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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,
mnohým z Vás letos prázdniny začaly dříve, pro někoho to bylo výhodou,
pro někoho komplikací. Jsme rádi, že nakonec končí stejně jako každým rokem
a v září se děti mohou navrátit do svých školních lavic.
Naštěstí na stavbě prázdniny neplatí, a dělníci se i v současné situaci
opravdu činili. Hotovou II. etapu lokality Západ – výstavbu technické a dopravní
infrastruktury – jsme úspěšně převzali a zkolaudovali již v létě, přestože podle
smlouvy měla výstavba trvat až do listopadu. Na 32 rodin tak může začít
budovat svůj nový domov v Kladrubech.
Kromě dlouhodobého projektu Kladruby Západ (I. a II. etapa) jsme letošní
léto stihli ještě rozšířit veřejné osvětlení na Pozorku. Takže až se budete večer
vracet domů, nebo půjdete jen tak na procházku, nemusíte se bát. Další lampa
přibyla i ve Stříbrské ulici, kde svítí na cestu obyvatelům domu č. p. 296.
Tradičně proběhlo několik menších kulturních i sportovních akcí. Mezi ně
patří Výrovský triatlon, kterého se zúčastnilo přes 80 závodníků. Kladrubské
léto letos nabídlo 4 koncerty vážné hudby, každý z nich navštívilo v průměru
více než 100 posluchačů. V průběhu léta jsme promítali 5 filmů na Sulanově
statku pro zpříjemnění pátečních večerů.
Ne všechny akce proběhly podle plánu. Nejen hygienická opatření, ale také
opatrnost při pandemické hrozbě ovlivnily naše rozhodování při přípravě
největší akce roku, Kladrubské poutě. Do poslední chvíle jsme sice doufali,
že proběhne alespoň „Pouť trochu jinak aneb pouťový koncert“, ale nakonec
převážila obava z přílivu nejen návštěvníků, ale také stánkařů ze všech koutů
republiky, kteří chtěli přijet do Kladrub místo svých obvyklých štací, které
z bezpečnostních důvodů také neproběhly (pouť Domažlice, pouť Plasy).
Na rozdíl od přespolních prodejců jsme místním chovatelům umožnili
uspořádat trh na Sulanově statku, aby si tak kladrubští mohli zakoupit alespoň
roztomilá zvířátka. Doufáme, že si to všichni vynahradíme příští rok a pouť
proběhne v plné parádě.
Zvýšená opatrnost, která vedla ke zrušení poutě, pramenila hlavně
z nařízení ministerstva zdravotnictví, která vstoupila v platnost 27. července.
Opětovné zhoršování situace také dokládají nová opatření, která vstupují
v platnost od 1. září. Mimo jiné se opět vrací roušky do vnitřních prostor.
Rozhodli jsme se v současné chvíli zaměřit na podporu menších akcí, mezi
které
neodmyslitelně
patří
akce
pořádané
místními
spolky.
Jménem Střeleckého klubu Vás všechny zveme na 13. ročník Memoriálu Vojty
Šrámka, který se uskuteční 5. září od 9:00 v areálu kladrubské střelnice.
Na závěr bychom Vám rádi popřáli pevné zdraví a hodně trpělivosti se stále
se měnícími opatřeními. A dětem přejeme mnoho úspěchů do nového školního
roku.
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 17.06.2020
Rada města vzala na vědomí:
 Zápis č. 07/20 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného
11.06.2020
 Opakovaná žádost plynáren Grid Services s.r.o., Plynárenská 499/1,
Zábrdovice, 60200, Brno, IČ: 27935311 o pokácení 1 ks buku
s obvodem kmene do 15 cm v parku pod ZŠ, který je v těsné blízkosti
plynovodní přípojky. Bude provedeno v době vegetačního klidu
 Připomínky občanů k novému dopravci ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ
REPUBLIKA a.s., Křižíkova 148/34, 186 00 Praha 8, IČ: 27368815.
Bude projednáno se zástupcem společnosti

Rada města schválila:
 Cenovou nabídku a následné objednání prosklení prasklého skla u dveří
u Městského úřadu v Kladrubech (hlavní vstup k nebytovým
prostorům) za cenu 2.257,- včetně DPH. Jedná se o bílou dveřní výplň.
Zhotovitel – Říha Josef – plastová okna a dveře, Benešovice 104, 34901,
IČ: 87778998
 Přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města
Kladruby ve výši 50.000,- Kč na akci „Kladrubské léto 2020“
z dotačního titulu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2020“
 Výpověď platnosti Smlouvy o poskytování služeb v oblasti bezpečnosti
práce, požární ochrany, školení a revize se společností BEZPO Plzeň
s.r.o., Bendova 692/2, Plzeň 30100, IČ: 26351951 uzavřenou
dne 01.07.2007 s dodržením výpovědní lhůty
 Cenovou nabídku a následné objednání 7 ks lavic 140 cm se zádovým
opěradlem za cenu 1.650,- Kč/ks včetně DPH a 2 ks stolů 60x140 cm
za cenu 1.650,- Kč/ks včetně DPH a dopravou 500,- Kč. Dodavatel –
Vlastislav Jukl – kovovýroba a výroba zahradního nábytku, Bulovka
135, 46401 Frýdlant v Čechách, IČ: 13922068

Rada města doporučila:
 ZM schválit žádost o poskytnutí příspěvku 20.000,- Kč na čistírnu
odpadních vod v souladu se schválenými zásadami o poskytnutí
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finančního příspěvku na pořízení domovní čističky odpadních vod
(usnesení ZM 9/2020 ze dne 05.02.2020). Žadatelé – M. J., Tuněchody,
M. M., Tuněchody, M. R., Tuněchody 30, 34901
 ZM schválit Rozpočtové opatření č. 1/2020
 ZM schválit pronájem části p.p.č. 2442 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře 500 m2 za cenu 0,30 Kč/m2 do 31.12.2022. Žadatel – B. S. L.,
Stříbro

Rada města neměla námitek:
 K využití části pozemků p.p.č. 2492/1, 2492/2 a 2493/1 vše
v k.ú. Kladruby u Stříbra pro přístup stavební techniky a dovozu
stavebního materiálu na pozemek p.p.č. 2493/11 v k.ú. Kladruby
u Stříbra (lokalita Kladruby západ – II. etapa); žadatel – L. E., Kladruby

Zasedání rady města ze dne 08.07.2020
Rada města vzala na vědomí:
 Zápis z 15. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní
infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“ ze dne 19.06.2020
 Zápis z 16. kontrolního dne na stavbě „Technická a dopravní
infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“ ze dne 03.07.2020
 Žádost V. P., Kladruby o výměnu bytu. Požadovaný byt 2+1 Husova 209,
Kladruby
 Žádost M. M., Kladruby o výměnu bytu. Požadovaný byt 1+1 Husova 197,
Kladruby
 Informaci firmy STAMOZA s.r.o., Vrázova 2429/7, Cheb 35002,
IČ: 45358800 na provedení oprav poruch částí vozovky – Dopravní
infrastruktura v lokalitě Kladruby – západ I. etapa o provedení dvou
sond s realizací statické zátěžové zkoušky konstrukčních vrstev,
následně bude upřesněna technologie a postup provedení opravy
vozovky
 Cenovou nabídku na virtuální prohlídku města s instalací na naše
internetové stránky města, Google maps, virtualtravel, sociální sítě
od firmy Panoramas s.r.o., Šelešovice 110, 76701, Kroměříž,
IČ: 27696618 za cenu 9.900,- Kč bez DPH + každý zaznamenaný bod
zájmu 1.000,- Kč bez DPH
 Informaci ředitelky Základní školy v Kladrubech o hledání nového
pedagoga pro 1. stupeň
 Oznámení ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 40502 o ukončení
realizace stavby Vrbice u Stříbra, TC, č.p. 26 – DTS vVN. Přivedení
el. vedení ke hřišti s tím, že nyní je nutné odběrné místo vybavit – pilíř,
jističe, zásuvky; předpokládaná cena cca 20.000,- Kč
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 Nabídku od firmy CLEAR investment s.r.o., člen skupiny DRFG a.s.,
Rurkyňova 2121/3, 11000 Praha 1 na zhodnocení finančních
prostředků města v českých investičních fondech

Rada města schválila:
 Zařazení žádosti Z. L., Kladruby do seznamu žadatelů o byt – výměna
za větší byt – nyní 2+kk
 Zařazení žádosti L. K., Kladruby do seznamu žadatelů o byt v DPS –
výměna za byt s balkonem
 Zařazení žádosti B. K., Kladruby do seznamu žadatelů o byt v DPS
 Uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky, Kaplanova 1931/1, 14800 Praha,
IČ: 00020729 na akci „Výsadba ovocných stromů Kladruby“. Dotace
ve výši 53.361,- Kč pro město Kladruby, Náměstí Republiky 89,
Kladruby, IČ: 00259888 – uskutečněná výsadba stromů u truhlárny
 Uzavření Příkazní smlouvy o výkonu inženýrské činnosti a technického
dozoru stavebníka na akci „Kladruby, Husova 6, stavební úpravy –
I. etapa (městský dům – bývalý špitál) – obnova střešního pláště
objektu – II. etapa. Příkazník – Ing. Rudolf Horák, Železničářská 25,
31200 Plzeň, IČ: 16678010. Cena plnění do 34.500,- Kč včetně DPH
 Zařazení žádosti M. K., Kladruby do seznamu žadatelů o zahrádku
 Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy dohodou k 31.12.2020
o nájmu pozemku – část st.p.č. 180/1 a část p.p.č. 2225 o celkové
výměře 80 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra z důvodu nevyužívání
předmětných pozemků. Žadatel – S. E., Stříbro
 Cenovou nabídku a následné objednání výměny oleje ve výtahu v DPS
od firmy OTIS a.s., Karlova 3, Plzeň 30100, IČ: 42324254 za cenu
46.097,40 Kč včetně DPH
 Uzavření Dodatku č. 2 se zhotovitelem stavby „Technické a dopravní
infrastruktury lokalita Kladruby západ – II. etapa“ Lesní stavby s.r.o.,
Palackého 764, Nýrsko 34022 IČ: 64834042 a Městem Kladruby,
Náměstí Republiky 89, Kladruby IČ: 00259888. Jedná se o rozdíly
oproti rozpočtu – navýšení o 58.578,- Kč bez DPH. Celková úspora
oproti původní smlouvě o dílo 120.464,96 Kč bez DPH

Rada města souhlasila:
 Se zřízením nového odběrného místa el. energie a umístění el. pilíře na
části p.p.č 2011/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Žadatel – Jiří Šperl,
Žižkova 89, Stříbro 34901, IČ: 73677116
 S předloženou projektovou dokumentací novostavby RD na pozemku
p.p.č. 580/120 v k.ú. Kladruby u Stříbra včetně zpevněných ploch,
domovních rozvodů, inženýrských sítí a napojení na pozemní
komunikaci. Investoři – Z. a T. Ch., Chyše
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Rada města doporučila:
 ZM neschválit odprodej části pozemků p.p.č. 291 o výměře cca 297 m2
a části p.p.č. 188/1 o výměře cca 90 m2 vše v k.ú. Pozorka u Kladrub.
Žadatel – Z. U., Kladruby – rada města trvá na nájemním vztahu

Zasedání rady města ze dne 22.07.2020
Rada města vzala na vědomí:
 Zápis č. 15/2020 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
08.07.2020
 Soupis nepotřebného majetku HZS Plzeňského kraje ke dni 30.04.2020
 Informaci ředitelky ZŠ Kladruby o stavu výběrového řízení na učitele
pro I. stupeň
 Žádost Mgr. V. H., Kladruby a E. P., Kladruby o změnu využití pozemků
vedených jako orná půda na p.p.č. 1946/1, 1946/2, 1946/3,
v k.ú. Kladruby u Stříbra na pozemky určené k výstavbě RD – bude
řešeno při změně územního plánu
 Zaslání připomínek ohledně nedostatků při zajišťování dopravní
obslužnosti v Kladrubech a okolních obcích firmou POVED s.r.o.,
Plzeňský organizátor veřejné dopravy, Nerudova 25, 30100 Plzeň,
IČ: 29099846 prostřednictvím dopravce ARRIVA TRANSPORT ČESKÁ
REPUBLIKA a.s., Křižíkova 148/34, Praha 8 18600, IČ: 27368815

Rada města schválila:
 Cenovou nabídku a následné objednání hydrogeologického průzkumného
vrtu v katastru obce Tuněchody. Zhotovitel – V.H.S.H. s.r.o.,
Ptákovická 489, Strakonice, 38601, IČ: 49060392 za cenu
372.498,50 Kč včetně DPH
 Spolupráci s KASPRO – kastrační program z.s., Za Potokem 49, Velká
Bíteš, 59501, IČ: 06169775 ohledně spolupráce při kastrování
toulavých koček v Kladrubech a okolních obcí
 Navýšení stravného v MŠ Kladruby, Husova 297, Kladruby, IČ: 60611642
pro děti 3-6 let na 40,- Kč, pro děti 6-7 let na 43,- Kč – jedná se
o zvýšení o 3,- Kč
 Přijetí finančního bezúčelového daru ve výši 10.000,- Kč pro MŠ
v Kladrubech, Husova 297, Kladruby, IČ: 60611642. Dárce – Petr
Šilhavý, Restaurace u Fialů, Kostelní 111, 34901 Stříbro, IČ: 86999460
 Uzavření Dodatku č. 3 se zhotovitelem stavby „Technické a dopravní
infrastruktury lokalita Kladruby západ – II. etapa“ Lesní stavby s.r.o.,
Palackého 764, Nýrsko 34022 IČ: 64834042 a Městem Kladruby,
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Náměstí Republiky 89, Kladruby IČ: 00259888. Jedná se o slevu z ceny
díla ve výši 7.356,96 Kč bez DPH z důvodu vzniklé nerovnosti v úseku
0,275 km
Zařazení žádosti V. L., Kladruby do seznamu žadatelů o byt
Výměnu bytů mezi V. P., Kladruby a M. M., Kladruby s platností
od 01.08.2020 s tím, že V. P. bude platit nájemné od 01.09.2020
z důvodu provádění oprav v bytě
Cenovou nabídku a následné objednání oprav v bytě č. 2, Husova 209
v Kladrubech. Zhotovitel – Otto Hilf malířské práce, Vodičkova 639,
Stříbro, 34901, IČ: 61806374 za cenu 41.550,- Kč včetně DPH
Cenovou nabídku a následné objednání na provedení opravy omítek
a vymalování chodby v přízemí domu Husova 209 v Kladrubech.
Zhotovitel - Otto Hilf malířské práce, Vodičkova 639, Stříbro, 34901,
IČ: 61806374 za cenu 12.558,- Kč včetně DPH
Uzavření Dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 1 v Zadní ulici 353
v Kladrubech. Nájemník – Z. L., Kladruby. Prodloužení doby nájmu
od 01.08.2020 do 31.07.2021
Konání trhu drobného zvířectva dne 15.08.2020 na Sulanově statku
Českým svazem chovatelů z.s., ZO Kladruby, Náměstí Republiky 89,
Kladruby

Rada města doporučila:
 ZM schválit vydání Změny č. 3 Územní plán obce Kladruby, po ověření,
že návrh územního plánu není v rozporu s Politikou územního rozvoje
2008 ČR, se Zásadami územního rozvoje Plzeňského kraje,
se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem odboru regionálního
rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, v souladu s ustanovením
§ 54 odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon) v platném znění, § 171, § 172 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění (správní řád), formou
opatření obecné povahy
 ZM neschválit odprodej pozemků st.p.č. 82/2 o výměře 248 m2
a p.p.č. 1808 o výměře 167 m2 vše v k.ú. Brod u Stříbra.
Žadatel – Mgr. M. Ř., Praha

Rada města souhlasila:
 S předloženou projektovou dokumentací novostavby RD na pozemku
p.p.č. 2493/25 v k.ú. Kladruby u Stříbra včetně zpevněných ploch,
domovních rozvodů, inženýrských sítí a napojení na pozemní
komunikaci. Investoři – M. a J. H., Bor
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Zasedání rady města ze dne 05.08.2020
Rada města vzala na vědomí:
 Žádost Mgr. K. K., Stříbro o změnu využití pozemků p.p.č. 2448, 2449
a 2450, v k.ú. Kladruby u Stříbra na pozemky určené k výstavbě RD –
bude řešeno při změně územního plánu
 Žádost T. J., Kladruby o změnu využití pozemku p.p.č. 1977/2
v k.ú. Kladruby u Stříbra na pozemek určený k výstavbě zahradního
domku – bude řešeno při změně územního plánu
 Informaci o převzetí Záruční listiny v souladu se smlouvou o dílo
mezi Městem Kladruby, Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888
a firmou Lesní stavby s.r.o., Palackého 764, Nýrsko 34022,
IČ: 64834042 na akci „Technická a dopravní infrastruktura lokalita
Kladruby západ – II. etapa“
ve výši 987.502,- Kč s platností
do 27.07.2025
 Protokol o předání a převzetí díla „Technická a dopravní infrastruktura
lokalita Kladruby západ – II. etapa“
 Termín svolání závěrečné kontrolní prohlídky „Technická a dopravní
infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“ dne 13.08.2020
od 9:00 hodin na místě stavby
 Vyrozumění o nepodpoření žádosti o výsadbu stromů od Krajského úřadu
Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň 30613
 Žádost o posouzení stavu odtékání povrchových vod z pozemku města
na p.p.č. 41/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Žadatel – P. N., Kladruby –
bude provedeno místní šetření společně s projektantem
 Žádost o zapůjčení fotbalových kabin od 08.08.2020 do 09.08.2020
s tím, že kabiny budou vráceny do původního stavu a bude řešeno
se zástupcem TJ Kladruby. Žadatel – V. H., Kladruby

Rada města schválila:
 Podání výpovědi platnosti smlouvy uzavřenou mezi městem Kladruby,
Náměstí Republiky 89, Kladruby, IČ: 00259888 a firmou Geo Data
s.r.o., Svatopluka Čecha 1001, Sokolov 35601, IČ: 25239970.
Jedná se o hosting pro webovou aplikaci Geo Data Mapový informační
systém a Tabulkové aplikace. Tato služba není využívána.
 Uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok
2020“ na projekt „Kladrubské léto 2020“ ve výši 50.000,- Kč
 Zrušení akce „Pouť trochu jinak aneb pouťový koncert“ dne 15.08.2020
od 17:00 hodin na Náměstí Republiky v Kladrubech. Důvodem je
vydání mimořádného opatření platného od 27.07.2020 do odvolání
Ministerstvem Zdravotnictví. Platí zákaz stánkového prodeje
a provozování pouťových atrakcí

9

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

4/2020

 Finanční příspěvek na realizaci běžeckého závodu „Kladrubská pětka“
ve výši 5.000,- Kč na nákup věcných cen. Žadatel – T. J., Kladruby
 Uzavření (prodloužení) pachtovních smluv s platností od 01.09.2020
do 31.08.2025 za účelem provozování zemědělské činnosti

Rada města neměla námitek:
 K předložené PD pro potřeby společného územního a stavebního řízení
„Změny ve výrobních a skladových halách H, k.ú. Kladruby u Stříbra“.
Investoři – AIFM III, s.r.o., Sokolovská 394/17, Praha 8, 18600,
IČ: 03514871 a AIFM X, s.r.o., Sokolovská 394/17, Praha 8, 18600,
IČ: 06349641
 K předložené PD na akci „Systém kabelových chrániček – Kladruby –
Jih“. Žadatel – AgNET, Jiří Šperl, Májová 1225, Stříbro 34901,
IČ: 73677116
 K předložené PD novostavby RD na pozemku p.p.č. 2493/30
v k.ú. Kladruby u Stříbra. Investoři – V. a V. K., Starý Plzenec

Rada města neschválila:
 Pronájem prostoru zahrady Sulanova statku za účelem konání rodinné
oslavy. Žadatelé – M. V., Kladruby a V. H., Kladruby

Zasedání zastupitelstva města ze dne 24.06.2020
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 Zápis č. 14/2020 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
20.05.2020
 Zápis č. 07/20 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného
11.06.2020
 Podání zprávy a vysvětlení k zápisu č. 12/2020, 13/2020 a 14/2020
z jednání Finančního výboru města Kladruby
 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2019
– nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky
 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
 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
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Zastupitelstvo města schválilo:
 Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění
usnesení
 Účetní závěrku za rok 2019 kdy posoudilo:
a) Úplnost podkladů účetní závěrky
b) Soulad podkladů účetní závěrky
c) Kontrolní zjištění
d) Předložená účetní závěrka poskytuje v rozsahu posuzovaných
požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví
a finanční situace účetní jednotky města Kladruby.
e) ZM schvaluje výsledek hospodaření za rok 2019,
 Závěrečný účet města Kladruby za rok 2019 v předloženém znění včetně
zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města za rok
2019 a to bez výhrad
 Střednědobý výhled rozpočtu r. 2020 – 2024
 Rozpočtové opatření č. 1/2020
 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
 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, 349 61 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 1.000,- Kč
 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., Stříbro
 Poskytnutí příspěvku vlastníku nemovitosti RD č.p. 30 Tuněchody
na čistírnu odpadních vod ve výši 20.000,- Kč.
Žadatelé – M. J. Tuněchody, M. M., Tuněchody, M. R., Tuněchody

Zastupitelstvo města neschválilo:
 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
Kateřina Hlinková
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Vývoj dotací
V minulém vydání Zpravodaje jsme vás informovali o městem podaných
žádostech o dotace. Nyní je čas podívat se, jak se situace dále vyvíjí:
• dětská hřiště (doplnění herních prvků) – dotace z ministerstva pro místní
rozvoj – neposkytnuta
• výsadba stromů u truhlárny – dotace ze Státního fondu životního prostředí –
poskytnuta ve výši 53.361,-Kč
• výsadba stromů se SÚS PK (za Brodem k Výrovu) – dotace z Krajského úřadu
Plzeňského kraje – neposkytnuta (pro velký počet uchazečů)
• autobusová čekárna Brod – dotace řešena Dobrovolným svazkem obcí
Stříbrský region, poskytovatel Krajský úřad Plzeňského kraje – poskytnuto
(výše bude upřesněna)
• vodovodní vrt Tuněchody – dotace ze Státního fondu životního prostředí –
poskytnuta ve výši 218.730,-Kč (60 % předpokládaných nákladů, bude
upřesněno dle skutečnosti)
• střecha tělocvičny ZŠ – dotace z ministerstva pro místní rozvoj – neposkytnuta
• obnova místní komunikace v Kladrubech, Zadní ul. (realizována v loňském
roce) – dotace z ministerstva pro místní rozvoj – poskytnuta dodatečně ve výši
702.188,-Kč (za předpokladu, že ve stanoveném termínu doplníme požadované
doklady)
Přestože řada našich žádostí nebyla vyřízena kladně, budeme i nadále aktivně
hledat další příležitosti ke zlepšení kvality života v Kladrubech i přilehlých
obcích prostřednictvím dalších dotací.

Vysvětlení zápachu z polí
Nepříjemný zápach, který se začátkem srpna linul městem, byl způsobem
hospodařením místní zemědělské společnosti. V této záležitosti však město
nemá žádnou pravomoc omezit či jinak regulovat tento způsob nakládání
s drůbežím trusem, který se používá jako ekologické hnojení. Dle vyjádření
Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského se jedná o výborné
hnojivo přírodního původu dodávající do půdy zejména dusík a fosfor.
Současná legislativa stanovuje, že drůbeží trus musí být nejpozději
do 48 hodin po aplikaci zapraven do půdy. Zapravením není dle legislativy
myšleno pouze přímo zaorání, může se jednat jen o podmítku nebo zdiskování
apod. Při aplikaci drůbežího hnoje byla provedena opatření pro omezení šíření
much. Provozovatel je při hnojení vázán agrotechnickými lhůtami, aplikaci
hnoje nebo drůbežího trusu není možno odložit na pozdější chladnější období.
Hana Floriánová
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Sběr objemného a nebezpečného odpadu
Sběr objemného odpadu, elektroodpadu a pneumatik ve spádových obcích
 3.10.2020:

Vrbice u Stříbra
08:00 – 08:30 hod.
Láz u Kladrub
08:45 – 09:15 hod.
Brod u Stříbra
09:45 – 10:15 hod.
Tuněchody
10:30 – 11:00 hod.
Mileno
11:30 – 12:00 hod.
 v prostoru u kontejnerů
 příklady komunálního objemného odpadu: kusy vyřazeného nábytku, dřevo,
koberce, lina, skleněné nádobí, porcelán, umyvadla, WC, plasty, kartony,
kovové odpady, jízdní kola, žaluzie, hrnce, kusové stavební materiály – cihly,
izolace, zbytky trubek, polystyrén, obaly od malířských barev, pneumatiky
z osobních automobilů, ledničky, myčky, pračky, televize, monitory...
Sběr nebezpečného odpadu ve spádových obcích
 5.10.2020:
14:00 – 17:00 hod.
 v prostoru u kontejnerů
Václava Tichá

Vyhodnocení stavební akce „Technická a dopravní
infrastruktura Kladruby západ II. etapa“










celkový rozpočet projektanta na stavbu 29.250.239,70 Kč včetně DPH
dne 28. června 2019 oznámení o výběru dodavatele - Lesní stavby, s.r.o.,
Nýrsko
cena dle výběrového řízení 24.043.304,95 Kč včetně DPH, termín dokončení
do 30.11.2020
po uplynutí zákonných lhůt dle zákona o zadávání veřejných zakázek
dne 28.8.2019 předání staveniště
poptávkovým řízením vybrán technický dozor investora a koordinátor BOZP
v průběhu realizace stavby bylo rozhodnuto o uložení ornice a výkopku
zeminy nikoli na skládku, ale na přilehlém pozemku do tzv. zemního valu.
Tento zemní val bude sloužit jako ochrana před případnými bleskovými
povodněmi z přilehlého pole, ale také pro oddělení zemědělské činnosti
a nově zastavěného území rodinnými domy
dne 27.7.2020 převzato dokončené dílo (komunikace, vodovod, jednotná
kanalizace, dešťová kanalizace, veřejné osvětlení)
výsledná cena díla 23.888.640,42 Kč včetně DPH
Při samotném provádění díla technický dozor investora dohlížel
nad řádným plněním prací a závazků. Dle potřeb v technologických fázích
stavby byly prováděny kontrolní zkoušky. Věříme, že nově vybudovaná
komunikace bude sloužit bez větších problémů.
Hana Floriánová
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Mateřská škola informuje:
Léto v mateřské škole
Tak, jako bylo jaro docela jiné, je i letošní léto v naší MŠ zcela odlišné než
roky předchozí. Se stále trvající hrozbou korona-virové infekce byla MŠ v červnu
otevřena za velmi přísných hygienických a dezinfekčních opatření a provoz byl
omezen pouze pro děti zaměstnaných rodičů ovšem s tím, že dítě nebo rodič
nesmí být v rizikové skupině.
Vzhledem k tomu, že byla MŠ na jaře uzavřena, stejně tak jako spousta
jiných institucí v celé České republice, bylo pro letošní léto výjimečně
rozhodnuto, že pokud to půjde, bude MŠ otevřena po celé prázdniny.
Zaměstnaní rodiče, kteří nemají jinou možnost, mohou tak této (nadstandartní)
služby využít s tím, že k docházce mohlo být dítě přihlášeno pouze
na omezenou dobu šesti týdnů v prázdninovém režimu. Děti mají uvolněný
program, nejdůležitější je nyní to, že se mohou, byť v přísném hygienickém
režimu, setkávat!!!
Většinu dne, pokud počasí přeje, trávíme na školní zahradě, kde máme
k dispozici dopravní hřiště, lanovku, průlezky, houpačky, pískoviště, odrážedla,
koloběžky a další zahradní atrakce. Venku nám také moc chutná, a tak zde
i konzumujeme lahodné svačinky, které pro nás s láskou připravují naše paní
kuchařky Renka a Lenka.
Zanedlouho se již ale prázdniny s námi pomalu rozloučí a začne nový školní
rok, na který se všichni moc těšíme! Přejme si do něj hodně zdraví!
Zuzana Křížová, Marcela Jandíková
Rozloučení
Čas
nikdo
nezastaví.
Na konci června jsme se
loučili s našimi předškoláčky.
V září usednou do školních
lavic, místo her přibydou
povinnosti, ale získají plno
nových poznatků, kamarádů
a zážitků.
Rozloučení se tentokrát
uskutečnilo
na
zahradě
mateřské školy. Zúčastnili se
nejenom děti s rodiči, ale
i paní starostka H. Floriánová
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a místostarosta M. Havránek a samozřejmě všechny paní učitelky. Každý nový
školáček obdržel od paní starostky a paní ředitelky P. Tvrzové šerpu, knihu
s věnováním a drobné dárečky, které mu budou připomínat léta strávená
ve školce.
Děti si za pomoci rodičů opekly buřtíky a o sladkou tečku se postarala
p. Bendová a bývalá p. ředitelka A. Medová – upekly dětem dorty!!! Nesmíme
zapomenout ani na výbornou bábovku od Kubíčka K. Vše zmizelo v bříškách
malých i velkých účastníků naší zahradní slavnosti. Počasí nám přálo, děti se
mohly po vynucené pauze zase společně vidět, pohrát si na zahradních
atrakcích, sdílet nové zážitky, ale hlavně být SPOLU!!!!
I ze třídy “Berušek a Broučků” odchází někteří starší kamarádi
do předškolních oddělení “Sluníček” a “Koťat”. Protože jim bylo líto, že se
nemohli rozloučit tak, jak to bývá zvykem, uspořádali jsme společné neformální
setkání na školní zahradě MŠ poslední červnový den. Setkání bylo velice
příjemné, děti si mohly zatančit, soutěžily a společně s rodiči si všichni
pochutnali na opečených buřtech a dobrotách upečených maminkami. Každá
“Beruška” i každý “Brouček” si odnesl odměnu a odcházející “předškoláčci”
dostali navíc na památku keramickou berušku, kterou pro ně s láskou vyrobily
paní učitelky.
kolektiv MŠ
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ZUŠ informuje
Od září zahajuje opět výuku Základní umělecká škola pob. Kladruby,
hudební a výtvarný obor. Žáci se mohou učit ve hře na tyto hudební nástroje:
klavír, flétna zobcová soprán, alt, tenor, kytara, elektronické klávesové nástroje,
žesťové nástroje (trubka, křídlovka).
Součástí výuky je i společné hraní v souborech.
Třídy hudebního oboru i výtvarného oboru jsou umístěny v budově I. stupně
ZŠ Kladruby v 1. patře.
Do ZUŠ se žáci mohou hlásit v týdnu od 2. 9. každé odpoledne 13.00 –
16.00 u p. uč. St. Šmahelové, tel. 732941436.
Stanislava Šmahelová

Regionální muzeum Kladrubska informuje:
V recepci RMK


V muzeum můžete potkat více jak 500 medvídků, které
nám na naši výstavu zapůjčil PhDr. Ondřej Bastl.
Výstava potrvá až do konce září.



V recepci muzea probíhá předprodej vstupenek na večer s Josefem Klímou.



V recepci muzea probíhá předprodej vstupenek na koncert Jaroslava
Svěceného, který proběhne 6. 11. 2020 v Klášteře Kladruby.
kolektiv muzea

Letní kino
Po loňském úspěšném roce jsme uspořádali i letos promítání Letního kina
na Sulanově statku v Kladrubech. Začalo se pohádkou Zakleté pírko, na kterou
přišlo více než 120 diváků. Počasí přálo a tak jsme museli chvilku počkat na tu
správnou tmu. Vždy v pátek od 21:30 se pak hrála představení Teorie tygra, Po
čem muži touží, Vlastníci a Chlap na střídačku. Děkujeme panu Hradskému za
promítání filmů, stánku s občerstvením restaurace U Koruny a všem
návštěvníkům za jejich účast a těšíme se na příští rok.
Jiří Šmahel
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Kladrubské hudební léto
Období příprav na 43. ročník festivalu vážné hudby bylo poznamenáno
pandemií koronaviru a tak bylo charakteristické několika změnami a nejistotou.
Nakonec vše dobře dopadlo, o čemž svědčí spokojenost jak umělců, tak všech
návštěvníků. Po rozloučení s posledním účastníkem už hledíme toužebně vstříc
příštímu Kladrubskému hudebnímu létu. Přejme si, aby proběhlo tentokrát už
bez jakýchkoliv omezení.
Jiří Šmahel
Vernisáž výstavy medvídků
V pátek 10. 7. 2020 přišel očekávaný den pro všechny medvídky, kteří
se usídlili v prostorách Regionálního muzea Kladrubska. V předcházejících
dnech si s pomocí jejich majitele a největšího českého soukromého sběratele
medvídků PhDr. Ondřeje Bastla a zaměstnanců muzea hledali vhodná místa,
odkud by mohli mávat a brumlat na návštěvníky. To se naštěstí podařilo a ani
moc sporů o nejlukrativnější místa neproběhlo. Pátek se tedy nesl ve znamení
medvědů všech tvarů, barev, velikostí a materiálů. Při slavnostním zahájení
výstavy pan Bastl pohovořil o významu medvědů v minulosti a dnes a jakou
péči jim dávat. K tomu ho doprovodily děti z místní ZUŠ jak jinak než písněmi
o medvědech (za což jim a jejich učitelkám velice děkujeme) a k přípitku se
podávala Medvědí krev. Medvídci si zatím všechny návštěvníky pochvalují a těší
se na další. Budou se u nás v muzeu předvádět až do konce září, kdy
Kladrubům zamávají a vydají se na cestu zpátky do Prahy.
Jiří Šmahel
Opékání buřtů s kapelou
V neděli 5. července jsme krásně přivítali prázdniny na Sulanově statku.
Nejen pro děti, ale i pro milovníky country, jsme připravili opékání buřtů
s kapelou. Každý si donesl svého buřtíka a opekl na připraveném ohništi.
Kapela nám k tomu pěkně hrála a country písně zněly ještě po 21. hodině.
Všichni byli nadšení a pro velký úspěch jsme akci znovu zopakovali 23. srpna
(po uzávěrce tohoto čísla Zpravodaje).
Alena Malá
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Dětská diskotéka aneb slavíme prázdniny
Oslava prázdnin u nás proběhla 17. 7. na Sulanově statku velkou
diskotékou. První dětičky se na statku objevily kolem 16. hodiny. Párty se
začala rozjíždět, DJ hrál písničky, které si děti u něj samy objednávaly. K jejich
radosti spustil DJ i přístroj na bubliny a pěnu. Rázem byl statek i děti pokryty
sněhem. To byla teprve zábava. O překvapení se postaraly i dvě roztleskávačky
(Natálka Křížová a Danča Pleskačová), které vystoupily se svou sestavou.
Později dokonce dětičky naučily některé figury a tanečky. Rozdávali jsme
sladkosti a trsalo se, jak se na pořádnou oslavu patří. Unavené, vytancované,
ale hlavně spokojené děti zamířily k domovům kolem 20. hodiny. Spokojení byli
i rodiče, kteří by uvítali DISCO i pro dospěláky. Tak snad někdy v budoucnu.
Alena Malá

Hasičské okénko
Vážení spoluobčané,
průběh letošního léta je oproti minulým rokům nezvykle poklidný. Vzhledem
k tomu, že většina sborů v našem okrese zrušila pro letošek své soutěže, tak
naše obě soutěžní družstva – jak dospělých, tak dětí, se nemá kde sportovně
zúčastňovat. Mladí hasiči neabsolvovali letos žádnou soutěž. Družstvo mužů se
zúčastnilo pouze dvou soutěží, které se konaly ve Starém Sedlišti (3. místo) a
v Novém Sedlišti (2. místo).
Výjezdová jednotka za letní měsíce
zasahovala pouze u pěti událostí:
- požár sběracího vozu u Ostrova
u Stříbra
- požár lesního porostu u Brodu
- planý poplach letecké nehody
- 2x planý poplach výrobní haly
na Ostrově.
Kroužek
Mladých
hasičů
je o prázdninách pozastaven. Obnoven
bude 2. září od 17 hodin. Začneme se
připravovat na podzimní kolo Hry Plamen
a na Požární útok. V případě zájmu jsou
všichni nový zájemci vítáni.
Poslední
srpnovou
sobotu
se zúčastníme akce „Ahoj prázdniny“
na kterou přispějeme atrakcí motokáry.
Martin Leitl
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Slovo opozice
Vážení spoluobčané,
když jsem v minulých letech jako starostka psala svůj příspěvek do Zpravodaje
v tomto období, většinou se alespoň částečně týkal zhodnocení pouťového
veselí, koncertů a výstav.
V letošním roce není co hodnotit, za čím se ohlédnout, protože pouť
se nekonala, a nejen já si kladu jedinou otázku. PROČ?
Proč se nekonala alespoň v minimalistické podobě nazvané POUŤ TROCHU
JINAK? A nejhorší na tom, je, že jsme se opět nedočkali pravdivých a úplných
informaci. Vedení města totiž tento krok odůvodnilo nařízením vlády a situací
kolem koronaviru. Je jasné, že na koronavirus se dnes může svést a svádí
cokoliv, a o hysterii, která se kolem této situace děje, si může každý z nás
myslet své. Ale to by bylo samozřejmě na hlubší zamyšlení, které vybočuje
z rámce tohoto Zpravodaje, a především vybočuje z toho, čemu se mám jako
opoziční zastupitelka věnovat na těchto stránkách, tedy vyjadřovat se k situaci
v našem městě.
Nemusíme se ani podrobně zabývat obsahem mimořádného opatření vlády,
na které se vedení města odvolává, a které jasně hovoří o omezení akcí
konajících se převážně ve venkovních prostorech s účastí přesahující ve stejný
čas 1000 osob, stačí se podívat na okolní obce, abychom si mohli říci, že „když
se chce, tak to jde“. Konaly se totiž i tyto tradiční akce: Zahradní slavnosti
ve Svojšíně, Mini slavnosti v Tachově (namísto velkých Městských slavností),
Farák Fest v Heřmanově Huti, Den oživlé historie a her v Keltském skanzenu
Jivjany, v omezené míře se konaly i Chodské slavnosti v Domažlicích. Měli jsme
věřit tomu, že v Kladrubech na náměstí by se sešlo víc než 1 000 osob?
A na tradiční výstavě fotografů a výtvarníků se sejde ve stejný okamžik více než
500 osob (což bylo omezení u akcí konajících se ve vnitřních prostorech)?
Otázek bychom si mohli samozřejmě položit více, třeba i proč se vše rušilo
na poslední chvíli, když dané nařízení bylo vydáno již 27. července? Odpovědi
na dané otázky jsou snadné, dokonce si můžeme vybrat, zda se jedná
o neschopnost nebo nechuť.
Také Kladrubské léto doznalo změn. To, že byl festival omezen na čtyři
koncerty namísto šesti, jsme již přijali jako normální, ale proč se mne lidé
z Tachova ptají, zda festival vůbec ještě existuje, když o něm letos vůbec
nevěděli?
Svůj příspěvek k naší pouti mohu alespoň částečně pozitivně ukončit tím,
že můžeme být všichni rádi, že alespoň kladrubští chovatelé a Římskokatolická
farnost Kladruby se zachovali normálně a zachránili tak tradice a zvyky
v našem městě.
Svatava Štěrbová
opoziční zastupitelka
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Kladrubský (či stříbrský?) poklad
Bude nebo nebude? Na tuto otázku neuměl nikdo dlouho odpovědět. Tedy,
mám na mysli letošní kladrubskou pouť. Takovou otázku si kladli Kladrubští již
někdy od poloviny července. Dlouho a netrpělivě čekali na její rozluštění
a konečnou odpověď. Uvažovalo se třeba alespoň o nějakém zkráceném
programu, ale jak všichni víme – nakonec byla oficiálně, podle celostátního
nařízení ministerstva zdravotnictví, letošní kladrubská pouť zcela zrušena.
A to včetně téměř všech doprovodných akcí. Uskutečnila se jen mše svatá
v klášterním kostele. Je známo, že se ke zrušení poutě mezi lidmi hodně
diskutovalo a končilo to všeobecnou skepsí a zklamáním. Stalo se tak poprvé
po několika desítkách let.
Ale kolem 10. srpna rozvířilo kladrubské obyvatele úplně jiné téma. Téměř
ve všech sdělovacích prostředcích, v novinách, televizi i na internetu se objevilo
opět po dlouhé době jméno našeho města a jeho „výstavní perly“, někdejšího
kladrubského kláštera. A to nejen v souvislosti s informacemi o restaurování
klášterních budov. Kdosi neznámý totiž našel a vykopal nedaleko odtud vzácný
poklad, středověké zlaté a stříbrné mince, Snad stovky jich byly. Místo nálezu
bylo uváděno někdy u Stříbra, jindy zase u Kladrub, ale vždy v blízkosti
kladrubského kláštera a v souvislosti s ním.
Že nebyl uveden jmenovitě ani nálezce ze Stříbra, ani lokalita nálezu,
je pochopitelné. Rovněž u jiných podobných případů se takové věci nezveřejňují.
Proč asi, nemusím jistě vysvětlovat. Můžeme se jen dohadovat a domnívat, že se
tak stalo zřejmě někde na Jirné. Je to, jak jistě všichni víme, vrch zcela porostlý
souvislým lesem, o němž se tvrdí, ač jen v mnoha smyšlených zkazkách, že tady
každý velice snadno zabloudí. O Jirné vzniklo v lidové tvořivosti mnoho různých
pověstí, v nichž nechybějí zmínky o zakopaném pokladu, který tam měli ukrýt
kladrubští mniši před zrušením kláštera císařem Josefem II. v roce 1785.
Dokonce vznikla dávno i taková pověst, že socha sv. Benedikta na střeše
klášterního chrámu ukazuje prstem své zvednuté ruky do míst, kde je poklad
ukryt. Jenže, pokud já pamatuji, Benediktova ruka už několik let této soše
zcela scházela a po restaurování chrámu koncem 20. století byla socha zcela
opravena. Ale onen svatý nyní nikam neukazuje, neboť nemá čím – v jedné
ruce třímá opatskou pozlacenou berlu a v druhé svůj atribut, zlatý pohár. Ten
je rozpolcený na dvě části a vylézá z něho had. To proto, že Benedikt prý kdysi
ve svých začátcích jako mladý mnich přijal funkci opata v jednom z menších
klášterů a nastolil zde přísnou klausurní kázeň. To se nelíbilo jeho podřízeným
a do jeho číše přimíchali před napitím jed. Jenže Benedikt prostřený stůl
s číšemi před napitím požehnal křížem. Poté jeho pohár pukl a vylezl z něho
had.
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Těch pověstí o pokladu na Jirné je celá řada. Pro zajímavost ještě jedna
ukázka, stejně tak jako předešlá, z pera někdejšího kladrubského učitele
německé národnosti, Johanna Tumy z roku 1925. Tak tedy, prý jakýsi tkadlec
z Pozorky šel na Jirnou s nůší nasbírat si na topení suché větve, chrastí
a šišky. Procházel do vršku nad potokem, jen kousek od tzv. Krimhäusel (dva
domky, které stávaly poblíž soutoku Žďárského potoka a bezejmenného potoka
od Lhoty). Když měl nasbíráno, chtěl si odpočinout, a tak naplněnou nůši
postavil na velký kámen. Po chvíli si všiml, že na tom kameni jsou vyryty jakési
ryby. Hned prý usoudil, že pod takto označeným kamenem musí být určitě
ukrytý poklad. Jenže rukama nemohl kámen odvalit. Proto vzal svoji nůši
s chrastím a odebral se domů pro krumpáč a lopatu. Po návratu nemohl však,
ať hledal, jak hledal, kámen s rybami najít. Tak tedy poklad zůstal na svém
místě. Dalších pověstí v podobné úpravě je několik.

Ale tentokrát, jak potvrdili archeolog Západočeského muzea v Plzni,
Mgr. Milan Metlička a mluvčí muzea Romana Němečková, nejde o vymyšlenou
pověst. V neudané lokalitě, mělo to být asi 5 km od Kladrub, byl nalezen
23. března 2020 skutečně poklad v hodnotě téměř 4 milionů Kč! Jedná se
o 92 zlatých florinů a 343 stříbrných pražských grošů. Podle některých údajů
z tisku šlo o zlaté uherské dukáty Karla Roberta a Ludvíka I. Velikého
s anjouovským erbem, především pak dukáty z doby Karla IV., včetně několika
s vyznačenou císařskou korunou, dukáty Albrechta Rakouského a Ruprechta
II. Falckého. Rovněž pak zde byl dukát německého hansovního (obchodního)
města Lübecku a jako nejstarší z nalezených byly mince českých králů Václava
II. (konec 13. století) a Jana Lucemburského (začátek 14. století).
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Mince nalezl anonymní nálezce ze Stříbra v místě, kde jej vyhrabali divočáci,
a zbytek byl objeven po odvalení jednoho plochého kamene. Ředitel
Západočeského muzea, PhDr. František Frýda, přirovnal hodnotu nálezu
z druhé poloviny 14. století k ceně jedné celé středověké vesnice, včetně
polností a majetku. Domnívá se, že bohatý kladrubský klášter v době Karla IV.
mohl ukrýt část svého
jmění na Jirné v době
nesvárů mezi královským
městem
Stříbrem
a klášterem.
V uvedené
době
však
došlo
jen
k menší
roztržce
mezi
oběma
uvedenými
subjekty,
a
to
právě
o pozemky
na
Jirné.
Ty řešila
v roce
1367
na příkaz samotného Karla
IV. rozhodčí komise v čele
s podkomořím
Peškem,
dále s žateckým rychtářem
Ctiborem
ze Švamberka
a purkrabím
hradu
Bezděz, Oldřichem z Libštejna. Spor byl rozřešen smírně ke spokojenosti obou
stran, každému z obou souzených bylo přiděleno po 15 stopách šířky pozemku.
Domnívám se, že bohatý klášter neměl tehdy důvod zde ukrývat svoje poklady,
ani jeho poslové tak nemuseli činit.
V době vlády Karla IV. tudy ještě nevedla tzv. odkloněná cesta od Domažlic,
která tudy procházela až od samého konce 14. století, nejméně 70 let i ještě
poté. Císař Karel IV. si velice vážil kladrubského kláštera a jeho tehdejšího
opata Racka III. Klášter několikrát navštívil, naposledy v roce 1376 (dva roky
před svou smrtí) s patnáctiletým synem Václavem. Toho tehdy vezl
do Norimberku, kde ho připravoval k jeho korunovaci na budoucího německého
krále, konané ve Frankfurtu. V klášteře pobyli spolu nějakou dobu a zcela se
oddávali jen hrám, lovu a zábavě. Stárnoucí císař se tu prakticky loučil se svoji
kariérou panovníka a Václav naopak se svým bezstarostným mládím. Za péči
mnichů i opata vyslovili oba před svým odjezdem do Německa vřelé poděkování.
Když pak mladý král nastoupil na trůn jako Václav IV., jeho náklonnost
ke kladrubskému opatu Rackovi pokračovala i nadále. Na přímou opatovu
prosbu vydal pro město Kladruby v roce 1380 pergamenovou listinu, v níž
povolil postavit zde městské hradby, věže, příkopy a potřebná opevnění.
Originál této listiny je uložen nyní v okresním archivu v Tachově.
Kladrubští počali svoje hradby skutečně brzy poté stavět, jenže to se nelíbilo
konšelům sousedního královského města Stříbra. Hned v roce 1382 vypravili
ke králi svoji delegaci, která nekompromisně žádala panovníka, aby svoje
rozhodnutí odvolal z důvodů tzv. mílového práva. Ten, (údajně) náležitě
obdarován stříbrem a penězi, musel vcelku oprávněnému tlaku ustoupit.
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Zakázal Kladrubům tedy nejen stavět hradby, ale také vařit pivo a pořádat
výroční trh. Ale ani to nestačilo, Stříbrští si vynutili od krále další příkaz, aby
cestující z Německa od Chebu, Teplé, Přimdy a Tachova, stejně jako ti, co jdou,
jedou povozem nebo ženou dobytek do Německa od Prahy, Manětína, Plzně
nebo Nepomuka nesměli používat cestu přes Kladruby, ale museli povinně přes
Stříbro. Kladrubští neuposlechli a hradby stavěli dále. Proto stříbrská radnice
vypravila na den Božího Těla v roce 1386 do Kladrub trestnou výpravu 270
vyzbrojených bojovníků, aby jim postavené již hradby zbořili a Kladrubské
potrestali. Jenže po krátkém boji byli od Kladrubských poraženi, museli utíkat
oklikami domů a zanechat na místě své vozy, zbraně, nářadí i prapory. Dokonce
o tom vznikla latinsky psaná píseň (její český překlad lze najít v knize
Kladrubský klášter v pověstech, nebo v knize Kladruby 900 let). Poté, na radu
opata Racka, Kladrubští přestali se stavbou hradeb a opat jim na „zahojení
bolesti“ vydal alespoň nařízení o zákazu dovážet cizí pivo do Kladrub.
Poté však přišlo ještě jedno rozhodnutí od krále, vynucené městem Stříbrem.
Cestování z Německa ve směru od Domažlic přímou cestou k Plzni bylo
příkazem krále zakázáno a bylo nařízeno dodržovat povinný směr jedině
přes Stříbro. Tedy přes Horšovský Týn, Malahov, Jivjany, Skapce a Kladruby
ke Stříbru a Plzni. Jenže brzy se ukázalo, že cestování přes Kladruby, kolem
kláštera, Stříbru nevyhovuje. Proto byla cesta od Malahova přesměrována
na Zhoř (ta patřila klášteru jen zčásti), odtud přes Kočov a pak po dnešní lesní
cestě, souběžné se skapeckou silnicí, kolem nynější hájovny Obora,
tzv. Třešňovkou ke Žďáru, který v té době také nebyl klášterní, protože byl
pronajat jinému majiteli. Právě od Žďáru vedla tato důležitá a frekventovaná
cesta přes Žďárský potok nahoru lesem, na vršek Jirné, podél pozdějšího
oplocení dnes již nepoužívaného „muničáku“, kolem někdejší Jirenské hájovny
ke Stříbru či k tehdejší mýtem zpoplatněné hlavní cestě na Plzeň přes Lhotu,
Hněvnice, Myslinku, Doubravu. Kozolupy a Vochov. Tedy ne přes Úlice
a Sulislav!
Domnívám se, že teprve v této době se naskýtala příležitost mnoha lupičům
a loupežníkům v temném jirenském lese napadat cestující obchodníky
a okrádat je o jejich převážené zboží a to případně někam zakopávat, či ukrývat.
O tom existují i různé pověsti. Německý historik Schöft v roce 1891 zmínil,
že tehdy cesta přes Jirnou přetrvává stále v různých pověstech a lidových
vyprávěních. Také jiný německý historik, Weschta (1966) ji uvádí
jako„tajuplnou“ s všelijakým „Raubgesindel“, vyskytujícím se v dávných dobách
podél ní. Její trasa je podle něho zakreslena ještě v prvorepublikových lesních
systémových mapách města Stříbra. Odborníci k případu výše uvedeného
nálezu pokladu uvádějí však, že podle nalezených mincí muselo k ukrytí
pokladu dojít ještě před nástupem Václava IV. na panovnický trůn.
Jiří Čechura
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KULTURA
Zveme Vás…

VERNISÁŽ VÝSTAVY
Kladruby jako zadání
4. září od 17:00, sál muzea
Co se stane, když dostanete Kladruby
jako semestrální zadání v ateliéru
Fingerová-Grohmannová pražské FA
ČVUT? Studentské projekty budou
vystaveny v Regionálním muzeu
Kladrubska.
vstup volný

MEMORIÁL VOJTY ŠRÁMKA
5. září od 9:00, střelnice Kladruby
SSK Kladruby zve příznivce sportovní střelby na 13. ročník Memoriálu Vojty
Šrámka konaný již tradičně na naší střelnici.
Prezentace proběhne od 9:00, zahájení v 10:00.
Budou připraveny drobné ceny a malé občerstvení.
Zápisné je 100,- Kč, děti do 15 let zdarma.
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VÍME, KUDY CHODÍME
Latinská škola
5. – 6. září od 12:00, klášter
Šestý ročník speciálních prohlídek běžně nepřístupných částí v areálu
kláštera Kladruby Vás letos poprvé zavede do interiérů a sklepení bývalé
latinské školy.
V rámci prohlídky navštívíme sklepení pod latinskou školou a interiéry
v přízemí a prvním patře bývalé školy.
Doba trvání prohlídky je cca 60 minut. Začátky prohlídek na nádvoří
kladrubského kláštera: 12.00, 14.00 a 16.00 hodin.
Vstupné na prohlídku je 150,- Kč. Předchozí rezervace vstupenek je možná
na tel.: 374 631 773 nebo na kladruby@npu.cz.

HUDEBNÍ BURLESKA
Andrea Miltnerová, Julie Braná,
Monika Knoblochová
5. září od 20:30, kostel Nanebevzetí
Panny Marie
Strhující představení plné neustálých překvapení,
proměn a nálad vyjádřených tancem, pantomimou
i ostrými střihy v hudebních náladách a stylech.
Hra světel a tmy, dokonalé splynutí hudby a pohybu.
vstupné 130,- Kč

MŠE SVATÁ ZA DĚTI
S POŽEHNÁNÍM ŠKOLNÍCH
AKTOVEK
6. září od 12:00, kostel
Nanebevzetí Panny Marie
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PŘEDNÁŠKA
Hrdelní právo
11. září od 18:00, sál muzea
Uvádí Libor Marek, moderátor seriálu Pověsti a záhady českých hradů.

KLADRUBSKÁ STUDNA
12. září od 9:00, hřiště
hasičská soutěž v požárním útoku mladých hasičů

BRODSKÝ JARMARK A ODPOLEDNE S DĚTMI
12. září od 15:00, prostor za pohostinstvím

MONASTÝROVÁNÍ
aneb klášterní architektura
12. září od10:00, klášter
Mimořádné tematicky zaměřené
prohlídky kláštera připravené ve
spolupráci s kláštery Plasy, Teplá
a Zlatá Koruna.
Vstupné 150 Kč. Předchozí
rezervace vstupenek je možná
na tel.: 374 631 773 nebo
na kladruby@npu.cz.
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PŘEDNÁŠKA
Urbanistika malých obcí
15. září od 10:00, sál muzea
Beseda o manuálu Atraktivní obce, který dokončují odborníci z Univerzitního
centra energeticky efektivních budov. Tato beseda je pořádána ve spolupráci
s MAS Západ.

KONCERT
The Dixie Hot Licks
18. září od 18:00, sál muzea
Kapela The Dixie Hot Licks snoubí původní "vintage sound" akustického jazzu a
moderní výraz dixielandu. Jsme inspirováni starobou, dáváme jí ale svěží a
novou tvář! Repertoár obsahuje ty nejznámější dixielandové fláky i skladby
téměř zapomenuté. Vstupné 70,- Kč.

SLAVNOSTI VÍNA
A MEDU
19. září od 13:00,
Sulanův statek
Slavnosti se uskuteční na Sulanově
statku. Čeká vás ochutnávka vín,
dobré jídlo a pití a v neposlední řadě
i cimbálová muzika.

SVATOJÁNSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2020
Lubomír Brabec, Barbora Kubíková a Collegium
českých filharmoniků
19. září od 17:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
předprodej vstupenek na www.plzenskavstupenka.cz
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KLADRUBSKÁ PĚTKA
20. září od 10:00, u ZŠ Kladruby
závod malých i velkých běžců

KLUBOVÝ VEČER
Josef Klíma – Ze života reportéra
25. září od 18:00, kulturní dům
Jak se dělá reportáž, zkušenosti s režiséry, kteří podle jeho scénářů natočili
několik seriálů pro různé televize, cestovatelské zážitky (Indie, Nepál,
Bangladéš, Barma, Thajsko, buddhistický klášter a rovněž projezdil křížem
krážem USA, když přepravoval auta).
A samozřejmě nejoblíbenější téma KAJÍNEK.
vstupné 120,- Kč, předprodej 100,- Kč v recepci muzea

HUBERTOVA JÍZDA
26. září od 13:00, PonyFarm

KLADRUBSKÁ DESÍTKA
28. září od 11:00, ZŠ Kladruby
21. ročník turistického pochodu z Kladrub do Stříbra

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

HUBERTOVA JÍZDA PRO
POKROČILÉ
3. října od 13:00, PonyFarm
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ZÁJEZD DO HORŠOVSKÉHO TÝNA
10. října od 14:00, Kladruby
prohlídka zámku a návštěva pivovaru
zájezd určený pouze pro dospělé

VÝROČÍ VINAŘSTVÍ P&Z
10. října od 10:00, Sulanův statek
ochutnávky vín, hudba a dobré jídlo
vstup volný

MŠE SVATÁ KE SV. WOLFGANGOVI
11. října od 12:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

KAFÍRNA
11. října od 14:00, sál muzea
Přijďte si odpočinout ke kávě a hudbě.

DEN STROMŮ
17. října od 13:00, sraz před budovou ZŠ
procházka okolo Kladrub se zakončením s buřty na Sulanově statku

DIVADLO
Na ostro
17. října od 19:00, kulturní dům
Jaroslav Sypal v divadelní komedii.
vstupné 150,- Kč, v předprodeji 120,- Kč
předprodej od 1. 9. 2020 v recepci muzea
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KLUBOVÝ VEČER
Via Vitae Comenius
23. října od 19:00, sál muzea
večer věnovaný J. A. Komenskému
vstup 70,- Kč

DÍLNIČKY
Halloween
30. října od 16:00, sál muzea
Připravované akce – na měsíce listopad a prosinec 2020
06.11.
07.11.
11.11.
13.11.
14.11.
20.11.
27.11.
28.11.
29.11

od
od
od
od
od
od
od
od
od

05.12.
06.12.
12.12.
15.12.
16.12.
18.12.
19.12.
20.12.
23.12.
24.12.
24.12.
26.12
26.12.
29.12.

od 08:00
od 17:30
od
od
od
od
od

17:00
12:00
08:00
17:00
17:00
18:00
16:00
14:00
14:00

17:30
18:00
18:00
17:00
15:00

od 13:00
od 11:00
od 12:00
od 13:00

Koncert - J.Svěcený
Svatohubertská mše
Svatomartinská vína - náměstí
Vernisáž – Obrazy krajin
Martinská slavnost
Přednáška - Canicross
Dílničky
Divadlo – O Ježibabě
Kafírna
Mikulášské trhy
Lampionový průvod
Chodějí Lucie, chodějí
Vánoční koncert ZUŠ
Zpívání s rozhlasem
Vánoční koncert
Besídka PonyFarm
Vánoční koncert Cavalla
Betlémáři obcházejí Kladruby
Rozdávání betlémského světla
Půlnoční mše
Mše svatá ke svátku sv Štěpána
Oživený betlém
Hejbni kostrou
kolektiv muzea
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci září a říjnu 2020 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
ZÁŘÍ:

ŘÍJEN:

Ryp Vladislav, Vrbice u Stříbra
Tengler Erik, Pozorka
Hubingerová Růžena, Kladruby
Valová Anna, Kladruby
Oláh František, Kladruby
Täuberová Emma, Kladruby
Železná Marie, Kladruby
Hamplová Miroslava, Kladruby
Fíziková Lenka, Kladruby
Havránková Anna, Kladruby

Sládková Marie, Kladruby
Valena Antonín, Kladruby
Schippmann Anna, Kladruby
Stránská Jana, Brod u Stříbra
Husáková Jaroslava, Vrbice u Stříbra

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

Konec prázdnin
Letošní pouť tu nebyla,
i když se slunce smálo,
koláčů a idyla,
těch bylo tuze málo.
A toto léto skončilo,
to koronavir hrozil,
i když neznáme nikoho,
kdo tuto nemoc prožil.
V září jdou děti do školy,
nabraly novou sílu,
při učení a zábavách
přiloží ruku k dílu.
Až si je škola zavolá,
rozzáří dětské oči,
jen pro ně, jak řekl Galilej,
se naše Země točí.
Blanka Krýslová
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SPORT
Oddíl volejbalu mládeže informuje
Právě skončený soutěžní rok
2019-20 byl zatím nejpodivnější,
který jsem v pozici trenérky
zažila. Soutěž se nedohrála,
tréninky skončily v březnu…
Jak to bude nyní, netušíme.
Je ale zapotřebí stále udržovat
zdravé tělo, zdravého ducha
a veselou mysl. Proto věřím,
že se od září zase budeme
pravidelně scházet, oprášíme
staré dovednosti a s nadšením
se budeme učit nové.
První schůzka se uskuteční
v pátek 11. září v 15.45 hodin před vchodem do tělocvičny ZŠ.
Pravidelné tréninky pak probíhají ve středu od 17.00 do 18.30 a v pátek
od 16. do 17.30. Sraz je vždy 15 minut před začátkem.
Přijďte všichni, kdo máte zájem o tuto krásnou hru. V září si můžete
tréninky vyzkoušet zcela nezávazně.
Jitka Kuršová,

Výrovský triatlon
Za přispění nádherného
počasí jsme 27. 6. 2020
uspořádali
21.
ročník
Výrovského
triatlonu.
Jako každý rok i letos jsme
se těšili hojné účasti, jak
závodníků (více jak 80), tak
všech povzbuzovatelů, kteří
jsou neméně důležití.

Triatlon se skládal ze tří disciplín:
Dlouhé trati - 600 m plavání, 33 km jízdě na kole a 9,5 km běhu.
Krátké trati – 300 m plavání, 22 km kolo a 6,5 km běh.
Štafetě - 600 m plavání, 33 km jízdě na kole a 9,5 km běhu.
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Chtěl bych všem za účast poděkovat a hlavně těm, kteří ve svém volném
čase pomohli s přípravou a samotnou realizací celého závodu. Velké
poděkování patří také stánku s občerstvením rodiny Černochů, kteří osvěžili
mnoho žíznivých závodníků.
Jan Hora

Sportovně střelecký klub informuje
SSK Kladruby zve příznivce sportovní střelby na 13. ročník Memoriálu Vojty
Šrámka konaný již tradičně na naší střelnici. Prezentace proběhne od 9:00,
zahájení v 10:00. Budou připraveny drobné ceny a malé občerstvení.
Dále zde proběhne nábor nových členů do obnoveného střeleckého kroužku
dětí. Věková kategorie od 6 let. Maximální věk a počet členů bude upřesněn
na místě podle počtu zájemců.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Radek Kuvík
Předseda SSK Kladruby a trenér sportovní střelby III. třídy
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VÍTE, ŽE…
- velký kontejner na plasty je trvale umístěný u technických služeb.
Děkujeme, že ho využíváte. Už nyní se viditelně snížilo množství
odpadu ukládaného mimo kontejnery na tříděný odpad.
- v polovině srpna proběhla kolaudace stavby „Technická a dopravní
infrastruktura Kladruby západ – II. etapa“.
- v novém školním roce budou zřízeny dvě třídy prvňáčků.
- v Brodu, Milevě a Vrbici jsme na dětská hřiště namontovali pružinová
houpadla.
- probíhají práce na opravě hřbitovní zdi. Měly by být ukončeny
do 30. 10. 2020.
- opravili jsme balkon u bytu mateřské školy.
- realizovali jsme akci „Rozšíření veřejného osvětlení v Kladrubech“,
kdy u bytového domu č. p. 296 ve Stříbrské ulici byla instalována
1 lampa a z ulice Zahradní směrem na Pozorku bylo postaveno 7 lamp.
Tímto došlo ke zvýšení bezpečnosti osob v tomto prostoru.
Akce byla spolufinancována dotací Plzeňského kraje.
- ve dnech 2. a 3. října 2020 budou probíhat volby do zastupitelstev krajů
a do Senátu Parlamentu ČR. Požadavky na využití přenosné volební
schránky nahlaste na sekretariátu úřadu, tel.: 374 616 711.
- dopravní obslužnost je zajišťována novým dopravcem – společností
ARRIVA. Sledujte aktuální jízdní řády, od 30. 8. 2020 dochází k jejich
úpravě.

35

PLACENÁ INZERCE

4/2020

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

16:30 Kladruby u Stříbra /náměstí/
Prodej 10. 9. 2020
 Kuřice - černé, červené, kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/
- sussex /hnědá vejce, vysoká užitkovost/
 Kohoutci
Stáří: 12 - 18 týdnů
Cena: 140 - 200 Kč
Info a objednávky:
Gallus Extra s.r.o.
Telefon: 567 212 754, 567 214 502
Mobil: 731 701 331, 734 833 158
volejte po-pá 7 - 15h
E-mail: info@prodej-drubeze.cz
www.prodej-drubeze.cz
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