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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,
letošní netradiční Velikonoce proběhly bez běžných zvyklostí, stejně tak i
slavnosti máje. A ani další kulturní akce připravované do konce května se
z důvodu přijatých opatření konat nebudou. Koronavir – tolik skloňovaný
v posledních několika týdnech změnil život každému.
Touto cestou bychom velice rádi poděkovali všem, kteří se podíleli či stále
podílejí na výrobě roušek. Děkujeme i těm, kteří věnovali materiál na jejich
výrobu. Děkujeme všem, kteří jakkoliv pomáhají ostatním zvládnout toto složité
období.
Mezi posledními akcemi, na kterých jsme se mohli potkat, byl Masopust a
následně Klubový večer v Regionálním muzeu Kladrubska věnovaný zvykům
v Kladrubech – převážně Masopustu. Celá akce probíhala formou rozhovoru
mezi ředitelem muzea Bc. Jiřím Šmahelem a zástupcem Národopisného spolku
Kladruby Mgr. Jiřím Kasalem. Atmosféra byla dotvořena vystavenými
fotografiemi. V přízemí muzea byla instalována výstava krojů z místní soukromé
sbírky. Tímto děkujeme za zapůjčení a provedené naaranžování. Vzhledem
k nynějšímu omezení provozu muzea jistě bude platnost této výstavy
prodloužena. Vždyť by byla škoda nevyužít možnosti zhlédnout staré fotky, něco
si připomenout a možná se i poznat.
I přes toto velmi složité období se alespoň částečně snažíme plnit obsah
plánu rozvoje. Někteří jednotlivci (OSVČ) pracují, pokud to stanovená opatření
dovolí. Počátkem února jsme zajistili opravu studny v Milevě nacházející se
v blízkosti transformátoru a místní silnice. Také již byly instalovány pingpongové stoly v Milevě, Brodu a Vrbici. V těchto obcích budou ještě umístěna
pružinová houpadla pro nejmenší děti. Na kapličku u rozcestí silnic Brod x Láz
jsme osadili mříže, aby bylo do interiéru kaple vidět a bylo lépe zajištěno
větrání. V prostoru u truhlárny na části p.p.č. 200/13 v k.ú. Kladruby u
Stříbra jsme za finanční spoluúčasti Státního fondu životního prostředí vysadili
25 ks ovocných stromů. Věříme, že za nějaký čas zde ochutnáme jablka, třešně,
hrušky a švestky. Na svahu zatáčky cesty k ČOV jsme nechali vysázet 600 ks
růží. Tomu předcházelo provedení úprav svahu – odebrání nevhodné kamenité
zeminy, vymezení plochy nízkou kamennou zídkou a příprava vhodnější
skladby pro výsadbu. Teď už zbývá jen zalévat, aby květy přispěly k lepšímu
pohledu na současný stav.
Vše kolem koronaviru – COVID-19 je pro nás nové a neznámé. Není zcela
zřejmý další vývoj a s tím související přijatá opatření. Je možné, že i konání
některých stěžejních akcí (Kladrubské hudební léto či tradiční pouť) bude ještě
zvažováno. A tak budeme věřit, že současný virový problém co nejdříve odezní.
Závěrem vám přejeme hezké dny ve zdraví
Hana Floriánová
starostka města

Matěj Havránek
místostarosta města
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města ze dne 26.02.2020
Rada města vzala na vědomí:
 Zápis z 9. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní
infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“ ze dne 31.01.2020
 Zápis z 10. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní
infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“ ze dne 21.02.2020
 Zápis č. 11/2020 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
29.01.2020
 Dlužníky za stravné a školkovné v Mateřské škole v Kladrubech
 Seznam sponzorů pro ZŠ Kladruby na Učitelský ples. Rada města
požaduje doložení konkrétních sponzorských předmětů či finančních
částek
 Žádost o odprodej pozemku st.p.č. 52/8 v k.ú. Pozorka u Kladrub
o výměře 163 m2. Žadatel – L. T., Zdice s tím, že pozemek bude vytyčen
(zjištění skutečných hranic pozemku) na náklady města Kladruby.
V případě kladného vyřízení žádosti budou veškeré náklady s tím
spojené přeúčtovány žadateli
 Sdělení Státnímu pozemkovému úřadu ve věci využití p.p.č. 1741/1
v k.ú. Brod u Stříbra. Územním plánem tento pozemek není řešen
a město tudíž nemá nárok na jeho bezúplatné vydání
 Žádost o pronájem pozemku st.p.č. 52/7 v k.ú. Pozorka u Kladrub
o výměře 164 m2. Žadatel – R. I., Kladruby s tím, že pozemek bude
vytyčen (zjištění skutečných hranic pozemku) na náklady města
Kladruby a dořešen stávající nájemní vztah

Rada města schválila:
 Zařazení žádosti manželů L. a J. K., Stříbro do seznamu žadatelů o byt
v DPS s tím, že při přidělování bytu budou upřednostňováni žadatelé
s trvalým pobytem ve správním obvodu města Kladruby
 Zařazení žádosti E. V., Bezdružice do seznamu žadatelů o byt v DPS
s tím, že při přidělování bytu budou upřednostňováni žadatelé
s trvalým pobytem ve správním obvodu města Kladruby
 Zařazení žádosti do seznamu žadatelů o přidělení bytu - o výměnu
menšího bytu za větší. Žadatel – J. Š, Kladruby
 Zařazení žádosti M. L., Zálezly do seznamu žadatelů o přidělení bytu
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 Uzavření Dodatku č. 6 k nájemní smlouvě na byt č. 5 v Revoluční 404
v Kladrubech. Přechod nájemních práv na paní J. M., Kladruby,
z důvodu úmrtí nájemníka (manžela) A. M.
 Cenovou nabídku a následné objednání úpravy projektové dokumentace
na akci „Město Kladruby – dřevěný přístřešek u tzv. Sulanova statku
v Kladrubech č.p. 99“ – Zhotovitel – architekt Martin Kondr, J.J. Ryby
974/74, 323 00 Plzeň, IČ: 67083552 za cenu 29.800,- Kč bez DPH
 Cenovou nabídku a následné objednání elektro rozvodů v kuchyni
Restaurace U Koruny. Zhotovitel – Petr Havránek, Husova 297,
Kladruby, IČ: 75922096 za cenu 16.636,- Kč včetně DPH
 Cenovou nabídku a následné objednání vypracování projektové
dokumentace na akci „Rekonstrukce MVN na p.p.č. 85 – Láz
u Kladrub“. Zhotovitel – Jaroslav Zabloudil, DiS, Na Vinici 1657, 34901
Stříbro, IČ: 71959203 za cenu 36.850,- Kč včetně DPH
 Cenovou nabídku a následné objednání vypracování projektové
dokumentace na akci „Rekonstrukce MVN na p.p.č. 2375 – Kladruby“.
Zhotovitel – Jaroslav Zabloudil, DiS, Na Vinici 1657, 34901 Stříbro,
IČ: 71959203 za cenu 32.400,- Kč včetně DPH
 Záměr firmy AgNET, Žižkova 89, 34901 Stříbro, IČ: 7367716 na rozšíření
optické sítě v Kladrubech. Jedná se o připojení Kladrubských lesů s.r.o.
Milevská 359 Kladruby, 2 městských bytů a firmy ZEVYP s.r.o.
 Dodatek č. 1 ke smlouvě 001/2014 mezi poskytovatelem služby firmou
EKODEPON s.r.o., Lažany 36, Černošín, IČ: 49790927 a Městem
Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ:00259888. Poskytovatel
služby stanovuje dohodou nové cenové ujednání za poskytovanou
službu – vážení bioodpadu za účelem jeho uložení na kompostárnu
 Zprávu o výsledcích finančních kontrol ve zkráceném rozsahu za rok
2019 – kontrolu provádí Město Kladruby i u příspěvkových organizací –
Základní škola Kladruby, Mateřská škola Kladruby, Regionální
muzeum Kladrubska a u zájmových a sportovních organizací, kterým
poskytuje příspěvek na činnost – nebyla uložena žádná nápravná
opatření
 Uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení mezi Městem
Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888 a GasNet
s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 40001 Ústí nad Labem, IČ: 27295567 –
Kladruby západ – II. etapa
 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace ve výši 88.990,- Kč.
Poskytovatel – Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ:
00259888, Příjemce – Plzeňský kraj, Škroupova 18, 30613 Plzeň, IČ:
70890366. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové dotace určené na
zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje v roce 2020
 Cenovou nabídku a následné objednání rizikového kácení lip v obci
Vrbice u Stříbra. Zhotovitel – Jaroslav Pospíšil, Zadní 170, Kladruby,
IČ: 61805823 za cenu 11.616,- Kč včetně DPH + odkup pokáceného
kmene – 500,- Kč/m3
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 Žádost M. K., Kladruby o povolení uskladnění palet se střešní krytinou
na části pozemku p.p.č 2002/3 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Od poplatku
dle OZV č. 5/2019 je žadatel osvobozen
 Nákup 1x knížky „Svoboda nebyla zadarmo“ s podtitulem „Po stopách
osvobození“ od nakladatelství Robert Fryček, Na Výsluní 680, 33141
Kralovice, IČ: 61133582 za cenu 400,- Kč včetně DPH. Nákup pro
potřeby knihovny
 Poskytnutí propagačního materiálu na ples DPS. Pořadatel – Centrum
pečovatelských služeb Město Touškov.
Budou poskytnuty
tyto
materiály: Kalendář stolní Kladruby 2020 – 10 ks, plátěná taška
Kladruby (zelená) – 3ks, Kniha Kladruby 900 let – lidé – život – doba –
3 ks, Kniha zelená – 10 ks
 Ukončení nájemní smlouvy formou výpovědi k pozemku st.p.č . 57/2
v k.ú. Pozorka u Kladrub Nájemce – V. Š., Kladruby. Na pozemku je
umístěna dřevěná stavba, kterou využívá vlastník protějšího RD.
Po provedeném místním šetření není důvod předmětný pozemek dále
pronajímat panu Š.

Rada města neschválila:
 Cenovou nabídku na vytvoření pozvánky formou pořadu Tipy pro volný
čas na televizi ZAK. Zhotovitel – West Bohemia Broadcasting s.r.o.,
Prokopova 166/26, 30100 Plzeň, IČ: 06666582 za cenu 6.000,- Kč bez
DPH za 4 pozvánky

Rada města doporučila:
 ZM neschválit vynětí části p.p.č. 2380 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře
cca 25m2 z lesního půdního fondu. Pozemek v současné době není
předmětem změny vlastnictví, tudíž není důvod řešit vynětí.
 ZM neschválit prodej ani pronájem p.p.č. 1564/5 v k.ú. Lšelín o výměře
14471 m2. Žadatel – Junák – český skaut z.s., V Horce 178, Černošice
252 28 – problém přístup, zátopové území
 ZM schválit pronájem pozemku p.p.č. 1898 o výměře 340 m2 a p.p.č.
1901 o výměře 260 m2 vše v k.ú. Brod u Stříbra (osada Výrov)
s platností od 01.05.2020 do 31.12.2024 za cenu 4,- Kč/m2. Žadatel Ing. T. T., Plzeň
 ZM neschválit odprodej pozemku p.p.č. 1441/1 v k.ú. Tuněchody
u Stříbra o výměře 553 m2 – rada města trvá na nájemním vztahu.
Žadatel - Ing. P. K., Stříbro. Na pozemku je vodovodní šachta k č.p. 16.
Pozemek přímo navazuje na nemovitost pana P. T. – umožnění přístupu
pro případné opravy RD
 ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0014793/VB/01 mezi
Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888
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a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín IV, IČ: 24729035.
Dotčený pozemek p.p.č. 2061/16 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Výše
jednorázové úhrady 1000,- Kč + DPH
ZM neschválit odprodej pozemku p.p.č. 1629 o výměře 28 647 m2 v k.ú.
Tuněchody u Stříbra. Žadatel – Ing. Jiří Valenta CSc., Vrchlického
1726/7, Plzeň 30100, IČ: 49174854. Město zemědělskou půdu
neprodává
ZM schválit podání žádosti o bezúplatný převod níže uvedených pozemků
z vlastnictví Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Plzeň 30100,
IČ: 70890366a následné bezúplatné nabytí uvedených pozemků
do vlastnictví Města Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby,
IČ: 00259888. Jedná se o pozemky:
o p.p.č. 2078/15 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 3 m2
o p.p.č. 582/28 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 13 m2
ZM neschválit odprodej pozemků nebo jejich částí p.p.č. 1609 o výměře
918 m2, p.p.č. 1610 o výměře 2505 m2, část p.p.č. 1611 o výměře
2840 m2 vše v k.ú. Tuněchody. Žadatel – J. K., Loza. Pozemky budou
součástí změny územního plánu části obce Tuněchody. Záměr města je
jejich využití pro bytovou zástavbu
ZM schválit uzavření Kupní smlouvy mezi městem Kladruby, Náměstí
Republiky 89, Kladruby a žadateli – V. Š., Tachov a Š. Š., Kladruby
o odkoupení p.p.č. 580/151 a 580/148 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 877 m2 za cenu 650,- Kč/m2 + DPH (lokalita Kladruby západ
– II. etapa)
ZM znovu projednat propachtování části p.p.č 580/2 v k.ú. Kladruby
u Stříbra, jedná se o 500m2 plochy. Na základě žádosti O. N., Kladruby
o přehodnocení stanoviska

Rada města schválila záměr:
 Propachtování části pozemku p.p.č. 2419 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 19807 m2, nejnižší cena pachtu 3.000,- Kč/1ha/1rok.
Platnost smlouvy do 31.08.2020 – doba nezbytně nutná pro ukončení
hospodářského roku. Upozorňujeme na problémový přístup

Rada města neměla námitek:
 K výstavbě Dobíjecí stanice pro elektromobily společnosti Pražská
energetika a.s. na čerpacích stanicích OMV – projekt páteřní síť PRE –
na čerpací stanici u dálnice D5 Kladruby dle předložené části
projektové dokumentace
 K vydání změny územního rozhodnutí a změny stavby před dokončením
na akci „Výstavba výrobní a skladové haly C, k.ú. Ostrov u Stříbra“
Žadatel – RotaGroup a.s., Na Nivách 956/2, Praha 141 00,
IČ: 27967344
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 K předložené projektové dokumentaci novostavby RD na pozemku p.p.č.
2493/20 v k.ú. Kladruby u Stříbra včetně zpevněných ploch domovních
rozvodů, inženýrských sítí a napojení na pozemní komunikaci. Investor
– T. K., Planá a P. S., Kladruby
 K předložené projektové dokumentaci pro umístění zemního el. kabelu
NN na pozemku 2061/16 v k.ú. Kladruby u Stříbra – el. přípojka
pro novostavbu RD na p.p.č. 1960/14 v k.ú. Kladruby u Stříbra

Zasedání rady města ze dne 11.03.2020
Rada města vzala na vědomí:
 Sdělení Národního památkového ústavu o návrhu zařazení akce obnovy
kulturní památky – Kladruby, Husova ulice, městský dům bývalý špitál
č.p. 6 do Havarijního programu Ministerstva kultury 2020 a doporučení
poskytnutí příspěvku do výše 500.000,- Kč
 Nabídku firmy Walk Solutions s.r.o., Veverkova 298/5, Plzeň 30100,
IČ: 26414201 na úpravu internetových stránek města Kladruby
 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2019
– nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky
 Uzavření smlouvy o dílo mezi Dobrovolným svazkem obcí Stříbrského
regionu, Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro, IČ: 269458201
a Petrem Svobodou, Blatenská 727/5, Plzeň 32600, IČ: 73754013.
Jedná se o vytvoření 13 ks videomedailonků, 1ks videopozvánky
do regionu za cenu 75.000,- Kč s DPH s tím, že se jednotlivé obce
budou finančně spolupodílet a bude vytvořen 1 videomedailonek
pro potřeby dané obce
 Zápis č. 12/2020 z jednání Finančního výboru Města Kladruby ze dne
26.02.2020
 Analýzu průjezdu vozidel s týdenní statistikou na 3 místech v období
od 10.01.2020 až 10.02.2020

Rada města schválila:
 Podání platebního rozkazu Okresnímu soudu v Tachově na V. K.,
Kladruby, o zaplacení částky 63.317,- Kč s příslušenstvím
 Uzavření smlouvy o dílo č. 1/2020 mezi objednatelem – Město Kladruby,
Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888 a zhotovitelem –
KOUTNÝ GROUP s.r.o., Budilova 161/15, Plzeň 30100, IČ: 02527715
na stavební dílo „Kladruby, Husova 6, stavební úpravy – I. etapa
(městský dům – bývalý špitál) – obnova střešního pláště objektu – II.
etapa“ za cenu 1.265.422,42,- Kč včetně DPH
 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 1/2020 mezi objednatelem –
Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888
a Zhotovitelem – KOUTNÝ GROUP s.r.o., Budilova 161/15, Plzeň
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30100, IČ: 02527715 na stavební dílo „Kladruby, Husova 6, stavební
úpravy – I. etapa (městský dům – bývalý špitál) – obnova střešního
pláště objektu – II. etapa“. Dodatek slouží pro oddělení příslušného
finančního podílu dle podmínek dotace, dodatek na částku
747.016,14,- Kč včetně DPH
Cenovou nabídku a následné objednání opravy malotraktoru Kubota
B2530 od firmy Liva Předslavice spol. s.r.o., Předslavice 19, Volyně
38701, IČ: 63906821 za cenu 61.771,- Kč s DPH
Podání žádosti o dotaci z dotačního titulu „Odstraňování havarijních
stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020“ – hřbitovní zeď
Uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě o úhradě nákladů spojených se
zabezpečením pečovatelské služby mezi Městem Kladruby, Náměstí
Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888 a Centrem pečovatelských a
ošetřovatelských služeb, Partyzánská 519, Město Touškov 33033,
IČ: 75062330 – prodloužení platnosti smlouvy
Uzavření Darovací smlouvy č. 23/DS/2020 mezi obdarovaným
Dobrovolným svazkem obcí Stříbrský region, Masarykovo Náměstí 1,
Stříbro 34961, IČ: 69458201 a dárcem Městem Kladruby, Náměstí
Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888. Předmětem daru je finanční
částka v hodnotě 5.000,- Kč na výrobu propagačního videa Stříbrského
regionu – finanční spolupodíl na vytvoření 1 videomedailonku pozvánky
do regionu zprostředkované Dobrovolným svazkem obcí Stříbrského
regionu a Petrem Svobodou, viz. toto usnesení odstavec rada města
bere na vědomí, bod č. 4
Pravidla pro přidělování městských bytů do nájmu občanů včetně
formuláře pro podání žádosti
Cenovou nabídku a následné objednání vyhotovení projektové
dokumentace pro opravu objektu pohostinství v Brodu u Stříbra.
Zhotovitel - Ing. Kateřina Rytířová, Projektování staveb, Brod u Stříbra
65, 34901, IČ: 70759073 za cenu 62.000,- Kč vč. DPH plus další
náklady na zajištění ostatních s tím souvisejících podkladů
(mykologický průzkum, průkaz energetické náročnosti budovy)
Cenovou nabídku a následné objednání malování schodiště v bytovém
domě na Náměstí Republiky 36 v Kladrubech. Zhotovitel – Otto Hilf,
malířské práce, Vodičkova 639, Stříbro 34901, IČ: 61806374 za cenu
10.178,- Kč vč. DPH
Přidělení bytu č. 5 v DPS v tomto pořadí: M. L., L. K., D. J.
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy na p.p.č 2493/21
v k.ú. Kladruby u Stříbra (lokalita Kladruby západ – II. etapa) o výměře
1451 m2, L. M. a M. M., Zhoř z důvodu jejich finanční situace.
Uhrazená záloha dle smlouvy o smlouvě budoucí kupní připadá
prodávajícímu jako smluvní pokuta
Pokácení 1 ks modřínu (obvod kmene ve 130 cm nad zemí 67 cm) na
st.p.č. 34/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra. Pozemek je ve vlastnictví žadatele.
Kácení provede žadatel
v době vegetačního klidu do 31.03.2020.
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Při samotném provádění prací bude dodržována bezpečnost práce
a nebude poškozen cizí majetek. Žadatel – R. V., Vrbice u Stříbra
Pokácení 1 ks borovice (obvod kmene ve 130 cm nad zemí 58 cm) a 1 ks
smrku (obvod kmene ve výši 130 cm nad zemí 42 cm) na p.p.č. 797/1
v k.ú. Vrbice u Stříbra. Pozemek je ve vlastnictví města. Kácení provede
žadatel na své náklady včetně kompletního úklidu v době vegetačního
klidu do 31.03.2020. Při samotném provádění prací bude dodržována
bezpečnost práce a nebude poškozen cizí majetek. Žadatel – R. V.,
Vrbice u Stříbra
Schvaluje ceník mobilních svozů nebezpečného odpadu, objemného
odpadu, elektroodpadu a pneumatik od 01.01.2020 firmy EKO-SEPAR
s.r.o. Nýřany, Hřbitovní 1214, Nýřany 33023, IČ: 477 14 760.
Finanční příspěvek ve výši 5.000,- Kč pro Military Car Club Plzeň, z.s.,
Domažlická 172a, Plzeň 318 00, IČ: 05648220 na akci CONVOY OF
REMEMBRENCE 1945 konaná dne 1.5.2020
ZM schválit uzavření Smlouvy o umístění zařízení č. SUZB/6010/2020
mezi Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888
a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín IV, IČ: 24729035,
týkající se umístění zařízení veřejného osvětlení na 1 podpěrném bodu
vedení NN pro následné napojení rozšíření veřejného osvětlení
na Pozorku, napojovací bod na lampě veřejného osvětlení u RD č.p. 286
v Kladrubech

Rada města neschválila:
 Pokácení 1 ks smrku naproti č.p. 15 ve Vrbici u Stříbra (přes cestu).
Nejsou patrné hranice pozemku, tudíž není jasný vlastník pozemku;
na rozhraní pozemků p.p.č. 28 a p.p.č. 797/1 v k.ú. Vrbice u Stříbra.
Požadavek na kácení bude projednán s vlastníkem sousedního
pozemku a dle výsledku dále řešen

Rada města doporučila zastupitelstvu města:
 Uzavření Darovací smlouvy č. 1/DS/2020 mezi obdarovaným Městem
Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888 a dárcem
Dobrovolným svazkem obcí Stříbrský region, Masarykovo Náměstí 1,
Stříbro 34961, IČ: 69458201. Předmětem daru je vyvětvovací pila
STIHL HT 101 v hodnotě 16.069,- Kč, která byla původně pořizována
z dotace Plzeňského kraje (splnění dotačních podmínek uplynutím
vázací doby)
 Uzavření Darovací smlouvy č. 10/DS/2020 mezi obdarovaným Městem
Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888 a dárcem
Dobrovolným svazkem obcí Stříbrský region, Masarykovo Náměstí 1,
Stříbro 34961, IČ: 69458201. Předmětem daru je mobiliář cyklotras
na Stříbrsku (2x tabule + mapa, 2x odpočívadlo) v hodnotě

10

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

2/2020

66.361,50 Kč, který byl původně pořizován z dotace Plzeňského kraje
(splnění dotačních podmínek uplynutím vázací doby)

Rada města neměla námitek:
 K předložené projektové dokumentaci ke stavbě posklizňové linky
na p.p.č. 202/9 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Žadatel – AGRONED plus
s.r.o., Milevská 407, Kladruby, IČ: 29098611, s upozorněním na stav
a majetkové poměry přístupové komunikace

Zasedání rady města ze dne 12.03.2020
Rada města schválila:
 Uzavření posilovny a tělocvičny ZŠ Kladruby od pátku 13.03.2020
od 6:00 hodin
 Uzavření Mateřské školy v Kladrubech od pondělí 16.03.2020
 Uzavření knihovny v Kladrubech od pátku 13.03.2020
 Zrušení veškerých kulturních akcí pořádaných městem a Regionálním
muzeem Kladrubska včetně vítání občánků do odvolání

Rada města požádala:
 Všechny občany, aby maximálně dodrželi veškerá doporučená opatření
a omezili kontakt s ostatními osobami

Zasedání rady města ze dne 25.03.2020
Rada města vzala na vědomí:
 Protokol o provedeném servisu úpravny vody v Brodu u Stříbra
 Zápis č. 06/20 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného
dne 11.03.2020
 Plán činnosti a kontrol Finančního výboru ZM Kladruby na rok 2020
 Zrušení akce CONVOY OF REMEMBRANCE 1945, která se měla
uskutečnit dne 01.05.2020
 Usnesení o zastavení stavebního řízení „Stavební úpravy – zřízení třídy
a úprava umývárny u tělocvičny“
 Oznámení o zastavení stavebních prací na akci „Technická a dopravní
infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“ firmou LESNÍ
STAVBY s.r.o., Palackého 764, Nýrsko 34022, IČ: 64834042 z důvodu
šířící se pandemie koronaviru COVID-19
 Protokol o kontrole na výkon matriční agendy u Městského úřadu
Kladruby za rok 2019 provedené 06.03.2020 – bez závad
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 Žádost o změnu územního plánu týkající se st.p.č. 82/1 v k.ú. Brod
u Stříbra za účelem výstavby RD. Žadatelé – K. a A. Š., Stříbro. Bude
řešeno v novém uzemním plánu

Rada města schválila:
 Objednání 6 ks pneumatik Bridgestone M840 10R22,5 na požární auto
Renault MIDLUM pro JSDH Kladruby v hodnotě do 60.000,- Kč včetně
DPH + doprava a přezutí s tím, že požadujeme předložit návrh
na využití stávajících pneumatik
 Podání žádosti o dotaci z programu „Podpora jednotek sborů
dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2020“ – Přetlakové
dýchací přístroje
 Změnu svítidel na akci „Technická a dopravní infrastruktura lokalita
Kladruby západ – II. etapa“. Svítidlo použité v první etapě se již
nevyrábí
a
doporučený
typ
výrobcem
je
MODUS
LVLEDOS5000V25/ND. Změna svítidla nebude mít vliv na cenu
 Cenovou nabídku a následné objednání dřevěných beden na stan.
Zhotovitel – Zdeněk Liška, Okružní 375, Kladruby, IČ: 68778040
za cenu 17.900,- Kč včetně DPH
 Zařazení žádosti J. J., Kladruby do seznamu žadatelů o zahrádku
 Darovací smlouvu mezi dárcem Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89,
Kladruby, IČ: 00259888 a obdarovaným Stodskou nemocnicí a.s.,
Hradecká 600, 333 01 Stod, IČ: 26361086 ve výši 20.000,- Kč
 Zaslání upozornění ZŠ Kladruby ohledně udělení výjimky z počtu žáků
pro školní rok 2020/2021 s tím, aby přijali taková opatření, aby nebyla
výjimka potřeba řešit
 Posunutí splatnosti kupní ceny pozemku p.p.č. 2493/14 v k.ú. Kladruby
u Stříbra z důvodu vyhlášení nouzového stavu a s tím spojených
problémů s vyřízením hypotečního úvěru. Žadatel – P. S., Stříbro.
Posunutí termínu úhrady nejdéle jeden měsíc po ukončení zákazu
volného pohybu osob (nouzového stavu)
 Posunutí platnosti za předplacený vstup do posilovny z důvodu
nouzového stavu a nařízení vlády o uzavření posiloven. Předplacené
vstupné se posunuje o dobu uzavření posilovny. Nevztahuje se
na celoroční předplatné
 Odpuštění platby nájmu za pronájem nebytových prostor (jen za nájem
nikoli platby za energie) z důvodu nouzového stavu a vládou nařízeného
opatření ve věci uzavření restaurací a kadeřnictví z důvodu zamezení
šíření koronaviru s platností od 14. 03. 2020 po dobu účinnosti tohoto
opatření, maximálně však do 30. 04. 2020 (pokud opatření bude
i nadále trvat, bude řešeno zastupitelstvem města). Týká se Restaurace
U Koruny, Pohostinství v Brodu a kadeřnictví v DPS
 Dotace zájmovým organizacím z rozpočtu města Kladruby na rok 2020
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Rada města doporučila:
 ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu r. 2020 – 2024
 ZM neschválit odprodej části pozemku p.p.č. 1542 v k.ú. Brod u Stříbra
o výměře 72 m2 – jedná se o lesní pozemek. Žadatelé – Mgr. M.
a MUDr. P. N., Stříbro

Rada města neměla námitek:
 K předloženému záměru stavby skladu a domácí dílny na parcelách
č.p.p. 1964/7, 1772/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra a na st.p.č. 648/1,
648/2 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Vlastníci pozemků manželé J. J.
a J.J., Kladruby
 K vydání povolení k odběru podzemních vod ze stávající studny na p.p.č.
1399/1 za účelem zásobování rodinného domu č.p. 1 na st.p.č. 19/2
v k.ú. Tuněchody u Stříbra
 K předložené projektové dokumentaci na vrtanou studnu na p.p.č. 1739
v k.ú. Brod u Stříbra při dodržení podmínek jako je nepoškození
lesních porostů a lesních cest. Investor – J. Š., Plzeň
 K předložené projektové dokumentaci na výstavbu RD na p.p.č. 2493/19
v k.ú. Kladruby u Stříbra lokalita Kladruby západ – II. etapa. Investor –
J. B., Stříbro

Zasedání rady města ze dne 01.04.2020
Rada města vzala na vědomí:
 Zaslání požadavku na Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje
na provedení oprav komunikací v jejich správě v Kladrubech
 Doložení konkrétních sponzorských darů na Učitelský ples ze dne
07.02.2020 (ZŠ Kladruby)
 Zprávu o činnosti Regionálního muzea Kladrubska a zrušení konání
veškerých plánovaných kulturních, společenských a sportovních akcí
až do 31.05.2020 včetně oslav Dne dětí
 Zrušení mobilních svozů objemného a nebezpečného odpadu
ve spádových obcích, který se měl uskutečnit 18.04.2020 a 20.04.2020
(náhradní termín 3.10.2020 a 5.10.2020)

Rada města schválila:
 Změnu redakční rady Kladrubského zpravodaje: Jiří Čechura, Ing. Václav
Balík, Bc. Jiří Šmahel, Matěj Havránek, Ing. Ivana Strachotová
 Propachtování části pozemku p.p.č. 2419 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 19807 m2 za cenu 3.100,- Kč/1 ha/ rok. Platnost smlouvy
od 01.04.2020 – 31.08.2020. Žadatel – J. M., Láz
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 Zábor chodníku sousedícího s budovou v Kostelní ulici č.p. 95
a pozemkem st.p.č. 98 v k.ú.. Kladruby u Stříbra. Jedná se o část p.p.č.
2001 a část p.p.č. 2012 v k.ú. Kladruby u Stříbra na období
od 01.04.2020 – 31.05.2020. Po celé období užívání veřejného
prostranství je nutné dodržovat podmínky stanovené rozhodnutím
vydaným MÚ Stříbro. Žadatelé – D. a V. F. Stříbro
 Doplnění vybavení posilovny - pořízení činky v částce do 10.000,- Kč
 Cenovou nabídku a následné objednání dětského herního prvku
na hřiště do Mileva, dodavatel PALIS Plzeň, spol. s r.o., Kokořov 24,
33011 Třemošná, IČ 40522521, sestava 4 EN 1176 za cenu do 70.000,Kč včetně DPH včetně dopravy a montáže

Rada města doporučila:
 ZM neschválit odprodej pozemků st.p.č. 77 v k.ú. Vrbice u Stříbra
o výměře 13 m2 (na tomto pozemku leží polovina chaty, druhá polovina
chaty leží na pozemku ve vlastnictví Města Stříbra a to také nebude
pozemek prodávat) a p.p.č. 761/10 v k.ú. Vrbice u Stříbra o výměře
103 m2. Žadatel – M. H., Heřmanova Huť

Rada města neschválila:
 Provedení výměny kuchyňské linky a podlahové krytiny v kuchyni
a obývacím pokoji na náklady města (pronajímatel). Žadatel – L. J.,
Kladruby. Nájemník dluží na nájemném za byt

Zasedání zastupitelstva města ze dne 05.02.2020
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 Informace o Kladrubských lesích s.r.o.

Zastupitelstvo města schválilo:
 Rozpočtové opatření č. 6/2019
 Navýšení členského příspěvku do Dobrovolného svazku obcí Stříbrský
region, Masarykovo nám. 1, 34901 Stříbro s platností od 01.01.2021
z dosavadních 10,- Kč/1 obyvatel na 15,- Kč/1 obyvatel
 Tvorbu Sociálního fondu na rok 2020
 Odměňování členů Zastupitelstva města Kladruby
 Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2020 s tím, že bude doplněn
v měsících červenec - říjen bod „Hospodaření Kladrubských lesů s.r.o.
za I. pololetí roku 2020“
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 Odprodej pozemku p.p.č. 1578/7 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 105 m2
za cenu 54,- Kč/m2 + náklady spojené s převodem nemovitosti,
kupující – V. M., Brod u Stříbra a T. M., Brod u Stříbra
 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 – J. S., Skapce
 Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0015176/SoBS VB/2 mezi
Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby a ČEZ Distribuce
a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín, IČ: 24729035. Dotčené pozemky
p.p.č. 2554, 202/3 a 2066/1 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra. Výše
jednorázové úhrady je 1.000,- Kč + DPH
 Poskytnutí finančního příspěvku občanu – vlastníku nemovitosti v obcích
Láz, Vrbice, Brod, Tuněchody, Milevo na základě předloženého
souhlasu s užíváním a provozováním zařízení na čištění a likvidaci
odpadních vod ve výši 20.000,- Kč a na pořízení akumulační nádrže
ve výši 10.000,- Kč, vydaným příslušným odborem životního prostředí,
dle přiložených zásad

Zastupitelstvo města revokovalo:
 Bod č. 16 v části „Zastupitelstvo města schvaluje - Poskytnutí finančního
příspěvku občanu – vlastníku nemovitosti v obcích Láz, Vrbice, Brod,
Tuněchody, Milevo ve výši 30.000,- Kč, na základě předloženého
souhlasu s užíváním a provozováním zařízení na čištění a likvidaci
odpadních vod s akumulační nádrží, vydaným příslušným odborem
životního prostředí, dle přiložených zásad“ z Usnesení zastupitelstva
města číslo 8/2019 ze dne 11.12.2019

Zastupitelstvo města uložilo:


Finančnímu výboru města Kladruby zařadit do plánu činnosti na rok
2020 bod „Kontrolu hospodaření Kladrubských lesů s.r.o. za I. pololetí
roku 2020.“ Kontrola bude provedena do konce měsíce října 2020

Úhrada poplatků
Veškeré poplatky za psy, pozemky apod. jsou dle obecně závazné vyhlášky
splatné do 31.05.2020. Tyto poplatky je možné uhradit přímo na účet města
Kladruby č.ú. 20024704/0600 a jako variabilní symbol (nebo do poznámky)
uvést příjmení poplatníka. Pokud tuto možnost nemáte, tak samozřejmě vše
můžete uhradit v kanceláři č. 7 MěÚ Kladruby, finanční odbor, v omezených
úředních hodinách (po 7:00 – 11:30 a 12:00 – 15:30; st 7:00 – 11:30 a 12:00 –
17:30) nejlépe po předchozí tel. dohodě. tel. č. 374 616 714.
Kateřina Hlinková
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Základní škola informuje:
Střípky ze ZŠ…
10.3.

Tento den byl vybrán v rámci filmového festivalu ve školách
stříbrského regionu k promítání filmu „Tohle je náš svět“.
Tímto dnem a touto odpolední akcí končily „Střípky ze ZŠ“
v minulém čísle Zpravodaje. Asi málokdo tušil, že od té doby
žáci do školy nevkročí a budou se vzdělávat „na dálku“ doma.
Nová situace pro ně, ale také samozřejmě pro učitele a rodiče.
Distanční vzdělávání pokračuje již pět týdnů a teprve se ukáže,
do jaké míry se podařilo nahradit skutečnou školní výuku.
K rozvolňování opatření bude docházet postupně. O nástupu
do školy budete informováni na stránkách školy a určitě
i jednotlivě svými třídními učiteli prostřednictvím e-mailu.
Vydržte a neberte toto „neplánované volno“ jako předčasné
prázdniny. Jak se říká ve sportu: „Bez tréninku není mistr!“ 

14.4.

Prázdné budovy školy využívají v těchto dnech řemeslníci, kteří
provádějí rekonstrukci cvičné školní kuchyňky. Vybavení
/nábytek, nádobí apod./ bude hrazeno z dotace MAS Český
Západ,
stavební
úpravy
zabezpečuje městský úřad. A že
se nejedná o žádnou procházku
růžovým sadem, můžete vidět
na obrázku
pod
textem.
Doufejme, že v příštím čísle
Zpravodaje
vám
nabídneme
obrázky z dokončené přestavby

Pavel Nový

Foto: Rekonstrukce školní kuchyně
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Mateřská škola informuje:
Maškarní rej v MŠ
V únoru se třída Koťat, Sluníček, Broučků a Berušek dala do pořádného
maškarního dovádění. Děti se spolu s paními učitelkami, s paní kuchařkou
a paními uklízečkami převlékly do masek a rej mohl začít. Mezi maskami
nechyběli policisté, hasiči, záchranáři, různá zvířátka, piráti, víly, čarodějnice
a samozřejmě i princezny. Masky se mezi sebou vzájemně představily, zatančily,
zasoutěžily a nechyběla ani sladká odměna. Děti i dospělí si dopoledne
náramně užili. Sladkou tečkou na závěr byly vynikající koblihy od paní
kuchařky.
Petra.Kertysová, Šárka. Ježová

Foto: Maškarní rej v MŠ

Vystoupení mateřinky k MDŽ
Je samozřejmostí, že se děti z mateřské školy podílejí na programu
vystoupení v kulturním domě k Mezinárodnímu dni žen. I letos se děti ve všech
třídách pilně připravovaly a těšily se, že předvedou svá vystoupení maminkám,
babičkám a ostatním ženám. Do příprav jsme zahrnuli i několik výprav
do kulturního domu, abychom měli čas adaptovat se na prostředí jiné, než je
prostředí školky, a jak se ukázalo, děti si to na pódiu užívaly „jako
na divadelních prknech”. Ovšem, když se blížil den „D” začínala panovat
napjatá atmosféra a nebylo jasné, zda společná veřejná oslava ještě bude moci
proběhnout. Povedlo se a vzhledem k současné situaci, jsme byly za děti
i všechny ženy rády, že tato poslední veřejná akce mohla být uskutečněna.
Nakonec se tedy, v tolik očekávaný pátek 6.3.2020, děti nemohly dočkat,
až bude odpoledne. Sál kulturního domu praskal ve švech. Děti přišly
s maminkami i dalším širokým doprovodem. Úvodem si všichni poslechli
vystoupení žáků základní umělecké školy. Následovalo vystoupení tanečního
kroužku „Bezva těla” a pak přišla na řadu naše mateřinka. Každý se snažil,
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aby jeho vystoupení bylo to nejlepší. Výborní ale byli všichni! Všichni, kteří
sebrali odvahu a na těch “velkých prknech” vystoupili - malí, velcí, tanečníci,
přednášející, zpěváčci, vrabečkové i nejmenší hasiči… Ti všichni měli pořádný
úspěch a o tom svědčil zasloužený potlesk nejen od všech žen v publiku, ale
i od kamarádů z ostatních tříd mateřinky. Děti si pochvalu opravdu zasloužily
a náležitě užívaly. Za odměnu dostaly dárky i dobroty od městského úřadu.
Jejich rozzářené úsměvy nám zůstávají v paměti a čerpáme z nich energii
dodnes v této nelehké situaci. Přejeme všem hodně zdraví a těšíme se, až tato
těžká doba pomine a až se vrátí vše opět do normálního způsobu života.
Eva Pomyjová, Marcela Jandíková

Foto: Vystoupení dětí z MŠ na MDŽ

Poděkování Evě Sopkové /Hradové/
Velké díky od dětí i paních
učitelek
patří
paní
Evě
Sopkové/Hradové/,
která
MŠ
věnovala velké množství plyšáků a
tím dětem udělala ohromnou
radost. Ještě jednou DĚKUJEME.
kolektiv MŠ

Foto: Děti v MŠ s darovanými plyšáky
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Aktuální informace k zápisu do mateřské školy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti
s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti
s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.
Zápisy budou probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných
zástupců.
Zápisy k předškolnímu vzdělávání proběhnou v souladu s právními předpisy.
Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v období od 2. května 2020
do 16. května 2020.
VEŠKERÉ POTŘEBNÉ DOKUMENTY jsou k vytisknutí na webových stránkách
školy, nebo jsou již vytisknuté ve vestibulu Městského úřadu Kladruby.
Jsou to:
- Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy
- Evidenční list dítěte (bez potvrzení lékaře)
- Kopie rodného listu dítěte
- Kopie očkovacího průkazu dítěte
- Čestné prohlášení o potřebném očkování dítěte.
DOKUMENTY NUTNÉ K ZÁPISU MŮŽETE DO MŠ DORUČIT:
- Poštou
- Do schránky školy umístěné u branky z ulice Hřbitovní
- E-mailem s elektronickým podpisem
- Datovou schránkou.
Dokumenty tiskněte oboustranně.
PODROBNOSTI K ZÁPISU ČTĚTE V CELÉM OPATŘENÍ
VYDANÉM MINISTERSTVEM ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE
A TĚLOVÝCHOVY ZE DNE 3.4.2020
NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY.
Mnoho zdraví a klidu Vám přeje
Pavlína Tvrzová

ZUŠ informuje:
Vystoupení k MDŽ bylo jedním z posledních vystoupení před uzavřením
škol. Téměř třicítka dětí si připravila pro maminky, babičky a ostatní
posluchače písničky na téma Medvídci. Společně zahrály na nejrůznější
nástroje – flétny, bubínky, klávesy, kytary, zvonkohry, a zazpívaly písničky
od Mládka, Uhlíře, Petrova aj. Společné vystoupení se dětem vydařilo.
Po vystoupení dětí z MŠ a Tanečního kroužku DDM zahrála ještě na závěr
slavnostního večera Isabela Igerská populární melodie na klávesy. Při její hudbě
si pak mohly v klidu vychutnat kladrubské ženy připravené pohoštění.
Těšíme se, až přejde koronavirová karanténa a zase budeme moci hrát
pro radost sobě i jiným.
Stanislava Šmahelová
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Regionální muzeum Kladrubska informuje:
V recepci RMK
PO OTEVŘENÍ
 V muzeu můžete navštívit expozici Hornictví a minerály Kladrubska.
 Všechny příznivce Kladrub a jejich zvyklostí zveme po otevření muzea na
probíhající výstavu krojů a obyčejů Kladrubska v sále muzea.
kolektiv muzea
Country zpívaná
V pátek 14.2. si návštěvníci muzea mohli užít valentýnskou country
zpívanou s kapelou BANDATRAMPBAND. Nejen, že ostřílení trampové zazpívali
a zahráli táborové písně, ale i na pár „lidovek“ došla řada. Nakonec kromě tří
muzikantů zpíval i celý sál a tak tři hodiny utekly jako voda a každý si ještě při
chůzi domů pobrukoval svojí oblíbenou trampskou píseň.
Jiří Šmahel
Gruzií na kolech
Do Regionálního muzea Kladrubska zavítal šedesátiosmiletý cestovatel
Dalibor Bartoš z Plané, který se svými dvěma kolegy procestoval na kolech část
Kavkazu a poznal krásy i strasti země, kde se jakoby zastavil čas - Gruzie.
Z cesty přivezl mnoho zážitků doprovázených fotografiemi a videi, která na
prašných silnicích, či stezkách nasbíral. Všichni účastníci povídání napjatě
poslouchali o překonávání nebezpečných míst, nebo výstupu na pětitisícovou
horu. V následné diskuzi jsme se dozvěděli, kde a jak se dá v Gruzii nocovat, či
že lepicí páska opraví na kole i ty nejhorší poruchy. Děkujeme panu Bartošovi a
přejeme mu za muzeum mnoho pěkných zážitků na jeho budoucích cestách.
Jiří Šmahel
V muzeu se tančilo, hrálo, zpívalo a vzpomínalo
V sále Regionálního muzea Kladrubska proběhl 28.2. klubový večer
s vernisáží výstavy chodských krojů, tradic a zvyklostí Kladrubska. Kroje
zapůjčila a přichystala ze své soukromé sbírky Františka Fránová a věci spojené
se zvyklostmi, stejně jako kostýmy a fotografie zapůjčil Jiří Kasal. Do večera
vydláždila vstup Dudácká muzika z Kladrub, po které následovala ukázka
nejstaršího Masopustu z roku 1987 natočeného Vladimírem Šmahelem. Všem
přítomným vyprávěl jeden z největších hybatelů obyčejů v Kladrubech Jiří
Kasal, který stál u zrodu místních tradic. Následovala taneční skupina Mladých
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z Cebivi, kteří předvedli náročný soubor tanců Českou besedu. Večer pak
zakončila opět Dudácká muzika z Kladrub.
Výstava zůstane v muzeu až do konce června a kromě krojů zde najdete i
chodskou keramiku, staré fotografie a pak vše, co patří ke kladrubským
zvykům, například přenosný betlém, husí brk pro Lucie, nebo staré články
o zvycích.
Jiří Šmahel
Oslava MDŽ
Již tradičně jsme oslavili svátek Mezinárodního dne žen v pátek 6.3.
v Kulturním domě v Kladrubech. Všechny příchozí ženy dostaly květinu
a blahopřání spolu s menším občerstvením. Večerem provázela vystoupení dětí
ze Základní umělecké školy v Kladrubech, děti z Mateřské školky Kladruby
a kroužek Bezva těla. Moc děkujeme paní ředitelce školky Tvrzové a všem
učitelkám, stejně jako paní Šmahelové, která vedla děti ze ZUŠ a paní
Pospíšilové, vedoucí kroužku Bezva těla pod DDM Stříbro, za jejich nacvičený
program.
Těšíme se na příští rok.
Jiří Šmahel

Hasičské okénko:
Vážení spoluobčané!
V lednu 2020 se v klubovně SDH Kladruby konala valná hromada, na které se
zrekapitulovaly aktivity sboru za poslední rok a odhlasoval se nový funkční
výbor sboru na dalších 5 let. Tradičně jako každý rok se 15.2. konal již
68. Hasičský ples, na kterém nechyběla bohatá tombola a plné obsazení
kulturního sálu v Kladrubech. K tanci a poslechu nám hrála kapela AMATI
BAND.
Mladí hasiči SDH Kladruby se zúčastnili již devatenáctého ročníku soutěže
Zimní setkání. Sportovní klání se konalo v sobotu 29. února 2020 ve třídách
Základní školy Komenského v Domažlicích.
Výjezdová jednotka měla za uplynulé období celkem šest výjezdů:
25.1. Láz - Požár stodola
2.2. Silnice na Zhoř - Strom
10.2. Kladruby - Strom
10.2. Kladruby - Láz - Strom
10.2. Kladruby - Uvolněná střecha
24.2. Únehle - Požár budovy
Velkým zklamáním je v souvislosti k aktuálnímu dění odložení letošní
Tachovské ligy pro naše mladé hasiče, která se měla konat 5. května a ligy
Mistra požárního sportu pro naše dospělé družstvo.
Martin Leitl
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Včelařské okénko:
Ti z Vás, kteří jste se v říjnu loňského roku zúčastnili akce ke Dni stromů
organizovanou kulturně školskou komisí při Městském úřadu v Kladrubech, si
určitě vzpomenete na jeden z jejích cílů, kterým bylo naplnění hmyzího hotelu
a jeho připravení na „novou sezónu“.
Hmyzí hotel vyrobený panem Martinem Čechurou a částečně zaplněn
účastníky výše zmíněného setkání byl provizorně umístěn v Sulanově statku.
I když letošní zima byla více kalendářní, než-li skutečná, bylo potřeba onen
hotel po zimě trochu opravit a doplnit. Tohoto úkolu se zhostily děti ze
včelařského kroužku mládeže v Kladrubech. Během procházky, kdy se děti
snažily určovat včelařsky významné stromy, keře a květiny, které v brzkém jaře
poskytují potravu našim včelám, sbíraly děti i různý přírodní materiál, aby ho
pak všichni dohromady instalovaly do hmyzího hotelu.
A komu vlastně takový hmyzí hotel slouží? Úkryt zde najdou škvoři,
slunéčka sedmitečná, zlatoočka ale i velmi důležití opylovatelé, jako jsou motýli,
pestřenky a především včely samotářky, kterých je u nás na 600 druhů
a v opylování hrají neméně důležitou roli jako nám všem dobře známá včela
medonosná.
Hmyzí hotel v Kladrubech čeká již jen na svou instalaci, která
pravděpodobně proběhne na zahradě MŠ. A doufejme, že zde už brzy budete
moci pozorovat čilý hmyzí ruch.
Pavla Kovaříková

Foto: Hmyzí hotel
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Alfrédov pomáhá seniorům
Ve spolupráci se společností Teetime SE vychází náš resort Alfrédov
s majitelem panem Vladislavem Karlíkem starším v době nouzového stavu vstříc
pomoci jedné z nejzranitelnějších skupin osob – seniorům. Projekt spočívá
v koupi hracího FEE na naše golfové hřiště a my část ceny darujeme na nákup
hygienických potřeb seniorům města Kladruby. Dne 09.04.2020 pan Karlík
starší předal hygienické balíčky v hodnotě 25 000,-Kč v pečovatelském domě.
Jsme velice rádi, že můžeme v tak těžké době, kterou všichni procházíme
pomoci potřebným. Historie objektu Alfrédov, kdysi patřícího pod kladrubský
klášter, sahá až do 12 století. V současné době je Alfrédov místo stvořené
pro odpočinek, sportovní aktivity a pracovní meetingy. Je zde vybudované
golfové hřiště s 18 jamkami, 49 útulných pokojů, konferenční sály s kapacitou
až pro 100 osob, wellness zóna a několik rybníků na rybaření. Připravíme vám
nezapomenutelnou svatbu, rodinné oslavy a pracovní setkání. Naší předností
je osobní přístup k zákazníkovi a jsme velice rádi, když se z našich hostů stávají
pravidelní návštěvníci, kteří využívají služby neustále se rozvíjejícího resortu
i čistého přírodního prostředí.
Přeji mnoho dobrého
Karlík Vladislav starší
Děkujeme resortu Alfrédov – golf & wellness za poskytnutí sponzorského
daru, ve formě hygienických balíčků v hodnotě 25.000,-Kč seniorům města
Kladruby. Velice děkujeme i jménem jednotlivých důchodců za tento milý
počinek.
Městský úřad Kladruby

Foto: Předání darů
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Akce Buteo – zimní sčítání kání
Po celé ČR probíhá pravidelně každou zimu sčítání kání. Cílem
je dlouhodobě zjišťovat počet zimujících kání lesních a kání rousných a stanovit
tak celkově tendence vývoje jejich zimní populace. Nejde o odhad početnosti
těchto druhů v republice, ale o zjištění tendence změn.
Akce byla vyhlášena v roce 1984 tehdejším ústředním výborem Českého
svazu ochránců přírody a jejím cílem bylo získání spolehlivých podkladů
o změnách zimního stavu káně lesní a káně rousné v ČR, neboť v té době bylo
zastánci odstřelu těchto druhů argumentováno růstem stavů, což výsledky akce
nepotvrdily. Dnes akce trvá přes 30 let, takže kromě konkrétního
ochranářského výstupu může být také podkladem pro poznání dlouhodobých
změn početnosti ptačího druhu a jeho příčin.
Akce je založena na práci dobrovolných spolupracovníků, rozložených
po celé republice, kteří každou zimu třikrát sčítají káně na standardním
transektu. Je zájem na tom, aby sčítaných transektů bylo co nejvíce, a aby byly
ve všech částech ČR, neboť to zajistí reprezentativnost výsledků. Dobrovolní
sčitatelé, kteří pravidelně ve 3 určených termínech (listopad, leden, březen)
prochází stále stejnou cca 5 km trasu, vedenou volnou krajinou, mají za úkol
sledovat a zaznamenat počet kání rousných i lesních, event. jiné dravce.
Proto k důležitému vybavení patří dalekohled. Výsledky sčítání se pak posílají
koordinátorovi celé akce, kterým je p. Pavel Řepa z Tachova. V současné době je
cca 106 transektů po celé ČR.
Také v Kladrubech tato akce probíhá od r. 1987. První sčítání probíhalo
v rámci přírodovědného kroužku s p. Jiřím Kasalem. Po rozpadu kroužku
ve sčítání pokračoval Lukáš Šmahel, ke kterému se pak přidali sourozenci
Lucie a Jiří. Ten také nadále se svojí rodinou trasu prochází.
Sledování přináší řadu zajímavých zjištění. Po stavbě dálnice (1997) káňata
téměř vymizela (počet vždy tak kolem 1 – 2). Posléze si na hluk i provoz zvykla
a jejich počet se opět navýšil. Ale navýšil se i počet krkavců – v důsledku
nedaleké velké skládky.
Letos jsme napočítali v listopadu 3 káně lesní, 4 rousná, 3 blíže neurčená.
V lednu 1 káně lesní, 1 blíže neurčené. V březnu 3 káně lesní, 6 rousná,
17 blíže neurčená. Což je nárůst + 13 oproti loňskému roku. (Celostátní průměr
byl loni 3,46 na 1 transekt) Kromě toho 2 poštolky, 2 luňáky a asi 10 krkavců.
Pro srovnání loni bylo v celé republice napočteno v březnu 270 kání.
Stanislava Šmahelová
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Jedno velké díky
Jak všichni víme, dostali jsme se do nelehké situace. A to nejen proto, že se
nemůžeme scházet, jak jsme zvyklí, ale hlavně kvůli zákazu vycházení bez
ochranných pomůcek, které nám ovšem nikdo nedá. Ale opravdu nám je nikdo
nedá? Jestliže se v takovém případě nemůžeme spolehnout na státní zásoby,
musíme si pomoci sami.
Mile mě překvapilo, kolik lidí se nám samo ozvalo, že by se chtěli zapojit
do hromadného šití roušek. Nerad bych na někoho zapomněl, proto začnu
postupně.
Ani všechny ty šikovné ruce by nám nebyly nic platné, kdyby nebylo z čeho
šít. Musím tedy nejprve poděkovat těm, kteří poskytli tolik potřebné materiály.
Velký dík patří všem, kteří se zapojili do samotné výroby. Ať už přispěli
šikovným střihem, měřili látky nebo je stříhali, zasedli k šicímu stroji, nebo
třeba jen přispěchali na pomoc se žehličkou. Protože i při vhodně rozdělené
práci je výroba takové roušky překvapivě komplikovaná činnost. Obzvláště
pro někoho, kdo s šitím nemá velké zkušenosti. A tak chci touto cestou
speciálně poděkovat těm, kteří svou pomoc nabídli i přesto, že pořádně ani
nevěděli, co je od nich třeba, a všechno se v průběhu sami teprve učili.
Musím zdůraznit, že do společného díla se zapojili nejen občané kladrubští,
ale taktéž milevští, kteří zásobili nejen Milevo, ale stačili ještě posílat další
roušky do Kladrub.
V neposlední řadě je nutno poděkovat i těm, kteří se starali o doručení
roušek všude, kde jich bylo potřeba. Kromě místních seniorů a domu
s pečovatelskou službou jsme roušky poskytli také prodavačkám v obchodech,
na poštu, našim dobrovolným hasičům, muzeu a pomohli jsme zásobit i některé
organizace z okolí. Další roušky jsou stále k dispozici na Městském úřadě
v Kladrubech.
Jen mně prošlo rukama na 1200 roušek, což je obdivuhodný počet. A za to
patří obrovský dík vám všem. Nejen těm, kteří šili, ale také všem, kteří je
podporovali a třeba se jen na pár dní vzdali obýváku, či se dokonce zapojili
a přiložili ruku k dílu, nebo jakýmkoliv jiným způsobem pomohli.
Mnohokrát děkuji!
Matěj Havránek
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Slovo opozice:
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás v době, která je těžkou zkouškou naší trpělivosti a
disciplinovanosti a která bude mít dopady na další život ve společnosti, ať se
nám to líbí nebo ne.
Když jsem začala psát články do kladrubského Zpravodaje z pozice opoziční
zastupitelky, bylo mi samozřejmě jasné, že se to současnému vedení města líbit
nebude. Netušila jsem však, že jim tím také pomůžu poskytováním námětů a
nápadů, o čem psát do Zpravodaje. Mám totiž pocit, že pokud by neustále
nereagovali na mé články, neměli by kromě výčtu kulturních akcí, který lze
nalézt i na jiném místě Zpravodaje, o čem psát.
Musím se tedy ještě jednou velice krátce vrátit ke změně fungování
Kladrubských lesů, kdy jsem vyslovila názor, že některé pracovní poměry
nebyly ukončeny vhodným způsobem. Myslím, že názor si utvoří každý sám,
třeba podle toho, že bývalé účetní, která zde pracovala dlouhou řádku let a
problematiku znala velice dobře, nebylo nabídnuto, aby vypomohla na částečný
úvazek nebo na dohodu, přestože pak byla na tuto práci najata jiná osoba,
která se určitě musela s danou problematikou seznamovat. U ní pak vůbec
nevadilo, že je také v důchodovém věku… (Opět podotýkám, že to není
namířeno proti ní, ale proti postupu, který v dané situaci zvolilo vedení města.)
Jsou chyby a přehmaty, které jsou – alespoň doufám – způsobeny
nezkušeností a neznalostí, jako je třeba fakt, že stále přetrvávají problémy
s vyvěšováním dle zákona o obcích nebo že vedení obce má často „guláš“ v tom,
co schvaluje rada a co zastupitelstvo. Například vůbec nikomu nevadí, že
brodská hospůdka je pronajata bez toho, že by byl daný záměr vyvěšen, takže
daný právní úkon je vlastně neplatný. Anebo vůbec nikomu nevadí, že starostka
města ověřuje usnesení ze zastupitelstva města, na kterém vůbec nebyla (viz
usnesení ze dne 5. 2. 2020, zveřejněném na stránkách města).
Jsou ale i případy, kdy již nelze hovořit o neznalosti či nezkušenosti.
Hovořím o případu, kdy bylo zastupitelstvem projednáváno propachtování
(původně byl požadován prodej) pozemku parc. č. 580/ 2 v Kladrubech. Tuto
záležitost již řešilo minulé zastupitelstvo a neschválilo ji. Také na zastupitelstvu
konaném dne 11. 12. 2019 byla tato záležitost projednávána. Namítala jsem
tehdy formální a právní nedostatky v procesu schvalování. Ale této záležitosti si
povšimli i občané Kladrub a namítali v podnětu zaslaném zastupitelstvu, že by
měl být tento pozemek zachován jako „zelený prostor“ pro potřeby občanů
města. Tato připomínka byla shledána opodstatněnou a propachtování
pozemku nebylo schváleno. Myslela jsem si, že tím celá záležitost končí. Proto
jsem byla opravdu v šoku, když jsem si přečetla usnesení rady města ze dne
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26. 2. 2020, kde je věc doporučena opět k projednání zastupitelstvu a
doporučeno přehodnocení závěru zastupitelstva. Proč mne tak zaujal právě
tento pozemek? Protože žadatelem jsou přímí příbuzní starostky města a tento
postup, kdy i přes jasné rozhodnutí zastupitelstva je věc dále „protlačována“, je
jasným příkladem současné situace. S tak zásadním porušením základní
morálky a etiky – nemohu přece protlačovat svoje osobní zájmy na úkor zájmů
veřejnosti – jsem se již dlouho v komunální politice nesetkala.
Pevně doufám, že svůj příští příspěvek budu psát v době, kdy už se situace
způsobená současnou koronavirovou nákazou uklidní a vrátí do normálu a my
se budeme všichni svobodně setkávat zdraví a s úsměvem na tváři namísto
roušky…
Svatava Štěrbová
opoziční zastupitelka
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I před koronavirem hrozily pandemie
Prožíváme v současné době těžké chvíle, kdy nás ovlivňuje nebezpečná
hrozba pandemie, které říkáme koronavirová, i když to není zcela správné
pojmenování. Ale takových pandemií prožilo lidstvo za dobu své existence celou
řadu. Byly to podobné, jindy i mnohem horší nákazy, které kosily lidstvo naší
planety. Prošel jsem kladrubské kroniky, městskou i farní, z minulých staletí a
vybral jsem některá období, kdy se taková onemocnění stala postrachem
obyvatelstva.
Začněme tedy až od třicetileté války, která proběhla v první polovině 17.
století, protože starší kronikářské zápisy k tomuto tématu nejsou. Kronika
uvádí situaci po jejím skončení:
V roce 1648 přišel tolik očekávaný Westfálský mír. Počet obyvatelů ubyl všude,
až na nepatrný zlomek stavu předválečného. Mečem nepřátel bylo mnoho
zahubeno, ale ještě více zemřelo jich hladem nebo morem, a to ještě bylo mnoho
těch, co z nouze nebo strachu opustili domov a nikdy se nevrátili. Kostelní
matrika vykázala tou dobou jen 16 novorozeňat ročně, což jest důkazem velikého
úbytku obyvatelstva. Obchod a řemesla byly zničeny, ani rolnictví se nedařilo,
neboť nebylo zrní k osívání, ani dobytka k zapřažení.
Infekční mor přenášely blechy přes infikované hlodavce. Dýmějový mor
způsoboval nejprve boule na mízních uzlinách v místech blešího kousnutí,
které pak začaly hnisat. Horší formou, pokud se týká úmrtnosti, byla forma
plicní, způsobovaná kapénkovou infekcí. Na náměstích měst se stavěly proti
šíření moru mariánské sloupy, jež byly prosbou k Panně Marii o pomoc z této
hrozivé situace. Zda kladrubský mariánský sloup, který stál původně blíže
k dnešnímu nákupnímu středisku a kolem něhož byly do čtverce zasazeny čtyři
stromy, byl postaven jako protimorový, není nikde zaznamenáno. Tento sloup
byl postaven v roce 1701.
V roce 1796 byl z rozkazu zemského gubernátora Karla ve zrušeném
klášteře, v budově nového konventu, zřízen generální vojenský špitál
(nemocnice). Brzy poté, v roce 1800, byl přeměněn na lazaret pro vojáky raněné
při bojích ve Francii. Bylo v něm umístěno přes 800 vojáků s různými
zraněními i onemocněním. Brzy se v něm ale rozšířil infekční skvrnitý tyfus,
který se rychle šířil i mezi ošetřovanými vojáky, ačkoli ti si zde léčili třeba jen
úrazy nebo jiné nemoci. Přibývalo smrtelných případů a mrtví byli pohřbíváni
na Žďárském vrchu v lese. K vojákům docházel kladrubský farář Tadeáš Sticka,
který zde poskytoval nemocným duševní útěchu a umírajícím poslední
pomazání. Při jedné takové návštěvě se i on nakazil tyfem a poté sám této
nemoci podlehl.
V roce 1836 se na Kladrubsku rozšířila nebezpečná bakteriální nemoc
cholera (Cholera morbus, kholera je slovo řeckého původu a znamená průjem),
jež měla původ v asijských zemích Blízkého Východu. Do Kladrub byla
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zanesena z Prahy, kde měla epicentrum v Karolinském údolí a u Poříčské
brány. Napadala civilní obyvatelstvo i vojáky. Projevovala se silným průjmem a
zvracením. Farář Karel Rokita ve farní kronice dokonce podrobně popisuje
německy jakýsi recept na lék, který tuto chorobu měl léčit. Je to návod na
přípravu laicky vyrobených pilulek, k jejichž přípravě sloužily některé přírodní
prostředky. Tak třeba to byl tzv. salep, což byl oddenek z rostliny vstavače
mužského se zázvorem, skořicí a vanilkovým cukrem (Pulvis doveri) nebo jiný ze
škrobu, lékořice, arabské klovatiny a cukru (Pulvis gumossi). Rovněž do vody se
míchaly některé podobné lektvary k pití. Snad se k léčbě používalo i opium. Jen
pár měsíců poté vypukla v Kladrubech a okolí tzv. červená úplavice. Lidé,
vysílení silnými průjmy, museli odpočívat na lůžku a několik malých dětí
následkem této nemoci zemřelo.

Od července do poloviny října roku 1838 řádil v Kladrubech rozsáhlý
drůbeží mor, jemuž za tuto dobu podlehlo najednou nečekaně takřka 1 000
kusů kachen, husí a další drůbeže. Kromě uhynulých jedinců byla pochopitelně
nepoužitelná i jejich vejce. Sám farář Rokita přišel o 50 kusů drůbeže, jak uvádí
ve farní kronice.
V roce 1860 přinesli dělníci, kteří pracovali v tehdejší železářské huti ve
Vlkýši, do Kladrub tyfus, kterým onemocnělo 70 lidí. Stříbrská radnice vylepovala pak na zdi varovné plakáty, aby formani a kupci nejezdili přes Kladruby,
a tak se po nějakou dobu Kladrubům vyhýbali nejen oni, ale i nejchudší lidé.
V roce 1897 se vrátil na kladrubskou faru z pohraničního Pořejova farář
František Hlavsa. V kronice líčí, jak z Pořejova docházel za svými farníky, kteří
onemocněli tyfem. Často se brodil sněhem k nemocným a dokonce se nakazil
od jednoho mladíka z Bažantova lehčí formou tyfu. Dlouho trvalo, než se mu
vrátilo původní zdraví.
Semeništěm infekcí se stala hladová léta první světové války. Válka v polské
Haliči vyhnala odtud množství uprchlíků, a tak i do Kladrub přivezly hned
začátkem listopadu v roce 1914 čtyři žebřiňáky 110 polských uprchlíků, kteří
byli rozmístěni do hospod, později i do zámku a do soukromých rodin. Ti
přinesli s sebou celou řadu infekcí, které roznášeli po kladrubských
obyvatelích. Nedlouho potom přišlo 38 dalších utečenců z Bukoviny
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od rumunských hranic, kteří přinesli do Kladrub skvrnitý tyfus. Musela být
pro ně zřízena izolace v domku zvaném Krimhäusel na soutoku Žďárského
potoka s potokem od Lhoty v lese pod Žďárem, kde jich i několik zemřelo.
Do domku zvaném Jakobizeche pod školou u první důlní štoly (kousek za
dnešní čističkou) byli nastěhováni další uprchlíci z Haliče, z nichž někteří
rovněž onemocněli tyfem. Koncem války i po ní se šířila též nebezpečná a silně
morbidní španělská chřipka, jíž se říkalo „španělka“.
Mezitím, i potom v meziválečném období se v různých letech, nejčastěji
náhle na konci zimy, objevovaly další infekční nemoci, především mezi dětmi.
Jsou známa úmrtí na záškrt, spálu, ba i pravé neštovice. Zdánlivý, mnohaletý
klid od takových nebezpečných pandemií, přerušilo nečekaně až letošní
rozšíření koronavirové infekce v celosvětovém měřítku. Věřme, že se tohoto zla
co nejdříve zbavíme.
Jiří Čechura
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Zveme Vás…
V návaznosti na mimořádná opatření
vydaná vládou ČR se Město Kladruby a
Regionální
muzeum
Kladrubska
rozhodla pro ZRUŠENÍ kulturních a
společenských
akcí
v měsících

KVĚTEN a ČERVEN.
O případných změnách budete včas
informováni.
kolektiv muzea

Připravované akce na měsíce červenec a srpen 2020
3.
10.
11.
12.
17.
18.
18.
24.
24.
25.
31.

7.
7.
7.
8.
7.
7.
7.
7.
7.
7.
7.

od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

21:30
20:00
20:00
12:00
20:00
20:00
15:00
21:30
19:00
15:00
21:30

Letní kino
Benediktinské dny
Benediktinské dny
Mše k sv. Benediktovi
Benediktinské dny
Benediktinské dny
KLADRUBSKÉ LÉTO – 1. koncert
Letní kino
Monastýrování
KLADRUBSKÉ LÉTO – 2. koncert
Letní kino

1.
7.
8.
14.
15.-16.
16.
21.
28.
29.
29.

8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.
8.

od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

15:00
21:30
15:00
17:00
13:00
11:00
21:30
20:00
14:00
18:30

KLADRUBSKÉ LÉTO – 3. koncert
Letní kino
KLADRUBSKÉ LÉTO – 4. koncert
VERNISÁŽ – Fotografové a výtvarníci
Pouť
Mše k Nanebevzetí Panny Marie
Letní kino
Koncert DOA ROCK
Ahoj prázdniny
Hradozámecká noc

Akce budou uskutečněny dle dalšího vývoje situace. Děkujeme za pochopení.
kolektiv muzea
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci květnu a červnu 2020 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
Květen:
Fialová Markéta, Vrbice u Stříbra
Nutilová Eva, Kladruby
Bláhová Anna, Pozorka
Ganobjáková Ludmila, Kladruby
Strachotová Ivana, Kladruby
Čtvrtníčková Anna, Kladruby
Zíková Jarmila, Kladruby
Mašátová Jana, Láz
Božik Miloš, Kladruby
Med Karel, Kladruby
Sloup Milan, Kladruby
Fuksová Alena, Kladruby
Vician Peter, Kladruby
Demeterová Vlasta, Kladruby
Bubeníček Roman, Kladruby

Červen:
Nadlerová Jana, Kladruby
Walter Josef, Kladruby
Krýslová Blanka, Kladruby
Šedivá Alena, Kladruby
Urbánková Marie, Kladruby
Pilwousková Zdeňka, Kladruby
Šimek Pavel, Kladruby
Kasalová Helena, Kladruby
Šrůt Stanislav, Láz
Dusíková Marie, Kladruby

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

Koronavir
Letošní jarní nálada
je jako zimní zahrada,
zamrzlá v čase bez květů
a brání duši v rozletu.
Ještě se nikdy nestalo
aby tak jaro plakalo,
nemoc se v čase rozpíná
tak, jako plytká hladina.
Co všeho zlého nemoc nese,
těch lidí, co je bez práce
pozitivního nic nepřinese
o ní jsou samé relace.
A lidi přece chtějí žít,
zajít si ven, když den se krátí,
rozhodli se, že budou šít,
pro všechny roušky, lidé zlatí.
Važme si lidí, sousedé
ukažte lásku k druhým, k sobě
co karanténa dovede,
při sobě držet v každé době.
Měsíc se možná v slunci zhlíd,
hvězdy se třpytí v jasu,
nám brzy bude zase líp
zas rozpoznáme krásu.
Blanka Krýslová
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TJ Sokol Kladruby informuje:
Vážení sportovní příznivci, přiznám se, že mě osobně koronavirová krize
překvapila. Patřím k těm, kteří situaci na začátku spíš podcenili. Ještě
v pondělí 9. března jsem doma děti krotila, že školy se jen tak nezavřou, že o nic
nejde. A od středy bylo zavřeno. Během jednoho dne jsme přišli nejen o školu,
ale jako Sokol i o tělocvičnu a hřiště. Pro náš oddíl to znamenalo konec
tréninků a hlavně konec soutěže.
Je to velká škoda. Děvčatům se dařilo. Pilně trénovala a na soutěžní napětí
se těšila. Bohužel to neovlivníme. Nyní ještě nemohu říct, jestli se do konce
školního roku tréninky obnoví. Spíš si myslím, že ne.
Jitka Kuršová
Dobrou zprávou ale je, že se snad již brzy otevřou venkovní kurty.
Každoročně jsme pořádali hromadné brigády, kdy se během jednoho až dvou
víkendů připravilo celé hřiště na nadcházející sezónu. Letos to musí probíhat
jinak. Brigády probíhají v menších skupinkách s respektem k vládním
opatřením. Jde to tedy pomaleji. Věřím ale, že do konce dubna bude aspoň
tenisový kurt k dispozici. Práce je hodně a proto doufám, že se zapojí i ostatní
členové, kteří chtějí kurty využívat. Domluvte se prostřednictvím svých
vedoucích, kteří vám nejlépe řeknou, co je třeba udělat.
Hodně zdraví a veselou mysl přeje
Jiří Kurš
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VÍTE, ŽE…
… na lince 1212 získáte důležité kontakty, odkazy a zdroje informací týkající se
koronaviru
… jsme provedli desinfekční postřik všech autobusových zastávek a nádob
na tříděný odpad nejen v Kladrubech, ale i v okolních obcích
… jsme opravili studnu v Milevě u transformátoru a místní cesty – osadili jsme
skruže a dali nový poklop
… byl opraven propadlý kanál při silnici v obci Láz
… jsme provedli částečné vyrovnání chodníků ze zámkové dlažby ve Hřbitovní
ulici a v Revoluční ulici před domy čp. 43 – 45
… jsme provedli výstavbu zídky a výsadbu růží v zatáčce k ČOV
... byly nainstalovány ochranné sítě na objekt posilovny, aby nedocházelo
k poškozování tohoto objektu při užívání přilehlého víceúčelového hřiště
... jsme osadili mříže na vchod do kapličky na rozcestí Brod x Láz
… z důvodu přijatých opatření proti nákaze koronavirem nebyl proveden
plánovaný svoz objemného a nebezpečného odpadu. Náhradní termín je
stanoven na 3.10.2020 - objemný odpad a 5.10.2020 nebezpečný odpad
… došlo ke změně redakční rady Kladrubského zpravodaje
… splatnost poplatků za psy, pozemky apod. je do 31.05.2020. Tyto poplatky je
možné uhradit na účet města Kladruby č.ú. 20024704/0600 s uvedením
variabilního symbolu Vašeho příjmení (nebo možno uvést do poznámky)
… došlo ke kompletní úpravě areálu technických služeb
… jsme instalovali ping-pongové stoly v Milevě, Brodu a Vrbici
… nám byli přiděleni z úřadu práce 3 pracovníci na veřejně prospěšné práce
pro technické služby
… prodejna Kladrubských lesů s.r.o. je opět otevřena
pondělí – pátek 13:00-14:30 nebo po domluvě na tel. č. 374 631 955
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PLACENÁ INZERCE

2/2020

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu
a vysokou užitkovost

16:30 Kladruby u Stříbra /náměstí/
Prodej 4.6.2020
 Kuřice - černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/
- sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
 Kohoutci
 Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
 Moularden /kříženec pižmové a pekingské kachny/
 Husy bílé
 Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
 Kalimera /selské brojlerové kuře/
 Brojlerová kuřata
 Perličky
Info a objednávky:
Gallus Extra s.r.o.
Telefon: 567 212 754, 567 214 502
Mobil: 731 701 331, 734 833 158
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