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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,
asi jsme všichni v tento čas věřili, že veškerá opatření, stanovená vládou ČR
v souvislosti se zamezením šíření koronaviru, která nás omezovala na jaře
letošního roku, budou již v tomto období jen nemilou vzpomínkou. Ale situace
se znovu opakuje.
Z důvodu přijatých opatření byla řada kulturních akcí zcela zrušena.
Některé jsou přesunuty na jiné termíny. Přesto několik akcí proběhlo – Ahoj
prázdniny, Kladrubská pětka, Slavnosti vína a medu. Tímto děkujeme všem
organizátorům, pořadatelům a všem, kteří se podíleli na zabezpečení akcí,
a také za fota a následnou propagaci v tisku.
I nadále pracujeme na zahájených stavebních akcích. Ač se zdá, že se na
budově bývalého špitálu Husova čp. 6 Kladruby nic neděje, opak je pravdou.
V souladu s projektovou dokumentací pracuje zhotovitel na tzv. sanktusové věži
(malá věžička nacházející se na hřebeni střechy). Ta by měla být v polovině
listopadu vyzdvihnuta a umístěna na budovu. Do části věže zvané makovice
bude umístěna schránka s informacemi pro budoucí generace – historický vývoj
budovy, denní tisk, mince….Dále jsme zrealizovali i další drobné akce z plánu
rozvoje:oprava povrchu balkonu včetně výměny zábradlí u bytu č. 34 ve 3. patře
v domě s pečovatelskou službou
- vybílení chodby v domě čp. 36 na náměstí Republiky
- výspravy povrchu komunikace mezi obcemi Láz a Vrbice u Stříbra
- vodovodní vrt pro Tuněchody
Také jsme zajistili opravu jedné místnosti v budově čp. 19 v obci Vrbice
místními nazývanou „rybářská bašta“. Zde byla potřeba odstranit staré dřevěné
obložení, provést částečné okopání omítek, vše znovu nahodit, naštukovat
a vybílit.
Pracovníci našich technických služeb se pustili do obnovy lávky přes řeku
u Mžikova mlýna. Pochozí prkna jim připravil a zábradlí poté odborně instaloval
místní truhlář.
Jistě jste si všimli dopravního omezení od kláštera směrem na Plzeň.
Zde VaK, a.s., středisko Stříbro, budoval vodovodní a kanalizační přípojky
pro nemovitosti čp. 17, 18 a 54 na Pozorce. Prodloužení těchto řadů již bylo
řešeno a povoleno v rámci projektu „Čistá Berounka“, jehož realizace probíhala
v roce 2015. Z finančních důvodů však nebylo možné realizovat celý tento
projekt. V srpnu 2019 jsme na základě požadavku vlastníků uvedených
nemovitostí vstoupili v jednání se zástupci VaK, a.s. Karlovy Vary, respektive
s vodohospodářským sdružením se žádostí o dokončení akce dle původního
rozsahu. Prosadili jsme zařazení této akce do plánu investic na rok 2020.
Nyní je tedy i tato část realizována a to na náklady vodohospodářského
sdružení.
Dne 19. října byl ministerstvem zemědělství zahájen příjem žádostí o dotace
na podporu opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví
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obcí. Ihned tento den jsme podali žádost týkající se odbahnění návesního
rybníku v obci Vrbice.
Ke kulturním akcím za uplynulé dva měsíce nezbývá konstatovat
než „vše zrušeno“ či „přesunuto na jiný termín“. Je nyní velice složité něco
domlouvat, připravovat. A tak než se vydáte na tradiční akce v měsících
listopadu a prosinci, sledujte aktuality na webu i facebooku města, nebo
informace místního rozhlasu. Že ho neslyšíte nebo jste v čase hlášení
v zaměstnání? Tak si poslechněte záznam na webu města, horní lišta „rozhlas“.
Je zde k poslechu vždy poslední hlášení.
Ve dnech 2. a 3. října 2020 proběhly volby do zastupitelstev krajů a Senátu
Parlamentu ČR. Poprvé po 20 letech od zavedení krajů byl do Zastupitelstva
Krajského úřadu Plzeňského kraje zvolen i místní občan pan Martin Šebesta.
Tímto mu srdečně blahopřejeme ke zvolení.
Do konce letošního roku zbývají ještě dva měsíce. Věříme, že i přes nynější
situaci prožijete tento čas ve zdraví a bez shonu. Možná nás celé toto období
donutí uvědomit si skutečné hodnoty.
Přejeme Vám, ať vánoční čas prožijete ve zdraví společně s rodinou a přáteli.

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 19. 08. 2020
Rada města vzala na vědomí:
 Poskytnutí jednorázového nenávratného příspěvku pro obce Plzeňského
kraje v roce 2020 dle zákona č. 159/2020 Sb., o kompenzačním
bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem
koronaviru SARS Cov-2, ve znění pozdějších předpisů ve výši 1.250,- Kč
na jednoho obyvatele. Poskytovatel – Krajský úřad Plzeňského kraje,
Škroupova 18, 30613 Plzeň
 Stížnost P. K., Kladruby ve věci chovu hovězího dobytka pana
Š. na zahrádce v Zadní ulici v Kladrubech. Stížnost předána
na Městský úřad Stříbro, Odbor životního prostředí
 Vyhodnocení stavební akce „Technická a dopravní infrastruktura
Kladruby západ - II. etapa“
 Projektovou dokumentaci na akci „Prodloužení kanalizační stoky +
kanalizační přípojka pro RD č.p. 147, Milevská ulice Kladruby“ s tím,
že projektová dokumentace je vrácena zpět žadateli z důvodu
negativního stanoviska provozovatele kanalizační sítě Vodovodů
a kanalizací Karlovy Vary a.s. (napojení do dešťové kanalizace)
 Žádost o vyjádření k plánované výstavbě RD na p.p.č 50 v k.ú. Kladruby
u Stříbra. Investor – P. K., Kladruby s tím, že investor dodá technickou
zprávu
 Informaci společnosti POVED s.r.o., Nerudova 25, Plzeň 30100 o změně
jízdních řádů vybraných autobusových linek s platností od 30. srpna
2020
 Informaci z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského,
Slovanská alej 20, Plzeň 32600 ohledně rozvozu a zpracovávání hnojiv
přírodního původu a vznikem zápachu v okolí Kladrub. Legislativně
není řešeno, město nemá žádné pravomoci tento způsob zemědělského
hospodaření omezit.
 Požadavek nájemce bytu V. Š. na opravu obkladů v koupelně v bytě
na náměstí Republiky 86 v Kladrubech – bude projednán způsob
opravy

4

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

5/2020

Rada města schválila:
 Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace určené na nákup
přetlakových dýchacích přístrojů pro město Kladruby: JSDHO
Kladruby, kat. III ve výši 80.000,- Kč. Poskytovatel – Plzeňský kraj,
Škroupova 1760/18, Plzeň 30100, IČ: 70890366, Příjemce – Město
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 34961, IČ: 00259888
 Uzavření Smlouvy o dílo na realizaci hydrogeologického průzkumného
vrtu na pozemku p.p.č. 1611 v k.ú. Tuněchody u Stříbra za cenu
372.498,50 Kč včetně DPH. Objednatel - Město Kladruby, náměstí
Republiky 89, Kladruby 34961, IČ: 00259888, zhotovitel – V.H.S.H.
s.r.o., Ptákovická 489, Strakonice 38601, IČ: 49060392
 Poskytnutí finančního příspěvku na konání Jarmarku v Brodu u Stříbra
ve výši 4.000,- Kč + poskytnutí technické výpomoci
 Přijetí dotace na akci „Obnova místní komunikace v městě Kladruby“
ve výši
702.188,Kč
od
Ministerstva
pro
místní
rozvoj,
Staroměstské nám. 932/6, Praha 1, 11015
 Interní předpis pro přidělování služebních bytů ve vlastnictví města
Kladruby
 Objednání balíčku 20 různých publikací ručních prací za cenu 890,- Kč +
129,- Kč poštovné + zdarma 20 ks různých dětských časopisů
od Nakladatelství
zásilková
služba,
Náchod
VI/164,
54701,
IČ: 11050608
 Přijetí dotace pro město Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby
34961, IČ: 00259888 od Státního fondu životního prostředí ČR,
Kaplanova
1931/1,
Praha
14800,
IČ:
0020729
na
akci
„Hydrogeologický průzkumný vrt HV-1 v katastru obce Tuněchody
ve výši 218.730,- Kč
 Úhradu podkladu pod pvc krytinu (stěrka) v bytě náměstí Republiky 86
v Kladrubech (nájemce manželé J. a J. J.), lino si hradí nájemce
na vlastní náklady
 Cenovou nabídku a následné objednání roční OT kontroly prvků
workoutového hřiště v Kladrubech. Zhotovitel – PROLEMAX s.r.o.,
Skladová 2438/6, Plzeň 32600, IČ: 26342057 za cenu 2.610,- Kč
bez DPH
 Přidělení bytu č. 16 v DPS (byt 1+1) manželům M. a D. B., Milíkov 31
 Nákup zařízení na odchyt psů - odchytová smyčka, odchytové rukavice
do 11.000,- Kč bez DPH
 Přidělení bytu na náměstí Republiky 86, Kladruby v tomto pořadí:
- Učitel v ZŠ Kladruby
- K. H., Kladruby – služební byt
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Rada města doporučila:
 ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1799 o výměře 69 m 2 v k.ú. Brod
u Stříbra za cenu 54,- Kč/m2. Žadatelé – M. a H. C., Stříbro
 ZM schválit odepsání dluhu ve výši 3.413,- Kč za vyúčtování služeb
za rok 2019 – V. O. – zemřela, z důvodu zastavení dědického řízení
pro nemajetnost zemřelé
 ZM schválit odepsání dluhu ve výši 1.271,- Kč za vyúčtování služeb
za rok 2019 – F. P. – zemřel, z důvodu zastavení dědického řízení
pro nemajetnost zemřelého
 ZM schválit Řád veřejného pohřebiště
Rada města neměla námitek:
 K předložené projektové dokumentaci ke stavbě objektu RD na pozemku
p.p.č. 2493/12 v k.ú. Kladruby u Stříbra včetně zpevněných ploch,
domovních rozvodů, inženýrských sítí a napojení na pozemní
komunikaci, lokalita Kladruby západ – II. etapa. Investoři – L. J.,
Kladruby a V. B., Záchlumí
 K předložené projektové dokumentaci ke stavbě „Garáž pro 2 OA
u rodinného domu Zadní 414 v Kladrubech“ na st. p. č. 72/1 v k.ú.
Kladruby u Stříbra. Investor – M. B., Kladruby, přístup stávajícím
sjezdem z místní komunikace
Rada města neschválila:
 Uzavření Dohody o poskytování služeb s KasProCats – kastrační program
z.s., Za Potokem 49, Velká Bíteš, 59501, IČ: 06169775, město bude
řešit vlastními silami
 Žádost nájemníků domu Zadní 355 a 356 Kladruby (přízemní byty)
o zasklení balkonů přízemních bytů z bezpečnostních důvodů

Zasedání rady města ze dne 02. 09. 2020
Rada města vzala na vědomí:
 Žádost V. K., Stříbro, o změnu využití pozemků za účelem výstavby
a rozšíření zemědělského areálu. Jedná se o p.p.č. 48 v k.ú. Pozorka
u Kladrub – bude řešeno při změně územního plánu
 Žádost nájemníků v domě na náměstí Republiky 86 v Kladrubech
o pomoc technických služeb městského úřadu při vykopnutí a vytažení
3 ks keřů na dvoře za domem
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Rada města schválila:





Organizační zabezpečení zastupitelstva města na den 16.09.2020
Přidělení bytu č.8 (2+KK) v Revoluční 405 R. H., Kladruby
Přidělení bytu 1+1 po R. H. – J. L., Kladruby
Přidělení bytu 1+0 po J. L. v tomto pořadí + dalšího bytu 1+0 na náměstí
Republiky 36
- D. J., Kladruby
- F. K., Kladruby
- T. P., Kladruby
 Pronájem části pozemku st.p.č. 52/7 v k.ú. Pozorka u Kladrub o výměře
25 m2 za cenu 1,- Kč/m2/rok od 01.09.2020 do 31.12.2022. Žadatel –
R. I., Kladruby

Rada města neměla námitek:
 K

povolení instalace zadních vrat do oplocení pro průjezd
nákl. automobilů do areálu bývalé sběrny na p.p.č. 137/36 v k.ú.
Kladruby u Stříbra. Žadatelé T. D. a J. E., Kladruby
 K předložené projektové dokumentaci ke stavbě objektu RD na pozemku
p.p.č.50 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Vstupy do povrchů místní
komunikace budou předem oznámeny a projednány dle zákona.
Investor – P. K., Kladruby
 K předložené projektové dokumentaci ke stavbě novostavby RD
na pozemku p.p.č. 2493/15 v k.ú. Kladruby u Stříbra, lokalita
Kladruby západ - II. etapa. Investor – K. H., 33202 Starý Plzenec
Rada města doporučila:
 ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a Dohodu o umístění stavby č. IE-12-0008106 mezi Městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 34961, IČ: 000259888
a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín IV – Podmokly,
IČ: 24729035. Dotčené pozemky p.p.č. 185/11, 197/5, 2072/1,
185/32, 185/71, 167, 193/1 a st.p.č. 313 v k.ú. Kladruby u Stříbra
ve vlastnictví města Kladruby. Výše jednorázové úhrady 8.100,- Kč
+ DPH. Rozsah věcného břemene 546 m2

Zasedání rady města ze dne 16. 09. 2020
Rada města vzala na vědomí:
 Oznámení o zahájení řízení o návrhu změny č. 2 Územního plánu
Kostelec.
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 Informaci Městského úřadu Stříbro o stavu výskytu COVIDU ke dni
04.09.2020 – 2 pozitivní – trasování vede mimo náš region
 Informace od správce toků z Lesů ČR s.p., Slovanská alej 2323/26, Plzeň
32600, ohledně nepropustného zatrubněného potoka z lesního
pozemku p.p.č. 230/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub a následného vyplavení
přilehlého pozemku ve vlastnictví Města Kladruby
 Ukončení pachtovní smlouvy na část p.p.č. 1538/1 o výměře 618 m2
v k.ú. Brod u Stříbra, uzavřenou mezi B. V., Nýřany a městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 34961, IČ: 00259888
k 31.12.2020
Rada města schválila:
 Řád veřejného pohřebiště
 Cenovou nabídku a následné objednání „Opravy výtluků a dalších
poruch asfaltových komunikací – komunikace mezi obcemi Láz a Vrbice
u Stříbra“ za cenu do 250.000,- Kč včetně DPH se zárukou 2 roky.
Zhotovitel – Opravy a údržby komunikací s.r.o., Vinohradská 2165/48,
Praha 2 12000, IČ: 24687421
 Přijetí dotace na akci „Oprava kaple na st.p.č. 30 – I. etapa“ ve výši
50.000,- Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň
30613, IČ: 70890366
 Přijetí dotace na akci „Pečovatelská služba Kladruby zajišťované
prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb“ ve výši
73.930,- Kč od Krajského úřadu Plzeňského kraje, Škroupova 18, Plzeň
30613
 Cenovou nabídku a následné objednání zpracování projektové
dokumentace na akci „Přeložka sdělovacích kabelů - CETIN“ související
s akcí „Oprava ulice Kostelní, Kladruby“ za cenu 15.000,- Kč bez DPH.
Zhotovitel – WATECOM s.r.o., Pod Žvahovem 279/11, Praha 5 –
Hlubočepy 15200, IČ: 27200175
 Cenovou nabídku a následné objednání 5 ks stojanů na mapy s dalšími
informacemi do okolních obcí. Zhotovitel – Jiří Krásný, Kostelní 94,
Kladruby, IČ: 72213558 za cenu 43.257,50 Kč včetně DPH
 Cenovou nabídku a následné objednání grafického návrhu informačních
tabulí, zpracování fotografií a textů a sazba, přípravy do tisku a tisk,
ochranné desky a dopravy. Zhotovitel – RAMAP s.r.o., Karlovarská
129a, Plzeň 32300, IČ: 29162581 za cenu 16.600,- bez DPH
Rada města doporučila:
 ZM schválit Rozpočtové opatření č. 2/2020

8

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

5/2020

Rada města souhlasila:
 Se stavebními úpravami rekreačního objektu na pozemku st.p.č. 46/1
v k.ú. Brod u Stříbra dle předložené dokumentace. Investor – H. H.,
Plzeň – Koterov
Rada města revokovala:
 Bod číslo 4. V části „Rada města doporučuje – ZM schválit Řád veřejného
pohřebiště“ z usnesení rady města číslo 50/2020 ze dne 19.08.2020.
Revokace: Řád veřejného pohřebiště je schválen radou města
16.09.2020 usnesením číslo 52/2020
Rada města schválila záměr:
 Zveřejnění
o výměře
 Zveřejnění
o výměře

propachtování p.p.č. 185/51 v k.ú. Kladruby u Stříbra
80 m2
propachtování části p.p.č. 1538/1 v k.ú. Brod u Stříbra
618 m2

Zasedání rady města ze dne 30. 09. 2020
Rada města vzala na vědomí:
 Zápis č. 16/2020 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
dne 23.09.2020
 Vyjádření k protokolu z provedené veřejnosprávní kontroly ze dne
27.07.2020 od ředitelky MŠ Kladruby, Husova 297, Kladruby paní
Tvrzové Pavlíny
Rada města schválila:
 Odpisy z kabinetu tělesné výchovy v Základní škole v Kladrubech,
Husova 203, Kladruby, IČ: 60611634 v hodnotě 53.112,60 Kč –
operativní evidence; 2.789,- Kč – dlouhodobý hmotný majetek
 Platový výměr ředitelky Mateřské školy v Kladrubech, Husova 297,
Kladruby, s účinností ode dne 01.10.2020. Důvodem nového platového
výměru je platový postup
 Využití veřejného prostranství v blízkosti domu v ulici Stříbrská 296
v Kladrubech k postavení lešení z důvodu výměny střešní krytiny
a opravy komínových těles na budově. Žadatel – Společenství pro dům,
Stříbrská 296, Kladruby, IČ: 75154099. Od poplatku dle OZV
č. 5/2019 je žadatel osvobozen
 Cenovou nabídku a následné objednání zajištění projektové přípravy,
inženýrskou činnost pro vydání příslušných povolení, autorský
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a technický dozor na akci „Tuněchody – Připojení vodního zdroje HV-1
na objekt ATS“ za cenu 129.400,- Kč bez DPH. Zhotovitel – Bc. Václav
Říha – projekty, inženýring, Tuněchody 9, Stříbro 34901, IČ: 61130494
 Zápis do kroniky města za rok 2019
Rada města neměla námitek:
 K výměně střešní krytiny a opravy komínových těles na budově v ulici
Stříbrská 296 v Kladrubech s postupem v souladu s příslušnými
zákony. Žadatel – Společenství pro dům, Stříbrská 296, Kladruby,
IČ: 75154099
 K předložené
projektové
dokumentaci
na
stavbu
„Přístřešek
pro os. automobily“ na p.p.č. 164/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra.
Stavebník – L. K., Bor; J. P., Kladruby; H. V., Stříbro
Rada města doporučila:
 ZM uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-120013173/VB/001 pro stavbu: Kladruby, TC, p.č. 4/1, kNN
mezi městem Kladruby, nám. Republiky 89, 34961 Kladruby,
IČ: 00259888 a ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 40502 Děčín IV –
Podmokly, IČ: 24729035. Dotčené pozemky p.p.č. 4/1, 5, 2251/1,
2251/2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra. Jednorázová odměna 1.000,- Kč
+ DPH

Zasedání zastupitelstva města ze dne 16. 09. 2020
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 Zápis č. 15/2020 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
08.07.2020
 Řád veřejného pohřebiště
Zastupitelstvo města schválilo:
 Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění
usnesení
 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
 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
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(stavební zákon) v platném znění, § 171, § 172 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád v platném znění (správní řád), formou opatření obecné
povahy
Odprodej pozemku p.p.č. 1799 o výměře 69 m2 v k.ú. Brod u Stříbra
za cenu 54,- Kč/m2. Žadatelé – M. a H. C., Stříbro
Odepsání dluhu ve výši 3.413,- Kč za vyúčtování služeb za byt za rok
2019 – V. O. – zemřela, z důvodu zastavení dědického řízení
pro nemajetnost zemřelé
Odepsání dluhu ve výši 1.271,- Kč za vyúčtování služeb za byt za rok
2019 – F. P. – zemřel, z důvodu zastavení dědického řízení
pro nemajetnost zemřelého
Rozpočtové opatření č. 2/2020

Zastupitelstvo města neschválilo:
 Odprodej části pozemků p.p.č. 291 o výměře cca 297 m 2 v k.ú. Pozorka
u Kladrub a části p.p.č. 188/1 o výměře cca 90 m2 v k.ú. Kladruby
u Stříbra. Žadatel – Z. U., Kladruby – rada města trvá na nájemním
vztahu
 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

Vítání občánků
V sobotu 26. 9. 2020 od 15:00 do 17:00 hodin proběhlo trošičku netradiční
vítání občánků. Celkem bylo pozváno 22 dětiček se svými rodiči. Místostarosta
města s paní matrikářkou přivítali vždy každé dítko zvlášť. O focení se postarala
paní Trávníčková. Původní vítání občánků 14. 3. 2020 bylo z důvodu vyhlášení
nouzového stavu zrušeno. Těší nás, že jsme mohli uskutečnit druhý termín,
i když v neobvyklém provedení.
Všem našim nejmenším občánkům přejeme hlavně zdraví a krásné
bezstarostné dětství.
Vít Jaša
Rune Toma
Anna Tůmová
Marie Koukolíková
Adam Holák
Viktorka Švarcová
Daniel Józa
Martin Bohuslav
Vojtěch Nedvěd
Jindřich Samko
Olívie Zdvořanová

Filip Besta
David Martin Láhl
Iveta Michálková
Kateřina Novohradská
Marek Ocelík
Štěpán Perďoch
Ema Rypová
Natálie Ságlová
Viktorie Šimková
Nikolas Vincze
Kateřina Hlinková
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Základní škola informuje:
Střípky ze ZŠ…
Konec
minulého
školního
roku
byl
ve znamení karantény a všichni jsme doufali,
že tato situace je již za námi. Bohužel, sotva
nový školní rok začal, už se potýkáme s dalšími
nepříjemnostmi, které komplikují výuku nejen
dětem a učitelům, ale dá se říci, že celé
společnosti.
Co předcházelo začátku školního roku 2020–2021? Především opět vysoký
počet nově příchozích prvňáčků a s tím i spojené starosti s otevřením další
třídy. Přes prázdniny byla zařízena další kmenová učebna v 1. patře budovy
1. stupně, kde nyní sídlí pátá třída. Tím vznikl prostor pro umístění prvních tříd
v přízemí. Situace, kdy v naší škole začínaly na začátku školního roku dvě první
třídy, nastala naposledy ve školním roce 1999–2000. V té době do školy
docházelo celkem 248 žáků. V letošním školním roce máme celkem 239 žáků
z Kladrub a dalších sedmnácti spádových obcí. Štěstí jsme měli i při shánění
pedagogů. Nově k nám nastoupila p. učitelka J. Hessová (třída 1.B) a p. učitel
P. Hrabě (hudební výchova 4.–9. třída).
1.9.

Zahájení nového školního roku a přivítání prvňáčků před školou
„Pod kaštanem“
3.9.
Odložené pasování na čtenáře v Městské knihovně ve Stříbře – 2. třída
17.9.
Ekologický pořad p. Kateřiny Dvořákové „Netopýři“ pro 2. a 3. třídu
18.9.
Seznamovací pobyt šesťáků v Konstantinových Lázních
22.9.
Dravci – naučný pořad s ukázkou živých dravých ptáků na hřišti
TJ Kladruby
3.10.
Los Niňos – lezecké závody na horolezecké stěně v Plzni
12.10.
Distanční výuka pro žáky 8. a 9. třídy
14.10.
Distanční výuka pro 1.–9. třídu (do 23.10.2020)
26. – 27.10 Dny volna
28.10.
Státní svátek
29. – 30.10. Podzimní prázdniny
Doufejme, že se v pondělí 2. listopadu sejdeme zase všichni ve škole
a do Vánoc doženeme vše, o co jsme přišli v průběhu druhé poloviny října.
Držím všem palce 
Pavel Nový
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Mateřská škola informuje:
Pozdrav
a Broučků

od

Berušek

Bohužel
s
ohledem
na současnou situaci a vládní
nařízení
jsme
adaptaci
nových dětí nemohli provést
v běžném režimu. Ale poradili
jsme
si
a
kamarádi
s maminkami za námi chodili
ven
na
zahradu.
Když
se trochu rozkoukali, zkusili
jsme již pobyt ve třídě
na krátký čas bez maminky.
Musíme
všechny
děti
pochválit. Noví kamarádi byli
stateční a stará „parta“ se skvěle starala. Vzali nové děti mezi sebe, ukázali
nejen hračky, ale také jak si myjeme ruce, jak nám společně ve školce chutná –
prostě se snažili, aby si na maminky nevzpomněli moc brzy. To pak došlo
i na slzy.
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Společně
jsme
stihli
navštívit krásnou
výstavu
medvídků i divadlo „Kolem“
v Regionálním
muzeu
Kladrubska.
V nouzovém
stavu jsme si dělali výstavy
obrázků přímo ve třídě.
Teď jen všichni doufáme,
že budeme moci do školky
chodit stále. A přejeme všem,
i sobě, hodně zdraví a dobré
nálady. Ta nám u Berušek
a Broučků ale nechybí 

Eva Pomyjová, Marcela Jandíková
Zprávičky ze školičky:
Mateřská škola zahájila nový školní rok 1.9.2020 ve stejném složení
zaměstnanců jako v předešlém školním roce.
Přihlášených k docházce je 66 dětí ve věku 2 – 6 let, z toho je 20 nově
nastoupivších.
Mateřská škola je v provozu za zpřísněných hygienických podmínek.
Aktuální informace najdete vždy na webových stránkách školy.
Žádost o spolupráci:
V posledních týdnech jsme se bohužel setkali s vandalismem na zahradě
naší školy. Byla ulomena pružinová houpačka a opakovaně byla poškozena síť
a uzavírání velké trampolíny. I přes umístění upozornění ke vstupům
do objektu, že zahrada a její vybavení je určeno pouze pro malé předškolní děti,
jsme několikrát museli vykázat ze zahrady i děti podstatně starší.
Prosíme, předejte tuto informaci svým dětem. Opravy stojí nemalé finanční
částky.
Děkujeme za spolupráci.
Všem spoluobčanům přejeme pevné zdraví a klidné dny.
Pavlína Tvrzová
ředitelka MŠ
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Regionální muzeum Kladrubska informuje:
V recepci RMK




v recepci muzea a v obchodě paní Klírové je možné zakoupit stolní kalendáře
na rok 2021
rezervace předplatného - Plzeňská divadla pro rok 2021 do 6. 11. 2020
v prodeji dárkové poukazy předplatné Kladrubské léto 2021 – cena 500,- Kč
(4 koncerty festivalu vážné hudby)
kolektiv muzea

Vernisáž výstavy Kladruby jako zadání
Na začátku září jsme měli to potěšení hostit díla studentů ČVUT oboru
architektury, kteří se věnovali tématu veřejných ploch našeho města a jejich
možné úpravě. Byť na samotné zahájení výstavy 4. 9. nemohli dorazit, tak
o jejich pracích a realizaci hovořila Ing. arch. Eliška Pomyjová, která celý
projekt zaštiťovala a bez níž by se nic neuskutečnilo. Velice jí za její nezdolnost
a pevné nervy v tak obtížné a stále se měnící době děkujeme. Z bohaté diskuze
všech, kteří přišli, bylo patrné, že témata vyvolala silný ohlas.
Tresty a popravy ve středověku
V pátek 11. 9. v Regionálním muzeu Kladrubska proběhla přednáška pana
Libora Marka. Nadšený objevovatel historie Tachovska a moderátor TV seriálu
Pověsti a záhady českých hradů hovořil o krásném, ale i strašlivém tématu
hrdelního práva ve středověku. Dozvěděli jsme se o prohřešcích, trestech za ně
a o nástrojích k vykonání spravedlnosti. Měli jsme i možnost prohlédnout
si repliky mučicích nástrojů a předmětů k provádění poprav. Ohledně
popravování jsme si vyslechli i neslavný příběh, který se odehrál v Kladrubech,
kdy místní lidé chtěli vyhnat plzeňského kata za jeho nepovedenou práci
a přitom ho nešťastně usmrtili. Po přednášce proběhla krátká diskuze a všichni
odcházeli domů s představou jak vážné ale i k pousmání bylo právo
ve středověku.
Co dělá veřejná prostranství kvalitními?
V návaznosti na výstavu studentů ČVUT přijely 15. 9. do prostor RMK
Martina Sýkorová a Michaela Malá, odbornice v oblasti tvorby kvalitních
veřejných prostranství malých obcí. Jejich přednášku doplnil Jan Florian
z MAS Český Západ. Po jejich výkladu došlo i na zodpovězení otázek ze strany
účastníků a následovala praktická ukázka a diskuze při procházce po náměstí.
Všichni přednášející si podnětnou debatu pochvalovali.
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Dixieland rozezněl muzeum
Přes nepříznivý stav koronaviru jsme měli to štěstí uvítat potleskem kapelu
The Dixie Hot Licks, která nám přivezla 18. 9. živelnou hudbu tradjazzových
písní New Orleans. Všichni návštěvníci si koncert náležitě užili a ještě dlouho
po skončení akce si „podupávali“ chytlavé rytmy.
A víno teklo proudem
Jako každý rok i tento jsme 19. 9. uskutečnili v prostoru Sulanova statku
Slavnosti vína a medu. Návštěvníky potěšila Kladrubská dudácká muzika,
po které následovala cimbálová muzika Kyčera. Při poslechu si všichni mohli
dopřát různých vín z několika vinařství a prohlédnout si výstavu ZO Českého
svazu včelařů Kladruby, případně si u nich vyrobit něco na památku.
Ještě dlouho po skončení oficiálního programu byl slyšet ze statku radostný
hovor při sklence vína. Chtěl bych poděkovat místním včelařům stánkařům a
všem, kteří se podíleli na organizaci slavností. Děkuji a vážím si vaší pomoci a
radosti, kterou jste předali všem návštěvníkům. Budu se těšit na další rok.
Jiří Šmahel
Klubový večer s Pepou Klímou
Hostem našeho Klubového večera byl tentokrát známý televizní reportér,
investigativní novinář, spisovatel a scenárista Josef Klíma. V podvečer 25. září
se v sále sešlo několik desítek lidí, lačných po svérázných historkách ze života
reportéra. Dozvěděli jsme se, že napsal 40 knih, podle některých dokonce
vznikly scénáře k TV seriálům, jak se natáčel známý pořad Na vlastní oči, o jeho
peripetiích v politické sféře i plno dalších kriminalistických příběhů.
Samozřejmě se zmínil i o kauze Kajínek. Všechny mile překvapil svou hrou
na klavír a svými texty. Dokonce přiznal, že s přáteli založil folkovou kapelu
s názvem Na vlastní uši band. Všichni se náramně bavili. Nejednomu
posluchači vykouzlil úsměv na rtech, který ale musel skrývat za rouškou.
Ty ovšem nikomu nedělaly problém a večer se protáhl nakonec na dvě hodinky.
Posluchači měli možnost pokládat své dotazy, na které pan Klíma velice rád
odpovídal. Akce se vydařila a někteří odešli domů s podpisem a věnováním
v knize.
Alena Malá

Okénko z knihovny
Vážení a milí čtenáři, opět po nějakém čase mi dovolte, abych Vás pozdravila
z kladrubské knihovny. Zatím je sice zavřená, ale doufám, že to tak nezůstane
na dlouho. Přes prázdniny jsme doplnili ve spolupráci s knihovnou ze Stříbra
povinnou četbu pro střední školy. Během podzimu nás čeká pravidelná nadílka
nových knih.
Budu se na Vás těšit v úterý od 15-17 hodin a ve čtvrtek od 12-17 hodin.
Lenka Bogdanská
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Hasičské okénko
Vážení spoluobčané,
koncem školních letních prázdnin se hasiči zúčastnili akce Ahoj prázdniny.
Letošní oslavu 145 let od založení SDH Kladruby nebylo možné uskutečnit 20.
června dle plánu, ovšem uskutečnila se 19. září 2020 v rámci hasičské soutěže
v požárním útoku Kladrubská studna. Začátkem září byl obnoven kroužek
mladých hasičů Kladruby, což znamená, že měli tři týdny na přípravy
před domácí soutěží. Ani deštivé počasí při trénincích nezastavilo mladé
hasiče a na soutěži dokázali zaběhnout nejrychlejší čas v kategorii Mladých
hasičů, čímž si vybojovali první místo na domácí půdě. Podobně na tom byli
dospělí Kladrubští hasiči, kterým výhra o kousek utekla, a umístili
se na krásném druhém místě. Bohužel ke zhoršující se situaci s COVID-19
a přibývajícím opatřením, se letos nebude konat podzimní kolo hasičské
soutěže PLAMEN. Na základě hlasování při školení vedoucích mládeže,
bylo rozhodnuto o přesunutí této soutěže na jaro 2021.
Zásahová jednotka měla za poslední dva měsíce celkem 6 výjezdů:
9.8. - Nouzové přistání větroně
13.8. - Pomoc člověku při úrazu
13.8. – Požár – pole s obilím, Stříbro
26.8. - Technická pomoc - pád stromu přes silnici
28.8. - Požár - hořící skládka odpadu, přibližně 20x20 metrů v Černošíně
4.9. - Dopravní nehoda
Martin Leitl
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Za pokladem do Vrbice u Stříbra
Nejdůležitější je dělat radost těm nejmenším, což se rozhodně povedlo
12. září ve Vrbici u Stříbra. Přesně v 14:00 začala honba za pokladem
Vrbického krále. Start byl jako vždy na hřišti a malé dobrodruhy čekalo
nespoutané dobrodružství na cca hodině a půl dlouhé trase, na které museli
mladí objevitelé plnit nejrůznější úkoly. Nechybělo tedy zpívání, vědomostní kvíz
a jiné naučné aktivity. Cesta byla místy velmi trnitá ba téměř až nepřístupná –
kamenité cesty, louky, lesy a na závěr dlouhá chůze po vyprahlém poli, kterou
velmi “ocenili“ rodiny s kočárky. Jak je ale známo, žádný poklad není zadarmo.
Na závěr proběhlo
hledání
ukrytého
pokladu,
s
čímž
museli pomoci i rodiče
ratolestí. Po rozluštění
kódu
a
odemčení
zámku, čekala mladé
dobrodruhy
odměna
ve formě sladkostí, joj,
batůžků
a
jiných
předmětů.

Pro vyprahlé hledače i jejich rodiče bylo připraveno řádné občerstvení
ve formě dobrot, špekáčků na ohni, nápojů, atd. Tento úsměvný závěr proběhl
na hřišti, kde si nevyčerpaná děcka mohla hrát na prolézačkách a pískovišti.
Nutno podotknout, že se akce nezúčastnili pouze děti a jejich rodiče, ale také
starší generace, která si tuto akci nenechala ujít. Rádi bychom poděkovali SDH
Vrbice
a
některým
spoluobčanům
za
organizaci,
společnostem
Ideal Automotive, ZOO Plzeň, CanPack, Wuerth za dodání dárkových předmětů,
vytápěcím systémům www.keyenergy.cz Jakuba Czinnera za zajištění
občerstvení, městu Kladruby za přípravu hřiště.
Budeme se těšit na další akci a z Vrbice zdar hledačům a pokladu zvlášť.
Jan Koukolík
starosta SDH Vrbice
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Dětský den a Jarmark v Brodu
Druhou zářijovou sobotu se konal v Brodu u Stříbra již podruhé Dětský den
spojený s Jarmarkem. Počasí se krásně vyvedlo, a tak není divu, že akci dle
odhadu organizátorů navštívilo přes 200 účastníků. Vše se odehrávalo
v prostorách hřiště za místní hospůdkou. Program byl bohatý pro děti i dospělé.
Nechybělo malování na obličej, jízda na koních, střílení ze vzduchovky
či kreativní dílničky. Také bylo možné zakoupení draků, balonků či jiných
drobných předmětů k radosti dětí. Původních sedm stánků bylo doplněno
o improvizovaná prodejní místa vyrobená ze stolů a vlastních slunečníků,
či dokonce z pravé koňské bryčky. A v čem byl náš jarmark zvláštní? Všechno
prodávané zboží bylo vyrobeno našimi občany z Brodu a Výrova! Výběr byl
opravdu pestrý. K vidění byla keramika, šperky, malované obrazy a další
dekorační výrobky, stejně jako zpracované přírodní dary jako je med či bylinky.
Do výroby se zapojil například i 11 letý Kuba, který naštípal třísky a vyrobil
z nich svazky do krbu či kamen. Občerstvení bylo zajištěno více než dobře –
i zde se činili naši občané, kteří si připravili domácí dobroty. Koblihy, koláčky,
muffiny, hnětýnky, cukrovíčka, palačinky, to vše opravdu „jako od maminky“.
A na chuť si nepřišli pouze milovníci sladkého. K dostání byly také například
škvarkové placky, nebo chleba se škvarkovou pomazánkou, čerstvé langoše,
párek v rohlíku, pizza, domácí hranolky či klobásky. Na děti hned u vstupu
čekala poukázka na pitíčko a špekáček zdarma. Zlatým hřebem programu byla
bohatá tombola s výhrami pro děti i dospělé. Pitný režim zajistil provozovatel
Brodské hospůdky. K doladění dobré nálady celou akci hudebně doprovázel
pan Julek Velký, který byl později vystřídán hudební skupinou Wyjou.
Vše se protáhlo do večerních hodin a část návštěvníků zůstala i po skončení
oficiálního programu, aby si mohla zahrát a zazpívat v doprovodu kytar a basy,
nebo jen tak posedět a užít si báječnou atmosféru, ve které se celé odpoledne
neslo.
Za organizátory mohu říct, že se nám tato sobota více než podařila a určitě
se nám všem v hlavách rodí nápady na příští rok. Také bych ráda zmínila,
že výtěžek z celé akce bude použit na další vesnické projekty, jako je například
Mikulášská besídka pro děti nebo výroba dekorací na vánoční výzdobu obce.
Jménem všech organizátorů bych touto cestou moc ráda poděkovala Městu
Kladruby za finanční podporu a zapůjčení stanu, lavic, stolů, stánků, košů
a mobilní toalety. Dále náš dík
patří panu Říhovi z Tuněchod
za podium. Největší poděkování
ovšem patří občanům Brodu
a Výrova, kteří svůj volný čas
věnovali přípravám. Bez vás
všech by žádná taková akce
nemohla vzniknout!
Lenka Bohuslavová
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Slovo opozice
Vážení spoluobčané,
když mi bylo ze strany vydavatele Zpravodaje připomínáno, že se blíží uzávěrka
čísla, které právě čtete, byla jsem, asi jako ostatní přispěvatelé, vyzvána, abych
svým příspěvkem povzbudila občany v této nelehké době.
To se samozřejmě řekne lehce, ale jak může člověk někoho povzbuzovat,
když všude kolem se dějí věci, se kterými se nikdo z nás dosud nesetkal, a jsme
konfrontováni s tak protichůdnými názory na současnou pandemickou situaci,
že už raději nevěříme ničemu?
Nejdůležitější je samozřejmě zdraví, to se shodneme všichni a doufáme,
že vše přežijeme a přečkáme bez úhony. Ekonomické důsledky, které už mnozí
z nás pocítili, a hlavně ještě pocítí, ale také budou bolet. Pryč je doba, kdy
zaměstnání bylo všude kolem dostatek a zaměstnavatelé v okolí se předháněli
v poskytování benefitů a přetahování zaměstnanců. Mnozí z nás si v poslední
době vyzkoušeli, že být doma na 60 % platu, ještě s obavou, zda vůbec
zaměstnání bude dále trvat, nepřispívá k duševní a tělesné pohodě.
Vím, že mým úkolem opoziční zastupitelky je především komentovat dění
v našem městečku právě z úhlu opozičního zastupitele, ale na druhou stranu
k této všeobecné úvaze jsem vlastně byla vyzvána…
Ohledně situace v našem městečku je samozřejmě stále co komentovat.
Třeba to, že jsem očekávala, že vedení města využije dané situace –
připomeňme, že byl zavřený úřad, muzeum, nekonaly se žádné kulturní akce
atd. - například k tomu, že vybuduje novou expozici v muzeu. Kdy jindy, než
v době, kdy sem nechodí žádní návštěvníci a jen těžko můžeme hovořit
o vytíženosti zaměstnanců muzea a vedení města?
Již v prosinci minulého roku jsem upozorňovala, že vedení města připravilo
takový plán rozvoje a rozpočet na rok 2020, který je absolutně nerealistický
a pouze se řídí heslem „Slibem nezarmoutíš“.
Ano, většina plánovaných investičních akcí zůstane jen na papíře. A já jen
doufám, že se vedení města nebude snažit svést vše na Covid, když
z dostupných materiálů, např. usnesení rady města je patrné, že se některými
akcemi vůbec nezabývala anebo se jimi začala zabývat až v podzimních
měsících. Je třeba v této souvislosti připomenout, že jedna z velkých kritik,
které současné vedení města používalo, byla, že nebudou stavět pouze
v posledním roce před volbami… a třeba to, že jsme nebyli schopni postavit
přístřešky na Sulanově statku, jsem slyšela opravdu mnohokrát. Kde jsou a kdy
tedy budou tyto přístřešky? Proč byla Kostelní ulice rozkopána na podzim, když
podle plánu rozvoje již měla být dávno hotová?
Ale možná se pletu, vždyť v loňském roce ta největší stavební činnost
v Kladrubech probíhala v listopadu, kdy se stavěla Zadní ulice, takže možná
se ještě dočkáme…A vlastně je možné na dané situaci najít i něco pozitivního –
alespoň nebude tolik práce se sestavováním plánu rozvoje na příští rok.
Svatava Štěrbová
opoziční zastupitelka
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HISTORIE
Kladrubsko před založením kláštera
O nejstarší doložené cestě, vedoucí naším regionem, můžeme uvažovat
už od přelomu 9. a 10. století. Ačkoli se o ní v historické literatuře moc nepíše,
existují hmatatelné důkazy o její existenci, jak bude dále popsáno. Víme o ní,
že přicházela jednak od západoněmeckých sídelních center Aachen (Cáchy)
a Bambergu a jednak ze severu od Magdeburgu a Merseburgu k Chebu. Cheb
už byl tehdy důležitým komunikačním centrem. Odtud se stočila na jih a vedla
podél neprostupného pohraničního hvozdu (vlastně pralesa), který pokrýval
po celé délce pohoří Českého lesa. Když dosáhla řeky Radbuzy v místech tehdy
ještě neexistujícího Horšovského Týna, obrátila se na jihozápad, k dnes již
zaniklým vesnicím Valtířov a Lučina, poblíž nynějších Poběžovic. Tam přešla
zpátky na německé území. Pokračovala odtud na jih k Nabburgu a později
i k Regensburgu (Řeznu). Je třeba zdůraznit, že pohoří Českého lesa nebylo
tehdy možné překročit do sousední země jinde, než právě jen u Chebu nebo
u zmíněných vsí na jihozápadě Čech.
Na tuto důležitou mezinárodní cestu musela pochopitelně navazovat nějaká
přípojka z českého vnitrozemí. Ta skutečně vedla od přemyslovských center
z okolí Prahy ke Staré Plzni (Plzenci), Starým Kotovicím a k Hradci (u Stoda).
Poblíž pozdějších Honezovic, v místech dnes nazývaných U svaté Apoleny,
se spojila s popsanou severojižní mezinárodní cestou.
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A jak to bylo s průchodem této cesty přes naše Kladrubsko? K tomu
je třeba nejdříve poznat tehdejší rozsah osídlení celé západočeské
příhraniční oblasti. Na sever od řeky Mže se rozkládala jedna z pěti provincií
(krajů neboli žup) „kmene“ Lučanů, zvaná Silvana Regia, tedy Lesní kraj.
(V moderním pojetí dějin má slovo kmen jiný význam, já však prozatím u tohoto
označení pro zjednodušení zůstanu.) Tito Lučané se museli bránit nájezdům
okolních slovanských „kmenů“ a budovali si proti nim na svých hranicích
vlastní obranná hradiště. Je zajímavé, že ta se stavěla obvykle při nějaké
hraniční řece, často ve dvojicích. Jedno hradiště, obvykle to větší, vznikalo
na vzdálenějším břehu řeky, tedy jakoby na cizím území, a to menší na břehu
téhož toku, ale na vlastním území. Takových dvojic nalézáme u Lučanů několik.
Tak právě u nás, v pohledu Lučanů, to bylo za Mží větší lučanské hradiště
Vrbice, kdežto na opačném břehu stával menší Otročínský hrádek
u Milíkova. Další „dvojčata“ lučanských hradišť, postavených k obraně
proti „kmenu“ sousedních přemyslovských Čechů, byla Bezemín a Šipín.
Ta se nacházela u ústí Hadovky do Úterského potoka. Severněji, rovněž
u Úterského potoka, to byla ves Vrbice u Bezdružic spolu se zaniklým
Milkovem, poblíž Krasíkova. Ještě severněji při Kosovém (neboli Kosím) potoce,
nedaleko dnešních Michalových Hor (kdysi nazývaných Poříčí) byla hradiště
Starý Boněnov (tehdy zvané Buna či Puna) a na opačném břehu potoka Výškov.
To už bylo ale na hranici s „kmenem“ Hbanů (Chebanů), který se později stal
součástí německého území.
Nyní dovolte malé odbočení. Zjišťujeme tu dvě podobné dvojice vesnic –
Vrbice a Milíkov a kromě nich ještě takřka stejně znějící Vrbice a Milkov.
Takových Vrbic, Vrbičan či Vrbčan bylo a dosud je v Čechách celá řada
a většina z nich se skutečně kdysi dávno nacházela právě na hranicích mezi
dvěma tehdejšími „kmeny“. Jak asi vznikl název Vrbice? Nu, hádejte!
No přece asi proto, že tam rostly vrby, však se tyto vsi nacházely blízko vodních
toků. Já jsem si to také myslel, ale není tomu tak. Původ jména Vrbice musíme
hledat, jak jsem se dočetl v soudobé odborné literatuře, ze staroslovanského
slova vrébati, převzatého ze srbochorvatštiny. Tam se i dnes toto slovo ještě
používá pro termín hlídati, střežiti, číhati. A k tomu přece tato hradiště skutečně
sloužila! Ještě jedna taková „hádanka“ ze zeměpisu, řeka Mže. Všeobecně platí,
že její jméno vzniklo podle častých dešťů a drobných přepršek, neboli „mžení“.
Možná ano, ale tato řeka sloužila, jak bylo výše popsáno, jako významná
hranice neboli „mez“ mezi dvěma „kmeny“. Takové „mezi“ se tehdy říkalo meza
nebo mza a Mezsko byl název hraniční krajiny podél horního toku této řeky
poblíž Tachova. Toto je ovšem úvaha, zatím odborně nedoložená. Kronikář
Kosmas napsal v roce 1125, že Lučané měli hranici „v podkrají řeky Mže“.
Přejděme k osídlení na jih a jihozápad od Kladrub. Tuto krajinu
kolonizovaly (osídlovaly) postupně slovanské kmeny, které byly během místních
válek násilně vypuzeny z německého území od řeky Naab. Tito lidé sem
přicházeli právě po výše zmíněné cestě přes Český les, přes uvedené dvě
vesnice, Valtířov a Lučina. Usazovali se ponejvíce kolem oné severojižní cesty,
ale též podél řeky Radbuzy a jejích přítoků, především Hořiny. Že kolem Naabu
žili tehdy slovanské kmeny, bezpečně dokazují výzkumy současných
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německých archeologů z nedávné doby. Proto i dnes se o těchto osídlencích
mluví jako o Nábských Slovanech, kteří po svém přesídlení nebyli, jakožto
„cizinci“, podmaněni pod jednotný stát pražských Přemyslovců. I oni měli
své dvojice obranných hradišť proti Lučanům či Přemyslovcům, a sice Štítary
za řekou Radbuzou a hradiště u Hradišťan (častěji nazývané Krtín)
nad Skapeckým potokem s menším hradištěm Ostrovce, jihovýchodně od něho
za potokem Hořinou.
Mezi oběma „kmeny“, tedy mezi Lučany a těmito Slovany, které
už nebudeme dále nazývat původním přívlastkem „Nábští“, se rozkládal široký,
příčný pás neosídleného pohraničního hvozdu, zvaný tehdy Velký les. Ten
sloužil jako široká hranice mezi oběma kmeny. Z jedné strany ji tvořila Radbuza
a Úhlavka, z druhé strany Mže. Tento příčný pás hvozdu zůstával dlouho
netknutý, neosidlovaný, a proto vyčníval do vnitrozemí velkým obloukem.
Jeho vysunutému okraji se také musela přizpůsobit i ona severojižní cesta.
Ustoupila tedy i ona kolem tohoto oblouku hluboko do vnitrozemí, jak je vidět
na přiložené mapce. Na tomto oblouku, vysunutém k východu, byl později
založen kladrubský klášter a vesnice, nazývaná Staré Kladruby. Oboje se
ve 12. století staly plánovanou základnou pro mohutné a rychlé osídlování
onoho pustého Velkého lesa mezi Mží a Mžicí (Úhlavkou). Ale v době,
která se zde popisuje, tam ještě nebyl ani klášter, ani vesnice Kladruby.
Přesto se předpokládá, že mohl už tehdy ve vrcholu tohoto oblouku,
při popsané cestě, stát malý, tehdy zřejmě ještě dřevěný kostelík (což ale
zatím nebylo archeologicky potvrzeno) o vnějších rozměrech přibližně 7x6
metrů. Stával v místech jižní zdi nynějšího klášterního chrámu. Pár desítek
let poté už byla existence tohoto kostelíka bezpečně archeologicky prokázána
doc. Karlem Nováčkem. To už ale byl primitivním způsobem přestavěn jako
zděný a měl později přistavěnou i románskou apsidu (kulatá stavba v čele
kostelíka s nízkou věžičkou). Bylo prokázáno, že kolem tohoto kostelíka
se dlouhodobě pohřbívalo. Archeologové zde nalezli 134 hrobů, v mnoha
případech i tři či čtyři nad sebou. Byli zde pochováváni jak muži, tak ženy i děti.
Takové kostelíky se v té době stavěly v místech neobydlených, kde byly
vesnice při cestě daleko od sebe. Odborníci říkají, že takové osamocené
kostelíky bez duchovního vznikaly většinou v místech s otevřeným pohledem
na nebesa a v místech, lidmi uznávaných jako místa posvátná. Sloužily
především k odpočinku a bohoslužbě pro knížete i jeho družinu, když tudy
projížděl. Ovšem i obyčejní pocestní si zde mohli odpočinout, či načerpat
duševní útěchu. Stavěly se buď uprostřed vesnic zvaných „kostelec“, pak mívaly
kolem sebe valy a příkopy a sloužily k obraně všech okolních obyvatel, kteří
se v nich v době nebezpečí shromažďovali a ukrývali. Stejně tak vznikaly i mezi
dvěma vzdálenějšími vesnicemi, jak bylo již uvedeno. V našem případě to bylo
mezi Vrbicí a nějakým neznámým, ale ne zas až příliš vzdáleným „kostelcem“.
Protože pohřbívaní lidé u zmíněného kostelíka museli být logicky z nějakého
takového „kostelce“, musíme se domnívat, že už tehdy existovala ves Kostelec,
která se však zřejmě nacházela blíže k onomu malému kostelíku, než Kostelec
dnešní. Snad mohla být někde v místech pozdějšího Alfrédova či Beraního
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Dvora, možná ještě blíže dnešnímu klášteru. Stejně totéž lze předpokládat
o dalších vesnicích, rozmístěných při této cestě poblíž nynějšího Kostelce.
Jaké jsou důkazy pro existenci takové severojižní cesty? Její pozůstatky,
hluboké úvozy, je možné najít po celé její délce. Konkrétně u Kladrub byly
znatelné ještě dlouho její zbytky, jak dokládají staré mapy z 18. století. Hluboké
úvozy, dnes už zasypané či zahrnuté, jednoznačně potvrzovaly, že vedla
od Vrbice a překročila nynější lázskou i brodskou silnici (žádná z nich tam
tehdy ještě pochopitelně nebyla). V místech dnešního rybníčku u silnice
do Mileva, před současným dálničním nadjezdem, se prudce otočila k východu.
Přešla Úhlavku kdesi poblíž dnešního Petrova mlýna a směřovala odtud
ke zmíněnému malému kostelíku na místě budoucího klášterního chrámu.
Hluboký úvoz, kousek nad nynějším klášterem u starého mohutného dubu,
který slouží stále jako příjezdová cesta k náhradnímu parkovišti, je jejím
pozůstatkem. Po přechodu potůčku v údolí za budovou bývalé Lesní správy
vcházela do lesa, kde opět nalézáme asi 200 metrů dlouhý úvoz do vršku, který
sleduje malý, bezejmenný potůček po levé ruce a vychází na cestu vedoucí
k hájovně Obora a dále ke Kostelci. Úvozy po této cestě nacházíme dále
u Beraního Dvora i v okolí nynějšího Kostelce a Nedražic. Zcela neomylně
je vyhledáme severně od Hradišťan, kde mne na ně upozornila paní Miličková,
kronikářka této obce. Stejně tak jsou dobře znatelné u Kynžvartu nebo Třebele.
Hluboké a široké pozůstatky této cesty kolem Valtířova a řeky Radbuzy popisuje
ve své práci i německá geografka Veronika Hofinger z Univerzity v Regensburgu.
Výše zmíněná přípojka z vnitrozemí od Hradce u Stoda, je rovněž patrná jako
úzký, zarostlý, ale přesto stále zachovaný úvoz od Honezovic ke sv. Apoleně.

V příštím čísle Zpravodaje popíšeme, co všechno z toho se změnilo
po založení kláštera a „vysazení“ Starých Kladrub, které se nacházely
vlevo od dnešní velké zatáčky silnice, vedoucí z Kladrub do Stříbra.
Jiří Čechura
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KULTURA
Zveme Vás…

SVATOMARTINSKÁ VÍNA
11. listopadu od 8:00, náměstí
Stánkový prodej Svatomartinských vín.

VERNISÁŽ OBRAZŮ
OBRAZY KRAJIN FRANTIŠEK RADA
13. listopadu
od 18:00, sál muzea
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BESEDA
CANICROSS – TOMÁŠ JAŠA
20. listopadu od 18:00, sál muzea
Tomáš Jaša závodí od roku 2016 v canicrossu za Fitmin tým.
Parťákem a kamarádem, který ho věrně doprovází od samého začátku, je pes
Zulu. Společně se tak během tří let dostali na samý vrchol a v mushingu
obsadili již několikrát přední příčky.
vstupné dobrovolné

DÍLNIČKY
VÁNOČNÍ TVOŘENÍ
27. listopadu od 16:00, muzeum
Maminky, babičky, tetičky, přijďte si společně s dětmi vyrobit krásné vánoční
dekorace.

DIVADLO
DIVADLO Z BEDNY
28. listopadu od 14:00, sál muzea
Pro všechny dětičky si pan Pohoda se svou dcerou
Soničkou připravil krásnou pohádku.
vstupné 30,-

KAFÍRNA
29. listopadu od 14:00, sál muzea
Přijďte si zpříjemnit sychravé podzimní odpoledne
šálkem kávy…
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LAMPIONOVÝ PRŮVOD A ROZSVÍCENÍ STROMU
29. listopadu od 17:30, náměstí
Kladruby
Průvod projde ulicemi města na náměstí, kde si
za hudebního doprovodu žáků ZUŠ zazpíváme vánoční
koledy a rozsvítíme stromeček.
Zahájíme tím společně adventní čas.

MIKULÁŠSKÉ TRHY
S VEPŘOVÝMI HODY
5. prosince od 8:00, náměstí
Kladruby
Můžete se těšit na zabijačkové hody, teplou
medovinu, horký svařák i vánoční zboží…
Kladrubské lesy nabídnou u svého stánku vánoční
stromky. Na děti se těší i Mikuláš, andílek a čert.
Přijďte si zpříjemnit předvánoční čas.

CHODĚJÍ LUCIE, CHODĚJÍ
12. prosince večer, Kladruby

VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ
15. prosince od 17:30, sál muzea

ZPÍVÁNÍ S ROZHLASEM
16. prosince od 18:00, náměstí Kladruby
Tradiční vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň.
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BESÍDKA PONYFARM
19. prosince od17:00, PonyFarm

VÁNOČNÍ KONCERT CAVALLA
20. prosince od 15:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
Zazní méně známé adventní a vánoční písně a skladby z barokních kancionálů,
vystoupí soubor staré hudby Cavalla Kladruby a pěvecký sbor Cantus Stříbro –
Kladruby.
vstupné dobrovolné

BETLÉMÁŘI OBCHÁZEJÍ KLADRUBY
23. prosince večer, Kladruby

ROZDÁVÁNÍ
BETLÉMSKÉHO SVĚTLA
24. prosince od13:00-15:00,
kostel Nanebevzetí Panny
Marie
Přijďte si se svíčkou do klášterního kostela
Nanebevzetí Panny Marie pro Betlémské
světlo a nechte na sebe působit jeho kouzlo
po dobu svátečních dnů.

PŮLNOČNÍ MŠE
24. prosince
čas bude upřesněn
kostel sv. Jakuba

28

KULTURA

5/2020

MŠE SVATÁ – SVÁTEK SV. ŠTĚPÁN
26. prosince od 11:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

OŽIVENÝ BETLÉM
26. prosince od 12:00, nádvoří kláštera Kladruby

HEJBNI KOSTROU
29. prosince od 13:00, ZŠ Kladruby
Sportovní odpoledne pro všechny věkové kategorie.
Možno využít horolezeckou stěnu, ping-pongové stoly…
Nutné je sportovní oblečení a obuv.
vstup zdarma
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Připravované akce – na měsíce leden a únor 2021
1.
1.
1.
3.
6.
10.
15.
23.
30.

1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.
1.

od
od
od
od
od
od
od
od
od

11:30
17:30
18:00
12:00
18:00
14:00
17:00
20:00
20:00

Slavnost Matky Boží – Mše Svatá
Novoroční setkání
Novoroční ohňostroj
Slavnost Zjevení Páně (Tři králové)
Tři králové
Kafírna
Přednáška – Honeycare (Kosmetika z medu)
Včelařský ples
Hasičský ples

5.
6.
13.
13.
19.
26.

2.
2.
2.
2.
2.
2.

od
od
od
od
od
od

17:00
15:00
13:00
20:00
16:00
18:00

Vernisáž
Maškarní rej pro děti
Masopust
Masopustní taškařice
Dílničky i pro dospělé - Velikonoce
Klubový večer – Slávek Král (stand-up)
kolektiv muzea
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci listopadu a prosinci 2020 se dožijí významného životního jubilea tito
naši občané:
LISTOPAD

PROSINEC

Květa Havránková, Kladruby
Filoména Mikešová, Kladruby
Hana Machalová, Kladruby
Jan Šiman, Kladruby
Eleonóra Havránková, Kladruby
Zdeňka Nouzová, Vrbice u Stříbra
Vlasta Tůzová, Kladruby
Emil Samko, Kladruby

Josef Paur, Kladruby
Jaroslava Dvořáková, Kladruby
Vlasta Stahlová, Kladruby
Vladimír Šmahel, Kladruby

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví,
síly a tělesné i duševní svěžesti!
Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
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POEZIE Z KLADRUB
Dušičky
Zas nastal podzim plný deště,
sluníčko chodí brzy spát,
proč nejsi tady léto ještě,
proč musíš paní Zimu zvát?
Ze stromů tiše padá listí,
vzpomínky smutné budí v nás
a ptáci stromů větve čistí,
hledají léto plné krás.
Čas běží jako živá voda,
každého někdo opustil,
smutek a žal a nepohoda
v podzimním čase na nás zbyl.
Ze stromů tiše padá listí,
vzpomínky smutné budí v nás
a smutek naše duše čistí,
když budí lásku plnou krás.
Blanka Krýslová
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SPORT
TJ Sokol Kladruby informuje
Kladrubská desítka načala další dekádu svého života. Letošní, už dvacátý
první ročník se nesl ve znamení obav. Počty nakažených koronavirem
se zvyšovaly, obavy lidí o své zdraví také. Sejdeme se vůbec? Uskuteční
se pochod? Nakonec převládl názor, že pochod na čerstvém vzduchu je zdravý
a prospěšný. Kdo se necítil dobře, nešel. Zbytek si to užil.

U školy se nás sešlo celkem 75 účastníků. Po tradičním focení jsme se vydali
směrem do Stříbra. Šlo se kolem hřbitova, kde doběhly další dvě účastnice.
Tím nám zachránily aspoň plichtu se Stříbrem. Shodně jsme měli po 77
účastnících. Cesta pak pokračovala přes tábor u vojáků, nahoru na Jirnou,
kde jsme se napojili na Svatojakubskou stezku. Ta nás dovedla až do Stříbra.
Cíl byl tentokrát u řeky na staré plovárně.
Pořadatelé ze Stříbra pro nás připravili posezení s hudbou. Hrála kapela
Wyjou. K občerstvení byla klobása, guláš, langoše a pití. Zorganizované to měli
stříbrští pěkně. Na každé jídlo bylo samostatné výdejní místo, takže se netvořily
nijak dlouhé fronty. Nálada byla přátelská. Mnozí se nám i podepsali do nově
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založené kroniky. Všem moc děkujeme a přejeme, abychom se za rok všichni
zase ve zdraví sešli. Tentokrát budeme pořadateli my.
Jiří Kurš
předseda TJ Sokol Kladruby

Sportovně střelecký klub informuje
Již tradičně se první sobotu v září konal Memoriál Vojty Šrámka. Jsme rádi,
že účast na tomto již 13. ročníku byla vcelku hojná a věříme, že všichni
zúčastnění, závodníci, ale i ti, kteří se přišli podívat, byli spokojeni. A to nejen
díky počasí, které se vydařilo.
Závodu se zúčastnilo celkem 45 lidí, kteří byli rozdělení do 4 kategorií.
Muži, ženy, mladší děti a starší děti. Své dovednosti si závodníci mohli
vyzkoušet hned v několika disciplínách. Střelba z malorážkové pušky,
malorážkové pistole, ze vzduchovky, v hodu šipkami a také v testu zručnosti,
který nadělal soutěžícím asi nejvíce starostí. Pouze v kategorii mladších dětí
jsme nahradili střelbu z malorážek střelbou z kuličkové pistole. V kategorii
mužů se na prvním místě umístil Miloslav Synáč, který nasbíral celkem 245
bodů. Na druhém místě se umístil Petr Hradský s 229 body. Třetí příčka patřila
Zdeňku Korčíkovi s 227 body. V ženské kategorii nejvíce zabodovala Martina
Zábranová, která posbírala celkem 187 bodů. Druhé místo patřilo Tereze
Šimkové se 177 body a bronzovou medaili si odnesla Lucie Křížová se 148 body.
V kategorii starších dětí se na stupně vítězů postavili od prvního místa Pavla
Křížová (170 bodů), Petr Šándor (145 bodů) a Filip Horák (131 bodů).
V kategorii mladších dětí si zlatou medaili vystřílel Zdeněk Korčík se 132 body,
druhé místo patřilo Adéle Synáčové se 123 body a bronzová medaile se zaleskla
na krku Elišky Havránkové, která nasbírala 107 bodů.
Za tým pořadatelů si troufám říct,
že jsme si tento den velice užili a doufám,
že tato spokojenost panovala na všech
stranách. Těšíme se na další setkání
s ostatními příznivci sportovní střelby
na 14. ročníku.
Radek Kuvík
předseda SSK Kladruby
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VÍTE, ŽE…
- Na základě podnětu občanů byla na místním hřbitově provedena
odbornou firmou deratizace hlodavců.
- I přes umístěný velký kontejner na plasty u čp. 353 v Zadní ulici
v Kladrubech jsou stále ukládány odpady (plasty) mimo příslušné
kontejnery. Na konci srpna byl proveden již 5. jeho výsyp.
- V kontejneru na textil se při každém vývozu objeví 1–2 igelitové tašky
s komunálním odpadem. Tento odpad do tohoto kontejneru opravdu
nepatří.
- Vánoční koncert v klášteře připravovaný na 18. 12. 2020 pořádaný
městem Kladruby a Generali Českou pojišťovnou a. s. se nekoná.
- Jsme na společnost CETIN a.s. zasílali požadavek na opravu dalších dvou
poškozených telefonních sloupků v jejich správě – 1 x v Zahradní ulici
a 1x ve Hřbitovní ulici.
- Byla provedena obnova lávky přes řeku u Mžikova mlýna.
- Objednali jsme kontejnery na tříděný odpad – plast, papír, sklo
s umístěním do Západní ulice.
- Opravili jsme povrch balkonu
s pečovatelskou službou.

ve

3.

patře

bytu

č.
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v domě

- Zajistili jsme opravu povrchu části komunikace mezi obcemi Láz
a Vrbice.
- Zaměstnanci tech. služeb ošetřili všechny lavičky v Kladrubech i v našich
obcích nátěrem.
- Do konce listopadu je nutné uhradit poplatek za psy a pozemky.
- Kladrubský kalendář na rok
paní Klírové a recepci muzea.

2021

je

stále

v prodeji

v obchodě

- V COOPu jsou možné hotovostní výběry z vašich platebních karet
do 3.000,- Kč. Podmínkou je nákup minimálně za 1,- Kč.

-

Je v COOPu možnost platit poštovní poukázku A. Poplatek je 30,- Kč.
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