihla a po mně poslala mému panu učiteli. To ona dělala vždycky i s jinými
zprávami, protože mnoho rodin noviny neodebíralo. Neměla naprosto žádný
úmysl vztahovat tuto zprávu ke mně, i když jsem ve čtvrtém ročníku zrovna byl
a na vysvědčení jsem měl stále samé jedničky. Ale pan učitel myslel, že posílá
výstřižek kvůli mně. Zeptal se: „Ty bys chtěl jít studovat na gymnázium?“ a já
jsem řekl, že nevím. Ale on to vzal jako hotovou věc, jako že to chtějí rodiče. Já
jsem pak tedy přemluvil i svého kamaráda Jardu, aby šel také. Tak jsme pak
oba chodili na pravidelné a placené doučování k našemu panu učitelovi. Určitě
jsme tím hodně získali, to se jinde nedělalo, a pokud ano, tak za vysoké částky
za každou hodinu. Ale protože nebylo jisté, zda zkoušky uděláme, museli nás
rodiče přihlásit i na měšťanku, která se tehdy nazývala hlavní školou. Tam se
s námi oběma hlásil ještě i další chlapec z naší školy.
Pak už jsem začal myslet na rychle se přibližující zkoušky. Z gymnázia
přišel ještě v červnu příkaz opatřit si k nim křestní list a také křestní listy obou
rodičů, aby se vyloučil židovský původ. Z gymnázia doporučovali také rodičům,
aby budoucího adepta o studium přihlásili k tak zvané psychotechnické
zkoušce. Doporučení připomínalo, že tato zkouška není sice povinná, ale bude
k ní přihlíženo u přijímacího řízení. Pochopitelně, že u této nepovinné zkoušky,
konané ještě na konci června, se sešlo několik desítek malých zájemců
o studium se svými rodiči. I já jsem se do Plzně vypravil se svou maminkou.
Mně se kupodivu zkouška líbila, i když jsme se nikdo z nás nikdy nedozvěděli
její výsledky. Zkouškové testy byly pestré a psali jsme je až do pozdního
odpoledne. Museli jsme třeba vyškrtávat v určeném čase písmeno „a“
z nějakého textu, po dobu, než zazněl gong. Řešili jsme řadu matematických
a logických slovních úloh, počínaje lehkými se stupňovanou obtížností. To si
pamatuji, že jsem přivítal a zřejmě jsem i v této části uspěl. Zkoušela se
i němčina, kromě jiného jsme měli zpaměti napsat slova německé hymny,
tuším, že to stačilo foneticky, bez ohledu na pravopis. Byly tam dlouhé sloupce
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čísel s úkoly na všechny početní výkony. Řešili jsme i sestavování obrazců
z několika schematických nákresů, zkrátka něco podobného, jako jsou dnešní
testy ke zjišťování IQ osobnosti. Zkoušející psycholog, starší pán v černém
plášti, byl velice příjemný, na nikoho nekřičel, na nikoho se nezlobil. Já si
pamatuji jeho podobu dodnes, ale jméno už ne.
Někdy, hned začátkem července přijel k nám do obce na jízdním kole ředitel
oné hlavní školy z Plzně, jehož brada byla „ozdobena“ tehdy málo obvyklým,
dlouhým plnovousem. Později jsme se dozvěděli, že mu žáci říkají „fousaté
nebezpečí“. Prvně se zastavil u rodičů kamaráda Jardy, kteří vlastnili docela
velký statek, a vymlouval jim přihlášku jejich syna do gymnázia, že prý „na to
nemá“. Musím říci, že po dlouhé rozpravě uspěl, a hlavně si od nich odvážel
plnou tašku různých nedostatkových potravin. To byl asi důvod jeho
rozmlouvání, protože Jardova návštěva té jeho hlavní školy slibovala pro něho
přísun aprovizací, ve válečné době jen těžko dosažitelných. Také k nám zavítal,
ale můj tatínek byl jen obyčejným venkovským ševcem. Proto u nás „vyfasoval“
jen tašku právě dozrávajících raných hrušek žitavek a přemlouval jen chvilku.
Rodinu třetího přihlášeného vůbec nenavštívil. Co by mohl dostat od bodrého
škodováckého dělníka?
Pak, někdy po půlce července, přišel termín zkoušek do hlavní školy, tedy
do měšťanky, jak se ještě stále postaru říkalo. Sešlo se nás tam několik desítek,
samí chlapci. Zkouška nebyla vůbec těžká, na rozdíl od té psychotechnické.
Moc si z ní nepamatuji a ani mne kupodivu nepřekvapilo, když jsem se
dozvěděl, že jsem se v ní umístil z takového množství zájemců na společném
1. a 2. místě. Přijatý byl i kamarád Jarda a podmíněně i náš další spolužák
Karel. To mne asi tak trochu uklidnilo. Věděl jsem, že jsem přijat do hlavní
školy, a celý zbytek července a část srpna jsem si užíval prázdnin. Na zkoušky
do gymnázia jsem vůbec nemyslel ani jsem se na ně nepřipravoval. Pak přišla
někdy začátkem srpna pozvánka. Bylo mi divné, že máme mít cvičební úbor
a obuv. Tenkrát se cvičilo buď v „plátěnkách“ nebo se obouvaly tak zvané
cvičky. Měl jsem v tašce obojí, včetně trička na cvičení. Zkouška byla rozvržena
do tří dnů a týkala se předmětů německý jazyk, tělesná výchova, matematika
a český jazyk. Ano, tak to bylo seřazené podle důležitosti zkoušených předmětů.
Nejvíce jsem se začal obávat tělocviku, a jak se později ukázalo, oprávněně.
Co bylo námětem těch tří předmětů, už si vůbec nepamatuji. Myslím, že se
mi to tenkrát ani moc těžké nezdálo, třeba nemám pravdu. To náplň zkoušek
z tělocviku byla pro mne mnohem horší. První den jsme byli v tělocvičně, jen
v trenýrkách, svlečeni do půl těla a bosi. Byla nás tam jenom část, asi tak
dvacet, ostatní dělali nějaký jiný předmět. Něco se mi ze zkoušených
tělovýchovných prvků podařilo, asi toho až tak moc nebylo. Vím, že jsme běhali
dokola tělocvičny a skákali přes různé překážky. Součástí byl i vis na žebřinách
hlavou dolů, dokonce se mi povedl i přeskok přes kozu, i když jsem doma
neuměl přeskočit ani nízký patník u silnice. Ale nevymizí mi z paměti to, že na
bradlech jsme museli předvést cvik, tenkrát zvaný „překot“ nebo snad
„překlop“. To znamená oběma rukama se podržet madel na bradlech, nohama
odrazit od jejich podstavy a přesunout nohy nad hlavou za sebe, dotknout se
špičkami spodku bradel a vrátit do původní polohy. Tedy pro většinu kluků
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lehký cvik, ale pro mne ne. Asi měl pravdu jeden z hodnotitelů, když
poznamenal k mému výkonu: „Venkovan jsi! Ale padavka, padavka jsi. Takoví
venkovští kluci, jako jsi ty, tohle dělají přes zábradlí na mostě!“ Měl asi pravdu,
nedokázal jsem to, řekl mně to popravdě. To už německý přísedící u zkoušek,
jehož jsme museli titulovat Herr Leiter, tedy pan velitel, to zhodnotil mé
mamince jinak. Když se po zkouškách ptala jednoho z českých členů komise,
jak jsem udělal tělocvik, ozval se hned sám Herr Leiter: „Jirži Tschehura?
Neumjet koterpelec!“ Maminka si troufla špitnout. „Ale doma ho umí, i pozadu.“
Jenže bylo jí hned vysvětleno, jaký „kotrmelec“ u zkoušky byl míněn.
Druhý den, opět při zkoušce z tělocviku, z ničehož nic padl povel: „Obout,
obléci tričko, vytvořit trojstupy, půjdeme na ústavní dvůr.“ Ani přezout
do cviček jsme se pomalu nestačili, a poklusem jsme chodbou, seřazeni
do trojic, vyběhli na školní dvůr. Tam už stály uprostřed nevysoké štafle
a opodál byl položen velký, těžký míč, nazývaný též medicinbal. Stáli jsme
všichni po obvodu dvora dokola, přivázali nám, či spíše špendlíky přišpendlili,
velká čísla na trička (já ani nevím, jaké jsem měl). Potom nás seznámili česky
s naším úkolem: co nejrychleji doběhnout od plotu k tomuto míči, sebrat ho
nebo vzít tomu, kdo ho právě drží, a donést ke štaflím, na kterých stál onen
Herr Leiter. Po písknutí na píšťalu začalo hrozné strkání a několik kluků se
ocitlo na zemi. Já ne, protože jsem se moc nestrkal a snažil jsem se vyhnout
soubojům v tlačenici. To se mi pochopitelně vymstilo. Jeden z profesorů a člen
komise mě pak hodnotil mé mamince: „To víte, on tam poskakoval daleko
od hlavního boje a moc se nesnažil. Má proto špatné hodnocení.“
Také třetí den zkoušek, a to hned ráno, nás ani nepustili do budovy školy,
zjistili účast, při níž jsme se nehlásili typickým „Zde!“, ale německým „Hier!“ Asi
dvacet nebo třicet nás bylo, kteří vyrazili pěšky, opět v seřazeném útvaru. Tu
cestu jsem nikdy předtím nešel a neznal jsem to tam. Pravděpodobně to bylo
do Lobez, do tamější pískovny. Ale už jsme slyšeli hlášky od jiných, kteří tam
byli den předtím, kam se půjde a co se tam bude dít. Zastavili jsme u nějakého
nízkého křovinného porostu a nikdo nesměl z místa odejít, ani na záchod. Volali
nás po jednom a hned za okrajem toho křoviska nám nasazovali na hlavu
jakousi kuklu a studenti z vyšších ročníků nás vedli dále za ruku. To už se
tajně rozneslo, že budeme skákat do písku v pískovně. Ty, co už skočili, posílali
na opačnou stranu. Na kraji lomu, u jeho kolmé stěny, nám kuklu sejmuli
a Herr Leiter vykřikl německy nějak takto: „Spring du nach unten, in den
Sand!“ a český pomocník hned přeložil: „Máš skočit dolů. Neboj se, je tam
písek, nic se ti nemůže stát.“ Bylo to jen nějakých dva a půl metru, možná
o něco více, na dno pískovny pokryté opravdu silnou vrstvou nahrabaného
písku. Jenže já, strašný bázlivec, jsem váhal a myslím, že jsem řekl: „Já se
bojím.“ Pamatuji se, že oba dva dozírající se dost rozčílili a divili se, jak je to
možné. Herr Leiter mne popadl svýma rukama v podpaží a nemilosrdně mne
spustil dolů. Já strachy asi zakřičel, to už nevím, ale dopadl jsem měkce
do hromady písku a najednou jsem se cítil jako hrdina. Vždyť to nic nebylo
a za to leknutí to ani nestálo. Ale už bylo pozdě, měl jsem za to určitě minusové
body. Později jsem se dozvěděl, že nás takových bylo více.
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Vrátili jsme se do budovy gymnázia a tam jsme ještě něco psali, z němčiny,
češtiny i matematiky, to už si nepamatuji. Stejně jako předcházející dny. Někdy
brzy po poledni nás volali do jedné učebny, rovněž po jednom. Tam seděl, podle
mého názoru, německý lékař ještě s nějakými dalšími lidmi. Na stupínku
u tabule psala na psacím stroji mladá slečna v letních šatech s krátkými
rukávy. Místo pravé ruky měla jen pahýl nad loktem, tak si ji vždycky vybavím.
Pro desetiletého kluka to nebyl příjemný pohled. Lékař měl nějaký přístroj,
který mně přikládal různě k hlavě, krku, myslím i na tělo a ruce. Hlásil písařce
jen třeba: „A-fünf, B-sieben, C-zwei atd.“ Prohlíželi i všechny moje „papíry“, tedy
vysvědčení, křestní listy, domovský list i nějaké potvrzení o tatínkově
zaměstnání a jeho údaje z „berňáku“ o pravidelnosti placení daní. Hodnotila se,
jak jsem se později dozvěděl, barva očí, vlasů, výška krku, tvar nosu, přilehlost
uší, zuby, celkový vzrůst a nevím, co všechno ještě. Zkrátka, árijské vlastnosti.
Výhodu měli pochopitelně modroocí a blonďáci se znaky nordické či německé
rasy. Výsledky jsme se nedozvěděli, a já jsem s maminkou odjel zpátky domů.
Asi necelý týden jsme doma všichni byli jaksi srozuměni s tím, že přijat
nebudu. Mezi čekajícími rodiči prý se sice během zkoušek říkalo, že k přijetí
bude stačit 75 % výsledek u zkoušek. To jsem ještě ani neznal, co to jsou
procenta. Nevím, kde naši, už dost brzy po zkouškách, zjistili, že já jsem prý
měl celkový výsledek 84 %. Snad se to dozvěděli od pana učitele, kterému to
řekl zřejmě některý jeho známý vyučující z gymnázia. Rodičům bylo jasné, že
jsem měl problémy s tělocvikem, a to byl druhý nejdůležitější předmět
přijímaček, tak jsme moc nedoufali. Asi týden po zkouškách nám listonoš
doručil růžovou kartičku bez obálky. Byla psána v němčině a češtině a bylo v ní
potvrzeno naše očekávání. Nebyl jsem přijat s poznámkou, že se tak stalo
„z důvodů rasových“. Nic víc. Tenkrát jsem tomu ještě ani nerozuměl. Tatínek
nad tím moc nedělal nějaké závěry, jen poznamenal: „No, tak holt půjdeš
do měšťanky. Budete tam alespoň spolu s Jardou.“ To maminka byla z toho
více zarmoucená. A dále se o tom u nás nemluvilo. Jenže brzy poté, někdy
kolem 20. srpna přišlo pozvání k „náhradní zkoušce do gymnázia“. Teprve
později jsme se dozvěděli, že plzeňské gymnázium zažádalo protektorátní
ministerstvo školství a osvěty o možnost otevřít paralelní třídu prvního ročníku.
„Pozvali tě, tak to zkus“, rozhodl tatínek. Ani jsem se nijak nepřipravoval, jen
jsem se bál opět tělocviku. Ale zkouška byla tentokrát jen jednodenní, bez
tělocviku. Na výsledek a hlavně na rozhodnutí ministerstva se muselo čekat
delší dobu.
(Pokračování v příštím čísle Zpravodaje: Jak museli desetiletí studentíci
gymnázia hajlovat)
Jiří Čechura
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Zavzpomínali jsme na Petra Nováka
Dne 25. 10. 2019 se sešli všichni příznivci hudby 60. – 80. let v sále
Regionálního muzea Kladrubska. Večerem nás provedl pan Pavel Justich
a s kytarou v ruce zahrál největší hity Petra Nováka i jiných interpretů. Všichni
se velice dobře bavili. Ještě dlouho po vyhlášení poslední písně si diváci
vytleskávali další skladby. Nakonec se všichni rozešli notujíce si tu svoji
oblíbenou.
Jiří Šmahel

Ivo Jahelka zazpíval v kulturním domě
Po polovině listopadu do Kladrub zavítal „zpívající právník“ Ivo Jahelka.
Zahrál zhudebněné případy ze soudních spisů a povyprávěl, s jakými situacemi
se ve své praxi už setkal. O tom, že to byly příběhy mnohdy velice úsměvné,
svědčil smích ozývající se v celém prostoru kulturního domu. Pan Jahelka
pobavil zcela plný sál a po skončení se velice rád podepsal všem, kteří si
přinesli jeho desku. Nakonec odjížděl s pocitem příjemně stráveného večera.
Jiří Šmahel

FOTO: Zpívající právník Ivo Jahelka v kladrubském kulturním domě
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Hudba plná energie
Sál kladrubského muzea už hostil za svou existenci mnoho umělců, avšak
takový koncert, který zde 6. 12. 2019 proběhl, si budou nejen samotná
místnost, ale i všichni diváci, pamatovat ještě dlouho. Začala zde totiž své turné
po Čechách houslistka Barbora Kolářová spolu s Vojtěchem Urbanem
na violoncello a skladatelem a klavíristou, který pro ně většinu skladeb
zkomponoval a který byl nominován na cenu Grammy v roce 2018 Pascalem
Le Boeuf. Ten za svou „performance“ na jevišti sklidil údiv a výrazný potlesk byť
skrovného obecenstva. Nadšení a cit pro využití schopností a všech zvuků,
které byly schopné jejich nástroje vyloudit, sálaly z celé trojice hudebníků
a není tedy divu, že se nálada přenesla na všechny přítomné. Proto přejeme
Barboře Kolářové úspěšné pokřtění nového CD a mnoho úspěchů do budoucna.
Jiří Šmahel
Mikulášský trh
Stejně jako v předchozích letech i letos 7. 12. 2019 přinesly trhy radost
milovníkům zabijačkových specialit a těm, kteří chtěli pěkné stromky domů.
Avšak tento rok měli návštěvníci možnost při prohlížení mnoha rozdílných
stánků, mezi nimiž opět nechyběli ani žáci ZŠ Kladruby s prodejem vánočních
překrásných dekorací, se na chvíli zastavit a zaposlouchat se do líbezného
hlasu operní pěvkyně Miriam Čížkové. Hned vzápětí nastoupily na podium děti
z folklorní skupiny Máječek Nýřany pod vedením Marty Cábové a program
zakončil Jan Schimmer na klávesy. Po celou dobu se náměstím procházel
Mikuláš v doprovodu anděla a čerta, kteří obdarovávali hodné děti i dospělé.
Jiří Šmahel

Rozsvícení vánočního stromu
Jako každým rokem i letos proběhlo na náměstí rozsvícení vánočního
stromku. Na první adventní neděli 1. 12. 2019 se nejprve děti společně s rodiči
vydaly na lampiónový průvod, který vycházel v 17.30 od školy. Krásně svítící
lampionky se pomalu blížily k náměstí. Paní starostka všechny přivítala
a popřála nádherně prožitý adventní čas. Poté se slavnostně rozsvítil překrásný
stromeček. Rozzářená dětská očička a vystoupení místní ZUŠ pod vedením paní
Šmahelové ještě umocnilo předvánoční atmosféru. Zazpívali jsme si společně
několik koled, dospělí se zahřáli nějakým tím teplým vánočním nápojem a děti
čajem. Všechny děti dostaly na památku menší dáreček. Sešli jsme se v hojném
počtu a společně jsme zahájili nejkrásnější období v roce – advent.
Alena Malá
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Zveme Vás…

MŠE SVATÁ
1. ledna od 11:30, kostel sv. Jakuba

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ
V KOSTELE SV. JAKUBA
1. ledna od 17:30,
kostel sv. Jakuba na náměstí
Každý, kdo má chuť, si může poslechnout varhany,
zazpívat koledy, prohlédnout si kladrubský betlém
s Jezulátkem anebo si jen tak posedět…

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
1. ledna od 18:00, kladrubské náměstí

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
5. ledna od 12:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
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TŘI KRÁLOVÉ
6. ledna, Kladruby
Obcházejí kladrubské domácnosti…

ŽIVÁ KNIHOVNA
10. ledna od 10:00, muzeum
Beseda s dětmi na téma oblíbená kniha,
pohádkový hrdina… Výtvarná soutěž na stejné
téma a následná výstava děl.
17. 1. 2020 vyhlášení vítězů.

JŮLINKA A KOUZELNÉ RAČÍ KLEPETO
11. ledna od 14:00, kulturní dům
Premiéra nové pohádky Kladrubské divadelní společnosti.
Vstupné dobrovolné.

MUZEJNÍ KAFÍRNA
12. ledna od 14:00, sál muzea
Posezení s hudbou u kávy…
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DIVADELNÍ ROK:
PODIVUHODNÁ NOC
NA KARLŠTEJNĚ
18. ledna od 19:00, sál muzea
Představení stříbrského divadla Divoch… vstupné 50,-

VČELAŘSKÝ PLES
25. ledna od 20:00, kulturní dům
Zahraje Amati band, připraveno tradiční
medové pohoštění.

POLOLETNÍ KONCERT ZUŠ
STŘÍBRO
29. ledna od 17:00, sál muzea
Vystoupí žáci ZUŠ Stříbro pobočka Kladruby…

MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI
1. února od 15:00, kulturní dům
Tradičně s divadélkem Řimbaba…
Připraveny jsou soutěže, zábava, překvapení
a hlavně správná diskotéka.
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UČITELSKÝ PLES
7. února od 20:00, kulturní dům
Pořádá Základní škola v Kladrubech. Zahraje
kapela George band, je připraven kulturní
program.
Vstupenky v ceně 150 Kč v předprodeji v ZŠ.

HASIČSKÝ PLES
15. února od 20:00, kulturní dům
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kladruby, hraje
Amati band, předprodej vstupenek v ceně 150,- Kč
6. 2. od 7:00 na sekretariátu MěÚ.

KLUBOVÝ VEČER: GRUZIE
21. února od 18:00, sál muzea
Povídání cestovatele Dalibora Bartoše…

MASOPUST
22. února od 13:00, sraz na náměstí
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MASOPUSTNÍ TAŠKAŘICE
22. února od 19:00, kulturní dům
Tradiční akce, čeká Vás soutěž o nejlepší masku,
volenka, půlnoční překvapení…

VERNISÁŽ VÝSTAVY:
ZVYKY A OBYČEJE KLADRUBSKA
29. února od 18:00, sál muzea
Výstava krojů a zvyklostí na Kladrubsku.
Zahraje Národopisný spolek,
zatančí folklorní seskupení mladých z Cebivi…

Připravované akce – na měsíce březen a duben 2020
6.
8.
13.
20.
27.

3.
3.
3.
3.
3.

od
od
od
od
od

17:00
14:00
19:00
18:00
18:00

9.
9.
10.
12.
13.
22.
29.
30.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

od 15:00
od 8:00
od 15:00
od 17:00
od 18:00

Oslava MDŽ
Muzejní kavárna
DIVADELNÍ ROK 2020
PŘEDNÁŠKA: Hrdelní právo
KLUBOVÝ VEČER: Via Vitae Comenius
Kouloboulení
Prodej výrobků žáků ZŠ
BESEDA
Velikonoční koncert Cavalla
Mše svatá – velikonoční pondělí (klášter)
Den Země
VERNISÁŽ VÝSTAVY: Medvídci
Slavnostní stavění máje
redakce
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V měsíci lednu a únoru 2020 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
LEDEN

ÚNOR

Šrůtová Hana (Láz)
Švec Zdeněk (Vrbice u Stříbra)
Kudry Vladimír (Kladruby)
Rypová Olga (Vrbice u Stříbra)
Škorvánek Milan (Kladruby)
Špičková Anna (Kladruby)

Kudryová Zdeňka (Kladruby)
Prokešová Olina (Kladruby)
Rubáš František (Kladruby)
Hrachovcová Lenka (Kladruby)
Štěpán Josef (Milevo)
Radová Irena (Pozorka)
Kreps Václav (Kladruby)
Vilímová Jiřina (Kladruby)
Kunešová Helena (Kladruby)
Zabloudilová Kristina (Kladruby)
Jordán František (Kladruby)
Balík Václav (Kladruby)
Janečková Sláva (Milevo)
Kuneš Jaroslav (Kladruby)

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti!
Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
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Sněhová
Pomalu odchází rok
a podzim se zimou se střídá
adventu nestačí krok
vánoční strom dny si hlídá.
Utichli ptáci i les
mráz zasklil řeku i kraj,
to zima pořádá ples,
ve sněžných šatech je háj.
Až sněhové vločky roztančí nebe
a střechýly ze střech budou se chvět,
paprsky lásky pak zahřejí Tebe,
to pod sněhem bude celý náš svět.
Blanka Krýslová
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TJ oddíl kopané:
V tabulce III. třídy okresu Tachov jsme po podzimní části skončili
na 2. místě. Považujeme to za úspěch, neboť po nevydařeném působení
ve II. třídě v minulé sezóně to s kladrubským fotbalem nevypadalo příliš dobře.
Někteří hráči chtěli odejít do jiných klubů, někteří chtěli skončit apod. Nakonec
jsme rádi, že jsme soutěž přihlásili, fotbalově se daří a všechny to znovu začalo
bavit. Zlepšilo se i zázemí, kdy se začal více angažovat Milan Goblirsch, který
zároveň zastává funkci vedoucího družstva.
Tabulka III. třídy po podzimu

Nejlepšími střelci jsou Lukáš Kotlár 16, Tomáš Kotlár 8, Erik Fedosejev 4,
Tomáš Kasl 4, Peter Kotlár 3, René Duspiva 2, Matěj Havránek 2, Milan
Brestovanský 2, Petr Kadlec 1, Pavel Ryp 1, Václav Kučera 1. Nejkurioznější gól
byla branka, kterou vstřelil Václav Kučera z pozice brankáře, kdy přímo
z výkopu dal gól ve Studánce.
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Zápasy:
K. Lázně B – Kladruby ………… 2:2
Erpužice – Kladruby …………… 0:8
Chodský Újezd – Kladruby ……. 6:3
Třemešné – Kladruby ………….. 3:3
Kladruby – Halže ……………….. 4:2
Planá B – Kladruby …………….. 2:5
Trpísty – Kladruby ……………… 0:3
Kladruby – Sulislav …………….. 3:2
Kladruby – Tisová ………………. 1:1
Dlouhý Újezd B – Kladruby …… 8:2
Studánka B – Kladruby ……….. 3:7
Kladruby – Zadní Chodov …….. 3:0
Kladruby – Damnov ……………. 2:2

(PK 3:2)
(PK 5:4)

(PK 4:1)

(PK 5:4)

Poděkování
Děkujeme za podporu od města formou
každoroční dotace a zvláště bychom rádi
poděkovali paní Anně Čtvrtníčkové, která nám
poskytla dar ve výši 5 000,- Kč. Tento dar
použijeme dle domluvy na nové dresy, přičemž
sami hráči si zbytek ceny doplatí ze svého.
Paní Čtvrtníčkové jsme poděkovali alespoň
květinou.
Dresy
budou
se
jmény
či
přezdívkami hráčů, a tak se i diváci mohou
těšit, že dokážou snadněji identifikovat
jednotlivé hráče. Všimli jsme si, že máme
několik „skalních“ fandů, kteří chodí na fotbal
za každého počasí, a chtěli bychom jim i všem
ostatním divákům poděkovat za podporu.
Děkujeme.
Tomáš Kasl
FOTO:
Poděkování
paní
Anně
Čtvrtníčkové za příspěvek na nové dresy
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Oddíl volejbalu „Opravdu správní rošťáci“:
Noc v tělocvičně
Oddíl volejbalu „Opravdu správní rošťáci“ Kladruby, který pracuje v rámci
DDM Stříbro, uspořádal pro všechny svoje členy tzv. „noc v tělocvičně“. Jedná
se o již tradiční a mezi dětmi velmi oblíbenou akci, kterou si málokdo nechá
ujít. Tentokrát se zúčastnilo 24 dětí a nadšení nebralo konce. Akce začala
velkým stěhováním všech potřebných věcí na spaní a přežití v 17.00 hod.
29. 11. 2019. Balkon tělocvičny ZŠ Kladruby byl zcela zaplněn spacáky, batohy
a vším ostatním. O křik a smích nebyla nouze. Vzhledem k tomu, že se jednalo
o trošku strašidelnou noc, vyráběly děti papírové postavičky duchů.
Následovaly společenské i míčové hry v tělocvičně, pro zpestření nechyběly
barevné nafukovací balonky. Součástí byla i společná večeře, strašidelná
stezka, večerní hygiena, čtení knížek a společné usínání. Budíček cca v 8.00,
snídaně, výroba papírových andělů, skutečný volejbal v tělocvičně, úklid,
balení, do kterého se nikomu nechtělo, a ve 12.00 hod. 30. 11. 2019 odchod
domů. Akce se moc a moc povedla, děti si stěžovaly, že to hrozně rychle uteklo,
a nejčastější otázka byla: „Kdy tady zase budeme spát?“ A to prostě potěší.
Mikulášský turnaj
Další akcí tohoto oddílu byl „Mikulášský turnaj“. V neděli 8. 12. 2019
začalo v 10.00 hodin v tělocvičně ZŠ Kladruby volejbalové klání ve třech
skupinách, dle stáří a dovednosti dětí – žluté, oranžové a červené. Turnaje se
zúčastnilo 18 dětí, které do soutěže vložily všechny své síly a nadšení.
Žlutá skupina:

1. Zelné zebry – Klára Kadlecová, Ondřej Kadlec
2. Žirafy – Miroslava Pelánková, Veronika Vargová
3. Blesk – Jan Hradil, Štěpán Valach

Oranžová skupina:

1. Bílí tygři – Lucie Bubeníčková, Eva Hradilová
2. Poníci – Klára Kalabusová, Jan Vačviric
3. Smajlíci – Patricie Hanzlíčková, Alžběta Kubizňáková

Červená skupina:

1. Játrové knedlíčky – Pavel Kubizňák, Viktor Vačviric
2. Královny – Daniela Böhmová, Natálie Kalabusová
3. Dveře – Jiří Martinec, Ondřej Šilt

Proběhlo slavnostní vyhlášení, medaile, sladkosti, fotografování a hlasitým
pokřikem „volejbalu ZDAR, ZDAR, ZDAR“ byla celá akce ukončena. Poděkování
patří rozhodčím Kateřině Mrňákové, Sabině Žákové, Kryštofu Ganobjakovi
a všem ostatním, kteří pomohli s organizací a přípravou turnaje.
Miroslava Škorvánková
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Zprávy z oddílu volejbalu mládeže:
Naše dívky z volejbalového oddílu za sebou mají podzimní část soutěže.
Po „generační“ obměně nám počet hrajících dívek trochu prořídl.
Ke zkušenějším Saše Lehečkové, Káje Kuršové a Klárce Kuršové přibyla pouze
Nikča Šimková, která s námi začala hrát na konci minulého školního roku.
První turnaj soutěže byl pro naše dívky „oťukávací“ a popravdě se moc
nepovedl. Zato druhý ve Šťáhlavech a třetí na 15. ZŠ v Plzni už byly o něčem
jiném. Dívky v obou případech dva zápasy vyhrály, ve třetím prohrály až
v napínavé koncovce třetího setu. Čtvrtý pak prohrály s vítězkami skupiny.
Celkově jsou po podzimní části na 13. místě. Důležitější ale je, že se
neuvěřitelně zlepšily. Takže moc děkuji a přeji všem sportovním nadšencům
krásný nový rok.
Jitka Kuršová, trenérka mládeže

FOTO: Karolína Kuršová, Nikola Šimková, Alexandra Lehečková, Klára Kuršová
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Mikulášský Open Cup, Stříbro, 7. 12. 2019
Druhý adventní víkend ve Stříbře tradičně patřil mladým lezcům.
Mikulášský Open Cup – finálový závod 13. ročníku ROCK POINT Překližka
Cupu naplnil Boulderklub DDM až po strop. Šedesátka přihlášených závodníků
z celé ČR, vyrovnané startovní pole a známá jména dělají stavěčům soutěžních
cest vždycky těžkou hlavu. Vyladit cesty v omezeném prostoru pro různou
výkonnost lezců je vždy oříšek. Nakonec všech 56 startujících prověřily docela
spolehlivě. Do poslední chvíle se v kategorii dívek U10 (2010 a mladší) bojovalo
o celkové vítězství v seriálu. Vydýchaný, zapařený a k prasknutí narvaný
boulder byl svědkem senzačních lezeckých výkonů. Čertíci a Mikuláš měli dárek
pro každého a nejlepší z nejlepších byli odměněni. Náš malý závod již téměř
20 let přitahuje mladé lezce, přesto si stále zachovává domáckou atmosféru,
která možná táhne všechny ty bezva lidi.
Závodů ročníku 2019 se pravidelně účastnilo a bodovalo celkem 146
soutěžících, celkem 332 sportovců a spousty rodičů, trenérů a čumilů, závod
zajišťovalo přes 40 organizátorů, bylo postaveno 54 závodních cest, snědeno
nepočitatelně párků a buchet, 300 jogurtů a 50 litrů guláše.
Třináctý ročník ROCK POINT Překližka Cupu je minulostí. Seriál pěti
horolezeckých závodů pro děti a mládež byl zas o kousek úspěšnější, lepší
a do svého závodního kalendáře si jej zařadilo zase o něco více mladých lezců.
Děkujeme všem organizátorům, jejich rodinám, všem partnerům,
podporovatelům a sponzorům Překližka Cupu, že můžeme sportovat, soutěžit,
bavit se a setkávat.
Těším se, co přinese další ročník!
Miroslav Cvrk

FOTO: Mikulášský open byl letošním pátým a posledním ze seriálu závodů „ROCK POINT Překližka
cup 2019“ (www.rockpoint.cz), závodů dětí a mládeže v lezení na umělých stěnách.
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VÍTE, ŽE…
… od 1. 1. 2020 jsme všichni povinni třídit i jedlé oleje a potravinářské tuky;
k tomuto jsme již umístili příslušné nádoby ve všech našich okolních obcích
(Milevo, Brod, Tuněchody, Láz a Vrbice) a v Kladrubech v ulicích Kostelní,
Stříbrská u domu s peč. službou a v Revoluční ulici (mezi domy čp. 403 – 406)
… stále je možné zakoupit v Regionálním muzeu Kladrubska Kladrubský
kalendář na rok 2020 za cenu 140,- Kč
… pokud z nějakého důvodu je přerušena dodávka el. energie, volejte
tel. č. 800 850 860, při přerušení dodávky vody tel. č. 800 101 047
… u vchodu městského úřadu byl instalován zvonek, který je možné použít při
návštěvě úřadu osobou s omezenou schopností pohybu a orientace
… včelaři stejně jako každý rok pekli a zdobili Mikuláše a čerty pro děti z MŠ
Kladruby a MŠ Kostelec
… v pohostinství v Brodu se 30. 11. 2019 konala Myslivecká zábava
… stále je otevřena prodejna na Kladrubských lesích s různým sortimentem
(hřebíky, prací prášky, máchadla, sanitární prostředky, pracovní oděvy a obuv,
domácí potřeby, zahradnické potřeby, jed proti hlodavcům)
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Městský úřad Kladruby, jakožto vydavatel Zpravodaje, si vyhrazuje právo
odmítnout zaslané příspěvky, a to bez udání důvodu.
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