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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,
poslední list v kalendáři je nezvratným důkazem, že je zase jeden rok
za námi. Nastává bilancování, ohlédnutí se za vším, co nás tento rok potkalo.
Byl to rok plný omezení, nařízení a ústupků. Covidová opatření nás provázela
i v roce 2021.
V uplynutém čtvrtletí jsme využili příznivé počasí pro dokončení stavebních
prací. Dokončili jsme propojení vodovodního vrtu k ATS v Tuněchodech, která
místním obyvatelům zajistí dostatek vody i v suchých letních měsících. Započali
jsme s výstavbou přístřešku na Sulanově statku, kde první výběrové řízení
na dodavatele stavby nebylo úspěšné, žádný zájemce se nepřihlásil, a teprve
na druhý pokus se nám podařilo zajistit dodavatele. Dále jsme realizovali
3. etapu opravy střechy na budově č. p. 6 v Husově ulici v Kladrubech. O celé
této akci se dočtete v dnešním vydání Zpravodaje. Také jsme dokončili opravu
Božích muk v Tuněchodech a křížku u rozcestí u Lázu. Vysázeli jsme dvě aleje.
Jedna alej rozděluje pole směrem vlevo na Stříbro, druhá byla vysazena při
cestě z Brodu na Výrov. Na druhé zmíněné akci se podíleli i místní obyvatelé.
Velmi si vážíme jejich pomoci a děkujeme jim. Zároveň věříme, že se nám podaří
vytipovat další vhodná místa pro další výsadbu dřevin.
Konec roku je pro nás velmi náročný, musíme s členy rady a zastupiteli
společně připravit na příští rok Plán rozvoje našeho města a přilehlých obcí.
Podle Plánu rozvoje pak zajišťujeme financování jednotlivých akcí dle našich
finančních možností, což odráží druhý důležitý dokument Rozpočet města, který
je pro naši práci v následujícím roce závazný. Tyto dva velice závažné
dokumenty mělo na programu svého jednání zastupitelstvo dne 8. 12. 2021.
Na tomto jednání bylo přítomno všech 15 zastupitelů.
Smutné je, když na jednání zastupitelstva města při otevření tématu „Plán
rozvoje na rok 2022“ zazní věta z řad opozičních zastupitelů, že tento materiál
nemá koncepci, neobsahuje strategické věci, některé položky jsou
nesystematické. Plán rozvoje na rok 2022 byl i přes tyto výhrady opozičních
zastupitelů schválen nadpoloviční většinou (8 pro, 2 proti, 5 se zdrželo), stejně
jako rozpočet města na rok 2022 (8 pro, 1 proti, 6 se zdrželo). Proti schválení
rozpočtu byl tedy pouze 1 zastupitel.
Již na předchozích jednáních byli členové zastupitelstva vyzváni k předložení
námětů či záměrů jednotlivých akcí k zanesení do plánu rozvoje
a k následné realizaci v roce 2022. Obdrželi jsme podněty pouze od jednoho
zastupitele k obci Láz a pak od občanů okolních obcí, kterým není lhostejná
jejich budoucnost. Naším dlouhodobým záměrem je, aby i do každé z okolních
obcí bylo racionálně investováno. Samozřejmě nelze všude realizovat stejný
finanční objem, každá z obcí má svá specifika, své potřeby.
Rozpočet města na rok 2022 je naplánovaný jako schodkový. A co znamená
schodkový rozpočet? Znamená to, že plánované příjmy jsou nižší než plánované
výdaje v roce 2022 a tento vzniklý rozdíl bude uhrazený z peněz, které má
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město na účtu. Ke konci listopadu roku 2021 má město na svých účtech přes
60 miliónů korun. I pro rok 2021 jsme schvalovali schodkový rozpočet ve výši
cca 18 miliónů Kč a výsledkem bude rozpočet přebytkový ve výši cca 3 milióny
Kč. Na některých plánovaných akcích jsme ušetřili, na některé jsme získali
dotaci, realizaci některých akcí jsme byli nuceni přesunout do následujícího
roku.
S nadějí očekáváme změny v podmínkách proticovidových nařízení vlády
tak, abychom se mohli všichni bez omezení setkávat při společenských
a kulturních akcích. Doufáme, že akce menšího rozsahu se budou konat.
Věříme, že v uplynulých dnech volna jste načerpali novou energii, se kterou
se Vám bude dařit lépe čelit a zvládat nástrahy běžných dnů. Do nového roku
přejeme Vám i Vašim blízkým pevné zdraví, hodně štěstí a spokojenosti.
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 27.10.2021
Rada města vzala na vědomí:
 Uzavření Mateřské školy v Kladruby v době vánočních prázdnin, a to
v období od 23.12.2021 do 29.12.2021
 Projednání prvního návrhu Plánu rozvoje na rok 2022
 Zahájení realizace oprav poruch částí vozovky – Dopravní infrastruktura
v lokalitě Kladruby – západ 1. etapa dne 25.10.2021 zhotovitelem
stavby - STAMOZA s.r.o., Vrázova 2429/7, Cheb 350 02
 Zápis č. 1/2021 z jednání Komise rozvoje města Kladruby konané
dne 18.08.2021
 Zápis č. 2/2021 z jednání Komise rozvoje města Kladruby konané
dne 13.10.2021
 Informaci Krajského úřadu Plzeňského kraje o vymáhání pohledávek
v rámci akce „Milostivé léto“ v době od 28.10.2021. do 28.01.2022

Rada města schválila:
 Poskytnutí propagačního materiálu na maturitní ples SOŠ Stříbro.
Budou poskytnuty tyto materiály: Kalendář stolní Kladruby 2022 –
3 ks, plátěná taška Kladruby (zelená) – 3ks, knihy Kladruby 900 let –
lidé – život – doba – 3 ks a Kladruby v obrazech a fotografiích – 3 ks
 Výjimku v počtu žáků v 5. třídě ZŠ Kladruby pro školní rok 2021/22
dle § 23 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších
předpisů. Počet: 32 žáků
 Uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 39212021
mezi poskytovatelem – Plzeňský kraj, Škroupova 18, Plzeň 306 13,
IČ 70890366 a příjemcem – Město Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby 349 61, IČ 00259888. Předmětem smlouvy je poskytnutí
účelové finanční dotace určené na částečnou úhradu nákladů
spojených se zajištěním poskytování pečovatelské služby ve výši
40.052,- Kč
 Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného
elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV
(NN) číslo: 21_SOBS01_4121865800 mezi provozovatelem distribuční
soustavy - ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 405 02,
IČ 24729035 a žadatelem - Město Kladruby, náměstí Republiky 89.
Kladruby 349 61, IČ 00259888. Nové odběrné místo Přístřešky
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v Sulanově statku, Kostelní 99, Kladruby 349 61, pilíř umístěn
v oplocení pozemku
 Žádost o udělení výjimky z doby nočního klidu na den 20.11.2021
v Kulturním domě v Kladrubech z důvodu svatby žadatelky. Žadatel –
K. P., Kladruby 349 61. Noční klid bude touto akcí narušen 20.11.2021
od 22:00 do 21.11.2021 do 02:00 hodin
 Využití veřejného prostranství v blízkosti domu v Zadní ulici
č.p. 128, Kladruby 349 61 na části p.p.č. 2002/3 v k.ú. Kladruby
u Stříbra za účelem uložení stavebního materiálu na dobu
od 01.11.2021 do 31.01.2022. Pozemek bude poté řádně uklizen
a uveden do původního stavu. Žadatel – M. K., Kladruby 349 61.
Od poplatku dle OZV č. 5/2019 je žadatel osvobozen
 Uzavření nájemních smluv o pronájmu nebytových prostor na dobu
od 01.01.2022 do 31.12.2024:
- Bývalá vodárna na st.p.č. 338 v k.ú. Kladruby u Stříbra
a p.p.č. 133/2 v k.ú. Pozorka u Kladrub. Nájemce – Český rybářský
svaz, MO Stříbro, Plzeňská 567, Stříbro 349 01, IČ 18253261,
za dosavadních podmínek (výše nájemného, termíny splatnosti,
veškeré smluvní podmínky)
- 1 místnost + soc. zařízení (za účelem poskytování služeb kadeřnictví),
Stříbrská 372, Kladruby 349 61. Nájemce – Veronika Šimková,
Stříbrská 307, Kladruby 349 61, IČ 72814420, za dosavadních
podmínek (výše nájemného, termíny splatnosti, veškeré smluvní
podmínky)
- 1 místnost v přízemí budovy na náměstí Republiky 89 (za účelem
poskytování služeb - masáže), Kladruby 349 61. Nájemce –
Jaroslava Stránská, Brod u Stříbra 45, Stříbro 349 01,
IČ 04945328, za dosavadních podmínek (výše nájemného, termíny
splatnosti, veškeré smluvní podmínky)
- Pohostinství Brod u Stříbra 51, Stříbro 349 01. Nájemce – Mgr. Jiří
Bohuslav, Brod u Stříbra 33, Stříbro 349 01, IČ 61130125 včetně
služebního bytu, za dosavadních podmínek (výše nájemného,
termíny splatnosti, veškeré smluvní podmínky)
- Zemědělská stavba na st.p.č. 7 v k.ú. Tuněchody u Stříbra. Nájemce –
Václav Říha, Tuněchody 9, Stříbro 349 01, za dosavadních
podmínek (výše nájemného, termíny splatnosti, veškeré smluvní
podmínky)

Rada města doporučila:
 ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti
č. IV-12-0018401/SOBSVB/02/ mezi městem Kladruby, náměstí
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s.,
Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČ 24729035. Dotčený pozemek
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p.p.č. 143/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Výše jednorázové úhrady
2.000,- Kč + DPH
 ZM schválit prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě
Kladruby – západ I. etapa. Žadatelé – J. N., Konstantinovy Lázně
349 52 a H. K., Kladruby 349 61, dle požadavku žadatelů
do 30.11.2021

Rada města neměla námitek:
 K předložené projektové dokumentaci k umístění a stavbě vrtané studny
pro individuální zásobování vodou č.p. 29, Milevo 349 01, dotčený
pozemek část p.č. 1655 v k.ú. Milevo, která je předmětem změny
vlastnictví (odprodej části dotčeného pozemku schválilo ZM města
Kladruby usnesením č. 15/2021, nyní probíhá zpracování
geometrického plánu). Stavebník – Ing. M. T., Tachov 347 01

Rada města neschválila:
 Žádost o využití veřejného prostranství část p.p.č. 301/1 v k.ú. Pozorka
u Kladrub (pozemek pod okny Klášterní restaurace v Kladrubech)
dne 31.10.2021 za účelem prodeje výrobků restaurace. Žadatel – Milan
Tolar s.r.o., Pozorka 1, Kladruby 349 61, IČ 29163013. Důvodem
zamítnutí je konání jiné kulturní akce v areálu kláštera ve stejném
termínu. Prioritní místo pro stánkový prodej je náměstí
 Inzerci v Deníku v příloze Vánoční města vydanou 25.11.2021 - ¼ strany
za cenu 3.500,- Kč + DPH. Zhotovitel – VLTAVA LABE MEDIA,
Kovářská 4, Plzeň 301 00, IČ 01440578

Rada města schválila zveřejnění záměru:
 Pronájmu části p.p.č. 2217 o výměře 210 m2 a části st.p.č. 331/2
o výměře 400 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra. Minimální cena nájmu
za 1 m2 je stanovena ve výši 50,- Kč/rok. Smlouva od 01.01.2022
do 31.12.2023
 Pronájmu pozemku p.p.č. 133/2 o výměře 588 m2 a st.p.č. 35 o výměře
92 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra. Minimální cena nájmu za 1 m2
je stanovena ve výši 50,-Kč/rok. Smlouva od 01.01.2022 do 31.12.2022
 Pronájmu nebytových prostor - 1 místnost Vrbice 19, Stříbro 349 01
od 01.01.2022 do 31.12.2024
 Pronájmu pozemků od 01.01.2022 do 31.12.2024
- p.p.č. 1114 v k.ú. Milevo o výměře 2330 m2
- p.p.č. 34 v k.ú. Milevo o výměře 978 m2
- část p.p.č. 2007 v k.ú. Milevo o výměře 5000 m2
- p.p.č. 51, 85, 956/2 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 4861 m2
- p.p.č. 126/4 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 1769 m2
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- p.p.č. 1572/4, 1713/5, 1713/9 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře
3928 m2
- část p.p.č. 185/65 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 400 m2
- část p.p.č. 185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 350 m2

Rada města pověřila :
 Místostarostu města Matěje Havránka vedením Regionálního muzea
Kladrubska do doby jmenování nového ředitele

Zasedání rady města ze dne 03.11.2021
Rada města vzala na vědomí:
 Zápis č. 26/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
dne 27.10.2021
 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2021,
období od 01.01.2021 do 30.10.2021
 Druhé projednání návrhu Plánu rozvoje na rok 2022

Rada města schválila:
 Cenovou kalkulaci mobilního svozu objemného a nebezpečného odpadu
pro provedení mobilního svozu ve spádových obcích ve dnech 20.11.
a 22.11.2021, ceník předložený zhotovitelem firmou EKO-SEPAR s.r.o.
Nýřany, Hřbitovní 1214, Nýřany 330 23, IČ 47714760
 Uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene mezi povinným - městem Kladruby, náměstí Republiky 89,
Kladruby 349 61, IČ 00259888 a oprávněným - GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Klíše 400 01, Ústí nad Labem, IČ 27295567. Předmětem
dodatku je prodloužení platnosti uvedené smlouvy, jedná se
o plynovodní přípojku pro Sulanův statek
 Vydání podpůrného stanoviska k žádosti o dotaci na pořízení automobilu
pro terénní asistenci na území MAS Český Západ pro žadatele –
15. přední hlídka Royal Rangers Mariánské Lázně, Kořen 60, Olbramov
349 53, Bezdružice, IČ 68782004

Rada města neměla námitek:
 K předložené projektové dokumentaci na stavbu „Stavební úpravy
rekreačního objektu ČE 31 na st.p.č. 110 a 1579/5 v k.ú. Brod
u Stříbra (osada Výrov)“. Vzhledem k výměře a tvaru plochy pozemku
ve vlastnictví žadatele, město Kladruby souhlasí s umístěním stavby
na předmětném pozemku, přestože nejsou dodrženy odstupy od hranic
pozemků. Žadatel – D. K., Ondřejov
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Rada města doporučila:
 ZM schválit uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 5884/IV-120018826 mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby
349 61, IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/4, Děčín
405 02, IČ 24729035. Dotčené pozemky p.p.č. 1113/3 a 1778/1 vše
v k.ú. Milevo. Předpokládaný rozsah věcného břemene je 36 m 2. Výše
jednorázové úhrady je 3.500,- Kč + DPH; přípojka el.en. k altánu –
požadavek města

Zasedání rady města ze dne 10.11.2021
Rada města vzala na vědomí:
 Informaci o docházce dětí do Mateřské školy Kladruby v době letních
prázdnin v roce 2021
 Informaci o vyhodnocení anketního dotazníku vyplněného rodiči dětí
ohledně činnosti MŠ, informovanosti rodičů, spokojenosti dětí,
stravování
 Třetí projednání návrhu Plánu rozvoje na rok 2022
 Informaci o provedené kolaudaci RD dne 09. 11. 2021 v lokalitě Kladruby
– západ I. etapa. Žadatelé – J. N., Konstantinovy Lázně a H. K.,
Kladruby
 Oznámení o nepokračování v živnosti pana Jaroslava Slepičky, Kostelec,
IČ 61130150 v oblasti provozování vodovodů a kanalizací z důvodu
úmrtí

Rada města schválila:
 Zveřejnění výzvy k podání nabídky ve veřejné zakázce malého rozsahu
na akci „Stavební úpravy střešního pláště objektu tělovýchovy
a stravování ZŠ Kladruby“ včetně zadávacích podmínek a dalších příloh
(Smlouva o dílo, seznam uchazečů, hodnotící komise – stejné jako
při minulé výzvě na tuto akci)
 Výměnu podlahové krytiny (lino) v obývacím pokoji v bytě č. 4 v domě
čp. 298 s tím, že pronajímatel (město) uhradí náklady do výše 10.000,Kč včetně všech souvisejících prací (oprava podkladu – stěrka). Částku
převyšující tuto cenu uhradí nájemce. Nájemce – J. K., Kladruby
 Prodloužení platnosti nájemních smluv na byty
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Zasedání rady města ze dne 18.11.2021
Rada města vzala na vědomí:
 Čtvrté projednání návrhu Plánu rozvoje na rok 2022 a jeho návazností
na rozpočet města na rok 2022
 Třetí variantu studie řešení Rekonstrukce náměstí v Kladrubech
se zapracováním připomínek

Rada města schválila:
 Nákup 1 ks benzínového křovinořezu Husqvarna 535RXT za cenu
do 20.000,- Kč včetně DPH, 2 ks benzínového křovinořezu Husqvarna
555RXT za cenu do 28.000,- Kč včetně DPH, vše pro potřeby údržby
veřejné zeleně. Dodavatel MIKEŠ – Zahradní a komunální technika,
Cukrovarská 6, Plzeň 312 00, IČ 43845045
 Odměny pro členy SDH a JSDH Kladruby za rok 2021 dle přiloženého
seznamu
 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Rozšíření výstavních ploch – Sulanův
statek (vybudování přístřešku pro uskladnění zemědělské techniky,
část vybudování zpevněných ploch se zaústěním dešťové kanalizace)“
uzavřený mezi městem Kladruby a zhotovitelem - PROMONASTA s.r.o.,
U Ježíška 2713/11, Plzeň, IČ 26323737. Předmětem dodatku je změna
rozsahu díla – vícepráce a méněpráce, kdy se tímto dodatkem celková
smluvní cena snižuje o částku 2.436,79 Kč bez DPH
 Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Územní plán Kladruby“ uzavřený
mezi městem Kladruby a zpracovatelem - Ing. arch. Miroslavem Jirsou,
Sportovní 1140, Starý Plzenec 332 02, IČ 41683161. Předmětem
dodatku je posunutí termínu zpracování územního plánu včetně změn
termínů fakturace (dle skutečnosti předložených dokladů). Celková
cena dle smlouvy o dílo zůstává beze změny

Rada města neměla námitek:
 K předložené projektové dokumentaci pro společné územní a stavební
řízení stavby „Zajištění stability svahů náspu v úseku Kozolupy – Ošelín
na trati Plzeň – Cheb“ předložené společností DIPONT s.r.o., projektová
a inženýrská činnost, Libouchec 403 35, IČ 28693094. Týká se úseku
v k.ú. Vrbice u Stříbra

Rada města doporučila:
 ZM schválit Plán rozvoje města Kladruby na rok 2022
 ZM schválit Rozpočet města Kladruby na rok 2022
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Rada města neschválila:
 Objednání šikmých barevných leteckých snímků v elektronické podobě.
Zhotovitel - Tomáš Hora s.r.o., letecké snímkování, THC PRESS,
vydavatelství neperiodických tiskovin, publikací a pohlednic, Lannova
2061/8, Praha 1 110 00, IČ 01625489

Zasedání rady města ze dne 24.11.2021
Rada města vzala na vědomí:
 Zápis č. 27/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
dne 18.11.2021
 Informaci o nařízení elektronické dražby na den 10.01.2022, předmětem
dražby je nemovitost st.p.č. 40/1 v k.ú. Brod u Stříbra
 Předloženou cenovou nabídku zhotovitelem Václavem Chlupsou,
Zpracování přírodního kamene, Ječná 31, Třemošná 330 11, na výrobu
a montáž památníku pro Rudolfa Kohna na Pozorce

Rada města schválila:
 Přidělení bytu č. 19 (1+0) v DPS Kladruby. Žadatel – N. J., Kladruby
s platností od 01.12.2021
 Zařazení žádosti J. K., Kladruby do seznamu žadatelů o byt
 Cenovou nabídku a následné objednání vynášecího pásu komplet
PEZZOLATO L 3000 Mini na kompostárnu v Kladrubech za cenu
182.756,- Kč včetně DPH. Dodavatel – ARBO spol. s.r.o., Hřbitovní 757,
Klatovy 339 01, IČ 40522172
 Organizační zabezpečení zastupitelstva města na den 08.12.2021
 Změnu redakční rady kladrubského Zpravodaje: Jiří Čechura, Václav
Balík, Kateřina Hlinková, Matěj Havránek, Ing. Ivana Strachotová
 Pokácení 10 smrků na části p.p.č. 1058/1 v k.ú. Brod u Stříbra
(u Brodské hospůdky), vlastník pozemku město Kladruby. Žadatel –
J. B., Stříbro. Kácení zajistí město Kladruby. Při provádění prací bude
dodržována bezpečnost práce a nebude poškozen cizí majetek.
Náhradní výsadbu provede město Kladruby na přilehlém pozemku
 Podání žádosti o dotaci z programu „Veřejné informační služby knihoven,
podprogram
č.
3,
informační
centra
veřejných
knihoven“
na Ministerstvo kultury, Odbor umění, literatury, knihoven, kulturních
a kreativních průmyslů
 Uzavření Pojistné smlouvy – Autopojištění NAMÍRU mezi městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888
a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní

11

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

6/2021

665/21, Praha 8 186 00, IČ 47116617. Předmět pojištění: přívěs,
tovární značka DYNEK, D-TPS, S1 pro silniční vozidla
 Uzavření Pojistné smlouvy – Autopojištění NAMÍRU mezi městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888
a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní
665/21, Praha 8 186 00, IČ 47116617. Předmět pojištění: traktor,
tovární značka NEW HOLLAND, T5040, reg. značka PO1 25-38, S1
pro silniční vozidla
 Uzavření Pojistné smlouvy – Autopojištění NAMÍRU mezi městem
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888
a Kooperativou pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, Pobřežní
665/21, Praha 8 186 00, IČ 47116617. Předmět pojištění: přívěs,
tovární značka TNK PORTÝR 5, reg. značka PO1 50-71, S1 pro silniční
vozidla

Rada města doporučila:
 ZM schválit vydání Obecně závazné vyhlášky města Kladruby č. 3/2021
o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
 ZM schválit prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě
Kladruby – západ I. etapa (podmínky uvedené v kupní smlouvě).
Žadatel – O. N., Kladruby na p.p.č. 580/118 a 580/5 v k.ú. Kladruby
u Stříbra o celkové výměře 737 m2, dle požadavků žadatele
do 01.09.2022
 ZM schválit posunutí termínu pro splnění podmínek uvedených v kupní
smlouvě
(úhrada
smluvní
pokuty)
dle požadavku
žadatele
do 01.09.2022;
žadatel
O.
N.,
Kladruby;
kupní
smlouva
na p.p.č. 580/118 a 580/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra; smluvní pokuta
20 % z kupní ceny činí 95.810,- Kč
 ZM schválit prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě
Kladruby – západ I. etapa (podmínky uvedené v kupní smlouvě).
Žadatel – N. K. N., Kladruby na p.p.č. 580/127 v k.ú. Kladruby
u Stříbra o výměře 709 m2, dle požadavků žadatele do 01.09.2022
 ZM schválit posunutí termínu pro splnění podmínek uvedených v kupní
smlouvě
(úhrada
smluvní
pokuty)
dle požadavku
žadatele
do 01.09.2022; žadatel N. K. N., Kladruby; kupní smlouva na p.p.č.
580/127 v k.ú. Kladruby u Stříbra; smluvní pokuta 20 % z kupní ceny
činí 92.170,- Kč
 ZM schválit prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě
Kladruby – západ I. etapa. Žadatel – A. H., Plzeň na p.p.č. 580/128
v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 704 m2, prodloužení do 31.12.2023
 ZM schválit posunutí termínu pro splnění podmínek uvedených v kupní
smlouvě (úhrada smluvní pokuty) do 31.12.2023; žadatel A. H., Plzeň;
kupní smlouva na p.p.č. 580/128 v k.ú. Kladruby u Stříbra; smluvní
pokuta 20 % z kupní ceny činí 91.520,- Kč
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 ZM schválit podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku, pro projekt „Doplnění prvků na dětská hřiště a sportoviště“
(Vrbice, Milevo)
 ZM schválit podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj
v rámci podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na opravu místní
komunikace Zahradní ulice v Kladrubech

Rada města neměla námitek:
 K předložené projektové dokumentaci na akci „Stavební úprava objektu
na st.p.č. 207/2, k.ú. Kladruby u Stříbra“. Investor – P. K., Kladruby
 K předložené projektové dokumentaci na akci „projekt RD 087
na p.p.č. 580/128 v k.ú. Kladruby u Stříbra“, lokalita Kladruby západ
I. etapa. Investor – Mgr. A. H., Plzeň
 K předložené projektové dokumentaci na akci „Novostavba haly“
na st.p.č. 331/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Investor – ZEVYP spol.
s.r.o., náměstí Republiky 85, Kladruby 349 61, IČ 18251455
s upozorněním na stav a majetkové poměry přístupové komunikace

Rada města schválila zveřejnění záměru :
 O budoucí směně pozemků ve vlastnictví města Kladruby – část
p.p.č. 1962 o výměře cca 1211 m2, část p.p.č 1957 o výměře
cca 254 m2, část p.p.č. 1958 o výměře cca 1529 m2, část p.p.č. 1959
o výměře cca 50 m2 – celkem cca 3044 m2 v k.ú. Brod u Stříbra.
Za pozemek p.p.č. 782/1 o výměře 4135 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra,
který žadatel nabízí s tím, že tento pozemek za účelem směny bude
nabývat do vlastnictví

Rada města nesouhlasila :
 S předloženou projektovou dokumentací ke společnému záměru na akci
„Novostavba rodinného domu na p.p.č. 2493/23 v k.ú. Kladruby
u Stříbra“. Projektant – Ing. Pavel Kodýtek, Revoluční 823, Planá
348 15, IČ 66270162. Důvod: nesoulad PD s Územním rozhodnutím
o umístění stavby „Lokalita Kladruby západ“ – návrh regulačních prvků
a zásad vydané MěÚ Stříbro, odbor výstavby a územního plánování,
čj. 1483/OVÚP/15/398/Ji ze dne 30. listopadu 2015
 S předloženou projektovou dokumentací na akci „Novostavba rodinného
domu na p.p.č 2493/31 v k.ú. Kladruby u Stříbra“. Investor – BBS
partner s.r.o., Domažlická 676/172, Plzeň 318 00, IČ 05652308.
Důvod: nesoulad PD s Územním rozhodnutím o umístění stavby
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„Lokalita Kladruby západ“ – návrh regulačních prvků a zásad vydané
MěÚ
Stříbro,
odbor
výstavby
a
územního
plánování,
čj. 1483/OVÚP/15/398/Ji ze dne 30. listopadu 2015

Zasedání rady města ze dne 01.12.2021
Rada města vzala na vědomí:
 Komentář k čerpání rozpočtu za rok 2021
 Zápis o odevzdání a převzetí stavby „Tuněchody u Stříbra – Připojení
vodního zdroje HV-1 na objekt ATS“ ze dne 29.11.2021
 Zápis č. 13/21 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného
dne 24.11.2021
 Nezávaznou obchodní nabídku Plzeňského prazdroje a.s., U Prazdroje 7,
Plzeň 301 00 na vybavení výčepní technologie pro Restauraci U Koruny,
Revoluční 80, Kladruby 349 61 předloženou aktuálním nájemcem –
Martina Švarcová, Zadní 355, 349 61, Kladruby, IČ 03759172

Rada města schválila:
 Přidělení bytu č. 25 (1+0) v DPS Kladruby. Žadatel – R. G., Zbůch
s platností od 01.01.2022
 Přidělení bytu č. 22 (1+0) v DPS Kladruby. Žadatel – K. K., Stříbro
s platností od 01.01.2022
 Uzavření nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor na dobu
od 01.01.2022 do 31.12.2024. 1 místnost ve Vrbici u Stříbra 19.
Nájemce – MS Lověna Vrbice, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61,
IČ 18252940, za dosavadních podmínek (výše nájemného, termíny
splatnosti, veškeré smluvní podmínky)
 Uzavření příkazní smlouvy č. 070-ZPR-21 mezi příkazcem – město
Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888
a příkazníkem - MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, Plzeň 326 00,
IČ 27187039. Předmětem smlouvy je administrace zadávacího řízení
na veřejnou zakázku na stavební práce „Stavební úpravy střešního
pláště objektu tělovýchovy a stravování ZŠ Kladruby“ za cenu
36.000,- Kč bez DPH
 Finanční dary občanům za práci pro město za rok 2021 – členové komisí,
kteří nejsou členy rady města a zastupitelstva města
 Uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb na internetovém serveru
www.fiedler-magr.cz mezi uživatelem – město Kladruby, náměstí
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a poskytovatelem –
FIEDLER AMS s.r.o., Lipová 1789/9, České Budějovice 370 05,
IČ 03155501
 Uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na akci „Rozšíření výstavních
ploch – Sulanův statek (vybudování přístřešku pro uskladnění
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historické zemědělské techniky)“ na část zakázky b) Stavba přístřešku,
mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61,
IČ 00259888 a zhotovitelem KOUTNÝ GROUP s.r.o., Budilova 161/15,
Plzeň 301 00, IČ 02527715. Předmětem dodatku jsou navýšené
vícepráce o 83.961,29 Kč včetně DPH a posunutí termínu stavby
do 20.12.2021
 Uzavření Memoranda o spolupráci V1 mezi městem Kladruby, náměstí
Republiky 89, Kladruby 349 61, IČ 00259888 a společností AZS
RECYKLACE ODPADU s.r.o., Koterovská 2208/158, Plzeň 326 00,
IČ 08040974. Předmětem smlouvy je možnost ukládky stavebních
a demoličních odpadů se slevou 20 % pro občany s trvalým pobytem
v obci
 Převzetí dokončené reklamované stavby „Dopravní infrastruktura
v lokalitě Kladruby – západ 1. etapa“ – provedení oprav poruch části
vozovky (1776 m2); zhotovitel – STAMOZA s.r.o., Vrázova 7/2429, Cheb
350 02, IČ 45358800 včetně vyčíslení podílu nákladů města Kladruby.
Město uhradí náklady ve výši 154.846,60 Kč včetně DPH za úpravu
povrchů komunikace, které nebyly předmětem reklamace (32 běžných
metrů = 192 m2). Město požadovalo provedení oprav i těchto dvou
lokálních míst komunikace z důvodu jednotnosti a celistvosti povrchu,
přestože povrch nevykazoval vady
 Cenovou nabídku a následné objednání nádrže na naftu CUBE
do exteriéru 2500 l Premium včetně příslušenství (palivový filtr,
digitální průtokoměr) za cenu 81.605,- Kč včetně DPH. Dodavatel –
AMFORA – Marketing s.r.o., Na Březince 14, Praha 150 00,
IČ 25627929

Rada města doporučila:
 ZM schválit Rozpočtové opatření č. 5/2021
 ZM schválit Plán činnosti a kontrol Finančního výboru ZM Kladruby
na rok 2022
 ZM schválit Plán činnosti a kontrol Kontrolního výboru ZM Kladruby
na rok 2022

Zasedání zastupitelstva města ze dne 08.12.2021
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
 Informace o činnosti rady města za uplynulé období a kontrola plnění
usnesení
 Zápis č. 25/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
dne 29.09.2021
 Zápis č. 26/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
dne 27.10.2021
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 Zápis č. 27/2021 z jednání Finančního výboru města Kladruby konaného
dne 18.11.2021
 Zápis č. 12/21 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného
dne 22.09.2021
 Zápis č. 13/21 z jednání Kontrolního výboru města Kladruby konaného
dne 24.11.2021
 Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2021,
období od 01.01.2021 do 30.10.2021

Zastupitelstvo města schválilo:


















Rozpočtové opatření č. 5/2021
Plán rozvoje města Kladruby na rok 2022
Rozpočet města Kladruby na rok 2022
Plán činnosti a kontrol Finančního výboru ZM Kladruby na rok 2022
Plán činnosti a kontrol Kontrolního výboru ZM Kladruby na rok 2022
Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 3/2021 o místním
poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
Prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě Kladruby –
západ I. etapa (podmínky uvedené v kupní smlouvě). Žadatelé – J. N.,
Konstantinovy Lázně a H. K., Kladruby na p.p.č. 580/138
v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 937 m2 do 09.11.2021. Žadatelé
provedli kolaudaci stavby dne 09.11.2021
Posunutí termínu pro splnění podmínek uvedených v kupní smlouvě
(úhrada smluvní pokuty) dle požadavku žadatelů do 09.11.2021;
žadatelé – J. N., Konstantinovy Lázně a H. K. Kladruby; kupní smlouva
na p.p.č. 580/138 v k.ú. Kladruby u Stříbra; smluvní pokuta 20 %
z kupní ceny činí 121.810,- Kč
Prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě Kladruby –
západ I. etapa (podmínky uvedené v kupní smlouvě). Žadatel – O. N.,
Kladruby na p.p.č. 580/118 a 580/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o celkové výměře 737 m2, dle požadavků žadatele do 01.09.2022
Posunutí termínu pro splnění podmínek uvedených v kupní smlouvě
(úhrada smluvní pokuty) dle požadavku žadatele do 01.09.2022;
žadatel – O. N., Kladruby; kupní smlouva na p.p.č. 580/118 a 580/5
v k.ú. Kladruby u Stříbra; smluvní pokuta 20 % z kupní ceny činí
95.810,- Kč
Prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě Kladruby –
západ I. etapa (podmínky uvedené v kupní smlouvě). Žadatel – N. K. N.,
Kladruby na p.p.č. 580/127 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře
709 m2, dle požadavků žadatele do 01.09.2022
Posunutí termínu pro splnění podmínek uvedených v kupní smlouvě
(úhrada smluvní pokuty) dle požadavku žadatele do 01.09.2022;
žadatel – N. K. N., Kladruby; kupní smlouva na p.p.č. 580/127
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v k.ú. Kladruby u Stříbra; smluvní pokuta 20 % z kupní ceny činí
92.170,- Kč
Prodloužení termínu kolaudace novostavby RD v lokalitě Kladruby –
západ I. etapa. Žadatel – A. H., Plzeň na p.p.č. 580/128 v k.ú. Kladruby
u Stříbra o výměře 704 m2, prodloužení do 31.12.2023
Posunutí termínu pro splnění podmínek uvedených v kupní smlouvě
(úhrada smluvní pokuty) do 31.12.2023; žadatel – A. H., Plzeň; kupní
smlouva na p.p.č. 580/128 v k.ú. Kladruby u Stříbra; smluvní pokuta
20 % z kupní ceny činí 91.520,- Kč
Uzavření Dohody o uznání závazku včetně splátkového kalendáře
uzavřené mezi městem Kladruby a manželi M. a E. B., Kladruby, ve výši
11.778,- Kč, výše měsíční splátky 500,- Kč (23 splátek), poslední
splátka 278,- Kč. Splátky budou hrazeny od října 2021. Jedná se
o úhradu dlužného nájemného
Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
117d8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního
odpočinku, pro projekt „Doplnění prvků na dětská hřiště a sportoviště“
(Vrbice, Milevo)
Podání žádosti o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v rámci
podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul
117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací
Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
a dohodu o umístění stavby č. ČEZd_SoBS VB 9509/IV-12-0018826
mezi městem Kladruby, náměstí Republiky 89, Kladruby 349 61,
IČ 00259888 a ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/4, Děčín 405 02,
IČ 24729035. Dotčené pozemky p.p.č. 1113/3, 1778/1 a 1940/1 vše
v k.ú. Milevo. Předpokládaný rozsah věcného břemene je 38,4 m2. Výše
jednorázové úhrady je 4.100,- Kč + DPH; přípojka el. en. k altánu –
požadavek města
Uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti č. IV-12-0018401/SOBSVB/02/ mezi městem Kladruby,
náměstí Republiky 89. Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035. Dotčený
pozemek p.p.č. 143/5 v k.ú. Kladruby u Stříbra. Výše jednorázové
úhrady 2.000,- Kč + DPH
Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti č. IV-120017249/SOVB/01 „Milevo, TC, p.č. 9/1, kNN“ mezi městem Kladruby,
náměstí Republiky 89. Kladruby 349 61, IČ 00259888 a ČEZ
Distribuce a.s., Teplická 874/8, Děčín 405 02, IČ 24729035. Dotčený
pozemek p.p.č. 1994, 1113/3 a 1933/1 vše v k.ú. Milevo. Výše
jednorázové úhrady 2.000,- Kč + DPH
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Zastupitelstvo města neschválilo:
 Odprodej části pozemku p.p.č. 580/145 v k.ú. Kladruby u Stříbra.
Žadatel – L. a J. K., Kladruby. Důvod – podzemní vedení el. en.,
na obou hranicích pozemku pilíř el. en., není snížení přejezdového
chodníku

Zastupitelstvo města uložilo:
 Paní Miroslavě Škorvánkové, finanční referentce MěÚ Kladruby,
zpracovat rozpočtové opatření č. 6/2021 se stavem k 31.12.2021

Zastupitelstvo města pověřilo:
 Starostku města uzavřením dodatků ke kupním smlouvám o odprodeji
pozemků určených k výstavbě RD v Kladrubech, lokalita západ I. etapa,
ve věci prodloužení termínu kolaudace a o posunutí termínu
pro úhradu smluvní pokuty
Kateřina Hlinková

Termíny svateb na rok 2022
LEDEN

15. 01. 2022

ČERVENEC

02. 07. 2022
16. 07. 2022

ÚNOR

19. 02. 2022

SRPEN

06. 08. 2022
20. 08. 2022

BŘEZEN

19. 03. 2022

ZÁŘÍ

03. 09. 2022
17. 09. 2022

DUBEN

09. 04. 2022
23. 04. 2022

ŘÍJEN

15. 10. 2022

KVĚTEN

21. 05. 2022

LISTOPAD

12. 11. 2022

ČERVEN

11. 06. 2022
25. 06. 2022

PROSINEC

10. 12. 2022
Václava Tichá
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Plán rozvoje města Kladruby 2022
Akce

Plán
Láz

Údržba VO

15 000

PD na část nového VO (demontáž ze štítů RD)

35 000

Údržba komunikace mezi Lázem a Vrbicí

150 000

Realizace části nového VO

130 000

Revitalizace rybníku Láz na p.p.č. 85

1 600 000

Výsadba zeleně v obci

80 000

PD na obnovu kapličky

60 000

Stůl + lavičky komplet ke hřišti

15 000

Desinfekce studny

5 000

Celkem

2 090 000
Vrbice

Údržba VO

15 000

Oprava budovy č.p. 19 - dveře, okna

300 000

Doplnění dětských prvků

200 000

Oprava fasády vodárny

50 000

Desinfekce studny a rozbor vody

5 000

Čištění a úpravy návesního rybníku

1 460 000

Celkem Vrbice

2 030 000

Brod
Vybavení sálu č.p. 51 (židle, stoly, parkety)

1 200 000

Oprava střechy a stropů v č.p. 51

2 600 000

Realizace chodníku - prodloužení

2 600 000
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Nový kotel do pohostinství (tepelné čerpadlo)

350 000

Svod povrchových dešťových vod u č.p. 8

80 000

Celkem Brod

6 830 000

Tuněchody
Údržba VO

15 000

Provoz vodárny

30 000

PD návesní rybník

60 000

Obnova nátěru vnější fasády kapličky

50 000

Celkem Tuněchody

155 000

Milevo
Údržba VO

15 000

Instalace dětských prvků na hřiště

200 000

Oprava kapličky II. etapa

750 000

Oprava střechy autobusové zastávky

30 000

Odvodnění a úprava cesty k č.p. 24

850 000

Připojení el. en. do altánu

30 000

PD vyčištění rybníku u kapličky

60 000

Desinfekce studní

10 000

PD úprava prostoru návsi proti kapličce

80 000

Celkem Milevo

2 025 000

Kladruby
PD VO Zahradní + Sadová

80 000

PD VO Zadní

50 000

Rekonstrukce VO Zahradní a Sadová

1 000 000

Oprava a údržba VO

50 000
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Rozšíření veřejného rozhlasu Návětrná ulice

50 000

Desinfekce studní

50 000

Celkem VO + desinfekce studní

1 280 000

Údržba bytového hospodářství
Údržba a opravy bytového fondu

500 000

Fasáda č.p. 197

1 400 000

Odstranění vlhkosti č.p. 209

1 400 000

Změna užívání z ubytovny KD na byty

300 000

Střecha zateplení č.p. 353

800 000

Celkem Údržba bytového hospodářství

4 400 000

Místní hospodářství nebytových prostor
Vyhlídka vodojem/rozhledna

50 000

Ostatní údržba nebytových prostor

300 000

Oprava nemovitosti č.p. 6 - stropy

1 000 000

Celkem místní hospodářství NP

1 350 000

Komunikace
Oprava povrchů včetně chodníků Zahradní ulice

7 000 000

Radary - měření rychlosti

750 000

parkoviště za č.p. 36

800 000

PD na výstavbu chodníku k RD č.p. 17,18 a 54
na Pozorce

100 000

PD rekonstrukce náměstí

500 000

Celkem komunikace

9 150 000
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Veřejná zeleň
Ostatní zeleň

200 000

Výsadba zeleně Kladruby západ

1 200 000

Vysázení alejí v k.ú. Kladruby u Stříbra

450 000

Celkem veřejná zeleň

1 850 000

Muzeum
Vnitřní vybavení muzea (plátno, projektor)

150 000

Přístup Sulanův statek – umístění kamery

150 000

Celkem muzeum

300 000

Základní škola
Střecha tělocvičny

6 000 000

PD na opravu šaten a sprch u tělocvičny

100 000

Celkem základní škola

6 100 000

Mateřská škola
Údržba objektů

50 000

Výměna dětských prvků

500 000

Celkem mateřská škola

550 000

Sbor dobrovolných hasičů
Požární motorová stříkačka pro mladé hasiče
(nákup, úprava a oprava)

120 000

Dostavba + vybavení hasičské zbrojnice

155 000

Sušička prádla pro zásahové oděvy

21 000

Pračka pro praní zásahových oděvů

30 000

22

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

6/2021

Ostatní věcné vybavení (zásahová obuv, oděvy,
rukavice)

240 000

Celkem sbor dobrovolných hasičů

566 000

Dům s pečovatelskou službou
Opravy a údržba

50 000

Rozvod internetu

200 000

Celkem dům s pečovatelskou službou

250 000

Knihovna
Evidenční program knihovna

20 000

Celkem knihovna

20 000

Pohřebnictví
Úpravy prostranství

20 000

Rozšíření (propojení) cestiček

30 000

Celkem pohřebnictví

50 000

Technické služby
Údržba, opravy

300 000

Nákup nové techniky

300 000

Celkem technické služby

600 000

Celkem

39 596 000

Hana Floriánová, Matěj Havránek
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Rozpočet města Kladruby na rok 2022 – příjmová část
Název

Kč

Daň z příjmů FO

4 800 000

Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin.

200 000

Daň FO vybíraná srážkou

600 000

Daň z příjmů PO

4 500 000

Daň z příjmů PO za obce

2 000 000

Daň z přidané hodnoty

12 300 000

Za ukládání odpadu

0

Za odnětí zem. půdy

10 000

Poplatek ze psů

62 100

Za užívání veřej. prostr.

37 000

Poplatek ze vstupného

1 000

Poplatek z ubytovací kapacity

1 000

Příjmy z úhrad z dob. prostoru

40 000

Správní poplatky

55 000

Daň z hazardních her

150 000

Daň z nemovitosti

1 300 000

NI transfér od KÚ

639 200

OÚ Benešovice Za SDH

10 000

Splátka SF

0

Stanování

15 000

Lesní hospodářství

244 934

Úspora enegie a obn. zdrojů

200 000

Mateřská škola

128 700

Základní škola

297 300

Knihovna

1 000

Muzeum

120 000

Kultura

30 000

Bytové hospodářství

4 518 000
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Nebytové hospodářství

925 252

Pohřebnictví

13 200

Územní rozvoj - pozemky

1 106 900

Komun. služby a územní rozvoj

220 725

Odpadové hospodářství

1 050 000

Domovy - penziony pro star. obč.

1 350 200

Všeobecná správa

13 000

Příjmy z úroků

20 015

Převody vlast. fondům

160 000

Celkem

37 119 526

Rozpočet města Kladruby na rok 2022 – výdajová část
Název

Kč

Komunikace

2 940 000

Doprava a pozemní komunikace

9 370 000

Dopravní obslužnost

90 090

Pitná voda

425 000

Kanalizace a odpad. voda

1 585 000

Rybníky

3 180 000

Mateřská škola

966 596

Rek. MŠ

550 000

Základní škola

2 214 316

Rek. ZŠ

6 410 000

Knihovna

102 000

Muzeum

2 804 000

Vyb. + expozice

300 000
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SPOZ org. 3300 + KHLK

400 000

Kapličky a kříže

860 000

Členské příspěvky sdružení

160 470

Podpora nemocnice

20 000

Bytové hospodářství

6 490 000

Nebytové prostory

7 815 000

Veřejné osvětlení

1 805 000

Pohřebnictví

50 000

Územní rozvoj - pozemky

635 000

Technické služby org.

3 662 400

Odpadové hospodářství

1 500 000

Kompostárna

20 000

Veřejná zeleň

2 130 000

Domovy - penziony pro star. obč.

1 202 000

SDH

779 000

Zastupitelstvo obce

2 949 000

Všeobecná správa

6 251 200

Převody vlast. fondům

160 000

Ostatní fin. operace

2 000 000

Celkem

69 826 072

Miroslava Škorvánková

26

ZPRÁVY Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU

6/2021

Západní ulice – oprava povrchů v reklamačním řízení
V letošním roce se nám podařilo úspěšně dokončit dlouhotrvající a náročné
jednání o reklamaci díla výstavby infrastruktury obytné zóny v Kladrubech,
v současné době pojmenované Západní ulice.
Na této komunikaci došlo v záruční době k poruchám a trvalým deformacím
povrchu. V rámci pokusů o reklamování díla předchozím vedením města byl
zpracován znalecký posudek, kde jsou popsány pravděpodobné příčiny vzniku
poruch. Za hlavní příčinu lze označit nevhodný materiál, který byl použit pro
zpětný zásyp inženýrských sítí a jeho pravděpodobné nedostatečné zhutnění,
nebo hutnění po velkých vrstvách. Tento názor se jeví jako správný, protože
poruchy byly po letech patrné v obrusné asfaltové vrstvě a kopírovaly trasu
inženýrských sítí. A to jak v komunikaci, tak na chodnících.
Výstavbu realizovala firma STAMOZA s.r.o. v roce 2015. Jednání o reklamaci
díla bylo často ze strany STAMOZA s.r.o. odkládáno kvůli situaci ohledně
Covidu-19 a když už to vypadalo, že je vše na dobré cestě, nakonec vše
ztroskotalo na subdodavatelských firmách a jejich termínech, neboť firma
STAMOZA s.r.o. nedisponuje technikou pro pokládku asfaltových směsí a tuto
službu si musí objednávat.
Na posledním jednání s firmou STAMOZA s.r.o. se podařilo dohodnout
veškeré termíny a finální verzi oprav. Následně bylo provedeno odfrézování
obrusné asfaltové vrstvy v místech poruch, na základě našeho požadavku v celé
šíři komunikace, a k odfrézování lokálních míst podkladní asfaltové vrstvy.
Zde došlo k homogenizaci a doplnění materiálu do úrovně štěrkodrti. Byly
provedeny zkoušky statickou zatěžovací deskou, které odhalily jedno místo
s neúnosným podložím, a to bylo sanováno. Poté byla položena vyrovnávka
asfaltovou směsí a bylo nutné reprofilovat 13 vodovodních poklopů,
tzv. „hrníčků“, a 4 kanalizační poklopy. Poté byl proveden spojovací emulzní
postřik a položena obrusná vrstva.
Je nutné dodat, že takováto rekonstrukce je vždy technicky mnohem
náročnější, než stavět komunikaci novou... Vzhledem k této skutečnosti a
k třídě dopravního zatížení komunikace se dá konstatovat, že výsledek opravy je
uspokojivý.
Opravená komunikace bude pravidelně monitorována se zaměřením
na místa předchozích poruch a v případě opakování problémů, bude opět
reklamována, neboť převzetím opraveného díla začala znovu běžet zákonná
záruční doba.
Pozornému oku spoluobčana neuniklo, že nebyly opraveny chodníky,
které vykazují stejné poruchy, které byly na komunikaci. Zde je situace
o trošku komplikovanější, protože v současné době, dle sdělení firmy STAMOZA
s.r.o., je tato situace reklamována firmě Strabag, a.s., která chodníky již jednou
opravovala. Vzhledem k této situaci a blížící se zimě, jsme se rozhodli počkat s
ohledem na výsledek jednání zmíněných firem a na lepší klimatické podmínky.
Pouze jsme trvali na opravě dvou lokálních míst v letošním roce, která byla,
dle našeho názoru, nejvíce nebezpečná.
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Budeme se tedy snažit v příštím roce dokončit reklamaci chodníků a jsme
přesvědčeni, že podloží komunikace je již dostatečně zkonsolidované a nebude
docházet k dalším propadům a naši spoluobčané budou moci komunikaci
užívat bez omezení.
rada města

Nemovitost č. p. 6 v Husově ulici v Kladrubech aneb
kladrubský špitál
Krátce po nástupu do vedoucích funkcí na městě v listopadu roku 2018, nás
navštívila Ing. Eva Záhořová s projektem na opravu střechy objektu č. p. 6
v Kladrubech. Přičemž v té době byla již na základě rozhodnutí minulého vedení
města zrealizována výměna oken v celé budově.
Po seznámení se s projektem jsme zjistili, že předmětem projektu je obnova
původní kompozice tvarového řešení objektu s navrácením sanktusové věže,
obnovou komínových těles a vikýřů tzv. volských ok.
Vzhledem k velmi vysoké částce nákladů jsme začali jednat s projektantkou
ohledně možnosti rozdělení oprav střechy na alespoň tři části. Současně jsme
zjišťovali možnosti na získání jakékoli finanční podpory na tuto akci. Podařilo
se nám vše vyřešit, a tak jsme podali žádost na Ministerstvo kultury, program
havarijní fond, kde nám po dalších administracích přiznali dotaci ve výši
240.000,- Kč. Také jsme zároveň podávali žádost o dotaci na Krajský úřad
Plzeňského kraje, ale tam bohužel jsme neuspěli. Přesto jsme se pustili
do opravy první části střechy. Zhotovitelem byla na základě výsledků
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vybrána společnost
Stucco TM-Město Touškov s.r.o., hodnota díla pro rok 2019 byla 868.711,89 Kč
vč. DPH.
Druhou část opravy střechy a to podstatně složitější proběhla v roce 2020.
Právě v této etapě docházelo k montáži a navrácení původní historické
sanktusové věže, která je opláštěna měděným plechem a osazena pozlacenou
makovicí s kovářským pozlaceným křížem a zvonem. Zhotovitelem této části
střechy byla vybrána společnost
KOUTNÝ GROUP s.r.o. Plzeň,
hodnota díla pro rok 2020 byla
1.382.312,-Kč. I v tomto roce
jsme
požádali
o
dotace
a to Ministerstvo
kultury,
havarijní fond, kde nám poskytli
dotaci ve výši 493.000,-Kč,
u Krajského úřadu Plzeňského
kraje jsme se pro případné
poskytnutí
dotace
stali
náhradníky.
Třetí poslední část opravy
střechy proběhla v letošním roce,
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tedy v roce 2021. Zhotovitelem byla vybrána opět společnost KOUTNÝ GROUP
s.r.o. Plzeň. Hodnota díla v letošním roce činila 1.668.080,92 Kč. Ministerstvo
kultury nám přiznalo dotaci z havarijního fondu ve výši 500.000,- Kč a
v letošním roce i Krajský úřad Plzeňského kraje se finančně podílel a to částkou
200.000,- Kč.
Nyní lze konstatovat, že veškeré práce na střešním plášti jsou včetně
potřebných výsprav a výměn krovů hotovy. Dokončena je i výměna střešní
krytiny, je zajištěno větrání prostřednictvím tzv. volských ok a je
i nainstalována původní sanktusové věžička. Bylo provedeno i celkové vyčištění
náspů mezi stropními trámy.
Celkové finanční vyjádření:
Hodnota díla dle skutečnosti:
Získané dotační prostředky:

3.919.104,78 Kč
1.433.000,- Kč

A teď ještě trochu historie budovy č. p. 6
Na místě, kde stojí tento dům č. p. 6
v Husově ulici, nechal opat kladrubského
kláštera Josef Wron, jakožto představitel
tehdejší vrchnosti města Kladrub, postavit
v roce 1566 městský špitál, čili chudobinec.
Tehdy totiž zjistil, že v Kladrubech žije
„… množství chudých potřebných lidí
obojího
pohlaví,
na letech
sešlých
a opatření v bytu i živnosti potřebných,
nemajících se kde pro nevystavění špitále
přivinouti“. Ve špitále nacházelo svůj domov
6 nejchudších starých obyvatelů města,
z nichž každý dostával od magistrátu příděl dřeva na topení, nuznou peněžní
částku na živobytí či ošacení a před Vánocemi od místních mlynářů něco chleba
nebo mouky na přilepšenou. Někteří majitelé selských dvorů také občas něco
přidali nebo přislíbili.
Budova původního špitálu byla postavena v gotickém slohu a její součástí
byla i kaple sv. Anny. Po velkém požáru města v roce 1711 se stala
nepouživatelnou a dočasně byl špitál umístěn zřejmě v přístavku vedle tehdejší
radnice na náměstí, asi 7 metrů od vchodu do kostela. Oltář ze špitální kaple
byl potom přenesen do kostela sv. Jakuba, avšak to se stalo až teprve po opravě
vyhořelého kostela v roce 1779. V roce 1835 byla na místě původního špitálu
dokončena nynější budova č. p. 6, kterou postavil kladrubský stavitel Michael
Mrasek v pozdně barokním slohu s valbovou střechou a věžičkou. Při největším
požáru města v roce 1843 zůstala jako zázrakem zachována, ohořely jen dveře
a okenní rámy.
Jako špitál sloužilo toto zařízení až do konce druhé světové války. Poté
začala budova chátrat. Ve druhé polovině padesátých let minulého století byla
budova bývalého špitálu opravena. Věžička na střeše, už značně poškozená,
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byla v roce 1958 snesena a budovu začala využívat při nedostatku učebních
prostor místní škola k vyučování. Byly zde umístěny dvě učebny nižšího stupně
školy, jedna v bývalé kapli v přízemí a druhá v patře. Později sem byla
přestěhována také obecní knihovna a umístění tu našly i hudební škola,
fotokomora, cvičná školní kuchyně i klubovny pro mládež.
Po roce 1989 zde obecní úřad zřídil ubytovnu pro pracovníky stavby dálnice
D5 a po jejím dokončení v roce 1997 i pro místní obyvatele, kteří neměli svůj
vlastní byt. Po nějakou dobu tu měla svou expozituru i Česká pojišťovna
a později sem byla umístěna i sportovní posilovna. Od roku 2007 se několik let
nacházelo v přízemí, v jižním traktu Turistické a environmentální informační
středisko.
Hana Floriánová

Termíny svozů směsného komunálního odpadu - rok 2022
Měsíc

1x týdně

1x za 14 dní

1x za měsíc

každou týden

sudý týden

poslední středa
v měsíci

Leden

5

12

19

26

12

26

26

Únor

2

9

16

23

9

23

23

9

16

23

30

9

23

30

Duben

6

13

20

27

6

20

27

Květen

4

11

18

25

4

18

25

8

15

22

29

15

29

29

6

13

20

27

13

27

27

10

17

24

31

10

24

31

Září

7

14

21

28

7

21

28

Říjen

5

12

19

26

5

19

26

9

16

23

30

16

30

30

7

14

21

28

14

28

28

Březen

Červen

2

1

Červenec
Srpen

Listopad
Prosinec
Upozornění:

3

2

1

2

- den výsypu STŘEDA
- nádoba musí být v den výsypu přistavena v 6:00 hodin
Václava Tichá
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Základní škola informuje:
Střípky ze ZŠ
Školní rok 2021/22 byl tradičně zahájen přivítáním prvňáčků před základní
školou za účasti žáků ostatních ročníků, učitelů a rodičů. Z předpokládaného
vyššího počtu žáků prvního ročníku nakonec vznikly dvě první třídy - 1.A
(15 žáků) a 1.B (13 žáků), což je pro získávání základů vzdělávání ideální stav.
Pro začátek školního roku byly MZČR nařízeny testovací dny (od 1.9
do 9.9.2021) antigenními testy pro žáky i zaměstnance školy. Vše dopadlo
dobře a výuka mohla s určitými omezeními (hygiena, stravování) začít.
Hned 2. září začali deváťáci školní rok výletem do Plzně, kde se zúčastnili
„únikové hry“ (ESC Room).
13.-15.9. jeli šesťáci na seznamovací pobyt do Michalových Hor.
22.-25.10. si šestá třída vyzkoušela práci se dřevem na víkendovém pobytu
v Michalových Horách s ubytováním na krásně zrekonstruované faře. Celá akce
byla zabezpečena a financována zájmovým sdružením Liga lesní moudrosti
z Prahy.
Od 15.11. se vždy v pondělí opět začalo testovat antigenními testy. Několik
tříd si prošlo týdenní karanténou, pozitivní testy jsou dosud spíše v řádech
jednotek a většina žáků tak může nadále docházet do školy.
25.11. se konal okresní turnaj mladších žáků ve florbalu v Tachově – více
v článku.
26.-28.11. se uskutečnil další víkendový pobyt (8. třída), který byl tentokrát
zaměřen na ukázky a výuku kovářského řemesla. Celá akce proběhla opět
v režii Ligy lesní moudrosti z Prahy.
29.11. - Tento den byl věnován „Vánočním dílničkám“, kdy žáci společně
s učiteli vyráběli vánoční dekorace. Ty pak následně prodávali v sobotu 4.12.
na školním dvoře (z důvodu zrušení Mikulášských trhů). Výtěžek z prodeje bude
stejně jako v minulých letech věnován na podporu vzdělání „naší“ keňské dívky
Muthiny.
15.12. - Po dlouhé době nám byla umožněna návštěva divadla Alfa v Plzni.
Šňůru představení (doufejme) začali sedmáci, kteří navštívili představení
„Pravdu má každý svou“.
22.12. bychom měli ukončit školní docházku v tomto kalendářním roce,
zazpívat si koledy u vánočního stromečku a rozloučit se před prázdninami se
spolužáky. Doufejme, že tomu tak bude a žádná další nařízení nám nezkazí
příjemné prožití období Vánoc. I v dnešní „přetechnizované“ době má zdravý
selský rozum tu nejvyšší hodnotu – na to bychom neměli zapomínat.
Přejeme všem krásné Vánoce a zejména pevné zdraví do nového roku.
Pavel Nový
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Okresní turnaj ve florbalu mladších žáků (6.–7. třída) - Tachov, 25.11.2021
Turnaje se zúčastnilo 5 družstev – ZŠ Zárečná Tachov, ZŠ Hornická Tachov,
ZŠ Planá, ZŠ Bezdružice, ZŠ Kladruby
Po prohraných zápasech s týmy tachovských škol
jsme
remízovali
s
Planou
a
Bezdružicemi
a v konečném pořadí se umístili na 4. místě.
Kluci zaslouží pochvalu za velkou bojovnost
a za předvedenou hru. Vzhledem k tomu, že náš
tým byl jednoznačně nejmladší, je to příslib
do dalších let.
V sestavě ZŠ Kladruby hráli:
J. Janeček, J. Bouda, T. Vydra, M. Steiner,
M. Andrš, J. Weigl, M. Horák, A. Míkovec,
T. Stahl, M. Kajer
Branky: M. Steiner (3), T. Vydra (1)
Pavel Nový
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Mateřská škola informuje:
Adventní čas u Sluníček, Koťat, Broučků a Berušek
Děti z MŠ Kladruby se už nemohou dočkat příchodu Ježíška. Adventní čas si
spolu s p. učitelkami zpříjemnily tvořením ozdobiček, přáníček, pečením
čertovských sušenek a také zdobením vánočních stromečků. Sluníčka spolu
s Koťaty, Broučky a Beruškami ozdobily na zahradě MŠ hned dva vánoční
stromečky. Jeden je laděný do stříbrna a druhý do červeno-zlaté barvy.
Všechny děti pilně zdobily a také nacvičovaly pásmo vánočních koled,
taneček a báseň pro rodiče. Když jsme vše pilně nazkoušeli, proběhla generálka
a program se mohl natočit pro rodiče. Vystoupení dětí mohli rodiče zhlédnout
na webových stránkách MŠ. Děti se opravdu snažily a my věříme, že si užijí
krásné Vánoce plné překvapení.
Všem přejeme Vánoce plné pohody a šťastný nový rok 2022.
Petra Kertysová, Šárka Ježová

Školka na výstavě perníčků
V jednom z nejkrásnějších období roku, v době adventu, uspořádalo místní
Regionální muzeum výstavu perníčků, kterou s velkým zájmem navštívily i děti
naší mateřské školy. Ve vánočně vyzdobených prostorech lákala děti hlavně
vůně bohatě zdobených perníků. Vedle krásných tradičních adventních věnců
a chaloupek mohly děti obdivovat také netradiční perníkové ozdoby v podobě
autíček, velkých svítících hvězd apod.
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Muzeem se mimo jiné linula
i vůně
vánočních
stromků
ozdobených jablíčky, ozdobami
ze slámy, ořechů nebo například
včelího
vosku
či
dřevěných
koleček.
Velmi děkujeme pořadatelům
za milé
vánoční
pohlazení,
načerpání
inspirace
a neopakovatelný zážitek nejen
pro děti, ale i dospělé.
Do dalšího roku přejeme všem
hodně zdraví a pohody.
Zuzana Křížová
Mikulášská nadílka ve školce
V pátek 3. prosince přišla do školky návštěva z jiného světa. Mikuláš,
čert i anděl navštívili třídu Sluníček, Koťat i Berušek a Broučků. Děti byly
všude nachystané, uměly básničky i písničky. Zatančily si s nimi i čertovský
taneček…
Jenže někdy to nestačilo, protože v Knize hříchů měl někdo delší zápis.
Ale po osobním rozhovoru s Mikulášem všechno dobře dopadlo a anděl mohl
nadělovat dárečky, ovoce, malé dobroty i perníčky. Ty, jako každý rok,
pro anděla přichystali kladrubští včelaři s přáteli. S návštěvou jsme se
ve třídách vyfotili a poděkovali za návštěvu.
Děkujeme i včelařům za perníčky, které dětem moc chutnaly. Tak zase
za rok.
Marcela Jandíková, Eva Pomyjová
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ZUŠ informuje
První adventní neděli zpříjemnili žáci kladrubské ZUŠ zpěvem a hrou
tradičních vánočních koled u rozsvíceného stromečku. Akce se uskutečnila
v omezeném režimu vzhledem k stávajícím protiepidemickým opatřením.
Ale všichni jsme byli rádi, že jsme si mohli společně zahrát a zazpívat, když už
jsme nácviku věnovali tolik času. K Vánocům koledy patří a je dobře, že je děti
umí zahrát i zazpívat a v hudební škole se tak snažíme udržovat naše české
tradice.
Také tradiční zpívání koled s Českým rozhlasem letos proběhlo v omezeném
režimu. V hudební škole jsme si před tím společně zahráli a zazpívali koledy.
Večer pak online u rádia spolu s rodiči si všichni zazpívali „Nesem vám noviny“
a „Narodil se Kristus Pán“.
Ostatní vánoční koncerty ZUŠ byly letos bohužel zrušeny. Doufáme, že příští
rok to bude lepší a budeme se spolu zase setkávat na našich hudebních akcích.
Stanislava Šmahelová

TJ Sokol Kladruby informuje:
Oddíl volejbalu mládeže informuje
V neděli 17. října se naše nejmladší dívky zúčastnily 1. kola barevného
minivolejbalu v Plzni. Kategorii
jsme pro ně zvolili červenou.
Jedná se prstovou formu volejbalu
hranou ve dvou hráčích na hřišti
o velikosti 4,5 x 9 metrů.
Děvčata
nastoupila
do
hry
odhodlaně a s takovou energií,
až to
bylo
trochu
na škodu.
V základní skupině neuhrály ani
jednu výhru. Zklidnit se jim
podařilo až v závěrečném zápase,
kdy porazily tým z Klatov. Nadšení
bylo
každopádně
veliké
a zkušenost k nezaplacení.
Dominika Lehečková, Klára Kalabusová
Další kola volejbalu byla bohužel kvůli covidu zrušená. Trénujeme ale dál
a doufáme, že se zjara soutěže zase rozjedou.
Jitka Kuršová, trenérka mládeže
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Novoroční přání
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám jménem Sokola popřál krásný nový
rok. Hodně zdraví, štěstí, pohody a soustu sportovních zážitků bez omezení.
Jiří Kurš, předseda TJ Sokol Kladruby

SSK Kladruby informuje
V letošním roce se nám po dlouhých přípravách podařilo rozjet střelecký
kroužek dětí. Cesta to byla poměrně dlouhá a trnitá, zejména po stránce
legislativní. Ze strany Českého střeleckého svazu z.s. je vyvíjen tlak na nábor
nových členů z řad mládeže a dětí, ale v případě žádosti o pomoc, nebo radu,
bohužel člověku pomocná ruka podána není.
Další problém, se kterým jsme se potýkali, byl nedostatek zbraní a s tím
související nedostatek finančních prostředků. Po posledním ročníku memoriálu
Vojty Šrámka nám zůstala jedna jediná funkční vzduchovka. Podařilo se nám
dvě zbývající opravit, nějaké zapůjčit a dvě nové dokoupit.
V současné době kroužek navštěvuje 7 dětí, je určen pro děti
od 2. do 5. třídy. Podmínkou přijetí je samostatnost, schopnost svépomocí si
natáhnout vzduchovku a spočítat zásahy v terči.
V příštím školním roce bychom rádi, pokud se najde volný termín
v tělocvičně, rozšířili kroužek o starší děti, tedy od 6. do 8. třídy.
Závěrem bych velice rád poděkoval SDH Kladruby, jmenovitě panu Martinu
Větrovcovi za technickou výpomoc a ZŠ Kladruby, zastoupené panem Pavlem
Novým, za skvělý přístup a pomoc s řešením zázemí. Pánové, děkuji.
Radek Kuvík, předseda SSK Kladruby

Regionální muzeum Kladrubska informuje:
V recepci RMK


je v prodeji kalendář Kladruby 2022 za cenu 210,- Kč



můžete zakoupit červené i bílé víno se znakem města Kladruby



v celém muzeu můžete navštívit výstavu vašich perníčků až do 6.1.2022



v sále muzea můžete navštívit výstavu Svět kolem nás malíře Františka Rady
Kateřina Hlinková
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Kladrubské lesy informují
Letošní rok utekl jako voda a zanedlouho vstoupíme do roku nového, a proto
se sluší udělat rekapitulaci.
Snižování nákladů se vyplatilo a hospodaření firmy se již stabilně pohybuje
v kladných hodnotách, což je důkaz toho, že i v letošním roce jsme
kladrubským lesům věnovali důslednou péči, kterou si zaslouží.
Statistiky za rok 2021:
 zalesněno: 8,39 ha (z toho 5,63 ha holin) – zasázeno 69.750 ks sazenic
 oploceno: 3,3 km pletiva či dřevěných oplocenek
 ožnuto: 25 ha
 natřeno proti okusu zvěří: 24 ha
 těžba: 4.746 m3 (z toho 2.765 m3 kůrovcového dřeva)
Do prodejny, kterou jsme v červenci přesunuli na náměstí, se lidé rádi
vracejí, což nám dělá velkou radost. Spoustu z vás využívá možnost objednání
zboží na přání. Nově máme v sortimentu i malířské potřeby, barvy a laky.
Závěrem chceme poděkovat všem dohodářům, živnostníkům i firmám
za pečlivou práci, kterou odvádíte pro naše lesy.
Na závěr přejeme do nového roku jen to nejlepší a pevné zdraví!
Josef Burian, lesní odborný hospodář
Matěj Havránek, jednatel

Hasičské okénko

Vážení spoluobčané,
v sobotu 23. října se uskutečnila Železná sobota, při které jsme sběrem železa
z Kladrub a přilehlých obcí naplnili celou korbu nákladního vozidla. Dále se
v sobotu 11.12.2021 pořádala řádná valná hromada, na které jsme shrnuli
aktivitu SDH Kladruby za rok 2020, 2021 a schválili plán činnosti sboru na rok
2022.
Bude-li to možné, dne 29.1.2022, se bude konat hasičský ples v kulturním
domě v Kladrubech U Koruny. Možnost realizace této akce se bude samozřejmě
odvíjet od aktuálních koronavirových opatření v lednu 2022.
Výjezdy zásahové jednotky za poslední období:
1.11.2021 - Ostrov u Stříbra, planý poplach - požár objektu
11.11.2021 - Prostiboř, požár hrabanky v lese
18.11.2021 - Kladruby, technická pomoc v restauraci U Koruny
11.12.2021 - Benešovice, požár kontejneru
Závěrem vám přejeme příjemné prožití vánočních svátků a jen to nejlepší
do nového roku!
Martin Leitl
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Včelařské okénko
Vážení spoluobčané,
v současné době, kdy se opět bohužel epidemiologická situace zhoršila, nelze
spolkovou činnost vykonávat bez omezení. Ačkoliv jsme si na tuto skutečnost
již poměrně zvykli a používáme ke komunikaci zejména internet, stále slýchám
od našich členů stesky na to, že není možné se jednoduše sejít, popovídat si
a vyměnit si svoje poznatky po skončení sezóny s ostatními. Tak, jak se to
dělalo odedávna a jak je to vlastně smyslem spolkové činnosti. Nelze nyní
bohužel jinak, pravidla vydávaná státními orgány nemůžeme obcházet
a nezbývá tedy než čekat, jestli se situace v dohledné budoucnosti změní
k normálu. Kéž by tomu tak bylo!
Naši členové dokončili v současné době velký úkol, tj. trojnásobné ošetření
včelstev proti varoáze a nyní včelky potřebují klid na to, aby přečkaly nástrahy
zimy a případné větší mrazy. Ale pokud je včelstvo zdravé a včelař ho řádně
zásobil cukrem, určitě zimu přežije a na jaře opět půjde, jak se říká, do rozvoje.
Jak jsem avizoval v minulém čísle, chtěli jsme opět potěšit děti v mateřských
školkách v Kladrubech a Kostelci medovými perníčky, tentokrát u příležitosti
Mikuláše. Chtěl bych poděkovat I. Dejlové, M. Junkové, E. Pomyjové,
P. Kovaříkové a A. Medové za jejich ochotu napéct, cukrem ozdobit a zabalit
medové Mikuláše a čerty pro děti v obou školkách. Ohlasy z obou míst byly
velmi kladné a jsme rádi, že se dětem líbily a určitě také chutnaly. Jako
poděkování za podporu včelařské organizace jsme tyto balíčky připravili
a předali i pracovnicím a funkcionářům na obou obecních úřadech.
V lednu by se měl podle plánu konat po roční
pauze také náš včelařský ples, ale vzhledem
k výše zmíněné situaci zvažujeme, zda se vůbec
při současné nejistotě do přípravy plesu pustit.
Rozhodnout se budeme muset nejpozději
do Vánoc, takže zatím tato otázka zůstává
otevřená.
A protože jde o poslední příspěvek v letošním
roce, chtěl bych vám všem popřát hezké a klidné
prožití vánočních svátků, dobrý vstup do nového
roku a především pevné zdraví, které je nade vše.
Našim členům pak ještě přeji radost ze včelaření
a hodně dobrého medu. A úplně na závěr
děkuji obecním úřadům Kladrub, Kostelce,
Skapců a Prostiboře za jejich finanční podporu
v letošním roce, která byla zcela využita
pro činnost našich mladých včelaříků.
František Med
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Slovo opozice
Vážení spoluobčané,
rok 2021 pozvolna končí a bohužel se nestal rokem, kdy se vše vrátí
do normálu, jak jsme si na jeho začátku všichni toužebně přáli. Nyní je jasné,
že s nemocí Covid-19 se budeme muset naučit žít.
Poslední jednání zastupitelstva mělo na pořadu, jako každoročně,
schvalování rozpočtu a plánu rozvoje města. V letošním roce opoziční
zastupitelé plán rozvoje a rozpočet nepodpořili. Ten, kdo si jej přečte, jistě
pochopí proč. Plán rozvoje a rozpočet není, podobně jako loni i předloni, vůbec
reálný, nikdy nebude uskutečněn a absolutně nereflektuje současnou
ekonomickou situaci. Jeho tvůrci jej spíše pojali spíše jako předvolební leták
plný slibů.
Rozpočtem se před jednáním zastupitelstva podrobně zabýval finanční
výbor, který by měl v tomto případě působit jako odborný poradní orgán
zastupitelstva. Ten nedoporučil rozpočet v této podobě schválit. Především
kriticky zhodnotil plán rozvoje z těchto důvodů: „V této nejisté době, kdy
rekordně rostou ceny stavebních materiálů, energií a dalších služeb, je víc než
kdy jindy potřeba velké investiční akce promyslet… Byť je řada velkých
investičních akcí podmíněna dotací, zdá se schodek přesahující 32 milionů jako
příliš vysoký.“ Tento názor je reálný a v dané situaci jediný správný, takže jsme
doufali, že bude přijato rozpočtové provizorium a na rozpočtu se bude opravdu
důkladně pracovat.
Bohužel při projednávání rozpočtu v zastupitelstvu došlo ke změně názoru
části finančního výboru, kdy hlasování proběhlo v duchu „musíme to jednotně
schválit za každou cenu“.
Podle našeho názoru by se v této době měly provádět pouze investice
do strategických oblastí (třeba školství), skutečného rozvoje obce (důležité
komunikace či rozšíření obce) či úspor energií. O tom, že současné vedení
města rezignovalo na myšlenku zajistit pro město nějaké dlouhodobé stabilní
příjmy (např. rozvoj Kladrubských lesů, využití pilnice apod.), které by
nahradilo alespoň částečně výpadek příjmů, které zajišťovala skládky, jsme již
hovořili.
Rozpočet je podle našeho názoru špatný jako celek, ale některé finanční
položky a především investiční akce jsou nejen nepromyšlené, ale i v této době
zbytečné. Otázek kolem plánu rozvoje a rozpočtu je spousta, uvedu jen některé:
- Oprava střechy ve školní tělocvičně je slibována již několik let, stále
za stejnou částku a i letos starostka města předvídá, že stejně
uskutečněná nebude, protože není jisté, že se sežene firma.
- Není příliš velkorysé investovat do restaurace v Brodu více než 4
miliony korun?
- Opravdu je reálné, že se opraví Zahradní ulice včetně nového
veřejného osvětlení a povrchů, když ještě není hotová ani
projektová dokumentace na veřejné osvětlení (další z opakujících se
akcí)?
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- Pořízení radarů za 750 tis. Kč (loni měly být ještě za 1, 5 mil)
bez zjištění, zda je vůbec možné je instalovat také, nesvědčí o řádné
přípravě plánu rozvoje
- Výsadba zeleně v lokalitě Kladruby-západ za 1.200 tis bez dotace
ve chvíli, kdy ještě není dostavěno? O tom, že byl vyhozen projekt,
který byl připraven a zajistil by zelený pás kolem této lokality jsme
již také hovořili.
- Není nehospodárné dělat úpravu cesty v Milevě k jednomu domu,
když zde máme obecní nemovitost na návsi a ta chátrá?
- Částka 566 tisíc pro hasiče, když se nejedná o nutné vybavení, je také
hodně diskutabilní, obzvláště když se má nakupovat například
pračka a sušička (nebylo by lepší koupit ji do domu s pečovatelskou
službou?).
Útěchou nám může být fakt, že jako v přechozích letech se většina akcí
vůbec nezahájí a zůstanou jen na papíře. Nemyslím si však, že rozpočet a plán
rozvoje by měl sloužit jen k tomu, aby si současné vedení města zavázalo
některé zájmové skupiny či lokality, ale měl by být podkladem pro skutečný
rozvoj města tak, aby se zde jeho obyvatelům dobře žilo a nemuseli se bát,
že v následujících letech nebude na jeho rozvoj, protože příjmy města
ze státního rozpočtu klesnou, energie budou vysoké, a to vše jen pro to,
že někdo bezmyšlenkovitě utrácel.
Vážení spoluobčané, dámy a pánové, milé děti. Ráda bych Vám nejen
za sebe, ale i za všechny opoziční zastupitele popřála šťastné a klidné Vánoce
a do nového roku jen to dobré. Ať je příští rok bez Covidu a dalších nemocí.
Svatava Štěrbová
opoziční zastupitelka

40

HISTORIE

6/2021

HISTORIE
Vánoce našich předků
Nejkrásnější svátky v roce slavili naši předkové před třemi či čtyřmi sty lety
trochu jinak, než my. Že si nezdobili vánoční stromek, a že si tedy nedávali pod
něj ani dárky, je všeobecně známo. To však neznamená, že by se o Vánocích
vzájemně neobdarovávali nebo nepřipravovali štědrovečerní hostinu. Ta byla,
pravda, trochu jiná, než jsme zvyklí dnes, ale i v nejchudších rodinách si
na tento slavný den dopřáli to nejlepší, co bylo v jejich možnostech. Vánocům
předcházely tak zvané suché dny. Byly to tři dny, středa, pátek a sobota po třetí
neděli adventní, v nichž se musel dodržovat velice přísný půst (tyto suché dny
bývaly čtyřikrát do roka). Tím více se všichni dospělí i děti těšili
na štědrovečerní hostinu.
Už po svatém Martinu chodil po domech obecní sluha a vybíral od každého
kladrubského souseda dva malé groše tak řečeného praeciales, což byla vlastně
hlavní součást jeho mzdy. Na Štědrý večer pak sluha procházel s rozžatou
lucernou setmělými a svátečně naladěnými ulicemi města, aby svítil obecnímu
pastejři, jenž troubením na roh oznamoval všem radostnou novinu, že se
narodil Spasitel. Když dospělí po Štědrovečerní večeři uložili ke spánku své
ratolesti, odebrali se na půlnoční do kostela.
Na Štěpána chodili koledníci. Koledovat nechodily jen děti, ale mezi
koledníky se znova objevuje postava obecního sluhy, učitelů i obyvatelů
kladrubské pastoušky. Sluhovi totiž náležela radnicí určená koleda ve výši
1 malého groše z každého domu. V Kladrubech bývalo zvykem, že chodil
koledovat i pan farář a dával při tom „osobně svaté požehnání jednomu
každému domu ve městě“, jak uvádí jeden zápis ve starých městských knihách.
Co nestačil obejít na svatého Štěpána, obešel pak na den svatých Tří králů.
Ne ve všech rodinách však mohl obdržet výslužku v penězích či naturáliích
hodnou jeho postavení, a tak se někteří hospodáři po nějaké době začali obávat,
aby snad se důstojný pán neurazil, když od nich nedostane to, co mu mohli dát
třeba vedle u sousedů.
Této situace si byli vědomi i páni konšelé na kladrubské radnici. A tak se
tedy v roce 1602 sešli za řízení primase Jakuba Laziuse „v plnosti rady“
a k jednání přizvali také tehdejšího faráře, ctihodného kněze Řehoře Mičana.
Po projednání celé situace se vzájemně dohodli a podepsali smlouvu platnou
i pro jeho další nástupce v této funkci. Ta zaručovala panu faráři, pokud bude
i nadále „ráčiti osobně jednomu každému domu svaté požehnání udělovati“,
že mu bude z obecní pokladny za to vyplácena částka ve výši 25 kop grošů a 50
krejcarů. Později byla tato dávka upravena na 18 zlatých a k tomu dvě várky
piva z městského pivovaru. Bylo tím tak vyřešeno pro pana faráře ne dosti
důstojné koledování, připomínající spíše žebrání. Smlouva byla zapsána
do knih kostelních i městských. Ale i potom nosili panu faráři koledu jeho
farníci sami na faru. Zahrnuli ho vánočkami, jablky, ořechy, křížalami, vajíčky
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a dalšími naturáliemi. To ovšem byla jen malá část desátků, které mu během
celého roku náležely. Také rektor, tedy ředitel školy, měl na svátek svatého
Štěpána právo koledy od každého sedláka 3 vejce a od každého chalupníka
3 groše, a to i v okolních obcích. Na den svatého Štěpána obědvali oba kantoři
městské školy u farní tabule, kostelník jedl ve farní kuchyni.
Chudým v kladrubském špitále se rozdávalo tzv. špande. Byla to mouka, chléb
nebo peníze z darů či nadací bohatých měšťanů a kladrubských mlynářů.
Nad správným rozdělováním těchto darů bděli dva úředníci „ke špitálu určení",
tedy dva konšelé jmenovaní purkmistrem na celý rok. Chudákům ze špitálu
byla před Vánoci dopřána jednou za rok také řádná koupel. I k tomu sloužily
peníze odkázané měšťany v jejich kšaftech čili posledních vůlích, kde uváděli
částky, za něž se měla před Vánocemi chudým „lázeň topiti“. Svátky rychle
utekly, po nich přišly zase prací naplněné všední dny a lidem nezbylo, než se
těšit na příští Vánoce za rok.

Jiří Čechura

Vzpomínky na moje dětské mikulášské a vánoční příhody
Těšil jsem se už odmalička, jako každé dítě, na Mikuláše, stejně tak
i na Vánoce a především na Štědrý večer. Jednou, bylo to na Mikuláše, když
mně byly čtyři roky, jsme večer stále marně čekali na jeho návštěvu. Mikuláš se
vždycky ozýval už na dvoře hlasitým zvoněním a čerti svým obvyklým „Hudry,
hudry, hudry...“. Když dlouho nešli, maminka se domnívala, že už nepřijdou
a dala mě spát. Ale najednou zazvonění a do místnosti se hrne Mikuláš
s andělem a čertem. Já jsem se rychle vytrhl z usínání, to už čert brblal svoje
strašidelné zvuky a Mikuláš se ptal, zda jsem byl hodný a jestli prý umím
nějakou básničku. Což o to, já měl tu mikulášskou modlitbičku dokonale
naučenou, ale to leknutí mne úplně vyvedlo z míry tak, že jsem na posteli
poklekl a jen zarecitoval: „Andělíčku, můj strážníčku … já ... já ... já už to dál
neumím.“ V tom leknutí jsem docela zapomněl její další pokračování. Všichni se
tomu smáli, ale Mikuláš řekl, že to stačí a dal mi dáreček. Dlouho mi to pak
doma připomínali a všichni jsme se tomu už jen smáli.
Lépe dopadlo o rok později jiné mé vystoupení, s básničkou na předvánoční
besídce. To mi nebylo ještě ani šest let, ale příští rok po prázdninách jsem měl
jít do školy. Já jsem tehdy uměl už přečíst i některá slova nebo i krátké věty.
Pan řídící učitel Honomichl připravoval, stejně jako každým rokem, dětskou
besídku v sále hostince U Šnajdrů neboli, jak se říkalo častěji, U Šenkýřů.
Po domluvě s našimi mě také zařadil mezi účinkující, i když jsem ještě do školy
nechodil. Tentokrát jsem uměl svou krátkou básničku perfektně:
„Já jsem synek, jako mřínek, radost ze mne má tatínek, i má drahá matička.
Rád jim čítám, rád počítám, čilý jsem jak rybička.“

42

HISTORIE

6/2021

Nastal „den pravdy“. U Šenkýřů plný sál rodičů i dalších zvědavců a já jsem
byl předán na jeviště za oponu. Tam probíhalo velké hemžení a převlékání
některých aktérů. Já už jsem se nemohl dočkat, tak nepozorovaně jsem
proklouzl prostředkem opony před ní. Všechno poté v sále ztichlo, protože se
domnívali, že už to začalo. A já spustil svoje: „ Já jsem synek, jako…“, ale vtom
mne někdo vtáhl dovnitř za oponu a pan „řidicí“ mě potichu napomínal:
„To ještě nemůžeš, až na tebe přijde řada!“ Ale přesto mi sál spontánně
zatleskal a já měl z toho radost. Za chvíli už jsem se ukláněl a recitoval znova,
tentokrát už podle určeného pořadí. Velký potlesk měla i jedna z malých dívek,
moje budoucí spolužačka, s veselou říkankou:
„Až já budu velká, bude ze mne selka. Přijďte k nám, přijďte k nám, dám vám
krajáč mléka.“
Pak se jakoby na chvíli schválně zarazila a pokračovala:
„Kyselého nemám, sladkého vám nedám. Jděte pryč, jděte pryč, já vás ani
neznám!“
Držela velký hliněný hrnec, „krajáč“, s nímž dělala všelijaké posuňky a různě
se při tom tvářila. Já si to vybavuji jen matně, ale tu říkanku jsem pak často
slýchal i ve škole.
Později, už za války jako desetiletý, jsem na sv. Mikuláše s kamarády sám
chodil v maskách, ovšem dostal jsem roli čerta, která mně moc neseděla. Raději
jsem nikoho moc nevyplácel, protože jsem měl strach, že by mně to ti silnější
později oplatili i s úroky. Pamatuji si, jak vítr, který ten večer hodně foukal,
shodil našemu Mikulášovi jeho čepici a pocuchal jeho vousy. Pak jsme ji půl
hodiny hledali a už jsme ani dále nechodili, protože byla celá mokrá od tajícího
sněhu.
Pan řídící učitel místní školy, Josef Honomichl, byl také jednatelem místní
pobočky spořitelního družstva Kampelička, které mělo pronajatou jednu
místnost v hostinci U Houdků, kterému se říkalo V Putyce. Dostal jsem od pana
řídícího, tedy od Kampeličky, zapůjčenou kovovou pokladničku s držátkem,
stříbrně se lesknoucí, s vytečkovanými rytinkami různých mincí, včeliček (to byl
znak Kampeličky), hrajících si dětí a jiných obrázků. Tam jsem střádal své
desetníky, dvacetníky i padesátihaléře, celá jednokoruna byla vzácností. Vždy
jsme během roku zašli několikrát s tatínkem do Kampeličky, pan „řidicí“
pokladničku odemkl klíčkem, uschovaným v jeho úřadovně, vysypal všechny ty
drobňásky a spočítal. Bývalo to většinou něco kolem šesti až i osmi korun.
Pak mi konečnou sumu připsal do mé vkladní knížky. Nejdůležitější návštěva
Kampeličky se uskutečnila vždy ke konci roku, právě před Vánocemi, kdy k mé
našetřené sumě přibyly i úroky, které činily většinou něco kolem jedné nebo
dvou korun. To byl obřad, který jsem si vždy užíval a těšil se na něj. Dnes mohu
říci, že to byla velice pěkná výchovná akce pro mladé střadatele.
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Jak už jsem se zmínil, uměl jsem na svůj věk obstojně přečíst krátká slova
i věty už před nástupem do školy. Na školu a první třídu jsem se proto velice
těšil. S tatínkem jsem už jako malý kluk chodíval občas v neděli do kostela.
Bylo to dost daleko, nějaké tři nebo čtyři kilometry. V zimě, před Vánocemi,
jsme se často museli brodit vysokou vrstvou sněhu, neprošlapanou cestou.
Při zpáteční cestě jsme potkávali hodně lidí a tatínek mně pořád připomínal,
že mám pozdravit. To ano, zdravil jsem, dokonce velmi hlasitě, až jsem pozdrav
„Dobrý den!“ někdy vykřikoval, abych byl určitě slyšen a snad i oním
pozdraveným za to pochválen. Jenže zdravil jsem jen toho, koho jsem chtěl.
Především už zmíněného pana řídícího Honomichla, kterého jsem dobře znal
a na otázku, čím chci být, jsem odpovídal vždy, že „panem řidicím“. Také jsem
nikdy nezapomněl pozdravit mlynáře pana Ferdinanda Fröhlicha, asi proto,
že jsem byl párkrát s tatínkem u něho ve mlýně, který mi připomínal zámek
s věžičkami nebo hrad. Ale zdravil jsem především všechny osoby, které měly
na sobě nějakou uniformu, hasiče, Sokoly, četníky, vojáky, bez rozdílu hodnosti
– nevím, proč zrovna je.
Těšil jsem se vždycky na Vánoce, na Štědrý večer. Aby maminka mohla
připravit a ozdobit stromeček, musel jsem ven. To byla chvíle, kdy jsem šel
na procházku s tatínkem, sestra byla malá, tak mohla zůstat doma. Takových
společných chvilek moc během roku nebylo. Procházeli jsme ztemnělou vesnicí,
až na konec k rybníku a zpátky. Později, ve válce, bylo nařízeno povinné
zatemnění, a tak ani těch několik pouličních lamp nesvítilo. Tatínek vyprávěl
většinou o svém mládí a různé příhody z klukovských i školních let, a já
poslouchal. Velice jsem se na tyto chvíle těšil. Stále jsem věřil na Ježíška.
Na jeho zazvonění jsem radostně běžel do pokoje a vybíral svoje dárky
pod stromečkem. Bývaly to především hračky a také nějaké to „oblečení
na sebe“.
Později pak převažovaly knížky, za které jsem byl velice rád a hned ještě večer
jsem začal některou z nich číst. K večeři byl vždycky bramborový salát, snad
trošku chudší, než míváme dnes, vždyť byla válka a všechno bylo na „lístky“.
Také kapra jsme měli jen asi jednou nebo dvakrát, když jsme ho dostali
od převozníka pana Ježka z „Rybárny“. Ta stávala na břehu řeky, kousek
od mlýna, a on převážel lidi i koňská spřežení pramicí na druhý břeh řeky,
dokud tam ještě nebyl postaven most. Kapra nahradil většinou „uzenáč“, tedy
koupený uzený sleď. Ale vánoční cukroví jsme si nikdy neodpustili, to uměla
maminka upéct výborné. Pamatuji se, že jsme sbírali v létě spadané lískové
oříšky, které pak krájela nebo strouhala a do cukroví přidávala. Stejně tak
nesměla chybět ani vánočka. Po večeři jsme čekali na pastýře. Ti přicházeli
k nám až tak kolem desáté hodiny, ale já jsem nikdy nechtěl jít spát, abych je
nepromeškal. Byl to místní krejčí Šimandl, jinak „obecní slouha a obecní
policajt“, který troubil na roh. S ním pak dva další, kteří buď také ještě
na nějaký nástroj hráli nebo zpívali koledu. Samozřejmě, že dostali vánoční
výslužku. Jenže to už bývalo dlouho večer, tak jsem hned potom musel rychle
zalehnout do postele a spát.
Jiří Čechura
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Veselý Halloween s dílničkou
Regionální muzeum Kladrubska se v pátek 29. října proměnilo
ve strašidelný dům a halloweenskou tvořivou dílničku s překvapením. Všechny
děti byly odvážné a strašidelnou temnou stezkou plnou pavouků, netopýrů,
strašidel a děsivých zvuků prošly na jedničku. Poté si mohly vyrobit papírového
pavouka a strašidýlko z ubrousku.
Všech 36 dětí se do jedné dílničky nevešlo, tak se v sále mohly podívat
na pohádku v improvizovaném kině. Hotové výrobky si děti odnesly domů poté,
co navštívily černou sluj zdejšího čaroděje, který vyvážil výrobek sladkou
odměnou v podobě bonbónů a krvavého pařátu z těsta z cukrárny
paní Zdvihalové v Kladrubech.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se na akci podíleli a udělali
tím radost mnoha dětem.
Miroslava Škorvánková
Svět kolem nás
Na první listopadový pátek se v muzeu konala vernisáž výstavy obrazů
místního malíře Františka Rady. Mezi tématy, která vyobrazil, převažovala
krajina Šumavy, pro její krásu a nepřebernou rozmanitost. Ale i Kladruby
autorovi učarovaly a tak si návštěvníci mohli prohlédnout i klášter, či kostel
na náměstí. Zájem veřejnosti byl veliký o čemž svědčila velká účast.
Tuto příjemnou událost obohatili svým klavírním vystoupením žáci ZUŠ Planá
pod vedením paní učitelky Jany Vokaté, kterým moc děkujeme za jejich
nádherný přednes. Panu Františkovi Radovi také děkujeme a přejeme hodně
inspirace při další tvorbě.
Jiří Šmahel
Vzpomínka na staroměstskou popravu
Na tento rok vychází smutné výročí popravy 27 českých pánů
na Staroměstském náměstí roku 1621, proto jsme si tuto událost připomněli
19.11. při komponovaném večeru v muzeu. Zhlédli jsme dokumentární filmy,
prohlédli dobové artefakty a při besedě pohovořili o osudech odsouzených
s Liborem Markem, který nás večerem provázel. Diváky téma zaujalo a tak se
původně ponurá atmosféra posunula k zajímavé debatě. I později po skončení
oficiálního programu se o této významné události diskutovalo dál a návštěvníci
se rozcházeli plni dojmů a podnětů k přemýšlení.
Jiří Šmahel
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Ohlédnutí za Martinskou slavností
„Mami, bude letos Martinská slavnost?“
„No, určitě ano. Už máme vše vymyšleno.“
„Jé, tak to už se moc těším.“
Tento rozhovor proběhl u nás doma na konci října. To se zdálo, že letos bude
vše, jak má být. Přípravy na setkání se svatým Martinem byly v plném proudu.
Pak se ale vše otočilo a virus, který nás už nějakou dobu provází, opět zaútočil
v plné síle. Nechtěli jsme se úplně vzdát, proto jsme se rozhodli na poslední
chvíli upravit průběh Martinské slavnosti.
A tak jste si mohli v sobotu 13. listopadu úderem 17. hodiny poslechnout
z místního rozhlasu příběh o svatém Martinovi. Poté se děti s lucerničkami
vydaly na kladrubské náměstí, kam přijel Martin na svém krásném bílém koni.
Společně se svým doprovodem rozdával dětem martinské rohlíčky.
Bylo obdivuhodné, jak byl koník klidný. Děti si ho mohly bez obav pohladit
nebo se s ním vyfotit. Martin setrval na náměstí až do šesté hodiny. Děti
přicházely po celou tuto dobu a neodradil je ani studený listopadový déšť.
V čase Martinské slavnosti bylo ale v Kladrubech také hodně dětí
v karanténě. Ty si mohly svou lucerničku rozsvítit za oknem a posvítit tak
Martinovi na cestu.
Jsem moc ráda, že Martinská slavnost proběhla alespoň v této podobě
a věřím, že udělala radost i všem příchozím dětem a jejich rodičům. Zároveň
doufám, že příští rok už bude opravdu vše v pořádku a my budeme moct
uplatnit nápady, které jsme měli připraveny pro letošní rok.
Závěrem bych chtěla poděkovat celému přípravnému týmu za čas a energii
vloženou do příprav, městu Kladruby za finanční podporu a také technickou
podporu při nahrávání příběhu o svatém Martinovi, panu Krausovi za ochotu
opět se akce zúčastnit, „Martinovi“ na krásném bílém koni za setkání
v Kladrubech, Jindrovi za rozdávání martinské dobroty a samozřejmě
kladrubským cukrářkám za upečení těchto výborných martinských rohlíčků.
Děkujeme.
Petra Čechurová
Mikulášské trhy
V letošním roce jsme se všichni těšili na Mikulášské trhy s vepřovými hody
s doprovodným programem na náměstí. Bohužel se nemohly uskutečnit
z důvodu nařízení vlády a tak musely proběhnout v netradičním stylu.
Základní škola pilně pracovala se svými žáky na výrobcích, které poté
prodávala na školním dvoře v sobotu 4.12. a v pondělí 6.12.
Na náměstí u prodejny Kladrubských lesů probíhal 4.12. pouze prodej
vánočních stromků, dekorací a jmelí.
Vepřové hody proběhly v Klášterní restauraci Kladruby také v sobotu 4.12.
od 9:00 hodin
Kateřina Hlinková
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Předvánoční čas v Lázu
Už 20. listopadu jsme se v Lázu rozhodli
rozsvítit vánoční stromek. Předcházela mu
dílnička, na které si děti mohly vyrobit ozdoby
a vánoční dekorace. Na samotné rozsvícení jsme
si připravili soutěž o nejlepší štrúdl. Návštěvníci
tak mohli ochutnat 7 domácích jablečných závinů
a poté hlasovat pro svého favorita. Vítězem se
nakonec stala teprve 10 letá Tereza Šůchová se
svým výtvorem posypaným mandlemi.
Mimo ochutnávání si lidé mohli nakoupit
od dětí ručně vyráběné vánoční dekorace
a ozdoby. Na závěr akce jsme společně rozsvítili
vánoční strom, který už tradičně poskytly
Kladrubské lesy.
David Blažek

Vánoce s vůní perníku
Dne 28.11.2021 byla v Regionálním muzeu Kladrubska zahájena výstava
s názvem „Vánoce s vůní perníku“. Na základě výzvy a osobního jednání
vystavuje celkem 17 „perníkářek“ a celkový počet perníčků je neuvěřitelných
300 ks. Vystaveny jsou perníkové chaloupky, adventní věnce, betlémy,
vesničky, stromečky, svítící hvězdy,
závěsy, vánoční ozdoby a v neposlední
řadě úžasné drobné perníčky. Výstavu
doplňují dřevěné formy na vytlačovaný
perník a komentáře o historii pečení
perníků. Další zajímavostí je keramická
expozice ve tvaru perníčků. Vánoční
atmosféru v celém muzeu dotváří devět
ozdobených
stromečků,
papíroví
a březoví andělé, adventní věnce,
dekorace s lampičkami, zvonečky
a rolničkami. Všem, kteří se na výstavě
podílejí
moc
děkuji
za
pomoc
a spolupráci.
Miroslava Škorvánková
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Připravované akce 2022
Leden
1.
1.
9.
6.
29.

1.
1.
1.
1.
1.

od 17:30
od 18:00
od 12:00
od 20:00

Novoroční setkání v kostele na náměstí
Novoroční ohňostroj
Svátek Křtu Páně s obnovou křestních slibů – mše svatá
Tři Králové
Hasičský ples

Únor
5.
6.
26.
26.

2.
2.
2.
2.

od 12:00

Maškarní rej pro děti
5. neděle v mezidobí se svatoblažejským požehnáním
Masopust
Masopustní taškařice

Březen
12. 3.
13. 3.

od 12:00

Mejdan pro ženský
2. neděle postní s křížovou cestou - mše svatá

Duben
17.
18.
22.
30.

4.
4.
4.
4.

od 12:00

Velikonoční koncert CAVALLY
Velikonoční pondělí – mše svatá
Den Země
Stavění máje

Kulturní akce se budou konat na základě platných vládních nařízení.
Veškeré informace o kulturních akcích se dozvíte vždy zde:

www.kladruby.cz

Město Kladruby – oficiální stránky (facebook)
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci lednu a únoru 2021 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
Leden:
Stránský Milan, Brod u Stříbra
Kertysová Petra, Kladruby
Čechura Zdeněk, Kladruby
Blažková Anna, Láz
Havránková Vlasta, Kladruby
Pavlisová Miloslava, Brod u Stříbra
Chaloupka Václav, Kladruby
Pauchová Ladislava, Kladruby
Pospíšil Jaroslav, Kladruby
Heřmanová Andrea, Kladruby

Únor:
Málek Jaroslav, Kladruby
Dolejš Josef, Kladruby
Krýslová Zdeňka, Kladruby
Vachtová Vlasta, Kladruby
Kertys Robert, Kladruby
Rytíř Jiří, Kladruby
Lehečka Radek, Kladruby
Palečková Marta, Pozorka
Šámal Jiří, Kladruby
Janečková Sláva, Milevo
Sigmundová Ludmila, 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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Novoroční
Rok se zas přehoupl, i když se to nezdá,
rozsvítí srdce nám nová, zlatá hvězda?
Vánoční na stromku maličko se třpytí,
to v našich domovech do oken nám svítí.
Nový rok přinese všem určité změny
ve zdraví, ve štěstí v platbách naší měny,
ve vztazích a lásce slunce jistě svítí,
život nám nadělí to nejhezčí kvítí.
Ať žije Nový rok, ať se dobře daří,
nemoci, neštěstí ty ať hvězdy maří,
láska ať překročí všechny prahy v domě
a člověk zeptá se, je tu štěstí pro mě?
Blanka Krýslová

50

VÍTE, ŽE…

6/2021

VÍTE, ŽE…
… jsme opravili lávku na turistické trase, která zároveň slouží i pro koně
na Pony farmě.
… jsme vysadili alej 20 ks stromů, čímž jsme rozdělili velký půdní celek za obcí
Kladruby směrem na Stříbro po levé straně.
... došlo ve spolupráci s Brodskými obyvateli k vysázení ovocné aleje z Brodu
na Výrov.
… vánoční strom na náměstí věnovala firma ARBOLES s.r.o.
… se můžete přijít podívat i letos na betlém instalovaný na Městském úřadě
v Kladrubech.
… jsme doplnili vánoční výzdobu o svítícího anděla na kašně na náměstí
v Kladrubech a nové osvětlení na budově muzea.
… i letos jste společně s námi ozdobili Kladruby na připravených stromečcích,
které jsme rozmístili po městě.
… stromeček před obchodem COOP je ozdoben vašimi ozdobami, které se
zachovali z minulého roku.
… od 1.1. se veškerá agenda ohledně vývozu popelnic vyřizuje na Městském
úřadě v Kladrubech (přihlášení, platby, změny).
… byl zakoupen nový bržděný přívěs za traktůrek pro snazší údržbu obce.
… v prodejně Kladrubských lesů si můžete objednat zboží dle vašeho přání
a novinkou v sortimentu jsou malířské potřeby, barvy a laky.
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