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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,
tak zase uplynuly další dva měsíce a už tu máme polovinu roku 2020. Toto
uplynulé období se do paměti nás všech dozajista „zapíše“ a to díky všem
různým opatřením souvisejících se zamezením šíření nového typu koronaviru.
O tomto již bylo napsáno a řečeno mnoho. Záleží a bude záležet na nás všech,
jak se s tímto nebezpečným společníkem vypořádáme. Dle posledních informací
nebyl v našem blízkém okolí (na Stříbrsku) zaznamenán žádný případ nákazy.
A nyní k dalším informacím. Co všechny určitě zajímá, je otázka konání či
nekonání kladrubské poutě. To je opravdu tvrdý oříšek. Rada města rozhodla
o pozastavení veškerých pouťových příprav z důvodu trvajících koronavirových
opatření. Pokud budou pravidla uvolněna, uspořádali bychom pouť
v omezeném rozsahu. Představa je tedy taková, že by proběhlo vystoupení např.
3 kapel a to jen v sobotu se začátkem v podvečer a koncem o půlnoci. V neděli
by již žádný program neprobíhal. Kolotoče a atrakce by byly k dispozici po oba
dva dny.
Co se týče konání festivalu vážné hudby Kladrubského léta, tak to bude
probíhat ve standardním rozsahu. Zatím ale bude platit povinnost návštěvníků
mít zakryté dýchací cesty. Věříme, že to každoroční příznivce tohoto žánru
neodradí.
Ohledně plnění naplánovaných stavebních akcí – v době vydání Zpravodaje
by již měly probíhat práce na rozšíření veřejného osvětlení ze Zahradní ulice
směrem na Pozorku. Jedná se o osvětlení cesty mezi zahrádkami, kde bude
instalováno celkem 7 stožárů s lampou. Tato část trasy se stane pro pěší
bezpečnější. Dále byla předána ke stavebním opravám hřbitovní zeď.
Předmětem dle uzavřené smlouvy o dílo jsou opravy části západní strany a celé
strany severní.
Dále bychom vás rádi seznámili s podanými žádostmi o dotace. Žádosti
o níže uvedené dotace jsme museli zpracovat a předložit vždy v předem
stanoveném termínu dle pravidel dané poskytovatelem dotace. Žádosti
o přidělení dotace jsme podávali převážně ke Krajskému úřadu Plzeňského
kraje, ale i např. na Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo kultury, Státní
fond životního prostředí. Letos jsme také poprvé oslovili i Nadaci ČEZu,
kde jsme žádali dotaci na vybavení výjezdové jednotky našich hasičů. Tam již
víme, že naše žádost nebude kladně vyřízena.
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Seznam dotací:
 Dětská hřiště - doplnění herních prvků
 Vybavení pro JSDH - neposkytnuto Nadace ČEZ
 Příspěvek na nákup přetlakových dýchacích přístrojů - poskytnuto
80.000,-Kč z rozpočtu Plz. kraje
 Hřbitovní zeď – oprava hřbitovní zdi - poskytnuto 600.000,-Kč z rozpočtu
Plz. kraje
 Kladruby, Husova čp. 6 - další etapa střecha střed (požádáno o dvě různé
dotace) - poskytnuto 500.000,-Kč z ministerstva kultury, havarijní fond
 Kaple Vrbice - oprava střechy - poskytnuto 50.000,-Kč z rozpočtu
Plz. kraje
 Kladrubské léto 2020 - poskytnuto 50.000,-Kč z rozpočtu Plz. kraje
 Pečovatelská služba
 Rozšíření VO Pozorka - poskytnuto 350.000,-Kč z rozpočtu Plz. kraje
 Výsadba stromů u truhlárny
 Výsadba stromů se SÚS PK (za Brodem k Výrovu)
 Autobusová čekárna Brod
 Vodovodní vrt Tuněchody
 Střecha tělocvičny ZŠ
V době uzávěrky tohoto vydání Zpravodaje, zatím nemáme další informace o
poskytnutí či neposkytnutí dotací.
V areálu technických služeb byl umístěn velký kontejner na plasty. O jeho
používání se dozvíte v samostatném článku dále ve Zpravodaji.
Vážení občané, přejeme vám všem klidné léto a věříme, že se i přes nařízená
opatření na některých akcích společně setkáme.
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 15. 04. 2020
Rada města vzala na vědomí:
 Stížnost na porušování práva na klidný a pokojný život a ničení majetku.
Stěžovatel – M. P., Kladruby
 Informaci spolku Ultreia, z.s. o vedení tzv. Železné trasy (pojmenované
podle obce na hranici s Německem) – ponechání její původní trasy přes
klášter

Rada města schválila:
 Provedení drobných stavebních úprav v Pohostinství v Brodu do výše
15.000,- Kč včetně DPH. Žadatel a zhotovitel – stávající nájemce
Mgr. Jiří Bohuslav, Brod u Stříbra 33, Stříbro 34901
 Uzavření Smlouvy o dílo na akci „Oprava hřbitovní zdi Kladrubského
hřbitova“ Zhotovitel – Jaroslav Zabloudil, Na Vinici 1109, 34901
Stříbro, IČ:46800425 za cenu 1.073.697,- Kč včetně DPH
 Z důvodu vývoje situace ohledně koronaviru se ruší veškeré kulturní,
společenské a sportovní akce připravované na měsíc červen 2020
 Vydání souhlasu k uzavření pachtovní smlouvy s třetí osobou na
pozemky uvedené v pachtovní smlouvě č. 7/2019 uzavřené mezi
Městem Kladruby a Miroslavem Pospíšilem, Těchlovice 29, 34901,
IČ:41641337. Novým pachtýřem a za stejných podmínek bude
AGRO Pospíšil s.r.o., Těchlovice 29, 34901, IČ:09078444
 Uzavření dohody o údržbě pozemku (pokos trávy) části p.p.č. 2545 v k.ú.
Kladruby u Stříbra o výměře 8497 m2 a části p.p.č. 2548 v k.ú.
Kladruby u Stříbra o výměře 2500 m2 mezi městem Kladruby a ZEVYP
spol. s r.o., náměstí Republiky 35, 34961 Kladruby, IČ:18251455
s platností od 01. 05. 2020 do 31. 08. 2020 za cenu 3000,-Kč/1 ha/1
rok

Rada města doporučila:
 ZM schválit v souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) za použití § 44
stavebního zákona návrh na pořízení Územního plánu Kladruby
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 ZM schválit starostku města Kladruby paní Hanu Floriánovou jako
určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu,
tj. Městský úřad Stříbro – odbor výstavby a územního plánování
 ZM schválit dohodu o ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby
plynovodní přípojky č. 3000189146 – Zadní 355, Kladruby. Vlastník
přípojky – Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby
IČ:00259888, Provozovatel – GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1,
Brno 60200, IČ:27935311
 ZM schválit uzavření kupní smlouvy na odkup plynovodní přípojky –
Zadní 355, Kladruby, kupní smlouva č. 9420000912/4000229733.
Prodávající - Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby
IČ:00259888, kupující - GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno
60200, IČ:27935311, cena 36.079,- Kč včetně DPH
 ZM schválit dohodu o ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby
plynovodní přípojky č. 3000189144 – Zadní 356, Kladruby. Vlastník
přípojky – Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby
IČ:00259888, Provozovatel – GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1,
Brno 60200, IČ:27935311
 ZM schválit uzavření kupní smlouvy na odkup plynovodní přípojky –
Zadní 356, Kladruby, kupní smlouva č. 9420000908/4000229564.
Prodávající - Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby
IČ:00259888, kupující - GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno
60200, IČ:27935311, cena 25.570,- Kč včetně DPH
 ZM schválit dohodu o ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby
plynovodní přípojky č. 4000216798 – Posilovna. Vlastník přípojky –
Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby IČ: 00259888,
Provozovatel – GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 60200,
IČ:27935311
 ZM schválit uzavření kupní smlouvy na odkup plynovodní přípojky –
Posilovna, kupní smlouva č. 9420000916/4000229762. Prodávající Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby IČ:00259888,
kupující - GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 60200,
IČ:27935311, cena 47.500,- Kč včetně DPH

Rada města schválila záměr:
 Uzavření nájemní smlouvy o užívání části nemovitosti (část půdního
prostoru) v Revoluční ulici čp. 406, Kladruby za účelem umístění
zařízení pro příjem a vysílání internetového signálu pomocí bezdrátové
technologie pro datové přenosy dat
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Zasedání rady města ze dne 29. 04. 2020
Rada města vzala na vědomí:
 Zápis z 11. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní
infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“ ze dne 24. 04. 2020
 Odstoupení jednoho ze dvou žadatelů od Žádosti o odprodej pozemku
určeného k výstavbě RD v Kladrubech lokalita západ – II. etapa.
Odstupující žadatel – M. T., Skapce. Jedná se o p.p.č. 2493/34
a 580/154 o celkové výměře 672 m2. Druhý žadatel na žádosti trvá

Rada města schválila:
 Cenovou nabídku a následné objednání opravy balkonu u bytu v areálu
mateřské školy. Zhotovitel – Otto Hilf malířské práce, Vodičkova 639,
Stříbro, 34901, IČ:61806374 za cenu 74.747,- Kč bez DPH
 Prodloužení nájemní smlouvy o nájmu bytu č. 10 na Náměstí Republiky
36 v Kladrubech na dobu od 01. 06. 2020 do 31. 05. 2021. Nájemník –
R. K.
 Cenovou nabídku a následné objednání opravy střechy kapličky
ve Vrbici. Zhotovitel – STŘECHY KOŽNAR, Dukelská 1569, Stříbro
34901, IČ:61805181 za cenu 196.764,51 Kč včetně DPH
 Podání žádosti ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje o dotaci
z programu „Podpora pro obce, které mají uzavřenou smlouvu
s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb na zajišťování
pečovatelské služby na území Plzeňského kraje v roce 2020“
 Podání žádosti ke Krajskému úřadu Plzeňského kraje o zařazení
do projektu „Program na výsadbu stromů“ realizovanou z projektu
Plzeňského kraje ve spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského
kraje; požadavek 30 ks ovocných stromů s realizací na části p.p.č. 1726
v k.ú. Brod u Stříbra při komunikaci na Výrov
 Výsledek hospodaření za rok 2019 Regionálního muzea Kladrubska,
Náměstí Republiky 90, Kladruby, IČ:03940004
 Výsledek hospodaření za rok 2019 Mateřské školy v Kladrubech, Husova
297, Kladruby, IČ:60611642
 Výsledek hospodaření za rok 2019 Základní školy v Kladrubech, Husova
203, Kladruby, IČ:60611634
 Provedení deratizace v městě Kladruby – položení nástrah proti
hlodavcům v prostorách veřejné zeleně a některých částí kanal. sítě.
Zhotovitel – DESINSEKTA, Lindauerova 21, Plzeň 30100, IČ:26405270
v ceně max. 17.300,- Kč bez DPH
 Provedení postřiku širokospektrální ULV desinfekcí vnitřních prostor
budovy Městského úřadu v Kladrubech. Zhotovitel – DESINSEKTA,
Lindauerova 21, Plzeň 30100, IČ:26405270 v ceně max. 5.000,- Kč bez
DPH
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 Zařazení správního území města Kladruby do Území působnosti MAS
Český Západ z.s., náměstí Kryštofa Haranta 30, Bezdružice 34953,
IČ:26659981 na období 2021 – 2027
 Cenovou nabídku a následné objednání dalšího dílu na víceúčelovém
hřišti v Kladrubech (místo původně plánované bezuzlové ochranné sítě
v barevném provedení a lanem po celém obvodu), nový díl stejného
charakteru jako jsou díly spodní. Zhotovitel – Marek Demjan,
Kaznějovská 1211/11, 323 00 Plzeň – Bolevec, IČ:72215984 za cenu
21.250,-Kč bez DPH včetně montáže
 Zábor chodníku před domem v Revoluční ulici čp. 44 v Kladrubech
za účelem postavení lešení kvůli opravě fasády v termínu od 24. 04.
2020 – 31. 05. 2020. Žadatel – Stavpro – služby s.r.o., Revoluční 44,
Kladruby, IČ:25201646 s tím, že případné škody na chodníku budou
odstraněny
 Organizační zabezpečení konání Zastupitelstva města Kladruby dne
27. 5. 2020, místo konání bude upřesněno na pozvánce

Rada města neschválila:
 Podporu provozu Linky bezpečí, z.s. dle jejich požadavku na příspěvek ve
výši 7.500,- Kč
 Objednání renovace parket v sále kulturního domu v Kladrubech dle
dvou předložených cenových nabídek - příliš vysoká cena realizace
 Žádost JSDH Kladruby na pořízení osobního automobilu ŠKODA FABIA
HATCHBACK a to formou bezúplatného převodu vyřazeného
nepotřebného majetku od HZS Plzeňského kraje

Rada města doporučila:
 ZM schválit Účetní závěrku za rok 2019
 ZM schválit Závěrečný účet města Kladruby za rok 2019
 ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 2493/34 a 580/154 v k.ú.
Kladruby u Stříbra o celkové výměře 672 m2, lokalita Kladruby západ –
II. etapa. Žadatel – L. K., Slovensko
 ZM neschválit odprodej pozemku p.p.č. 185/6 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 932 m2. Žadatel – R. K., Kladruby

Rada města souhlasila:
 Se zapojením mateřské školy do projektu kraje financovaného
z operačního programu potravinové a materiální pomoci na pozici
partnera s finančním příspěvkem. Název projektu – Obědy do škol
v Plzeňském kraji 2020/2021
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 S předloženou projektovou dokumentací na vrtanou studnu na p.p.č.
2488 v k.ú. Kladruby u Stříbra – Investor: M. N., Kladruby
s upozorněním na zatrubněný odtok z rybníku
 S oplocením pozemku u rekreační chaty Brod u Stříbra č.e. 35 na p.p.č.
1459/3 v k.ú. Brod u Stříbra, pozemek ve vlastnictví žadatele. Žadatelé
– Z. D. a J. D., Zdiby

Rada města (valná hromada Kladrubských lesů s.r.o.) schválila:
 Účetní závěrku roku 2019 - Výkaz zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2019
včetně přílohy k účetní závěrce ve zkráceném rozsahu pro účetní období
2019
 Převod ztráty ve výši 2.120.051,38 Kč na vrub nerozděleného zisku
minulých let

Rada města neměla námitek:
 K předložené projektové dokumentaci k novostavbě rodinného domu na
p.p.č. 2493/11 v k.ú. Kladruby u Stříbra, lokalita Kladruby, západ – II.
etapa. Investor: L. a V. E., Kladruby

Rada města schválila záměr:
 Propachtování pozemků (prodloužení pachtovních smluv) viz. seznam
pozemků, za účelem provozování zemědělské činnosti s platností od
01. 09. 2020 do 31. 08. 2025. Podmínky: nejnižší cena pachtovného
3000,-Kč/1 ha/1 rok, možnost dorovnání nabídnuté výše ceny
dosavadním pachtýřem, podávání nabídek nejpozději do 03. 06. 2020
 Propachtování pozemku části p.p.č. 2007 v k.ú. Milevo o výměře 5000 m2

Zasedání rady města ze dne 13. 05. 2020
Rada města vzala na vědomí:
 Nabídku CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, Zlín 76001
na vypracování speciální dárkové fotoknihy Čarovné Česko – město
nemá zájem
 Plán dokončení technické a dopravní infrastruktury lokality Kladruby
západ - II. etapa
 Zápis č. 13/2020 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
29. 04. 2020 – správa poplatků a jejich výběr spadá do kompetence
referenta finančního úseku
 Zápis z 12. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní
infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“ ze dne 11. 05. 2020
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 Informaci ředitelky MŠ Kladruby ohledně požadavku (zájmu) rodičů na
otevření provozu MŠ

Rada města schválila:
 Střednědobý výhled rozpočtu Regionálního muzea Kladrubska 2021 2022
 Finanční příspěvek na kastraci volně pobíhajícího kocoura ve výši 350,Kč, žadatel – M. N., Kladruby
 Cenovou nabídku a následné objednání vypracování projektové
dokumentace a inženýrskou činnost do fáze získání územního
rozhodnutí na akci „Kanalizační a vodovodní přípojky pro RD č.p. 17,
18, 54 – Pozorka u Kladrub“. Zhotovitel – Ing. Jan Pipta, Za Školou
7/17, Mariánské Lázně 35301, IČ:09091025 za cenu 12.800,- včetně
DPH
 Cenovou nabídku a následné objednání projekční a inženýrské činnosti
na akci „Chodník pro pěší Brod u Stříbra“. Zhotovitel – Ing. Martina
Pavlíková, Slovanské údolí 313/71, Plzeň 31800, IČ:88204154 za cenu
78.000,- bez DPH
 Cenovou nabídku a následné objednání projekční a inženýrské činnosti
na akci „Kladruby ulice Kostelní“. Zhotovitel – Ing. Martina Pavlíková,
Slovanské údolí 313/71, Plzeň 31800, IČ:88204154 za cenu 193.600,Kč,- bez DPH
 Přidělení bytu č. 3 (3+1) na Náměstí Republiky 86 v Kladrubech v tomto
pořadí:
F. O. Kladruby
Přidělení bytu po F. O. (2+1) J. Š., Kladruby
Přidělení bytu po J. Š. (1+1) M. L., Kladruby. V případě nepřijetí bytu
žadatelem č. 1, bude dále postupováno dle varianty č. 2, která je
uvedena v zápisu z jednání.
 Uzavření nájemní smlouvy se společností STARNET s.r.o., Žižkova 226/3,
České Budějovice, 37001 o užívání části nemovitosti (část půdního
prostoru) na st.p.č. 734 v k.ú. Kladruby u Stříbra v Revoluční ulici 406
v Kladrubech za účelem umístění zařízení pro příjem a vysílání
internetového signálu. Nájemné 2.000,-Kč + DPH/1 rok, platnost
smlouvy od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 s automatickým
prodloužením vždy o jeden rok.
 Cenovou nabídku a následné objednání lampy veřejného osvětlení
ve Vrbici u Stříbra. Zhotovitel – ČESKO-BAVORSKÁ spol. s.r.o.,
Stříbrská 380, Kladruby 34961, IČ:18251889 za cenu 13.730,- bez
DPH
 Pozastavení veškerých příprav pro konání tradiční Kladrubské pouti
v srpnu 2020 z důvodu stále trvajících opatření proti šíření koronaviru.
Při uvolnění opatření bude realizován náhradní program.
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 Vydání povolení k užívání veřejného prostranství před cukrárnou na
Náměstí Republiky 30, Kladruby za účelem umístění stolků a židlí na
dobu od 11. 05. 2020 do 30. 09. 2020 za stejných podmínek jako
v uplynulém roce, dodržování platných opatření proti šíření nákazy
koronaviru. Žadatel Hana Zdvihalová, Hřbitovní 231, 34961 Kladruby,
IČ:41640411
 Vydání povolení k užívání veřejného prostranství před restaurací U
Koruny, Revoluční 80, Kladruby za účelem umístění stolků a židlí na
dobu od 11. 05. 2020 do 30. 09. 2020 za stejných podmínek jako
v uplynulém roce, dodržování platných opatření proti šíření nákazy
koronarivu, využívání max. do 22,00 hodin. Žadatel Martina Švarcová,
Zadní 355, 34961 Kladruby, IČ:03759172

Rada města doporučila:
 ZM schválit odprodej pozemku p.p.č 2493/21 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 1451 m2 za cenu 650,- Kč/m2 + DPH (lokalita západ, II.
etapa). Kupující – L. M., Stříbro a M. M., Stříbro
 ZM Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-120013179/VB/001 Kladruby, TC, p.č. 77/5 – kNN na pozemku část
p.p.č. 2001 v k.ú. Kladruby u Stříbra mezi Městem Kladruby, náměstí
Republiky 89, 34961 Kladruby, IČ:00259888 a ČEZ Distribuce, a.s.,
Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV- Podmokly, IČ:24729035 zastoupena
společností SUPTel a.s., Hřbitovní 15,312 00 Plzeň, IČ:25229397.
Rozsah břemene: je vymezen v GP 841-146/2019. Jednorázová
náhrada je 1000,- Kč

Rada města neschválila:
 Vydání povolení k užívání veřejného prostranství v prostoru za restaurací
U Koruny, Revoluční čp. 80, Kladruby za účelem umístění 3 ks stolků
a židlí z důvodu vytvoření malé letní zahrádky. Důvod neschválení:
bude probíhat oprava ubytovny – změna užívání na byty, ukládání
materiálu. Žadatel Martina Švarcová, Zadní 355, 34961 Kladruby,
IČ:03759172

Rada města schválila záměr:
 Pronájmu pozemku části p.p.č. 2442 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře
500 m2
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Zasedání rady města ze dne 25. 05. 2020
Rada města vzala na vědomí:
 Zápis z 13. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní
infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“ ze dne 22. 05. 2020
 Zápis č. 14/2020 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
20. 05. 2020
 Cenovou nabídku na prodloužení pletiva na víceúčelovém hřišti
u posilovny za cenu 26.750,- Kč bez DPH od Marka Demjana,
Kaznějovská 11, Plzeň 32300, IČ:72215984 – nebude realizováno
z důvodu možného problému se statikou
 Otevřený dopis od JUDr. Aleny Schillerové, Ph.D. ohledně vývoje
finančních dopadů na rozpočty obcí v souvislosti s výdaji státního
rozpočtu na COVID-19
 Výzvu Městského úřadu Stříbro, odboru výstavby a územního plánování,
Masarykovo náměstí 1, 34901 Stříbro vlastníku nemovitosti k zajištění
stavby proti možnému vstupu nepovolaných osob u bytového domu
v Brodu u Stříbra č.p.62. Vlastník stavby – Moravia develop s.r.o.,
Břetislavova 3149/5, 69002 Břeclav, IČ:03336174
 Kritéria a provozní opatření pro rodiče dětí nastupujících do MŠ od
01. 06. 2020
 Nabídku vinařství Šlancar a Gabriel, Rýmařovská 474, Praha 9, 19900,
IČ:01832298 na ručně vyráběné dárkové tubusy na míru
s gravírováním přímo na lahve – město nemá zájem
 Návrh dopravního řešení u in-line dráhy a fotbalového hřiště – omezení
vjezdu na in-line dráhu a řešení odvodu dešťových vod

Rada města schválila:
 Otevření Mateřské školy v Kladrubech s platností od 01. 06. 2020 při
dodržení stanovených kritérií a provozních opatření
 Zábor chodníku před domem na Náměstí Republiky č.p. 180
v Kladrubech za účelem postavení lešení kvůli opravě fasády v termínu
od 25. 05. 2020 – 16. 06. 2020. Žadatel – Otto Hilf, Vodičkova 639,
Stříbro 34901, IČ:61806374 s tím, že případné škody na chodníku
budou odstraněny
 Cenovou nabídku a následné objednání převodu na novou verzi
CODEXISu za cenu 15.000,- Kč bez DPH s tím, že roční poplatek
zůstává ve stejné výši 5.000,- Kč/rok od firmy ATLAS software a.s.,
V Parku 20, 14800 Praha 4, IČ:25898795
 Objednání publicity projektu vodovodní vrt Tuněchody dodávaného do
výzvy 2/2018 financovaného ze zdrojů Státního fondu životního
prostředí v rámci Národního programu Životního prostředí. Zhotovitel –
Ing. Zdeněk Havel, Sicherova 1652/7, 19800 Praha 9, IČ:06180965 za
cenu 10.000,- Kč bez DPH
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 Objednání zpracování, podání žádosti včetně všech příloh a administraci
projektu vodovodní vrt Tuněchody podávané do výzvy 2/2018
financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředí v rámci
Národního programu Životního prostředí. Zhotovitel – Ing. Zdeněk
Havel, Sicherova 1652/7, 19800 Praha 9, IČ:06180965 za cenu
25.000,- Kč bez DPH
 Cenovou nabídku a následné objednání myčky provozního nádobí
do Mateřské školy v Kladrubech od firmy MARCCRAB GASTRO CB
s.r.o., Slovanská Alej 24b, Plzeň 31200. Model Winterhalter KP151ES
za cenu 155.969,- Kč včetně DPH, instalace a dopravy
 Užívání osobních automobilů MAZDA CX-3 – 6P6 4010 a Škoda Octavie –
1P8 4694 pro potřeby JSDH Kladruby. Termín využití dle předchozí
dohody se starostkou nebo místostarostou města. Řidiči JSDH M. Š., R.
B., M. V.
 Užívání osobního automobilu MAZDA CX-3 – 6P6 4010 a Škoda Octavie –
1P8 4694 pro potřeby Regionálního muzea Kladrubska. Termín využití
dle předchozí dohody se starostkou nebo místostarostou města.
 Cenovou nabídku a následné objednání rozšíření videa o natočení a
implementaci záběrů ZŠ, MŠ, fotbalového hřiště a in-line dráhy za cenu
2.000,- Kč včetně DPH
 Zařazení žádosti M. S., Stříbro do seznamu žadatelů o byt
 Prodloužení nájemních smluv na byt
- L. J. – Kladruby – 01. 07. 2020 – 31. 12. 2020
- V. P. – Kladruby – 01. 07. 2020 – 31. 12. 2020
 Opětovné řešení přidělení bytu na Náměstí Republiky 86 v tomto pořadí:
- B. P. a J. R., Kladruby
- Přidělení bytu (2+1) po B. P. a J. R. M. L., Kladruby

Rada města doporučila:
 ZM schválit uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření
na pozemku vlastníka – jedná se o „Chodník pro pěší – Brod u Stříbra“.
Vlastník – Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková
organizace, Koterovská 462/162, Koterov 32600, Plzeň, IČ:72053119,
Investor – Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby 34961,
IČ:00259888. Pozemky p.p.č. 1606/1 v k.ú. Brod u Stříbra – zábor
320 m2, p.p.č. 1782 v k.ú. Brod u Stříbra – zábor 75 m2
 ZM schválit pronájem části pozemku p.p.č.2007 v k.ú. Milevo o výměře
5000 m2 za cenu 0,30 Kč/m2 na dobu od 01. 07. 2020 – 31. 12. 2021
za účelem pastviny pro jednoho koně. Žadatel – J. N., Milevo

Rada města neschválila:
 Žádost B. R. o pronájem části domu v Milevě č.p. 36 za účelem
přechodného uskladnění starožitností – nemovitost je pro tento účel
využití nevhodná
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Zasedání rady města ze dne 10. 06. 2020
Rada města vzala na vědomí:
 Zápis z 14. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní
infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“ ze dne 05. 06. 2020
 Podání zpráv a vysvětlení k zápisům č. 12, 13 a 14/2020 z jednání
finančního výboru
 Sdělení ZŠ Kladruby o navýšení cen obědů s platností od 01. 09. 2020
 Akceptaci žádosti o podporu ze Státního fondu životního prostředí ČR na
akci Vodovodní vrt v obci Tuněchody
 Žádost V. Š., Janov nad Nisou o koupi jakéhokoli pozemku nejlépe pole,
zemědělskou půdu v k.ú. Vrbice u Stříbra. Město zemědělskou půdu
neprodává
 Oznámení ČEZ Distribuce o plánovaném provádění rekonstrukce sítě
nízkého napětí v roce 2021 v části obce Kladruby, ulice Zahradní a
Sadová. Nutno prověřit dopad na veřejné osvětlení
 Informaci o rozhodnutí správní rady Nadace ČEZ, kam jsme žádali o
nadační příspěvek na „Vybavení pro SDH Kladruby“; nevyhovění naší
žádosti
 Přehled podaných žádostí o dotace v roce 2020 (stav k 04. 06. 2020),
podáno celkem 15 žádostí (ministerstvo pro místní rozvoj, krajský úřad,
státní fond ŽP, ministerstvo kultury, nadace ČEZ)
 Informaci o procházejícím vedení vodovodního přivaděče přes pozemek ve
vlastnictví fyzické osoby p.p.č. 580/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra,
vlastník pozemku O. N., Kladruby. Vodovodní přivaděč vede při hranici
pozemku a zasahuje do pozemku 0,55 m až 0,13 m. Bude svoláno
jednání za účasti vlastníka pozemku, provozovatele vodovodu a města
Kladruby k vyřešení této záležitosti
 Informaci ohledně požadované směny pozemků p.p.č. 1564/5 v k.ú.
Lšelín, vlastník město Kladruby za jiné pozemky ve vlastnictví p. V. K.
v k.ú. Lšelín, na kterých je provozován letní dětský tábor
 Žádost J. a J. J., Kladruby, o změnu Územního plánu obce Kladruby
z důvodu řešení dodatečného povolení stavby. Bude řešeno v nyní
připravované komplexní změně územního plánu
 Informaci ohledně majetkových vztahů k pozemku části p.p.č. 1642/1
v k.ú. Brod u Stříbra (osada Výrov). Jedná se o vodní tok, který ve
skutečnosti prochází jiným pozemkem (chybný zákres v mapě), a je
evidován ve správě Povodí Vltavy s.p. Do doby vyřešení této záležitosti
nelze řešit žádný vztah k pozemku
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Rada města schválila:
 Poskytnutí technické a finanční podpory při pořádání 21. ročníku
Výrovského triatlonu, který se bude konat v sobotu 27. června 2020
u Výrovského rybníku. Finanční příspěvek ve výši 4.000,- Kč
 Cenovou nabídku s následným objednáním realizace úprav u in-line
dráhy – k zamezení naplavování nečistot z přilehlého pozemku
a vybudování odvodňovacího žlábku, částka 159.770,45 Kč včetně
DPH. Zhotovitel PROMONASTA s.r.o., provoz Sytno 5, 34901 Stříbro,
IČ:26323737
 Uzavření smlouvy o provádění odborných prací koordinátora BOZP mezi
městem Kladruby, IČ:00259888 a poskytovatelem BEZPO Plzeň s.r.o.,
Hřímalého 805/3, 30100 Plzeň, IČ:26351951 na akci II. část – obnova
střešního pláště objektu Husova čp. 6, Kladruby v celkové výši 38.438,Kč vč. DPH
 Umístění velkého víkového kontejneru pouze na plast k technickým
službám prozatím na zkoušku. Vývoz bude zajišťovat Ekosepar s.r.o.
Nýřany dle jejich ceníku
 Cenovou nabídku s následným objednáním projekční a inženýrské
činnosti na akci Kladruby, ulice Zahradní, zpracování technické studie
včetně geodetického zaměření a projednání s dotčenými orgány v částce
75.345,- Kč bez DPH. Zhotovitel Ing. Martina Pavlíková, Slovanské
údolí 313/71, 31800 Plzeň, IČ:88204154
 Umožnění instalace kabelu na internet a televizi, případně satelit, žadatel
J. R., nyní bytem náměstí Republiky 86, Kladruby. Případná montáž
satelitu pouze na jižní stranu domu.
 Zařazení žádosti P. K., Kladruby, o přidělení bytu do seznamu žadatelů
 Zařazení žádosti A. Z., 34961 Kladruby, o přidělení zahrádky do seznamu
žadatelů
 Organizační zabezpečení zastupitelstva města na den 24. 06. 2020
 Schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu
města Kladruby ve výši 80.000,- Kč – Zastupitelstvo Plzeňského kraje
schválilo na svém zasedání dne 08. 06. 2020, číslo usnesení 1480/20,
poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2020 Příspěvek
na nákup přetlakových dýchacích přístrojů“
 Schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu
města Kladruby ve výši 600.000,-Kč na „Odstranění havarijních stavů a
naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020“ – oprava hřbitovní zdi
 Schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu
města Kladruby ve výši 350.000,- Kč na „PSOV PK 2020 – Projekty
obcí“ – rozšíření veřejného osvětlení v Kladrubech
 Schvaluje přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu
města Kladruby ve výši 50.000,- Kč na „Záchranu a obnovu staveb
drobné architektury dotvářejících kulturní krajinu 2020“ – Kladruby,
část obce Vrbice u Stříbra, kaple, oprava střechy
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 Cenovou nabídku s následným objednáním tvorby a provozování
webových stránek pro město Kladruby. Dodavatel WEBHOUSE, s.r.o.,
Brněnská 602/26, 58601 Jihlava, IČ:25327054; cena 59.433,99 Kč
včetně DPH + roční provoz stránek 14.010,83 Kč včetně DPH

Rada města doporučila:
 ZM Neschválit odprodej pozemku p.p.č. 32/22 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 339 m2 z důvodu zajištění přístupu k pozemku ve vlastnictví
žadatele. Žadatel P. a P. K., Kladruby. Jedná se o veřejné prostranství
se vzrostlými stromy

Rada města neměla námitek:
 K předloženému záměru umístění RD a typu RD na p.p.č. 2493/6 v k.ú.
Kladruby u Stříbra, lokalita Kladruby západ, II. etapa, stavebník P. V. a
P. S., Kladruby. Upozorňujeme na hloubku uložení přípojek inž. sítí.
Další fáze PD bude znovu předložena městu Kladruby k vyjádření

Zasedání zastupitelstva města ze dne 27. 05. 2020
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 Zápis č. 11/2020 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
29. 01. 2020
 Zápis č. 12/2020 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
26. 02. 2020
 Zápis č. 13/2020 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
29. 04. 2020
 Zápis č. 06/20 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného
11. 03. 2020
 Protokol o kontrole na výkon matriční agendy u Městského úřadu
Kladruby za rok 2019 provedené 06. 03. 2020 – bez závad
 Účetní závěrku Kladrubských lesů s.r.o. roku 2019 - Výkaz zisku a ztráty
ke dni 31. 12. 2019 včetně přílohy k účetní závěrce ve zkráceném
rozsahu pro účetní období 2019
 Plán činnosti a kontrol Finančního výboru ZM Kladruby na rok 2020
 Doložení konkrétních sponzorských darů na Učitelský ples ze dne
07. 02. 2020 (ZŠ Kladruby)
 Odstoupení jednoho ze dvou žadatelů od Žádosti o odprodej pozemku
určeného k výstavbě RD v Kladrubech lokalita západ – II. etapa.
Odstupující žadatel – M. T., Skapce. Jedná se o p.p.č. 2493/34
a 580/154 o celkové výměře 672 m2. Druhý žadatel na žádosti trvá
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Zastupitelstvo města schválilo:
 Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění
usnesení
 V souladu s ustanovením § 6 odst. 5 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „stavební zákon“) za použití § 44 stavebního zákona návrh na
pořízení Územního plánu obce Kladruby
 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 34901, 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 34901, IČ:69458201. Předmětem daru je mobiliář cyklotras na
Stříbrsku (2x tabule + mapa, 2x odpočívadlo) v hodnotě 66.361,50 Kč,
který byl původně pořizován z dotace Plzeňského kraje (splnění
dotačních podmínek uplynutím vázací doby)
 Dohodu o ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní
přípojky č. 3000189146 – Zadní 355, Kladruby. Vlastník přípojky –
Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ:00259888,
Provozovatel – GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 60200,
IČ:27935311
 Uzavření kupní smlouvy na odkup plynovodní přípojky – Zadní 355,
Kladruby, kupní smlouva č. 9420000912/4000229733. Prodávající Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ:00259888,
kupující GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 60200,
IČ:27935311, cena 36.079,- Kč včetně DPH
 Dohodu o ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní
přípojky č. 3000189144 – Zadní 356, Kladruby. Vlastník přípojky –
Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ:00259888,
Provozovatel – GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 60200,
IČ:27935311
 Uzavření kupní smlouvy na odkup plynovodní přípojky – Zadní 356,
Kladruby, kupní smlouva č. 9420000908/4000229564. Prodávající Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ:00259888,
kupující - GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 60200,
IČ:27935311, cena 25.570,- Kč včetně DPH
 Dohodu o ukončení smlouvy o zajištění provozu a údržby plynovodní
přípojky č. 4000216798 – Posilovna. Vlastník přípojky – Město
Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ:00259888, Provozovatel
– GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 60200, IČ:27935311
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 Uzavření kupní smlouvy na odkup plynovodní přípojky – Posilovna,
kupní smlouva č. 9420000916/4000229762. Prodávající - Město
Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ:00259888, kupující GridServices s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 60200, IČ:27935311,
cena 47.500,- Kč včetně DPH
 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
 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)
 Podání žádosti o bezúplatný převod níže uvedených pozemků z vlastnictví
Plzeňského kraje, Škroupova 1760/18, Plzeň 30100, 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. 2078/15 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 3 m2
- p.p.č. 582/28 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 13 m2
 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 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
 Uzavření Kupní smlouvy mezi městem Kladruby, Náměstí Republiky 89,
Kladruby a žadatelem – L. K., Slovensko o odkoupení p.p.č. 2493/34
a 580/154 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 672 m2 za cenu 650,Kč/m2 + DPH (lokalita Kladruby západ – II. etapa)
 Uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby nebo opatření na pozemku
vlastníka – jedná se o „Chodník pro pěší – Brod u Stříbra“. Vlastník –
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace,
Koterovská 462/162, Koterov 32600, Plzeň, IČ:72053119, Investor –
Město Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby 34961, IČ:00259888.
Pozemky část p.p.č. 1606/1 v k.ú. Brod u Stříbra – zábor 320 m2, část
p.p.č. 1782 v k.ú. Brod u Stříbra – zábor 75 m2

Zastupitelstvo města neschválilo:
 Odprodej pozemku p.p.č. 1629 o výměře 28647 m2 v k.ú. Tuněchody
u Stříbra. Žadatel – Ing. Jiří Valenta CSc., Vrchlického 1726/7, Plzeň
30100, IČ:49174854. Město zemědělskou půdu neprodává
 Odprodej pozemku p.p.č. 1441/1 v k.ú. Tuněchody o výměře 553 m2 –
trvá na nájemním vztahu. Žadatel - Ing. P. K., Stříbro. Na pozemku je
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vodovodní šachta k č.p. 16. Pozemek přímo navazuje na nemovitost
pana T. – umožnění přístupu pro případné opravy RD
Odprodej pozemků nebo jejich částí p.p.č. 1609 o výměře 918 m 2,
p.p.č. 1610 o výměře 2505 m2, část p.p.č. 1611 o výměře 2840 m2 vše
v k.ú. Tuněchody u Stříbra. Žadatel – J. K., Loza. Pozemky budou
součástí změny územního plánu části obce Tuněchody. Záměr města je
jejich využití pro bytovou zástavbu
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 –
problémový přístup, zátopové území
Vynětí části p.p.č. 2380 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře cca 25 m2
z lesního půdního fondu. Pozemek v současné době není předmětem
změny vlastnictví, tudíž není důvod řešit vynětí. Žadatel – J. J.,
Kladruby
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
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 p.p.č. 761/10 v k.ú. Vrbice
u Stříbra o výměře 103 m2. Žadatel – M. H., Heřmanova Huť
Odprodej pozemku p.p.č. 185/6 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře
932 m2. Žadatel – R. K., Kladruby

Zastupitelstvo města pověřilo:






Starostku města Kladruby paní Hanu Floriánovou jako určeného
zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem územního plánu, tj. Městský
úřad Stříbro – odbor výstavby a územního plánování ve věci vypracování
návrhu na pořízení Územního plánu obce Kladruby
Starostku města Hanu Floriánovou zahájit jednání ohledně možné směny
p.p.č. 1564/5 v k.ú. Lšelín, který je ve vlastnictví města, s vlastníkem
jiných pozemků ve vlastnictví V. K. v k.ú Lšelín, především pozemek
p.p.č. 1500/1 v k.ú Lšelín, kde je nyní dětský tábor. Případně zvážit jiné
možnosti. Termín do 31. 08. 2020
Starostku města Hanu Floriánovou prověřením stávajícího vedení
hlavního vodovodního přivaděče do Kladrub údajně procházejícím přes
pozemek ve vlastnictví O. N. část p.p.č. 580/5 v k. ú Kladruby u Stříbra
a část p.p.č. 580/18 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Termín předložení
informace o této záležitosti do 24. 06. 2020.
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Velký kontejner na plast
Víte, že jsme umístili jeden velký kontejner
na plast u areálu technických služeb
v Kladrubech? Tento kontejner je umístěný
v Zadní ulici u čp. 353 a je určený pouze na
plast. Čím dál častěji se totiž objevují pytle
s plasty uložené vedle kontejneru typu iglú.
Nový kontejner má otvory, kterými lze
vhazovat i naplněné pytle či igelitové tašky.
Avšak znovu zdůrazňujeme naplněné jen
plastem určeným k recyklaci!
Ne vše, co dáme do kontejneru na plast,
se recykluje.
CO MÁ SMYSL TŘÍDIT:
-

PET lahve, plastové lahve od mléčných nápojů i samotného mléka
kelímky do jogurtů, pomazánek, margarínů, krémů
obaly od šampónů, sprchových gelů, tekutých mýdel
obaly mycích a čisticích prostředků
igelitové tašky, sáčky a fólie
tuhý a obalový polystyren
plast bez součástí z jiných materiálů

Naopak do kontejneru nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných nebezpečných látek, podlahové
krytiny či novodurové trubky.
TENTO KONTEJNER NENÍ PRO KOMUNÁLNÍ ODPAD!!!

Tento velký kontejner jsme sem umístili zatím jen zkušebně. Uvidíme, jak se
osvědčí. Především bude záležet na každém z nás, jak bude dodržovat třídění.
Pokud se totiž v tomto kontejneru bude objevovat i jiný odpad, bude veškerá
snaha
o
třídění
plastu
zmařena. Obsah kontejneru
pak bude vyvezen na skládku
jako směsný odpad!
Proto apelujeme na všechny.
Ukládejte
do
tohoto
kontejneru
opravdu
jen
recyklovatelný plast.
PROSTOR JE MONITOROVÁN!!!

Kateřina Hlinková
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Základní škola informuje:
Střípky ze ZŠ…
Začátek června byl vždycky obdobím školních výletů, poslední snahou
vylepšit si známky na vysvědčení a hlavně toužebným očekáváním prázdnin.
Teplé počasí vybízelo k pobytu venku, sportování, setkávání s kamarády a asi
nikoho nenapadlo, že by konec školního roku snad mohl vypadat jinak.
Závěr tohoto školního roku se ale vymyká opravdu ve všem. Od 11. března
byla z důvodu karantény uzavřena škola. Od 11. května byla umožněna
konzultační výuka pro žáky, kteří se připravovali ke zkouškám na střední školy.
25. května začalo vyučování na prvním stupni pro skupiny do maximálního
počtu 15 žáků a od 08. 06. mohli nastoupit i žáci z druhého stupně, opět
ve skupinách po patnácti žácích. Současně bylo vyřešeno i stravování ve školní
jídelně tak, aby se jednotlivé skupiny nepotkávaly. Tomu všemu od 16. března
předcházela tzv. distanční výuka, tedy „vyučování na dálku“. Samozřejmě jako
vše nové, přinesl i tento způsob výuky nové zkušenosti a také určité problémy
nejen pro žáky a učitele, ale zejména pro rodiče. Je třeba poděkovat těm
rodičům, kteří byli při plnění úkolů svým dětem oporou a po celou dobu
distanční výuky dohlíželi na vzdělávání svých ratolestí. Některým žákům
(a rodičům) po měsíci zasílání úkolů „došel dech“ a spolupráce vázla… Našly se
však i takové rodiny, které nespolupracovaly a jejich děti tak měly předčasné
prázdniny anebo rodiče nechali veškerou snahu na dětech, které situaci velmi
snadno zneužily. Naštěstí jich nebyla většina. Nikdo z nich si ale neuvědomuje,
že začátkem příštího školního roku pro ně nastanou v důsledku zanedbaného
učiva daleko větší problémy…
Jen pro zajímavost:
- bylo potvrzeno 68 žádostí o „ošetřovné“
- zakoupeno více než 50 litrů dezinfekce
- v době karantény bylo ušetřeno více než 6000m3 zemního plynu, 6000 kWh
el. energie, 300m3 vody
- někteří učitelé poslali až 140 souborů pro opakování (různé podle
vyučovaných předmětů)
- byly provedeny stavební práce při rekonstrukci cvičné kuchyňky za více než
300 000 Kč
- žáci nebyli přítomni ve škole celé dva měsíce až do začátku konzultačních
dní pro 9. ročník
- v současném „nouzovém režimu“ navštěvuje školu 71 žáků na prvním
stupni a 58 žáků na druhém
- žáci, kteří zůstali doma i po rozvolnění opatření a přijdou až 1. září, budou
mimo školu neuvěřitelných 174 dnů
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- pro žáky, kteří chodí nyní do školy, byl zdvojnásoben počet kusů ovoce
a mléka z programu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“. Ve 24. týdnu dostali
navíc i ochutnávkový jogurt, tvarohový dezert a ochucené mléko – nečekaná, ale
chutná svačinka 
- zápis do 1. třídy probíhal pouze formou zaslání žádostí bez přítomnosti dětí,
kódovaný seznam budoucích prvňáčků je uveden na webových stránkách školy
- školní rok 2019-20 bude ukončen 26. 06. předáním vysvědčení
Doufejme, že se v letních měsících situace vrátí do normálních kolejí a příští
školní rok bude patřit k těm vydařeným 
Pavel Nový
Oznámení vedoucí školní jídelny
Z důvodu nárůstu cen surovin a energií dochází od 1. září 2020 k navýšení cen
obědů:
Strávníci - 7-10 let.......26 Kč, 11-14 let.......28 Kč, 15-více let.......28 Kč
cizí strávníci - 75 Kč
Jiřina Segíňová

Mateřská škola informuje:
Otevření mateřské školy
Dne 01. 06. 2020 se opět otevřela mateřská škola. Už se nemohli dočkat
rodiče, děti i my zaměstnanci. Škola je otevřena v omezeném provozu (pouze
jedna třída). Proto ji mohou navštěvovat pouze děti zaměstnaných rodičů.
Do budovy školy nemají rodiče ani ostatní rodinní příslušníci přístup a musí
dodržovat přísná hygienická pravidla, se kterými se můžete seznámit
na webových stránkách školy.
Pavlína Tvrzová
Den dětí
Hned první den otevření školy jsme
společně
oslavili
Den
dětí.
Paní kuchařka nám k svačince upekla
jablečné muffinky. Pak už jsme
vyrazili na zahradu plnit sportovní
úkoly.
Vyzkoušeli
jsme
svoji
šikovnost,
obratnost
i
rychlost.
Všichni obstáli na výbornou!
Pavlína Tvrzová
Foto: První den otevření školy

22

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

3/2020

Zápis do mateřské školy
V měsíci květnu
(2. - 5. 5. 2020) proběhl
zápis do mateřské školy
pro
školní
rok
2020/2021.
Rodiče
měli
možnost
doručit přihlášku:
1. datovou schránkou
2. e-mailem
3. poštou
4. vložením do schránky
školy.
Obdrželi
jsme
19 přihlášek,
z
toho
14 z Kladrub a spádových obcí
a 5 z cizích obcí.

Foto: Oslava Dne dětí v mateřské škole

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webových stránkách školy dne
15. 6. 2020 do 12.00 hod., kde pod registračním číslem, které mu bylo
přiděleno při zápisu, bude informace o přijetí/nepřijetí dítěte.
Koncem měsíce června se uskuteční schůzka rodičů nově přijatých dětí,
proto sledujte webové stránky školy.
Pavlína Tvrzová
Rozloučení s předškoláky
Plánujeme zahradní slavnost – Rozloučení s předškoláky, která bude určena
pro děti, které odchází do 1. třídy ZŠ a jejich rodiče a sourozence.
Akce se uskuteční poslední týden v červnu. Pro upřesnění termínu sledujte
webové stránky školy.
Prázdninový provoz
Připravujeme provoz v letních měsících (červenec, srpen), tzv. „prázdninový
provoz“, který bude probíhat v omezeném rozsahu. Přijímány budou děti
zaměstnaných rodičů a rodičů bez pohledávek na školném a stravném.
Potřebu umístit dítě v uvedených měsících do mateřské školy mohli rodiče
nahlásit do 10. 06. 2020.
Pokud nebude dítě v tomto období školu navštěvovat, bude mu prominuta
platba školného.
Zaměstnanci mateřské školy přejí všem spoluobčanům klidné a slunečné dny.

Pavlína Tvrzová
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ZUŠ informuje
V II. pololetí zkomplikoval koronavirus výuku v hudební škole. Přišli jsme
o řadu krásných a velkých koncertů. Ale distanční výuku na dálku jsme se
snažili zachovat, a také jako první jsme začali s individuální výukou na nástroje
po karanténě.
Naštěstí jsme ještě stihli vystoupení k MDŽ, kde jsme všichni společně
zahráli a zazpívali všem přítomným písničky o medvědech. Ty zahrajeme
i na vernisáži výstavy medvídků v muzeu 10. 07. 2020.
Na závěr školního roku jsme se slavnostně rozloučili s absolventkou
Isabelou Igerskou, výbornou hráčkou na zobcové flétny a klávesové nástroje.
Odchází studovat do Plzně a tak jí přejeme hodně dalších úspěchů.
Stanislava Šmahelová

Regionální muzeum Kladrubska informuje:
V recepci RMK


V muzeu můžete opět zakoupit plecháčky s motivem
Kladrub.



Od 10. 07. 2020 zveme všechny do muzea na probíhající výstavu medvídků
všech tvarů velikostí i materiálů.
kolektiv muzea

Kladrubská farnost informuje:
Noc Kostelů v Kladrubech
V letošním roce se kostel sv. Jakuba i klášterní kostel Nanebevzetí
Panny Marie zapojily do Noci kostelů, která byla kvůli koronaviru posunuta až
na 12. června.
Už tradičně byla Noc kostelů zahájena v klášterním kostele koncertem
místního sboru Hudebníků od svatojakubského kůru za varhanního doprovodu
Ivany Odvodyové, po hudebním vystoupení následovala první večerní
komentovaná prohlídka kostela. Posléze se program přesunul do kostela
sv. Jakuba v Kladrubech na náměstí, kde si od 20:00 mohli návštěvníci opět
poslechnout skladby v podání Hudebníků od svatojakubského kůru. Noc
kostelů byla zakončena na klášteře druhou komentovanou prohlídkou.
Děkujeme za účast všem návštěvníkům i spoluorganizátorům.
Silvie Strachotová
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DPS informuje:
Poděkování
V minulých dnech jsme zažili, co nemoc přinese. Koronavir v nás vzbudil
strach, obavu o blízké, ale také ukázal obětavost a dobrotu lidí i u nás
v Kladrubech. Chtěli bychom proto co nejvřeleji poděkovat všem, kteří pro nás
obětavě šili roušky a za zájem zástupců obecního úřadu. Také za obětavou
snahu našim pečovatelkám p. Burešové a p. Železné. Též děkujeme za stálou
starost o dezinfekci a čistotu prostor DPS p. Balíčkové. Poděkování všem, kteří
na nás mysleli jako Resort Alfrédov, který poskytl hygienické balíčky pro nás
v DPS.
Díky všem.
senioři DPS Kladruby

Kladrubské lesy informují:
Při jarním zalesňování bylo osázeno 7,43 ha celkovým počtem
63.000 sazenic - 42.000 borovice, 6.300 smrk, 7.000 dub letní, 6.000 dub
zimní, 1.700 dub červený. Na podzim zbývá zasadit už jen 12.000 sazenic,
převážně dubů. Na ochranu listnatých sazenic před zvěří jsme oplotili 1,61 ha
porostů, k čemuž jsme použili 2474 m pletiva.
Přes léto nás čeká především ožínání stromků a výřezy plevelných dřevin.
V rámci těžební činnosti provádíme jen nahodilé těžby, což znamená vývraty,
zlomy, souše a stromy napadené lýkožrouty.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem pracovníkům, kteří se na těchto
opravdu náročných činnostech podíleli, a to obzvláště letos v době koronavirové
krize. Ještě jednou mnohokrát děkujeme.
Chování v lese
- udržujme les čistý (nenechávejte v lese odpad; všechno, co si s sebou do lesa
přinesete, si s sebou také odneste)
- oheň do lesa nepatří (oheň rozdělávejte pouze v ohništích k tomu určených,
nejlépe mimo les)
- les není parkoviště (lesní cesty jsou určeny pro těžební techniku, vjezd do lesa
je možný pouze s povolením)
- vyskládané dřevo není na hraní (vyhýbejte se hromadám dřeva, hrozí vám
vážné nebezpečí úrazu)
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Prodej dřeva
Palivové dřevo je k dispozici v délkách 1 m, 2 m, štípané, či ve formě odřezků
z manipulace. Objednání dřeva řešte telefonicky, vše tak budete mít včas
připravené v areálu Kladrubských lesů.
Prodejna
Prodejna Kladrubských lesů se nachází v areálu firmy na adrese
Milevská 359, Kladruby. Obsluha je zde k dispozici Po-Pá 13:00-14:30,
možná individuální domluva po telefonu. K dispozici je zde široký sortiment
zboží: železářství, domácí a kuchyňské potřeby, zahrada, pracovní oděvy, dětské
pracovní pomůcky.
Více informací - na stránkách www.kladrubskelesy.cz
- na telefonním čísle 374 631 955
Josef Burian, lesní odborný hospodář
Matěj Havránek, jednatel

Okénko z knihovny
Milí spoluobčané,
ráda bych vás pozvala na návštěvu kladrubské knihovny. V době uzavření
knihovny proběhla pravidelná výměna knih ze stříbrské knihovny.
Mezi dovezenými tituly jsou knihy od českých autorů a to od Aleny Jakoubkové,
která píše romány na téma manželství. Další autorkou je Marcela Mlynářová.
Ta pro změnu popisuje radosti a strasti života v důchodu. Ráda bych ještě
zmínila autora historických detektivek Vlastimila Vondrušku, který se ve svých
knihách vrací do české historie a pátrá v nich po vrazích a lupičích dob dávno
minulých. S radostí vás přivítám v knihovně a to v úterý od 15-17 hod
a ve čtvrtek od 12-17 hod. Od 1. 8. do 31. 8. bude knihovna uzavřena.
Lenka Bogdanská

Hasičské okénko
Vážení spoluobčané,
tímto článkem bych vás rád seznámil s činností
hasičského sboru Kladruby za uplynulé období.
Od posledního článku se v období nouzového stavu
moc nedělo. První akcí pro nás bylo vybrání májky, její
příprava a postavení. Tentokrát ne klasickou technikou,
ale za pomocí stroje. Stavění proběhlo bez veřejnosti lidí
v souladu s nařízením vlády. Následně v rámci údržby byly
provedeny jarní přechody a kontrola funkčnosti vybavení
na letní sezónu, jak zásahové, tak soutěžní techniky.
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Začátkem pátého měsíce proběhlo
zarovnání naší nové soutěžní dráhy za
pomocí těžké techniky, vedle fotbalového
hřiště. Na konci května (31. 05. 2020) bylo
provedeno kácení májky, které opět
proběhlo bez přítomnosti veřejnosti.
Byl obnoven kroužek pro mladé hasiče,
na který nám byla poskytnuta dotace od
MŠMT za účelem nákupu sportovního
vybavení. Tachovská liga je letos zrušena,
ovšem některé soutěže po usouzení sborů
proběhnou. To stejné platí i pro ligu Mistr
požárního útoku dospělých hasičů.
Zásahová jednotka vyjížděla k jedné
události – Požár chaty na Butově.
Na závěr bychom chtěli poděkovat
městskému úřadu za poskytnutou ornici
na úpravu závodní dráhy, panu B. Pírkovi
za poskytnutí podvozku vozíku na májku
a J. Větrovcovi za svaření tohoto vozíku.
Dále děkujeme firmě Autodoprava Milan
Naruševič
za
poskytnutí
techniky
na dovoz a poskytnutí májky.

Foto: Stavění májky

Martin Leitl

Den dětí a důchodců ve Vrbici
Dne 13. 06. 2020 pořádalo SDH Vrbice již 3. ročník Dne dětí a důchodců.
Jako v předchozích letech i letos nám počasí přálo. Hodně nás potěšila hojná
účast dětí, jejich rodičů a prarodičů. Nejvíce zaujaly šlapací káry od pana
Gálise. Naše děti i jejich doprovod si mohly prohlédnout techniku od kolegů
z SDH Lom u Tachova. Navštívila nás i Policie ČR ze Stříbra. Díky panu
Čechurovi si děti i dospělí mohli vyzkoušet chůzi po provaze. Velkou radost
udělal všem přítomným vodník Standa, se kterým se všichni fotili, děti
za písničku nebo básničku dostaly zmrzlinu, sladkost nebo malou hračku.
Po splnění všech stanovišť si děti upekly na ohníčku buřta. Celým dnem nás
doprovázel DJ a moderátor Adam Brožka. Kdo chtěl, mohl se nechat zkrášlit
malováním na obličej od paní Markéty Liškové. Nesmíme zapomenout
na sponzory, kteří se na akci podíleli: Město Kladruby, Ideal automotive, Kermi,
Novato, CanPack, ZOO Plzeň, Jiří Koukolík a Michaela Brzobohatá. Za dobroty
ke kávě pro naše seniory děkujeme Gabriele Czinnerové a speciální poděkování
za super věnečky Radce Havlové. Neskončil pořádně ani 3. ročník a my už se
těšíme na další akce, které pro Vás už nyní připravujeme.
Jan Koukolík
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Místní akční plán rozvoje vzdělávání na Stříbrsku
O škole se v současnosti mluvilo především v souvislosti s přerušenou
výukou. Přesto stojí za zmínku nezapomenout, co se v našich školách odehrává
zajímavého mimo klasickou výuku.
Na Stříbrsku a Konstantinolázeňsku probíhá projekt Místní akční plán
rozvoje vzdělávání (MAP) II spolufinancovaný Evropskou unií. Jeho cílem je
podpora rozvoje vzdělávání a spolupráce škol v tomto území. Do projektu
se zapojily všechny základní i mateřské školy z našeho regionu. Celkem
8 základních škol, 5 školek a 2 základní umělecké školy. Realizace projektu
se ujala Místní akční skupina Český Západ, která má bohaté zkušenosti
v oblasti podpory spolupráce. A jak to vypadá konkrétně? Pravidelně se scházejí
pracovní skupiny složené ze zástupců aktivních učitelů a zaměřují se
na naléhavá témata, jakými jsou rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti
a rovné příležitosti ve vzdělávání. Realizační tým organizuje semináře zaměřené
na vzdělávání pedagogických pracovníků. A samozřejmě nezapomíná se
ani na děti. Ve školách probíhají workshopy, návštěvy výstav a přednášky,
které mohou obohatit standartní výuku.
Rodiče a další zájemci o oblast vzdělávání a výchovy z celého regionu mohou
pravidelně každý měsíc ve Stříbře navštívit inspirativní kavárnu, kde lze v
neformálním prostředí diskutovat s pozvanými odborníky.
Velkou akcí letošního jara byl festival VlaštOV-FFky,
dny otevřeného vyučování a filmový festival. Zahájení
projekcí filmu „V síti“ ve stříbrském kině Slavia
proběhlo velkolepě. Následovat měla série projekcí
zajímavých filmů v jednotlivých školách. Nakonec ale
právě Kladruby byly jediným místem, kde se stihlo
promítání ve škole uskutečnit. Následovalo uzavření
škol v rámci karanténních opatření a s tím i zrušení
celého festivalu VlaštOV+FFky.
Školy musely přejít do nouzového režimu, který byl
pro všechny zcela nový. Přesto můžeme říci, že
se všechny školy na Stříbrsku a Konstantinolázeňsku
se situací vypořádaly opravdu na jedničku.
V rámci MAP touto dobou tradičně probíhá akce
nazvaná Učitelský večer. Je to setkání pedagogů
z celého
regionu,
poděkování
za
jejich
práci
v uplynulém školním roce. Letos je situace jiná.
Učitelský večer bude posunut na dobu příznivější,
ale poděkování je na místě více než kdy dříve.
Celá společnost nyní nahlédla na důležitost a náročnost
práce učitelek a učitelů. Ať nám toto poznání vydrží
a ať navážeme na vše dobré, co se v těchto dnech
ukázalo. Paní učitelky, páni učitelé – děkujeme.
Za realizační tým MAP II
Markéta Frouzová
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Denní tábory pro děti ve Stříbře, Kladrubech a okolí
Letos možná více než v předchozích letech, bude pro rodiče obtížné zajistit
svým dětem kvalitní program v období letních prázdnin. Mnozí z nich
už vyčerpali v souvislosti s pandemii své dovolené, nebo si z různých důvodů
teď dovolenou nebudou moci dovolit. Co ale s dětmi o prázdninách, zvláště pak
pokud nejsou prarodiče po ruce? Odpověď na tuto otázku přináší MAS Český
Západ a přichází s nabídkou denních táboru pro děti ze Stříbrska.
Rodiče mohou vybírat z téměř patnácti turnusů s širokou nabídkou zaměření.
Ve Stříbře mohou děti strávit celý týden ve společnosti rodilého mluvčího
a vyšperkovat tak svoji angličtinu, nebo si užít ostrov přátelství pro nejmenší
v místním Rodinném centru. V sousedních Kladrubech pak mohou zažít
lesní dobrodružství a třeba se naučit rozdělávat oheň jako pravý indián.
Další tábory jsou pak připraveny v Nedražicích, Víchově, ale také v Olbramově,
Pernarci nebo Heřmanově Huti. Kompletní nabídku denních táboru
vč. registrace najdete na: http://www.mascz.cz/tabory.html.
denní tábory ve Stříbře, Kladrubech a blízkém okolí
20. - 24. 7. 2020
Tábor přátelství ve Stříbře, 6–12 let, 1.300 Kč
Zpátky do minulosti ve Víchově, 5-15 let, 700 Kč
27. - 31. 7. 2020
Tábor s rodilým mluvčím - angličtina ve Stříbře, 10-15 let, 1.100 Kč
3. - 7. 8. 2020
Lesní prázdninové dobrodružství v Kladrubech, 7-11 let, 1.000 Kč
17. – 21. 8. 2020
Ptačí svět ve Víchově, 6-15 let, 750 Kč
24. - 28. 8. 2020
Prázdninové tvoření v Kladrubech, 7-11 let, 1.000 Kč
Veškeré informace a případné další termíny najdete na
www.mascz.cz/tabory.html

Kontakt pro novináře
Ondřej Pavelek
koordinátor akcí
pro děti a žáky
e pavelek@mascz.cz
t +420 775 901 908
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Slovo opozice
Vážení spoluobčané,
letošní rok představuje velkou zkoušku pro obyvatele nejen Kladrub, ale celé
republiky. Nákaza COVID-19 a všechna vládní nařízení, která s tím souvisela,
se dotkla snad každého z nás. Myslím, že největší nápor byl na rodiče dětí,
které chodí do školky a školy. Velice obdivuji všechny rodiče i učitele,
kteří danou situaci museli řešit a snad ji i zvládli. Doufám také, že si v této
nelehké době rodiče uvědomili, jak náročná profese učitele je, když museli jejich
práci sami nahrazovat a trávit čas se svými dětmi nad učivem.
Po posledním zasedání zastupitelstva města jsem se bohužel opět
přesvědčila, že současné vedení města stále neumí a nezná správné postupy
související se schvalováním základních dokumentů nutných k řízení města.
Na programu zastupitelstva totiž bylo schvalování závěrečného účtu města.
Velice důležitý akt, který završuje hospodaření města za uplynulý kalendářní
rok. Všichni občané města mají právo se s tímto dokumentem seznámit.
To se však nestalo (opět) a dokument nebyl vyvěšen na úřední desce.
Nemohl být tedy schválen a celý proces schvalování musel být odložen na další
zasedání zastupitelstva města. Musím tedy již po několikáté apelovat na to,
aby se současné vedení města seznámilo se základními zákony, jako je
například zákon o obcích, protože po více než roce a půl od jejich počátku
působení na radnici je to opravdu ostuda a slova o nabízených zkušenostech
jsou již dávno směšná.
Netušila jsem také, že se budu muset vrátit k prováděným personálním
změnám na všech úrovních fungování města. Bohužel skutečnost, že v redakční
radě kladrubského zpravodaje již podle rozhodnutí rady města nebude působit
jeho dlouholetá členka Bohuslava Dusíková, mě samozřejmě nemůže nechat
chladnou. Než jsem se stala starostkou města, jedno z hesel, se kterými jsme
tehdy do komunálních voleb šli, bylo „ZPRAVODAJ BEZ CENZURY“, a troufnu
si tvrdit, že toto heslo bylo beze zbytku naplněno. Ale jak si dnes vykládat
rozhodnutí rady města, kterým je „odstraněna“ osoba, která byla zárukou toho,
že zpravodaj měl vysokou úroveň slovního projevu i obsahu? Jediným důvodem
je, že byla na opačné kandidátní listině, než představuje současné
vedení města.
Ráda bych na tomto místě poděkovala Bohuslavě Dusíkové za dlouholetou
práci, kterou pro Kladruby a její zpravodaj vykonávala. Velice si vážím času
a energie, kterou tomu věnovala, a doufám, že její další práce ve prospěch
města bude oceněna lépe, než se tomu stalo nyní.
Svatava Štěrbová
opoziční zastupitelka
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HISTORIE
Vlastnoruční podpis papeže Pia IX. v kladrubském archivu
Součástí kladrubského městského archivu se kdysi stala i útlá knížečka
v červených deskách, spíše jakýsi zápisník pátera Václava Houšky, osobního
tajemníka pražského arcibiskupa, kardinála Bedřicha Schwarzenberga
z poloviny 19. století. Kardinál Schwarzenberg byl bratrem kladrubské kněžny
Eleonory Windischgrätzové, rozené Schwarzenbergové, která tragicky zahynula
v revolučním roce 1848 v Praze, když ji zasáhla zbloudilá střela z pušky.
Když byl v září roku 1862 pozván kardinál
Schwarzenberg
papežem
do
Vatikánu
na slavnost
svatořečení
26
japonských
mučedníků, jeho tajemník Houška se tam
vypravil
tehdy
ještě
málo
obvyklým
způsobem. Necestoval se svým nadřízeným
kočárem, taženým koňským spřežením, ale jel
z Prahy do Říma vlakem. Cestou si psal do
svého zápisníku poznámky o své cestě,
nejprve česky, na rakouském a švýcarském
území německy, v Itálii a ve Vatikánu
latinsky. Doplňoval je tištěnými obrázky
a vedutami měst, kterými projížděl i obrázky
s náboženskými motivy. Zachovala se i
celostránková jízdenka se seznamem všech
zastávek na celé této železniční trati. Tento
Houškův zápisník byl předán s ostatními
archiváliemi do Státního okresního archivu
v Tachově, kde je nyní uložen.
Ve Vatikánu při audienci předložil Václav Houška papeži Piu IX.
svůj zápisník, v němž byla krasopisně napsána latinsky suplika (žádost).
V ní prosil o apoštolské požehnání pro farní kostel sv. Jana Křtitele v Čížkově
(dnes okres Plzeň-jih) a také ještě o stvrzení papežovy přízně tomuto chrámu
v případě přeložení tamějšího faráře či jeho úmrtí. Kdosi ze Svaté stolice napsal,
rovněž latinsky, pod Houškovu žádost poznámku, že v případě smrti faráře
je třeba se řídit ustanovením předpisů papeže Benedikta XIV. Sám papež pak
svou rukou připsal k datu 4. července 1862 svůj příslib požehnání
a vlastnoručně se podepsal jako Pius IX.
Zda Václav Houška dříve sloužil v Čížkově jako farář, nebo snad byl tamním
rodákem, ovšem nevíme. Ale v zápisníku zůstaly na volně vloženém papíru jeho
vlastnoruční poznámky, psané česky, v nichž si pravděpodobně připravoval
oslovení čížkovských farníků při bohoslužbě z kazatelny o své návštěvě
u papeže. Svoji řeč si však nestačil připravit celou, a tak ji nejspíše dokončil
„spatra“.
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Proč se zde zmiňuji o obci Čížkov? Jak se vůbec dostal tento zápisník
do kladrubského archivu? Asi se tak nestalo jen pro příbuzenské vztahy
mezi rodem Schwarzenbergů a kladrubských Windischgrätzů, o nichž byla
zmínka výše. Obec Čížkov totiž patřila kdysi dlouhodobě kladrubskému
klášteru. Jak se dostala do jeho vlastnictví?
Zakladatel kladrubského kláštera, kníže
Vladislav I., měl přidělený již před svým
panováním (vládl v letech 1109 – 1117
a pak znova ještě v letech 1120 – 1125) do
osobního vlastnictví tzv. údělný újezd
(větší území, okrsek) zvaný Vladislavsko
s centrální vesnicí Sezemice, nazývanou též
Vladislavice. Tam se uchyloval v dobách,
když právě nevykonával panovnickou
funkci na českém trůnu. Tento jeho újezd
se nacházel nedaleko dnešního Mnichova
Hradiště a sahal až po Český Dub, mezi
řekami
Jizerou
a
Mohelkou.
Toto
vlastnické území pak Vladislav daroval
v roce 1115 kladrubskému klášteru ve své
zakládací listině, i když ho zřejmě sám
ještě využil mezi roky 1117 až 1120, kdy
dobrovolně přenechal vládu svému bratru
Bořivojovi.
Klášter toto území spravoval a užíval
více než celé jedno století. Později, pro jeho velkou vzdálenost od Kladrub,
se kladrubský opat Reinher rozhodl v roce 1237 toto území vyměnit za majetek
bližší ke klášteru. Místo něho získal vesnici Čížkov mezi Nepomukem
a Spáleným Poříčím. Majitelem tohoto Čížkova byl až do této výměny šlechtic
Havel, později uváděný jako z Lemberka, syn Markvarta z rodu Markvarticů.
Ten se pak usadil na dlouhou dobu jako vlastník nově získaného
Vladislavského újezdu na území mezi řekami Jizerou a Mohelkou.
Tam, nedaleko odtud, poblíž Jablonného v Podještědí, založil po nějaké době
nový hrad, zvaný Lemberk. Známá je i Havlova manželka Zdislava z Lemberka,
která byla v roce 1907 blahoslavena a v roce 1995 prohlášena za svatou.
Ta se zasloužila se svým manželem o založení johanitského kláštera sv. Zdislavy
v nedalekém Českém Dubu. Známe ji jako ochotnou a nezištnou ochranitelku
chudých a nemocných. Sama zemřela ve svých 33 letech na tuberkulózu.
Jiří Čechura
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KULTURA
KLADRUBSKÉ LÉTO
43. ročník
Hudební festival pořádají město
a RMK společně s NPÚ – správou
Kladruby. Vstupné na jednotlivé
je 150 Kč, permanentka na všechny
500 Kč. Informace o předprodeji
Regionálního muzea Kladrubska.
Tel. 702 160 605, muzeum@kladruby.cz

Kladruby
kláštera
koncerty
koncerty
v recepci

1. koncert

ADAM VIKTORA
varhany
18. července od 15:00, Klášter Kladruby
2. koncert

VILÉM VEVERKA a ENSEMBLE 18+
hoboj, smyčcový soubor
25. července od 15:00, Klášter Kladruby
3. koncert

DUO ANGELORUM
harfa, zpěv
1. srpna od 15:00, Klášter Kladruby
4. koncert

KOMORNÍ ŽESŤOVÝ SOUBOR PRAHA
a ORCHESTR VIRTUOSI PÍSEK
8. srpna od 15:00, Klášter Kladruby
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Zveme Vás…
V návaznosti na rozvolňování opatření
vydaných vládou ČR se Město Kladruby
a Regionální muzeum Kladrubska
rozhodla
pro
uskutečnění
akcí,
pouze pokud tomu podmínky dovolí.
O
vývoji
situace
informováni.

budete

včas

LETNÍ KINO
ZAKLETÉ PÍRKO
3. července od 21:30,
Sulanův statek
vstupné 50,- Kč, židličky s sebou, občerstvení zajištěno

OPÉKÁNÍ BUŘTŮ
5. července od 17:00,
Sulanův statek
Country kapela BandaTrampBand
vám k ohýnku zahraje a zazpívá.
Nezapomeňte buřtíky s sebou.

VERNISÁŽ
MEDVĚDÍ VÝSTAVY
10. července od 18:00, sál muzea
PhDr. Ondřej Bastl - největší soukromý sběratel medvídků a všeho kolem nich
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POUTNÍ MŠE SVATÁ SVÁTKU SV. BENEDIKTA
12. července od 12:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Poutní mše svatá svátku
sv. Benedikta
V klášterním kostele
Nanebevzetí Panny Marie
slouží P. Miroslav Martiš

DĚTSKÁ DISKOTÉKA
17. července od 17:00, Sulanův statek
Zahraje DJ Prazdroj,
vystoupí roztleskávačky
a děti si užijí spoustu zábavy.
Občerstvení zajištěno!

LETNÍ KINO
TEORIE TYGRA
24. července od 21:30, Sulanův statek
vstupné 50,- Kč, židličky s sebou, občerstvení zajištěno

MONASTÝROVÁNÍ ANEB
NOCÍ KE HVĚZDÁM
24. - 25. července od 19:00, klášter
Mimořádné prohlídky kláštera s tajenkou připravované
ve spolupráci s kláštery Plasy a Teplá.
Prohlídky kláštera se soutěží.
Předchozí rezervace vstupenek je možná
na tel.: 374 631 773 nebo na kladruby@npu.cz.
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LETNÍ KINO
PO ČEM MUŽI TOUŽÍ
31. července od 21:30, Sulanův statek
vstupné 50,- Kč, židličky s sebou, občerstvení zajištěno

LETNÍ KINO
VLASTNÍCI
7. srpna od 21:30, Sulanův statek
vstupné 50,- Kč, židličky s sebou, občerstvení zajištěno

POUŤOVÝ KONCERT
15. srpna od 17:00,
náměstí Kladruby
Koncert kapel WYJOU, SKAVARE, DOA rock

POUTNÍ MŠE SVATÁ SVÁTKU
NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
16. srpna od 11:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
V klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie slouží P. Miroslav Martiš.

LETNÍ KINO
CHLAP NA STŘÍDAČKU
21. srpna od 15:00, Sulanův statek
vstupné 50,- Kč, židličky s sebou, občerstvení zajištěno

AHOJ PRÁZDNINY
29. srpna od 14:00,
Kostelní ul., Kladruby
Zábavné odpoledne nejen pro děti.
Čekají na vás nejrůznější soutěže.
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HRADOZÁMECKÁ NOC
V KLÁŠTEŘE KLADRUBY
29. srpna od 18:30, klášter
Pozorování Slunce a noční oblohy,
přednáška a další program ve spolupráci
s Hvězdárnou Plzeň.
Vstupné zdarma.

Připravované akce – na měsíce září a říjen 2020
4.
5.
5.
6.
6.
11.
12.
12.
15.
18.
19.
19.
25.
26.
28.
2.
3.
10.
11.
11.
17.
17.
23.
30.

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

10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.
10.

od 17:00
od 9:00
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od
od

12:00
18:00
9:00
10:00
10:00
18:00
13:00
17:00
18:00
13:00
11:00

od
od
od
od
od

16:00
13:00
14:00
12:00
14:00

od 19:00
od 19:00
od 16:00

Vernisáž – Architektura Kladrub
Memoriál Vojty Šrámka
Víme kudy chodíme....latinská škola
Víme kudy chodíme....latinská škola
Mše svatá za děti s požehnáním školních aktovek
Přednáška – Hrdelní právo
Kladrubská studna
Monastýrování....aneb klášterní architektura
Přednáška Urbanistika malých obcí (Sýkorová)
Koncert v muzeu – The Dixie Hot Licks
Slavnosti vína a medu
Koncert Lubomíra Brabce
Klubový večer – Josef Klíma
Hubertova jízda
Kladrubská desítka
Zábavné odpoledne pro seniory
Hubertova jízda pro pokročilé
Zájezd do Horšovského Týna
Mše svatá ke sv. Wolfgangovi
Kafírna
Den stromů
Divadlo – Na ostro
Klubový večer – Via Vitae Comenius
Dílničky – Halloween
kolektiv muzea
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci červenec a srpen 2020 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
ČERVENEC

SRPEN

Pavel Pokorný
Jiřina Dolejšová
Marie Janešová
Miluše Koukolíková
Martin Navrátil
Jaroslava Štěpánová
Zuzana Herianová
Jitka Říhová
Milan Segíň
Jana Šrámková
Radek Rytíř
Miroslav Duspiva

Jaroslava Ammerlingová
Jaroslav Kalina
Magdalena Přibáňová
Drahomíra Kalinová
Josef Berka
Jan Szebenyi
Helena Horáčková
Helena Mašátová
Lenka Čápová
Zdeněk Šála
Vladimír Šebesta
Josef Krejčí
Ivana Šimková

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

Blahopřání
Vážená paní Blanko Krýslová,
před několika dny jste oslavila významné životní jubileum.
Chtěla bych Vám poděkovat za práci, kterou stále vykonáváte pro město
Kladruby. Patří Vám velký dík za práci kronikářky, kdy již několik desítek let
zachycujete události v Kladrubech pro nás, ale hlavně i pro naše další generace.
Velmi si vážím toho, že jste byla vždy ochotna pomoci tam, kde bylo třeba.
Já i mnoho našich občanů oceňujeme a vážíme si také Vaší literární činnosti.
Vážená paní Krýslová, přeji Vám jménem svým i jménem
spolupracovníků ještě mnoho let zdraví, štěstí a životní pohody.

svých

Hana Floriánová
starostka města
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POEZIE Z KLADRUB

Červnové přání
Déšť skrápí stromy, louky, ves
červnový Medard zpívá
koná se zahrad, parků ples
tak, jak po dešti to bývá.
Ještě se nikdy nestalo
aby v tak dlouhém čase
se tolik volna dostalo
pro školní děti zase
Blíží se prázdninový čas
čas veselí, her a moře
dny krásy, volna a sluneční jas,
jenž nepřináší hoře.
Ať slunce svítí každý den
v poli ať zrají klasy
a člověk ať je spokojen,
rád užívá si krásy
Blanka Krýslová
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Plzeňský kraj připravuje zcela novou dopravu po kraji
Cestující
linkovými
autobusy po Plzeňském
kraji se od 14. června
mohou těšit na více než
300 nových moderních
autobusů
v
barvách
Plzeňského
kraje.
Všechna vozidla budou
nízkopodlažní a vysoce
komfortní
–
vyjma
moderního vzhledu a
zvýšeného
pohodlí
nabídnou i klimatizaci,
USB
nabíječky
a na hlavních
trasách
ve vybraných spojích bude
k dispozici i Wi-Fi připojení.

Foto: autobus dopravce

Jedna jízdenka po celém kraji
Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní tarif, který budou moci lidé využívat
jak pro autobusy, tak i pro vlaky, a platný bude pro jednotlivé jízdy i pro
předplatné. Rozhodnete-li se cestovat veřejnou dopravou v rámci Plzeňského
kraje, bude vám na cestu stačit vždy jedna jízdenka. Nebudete tak muset
komplikovaně řešit, se kterým dopravcem pojedete, a u koho to vyjde levněji.
Dispečink
Nově bude od stejného data spuštěn dispečink integrovaného systému,
který bude hlídat přestupní vazby na nádražích, a to i mezi drážní
a autobusovou dopravou. Přes dispečink bude možno objednat také tzv. spoje
na zavolání. Jde o spoje s nepravidelnou vytížeností, které jsou místo zrušení
převedeny do režimu objednávky. Neobjednají-li si cestující spoj,
autobus nevyjede. Objednávka bude možná telefonicky přes číslo, které bude
na každém jízdním řádu, či přes webový formulář.
Díky změně navíc Plzeňský kraj, jako provozovatel, výrazně ušetří
Kraji se navíc s novým dopravcem podařilo i ušetřit, a to zhruba 16 milionů
ročně. Nový dopravce bude Plzeňský kraj obsluhovat deset let, jak uvádí
smlouva s Plzeňským krajem, který je provozovatelem této dopravy,
a který bude pobírat příjmy z jízdenek či naopak dotovat některé spoje.
Veškeré informace o nové dopravě naleznete na webových stránkách
www.idpk.cz a Facebooku a Instagramu IDPK.cz.
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VÍTE, ŽE…
... do výklenku kapličky u rozcestí silnic Brod x Láz byla již instalována soška
Panny Marie? Tuto sošku daroval pan farář Miroslav Martiš z místní farnosti.
Děkujeme
... v době uzavření Základní školy v Kladrubech byly provedeny stavební úpravy
učebny cvičné kuchyně. Dosavadní vybavení bylo demontováno, byly zbourány
příčky původního kabinetu. Bylo namontováno nové osvětlení, nyní řešíme
finance (dotaci) na nové vnitřní vybavení
...
vyčistili
jsme
všechny
plakátovací plochy a provedli
jejich nátěr
... opravili jsme hodiny před
obchodem Jednoty
... volby do zastupitelstev krajů
a volby do Senátu Parlamentu
ČR budou probíhat
ve dnech 2. a 3. října 2020
... proběhlo čištění betonových
květináčů
a
košů
v okolí
náměstí
... zastupitelstvo města Kladruby schválilo návrh na pořízení nového Územního
plánu obce Kladruby. Veškeré podněty, připomínky a požadavky na změnu
využití pozemků v územním plánu zasílejte na Městský úřad v Kladrubech
nejpozději do 31. 07. 2020
Písemně – Městský úřad Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 34961
Elektronicky – obec@kladruby.cz
Datová schránka – 2syb3q4
... byl opraven vnitřní prostor kašny na náměstí
... stávající nájemce Brodské hospůdky společně se svými přáteli provedli
výměnu obložení stropu ve výčepu. Finančně přispělo i město.
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