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Víte, že

SLOVO ÚVODEM

Vážení spoluobčané,
když se podíváme z okna, jen těžko se věří datu v kalendáři. Ale je to opravdu
tak, že jsou tu Vánoce, letošní rok končí a my přivítáme rok nový.
Tak, jak to je běžné, na konci roku hodnotíme a bilancujeme rok končící.
Doufám, že pro většinu z Vás to byl rok úspěšný a příjemný. V našem městě se v roce
2011 událo mnoho zajímavého.
Z investičních akcí je třeba zmínit výstavbu a celkovou revitalizaci veřejného
prostranství směrem ke klášteru. Stavba se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. Soudě
podle reakcí občanů, se nám podařilo vybudovat věc prospěšnou a dlouho opomíjenou.
Vzhledem k tomu, že většina z investovaných peněz, celých 92,5 %, je hrazena z dotace,
jedná se i o jednu z nejúspěšnějších akcí v Kladrubech. Bohužel takto štědrým dotacím
z Evropské unie již pomalu odzvonilo, a tak se budeme muset v příštích letech
spolehnout více na vlastní zdroje.

Zastupitelstvo města na svém prosincovém zasedání schválilo plán rozvoje
města a rozpočet na příští rok. S těmito dokumenty se můžete seznámit na následujících
stránkách Zpravodaje. Stále slyšíme, že peněz bude stále méně a všude se musí šetřit.
Propad příjmů ze státního rozpočtu, který tvoří velkou část příjmů obcí, je markantní, ale
město Kladruby má na příští rok naplánováno mnoho investičních akcí.
Vážení spoluobčané, ráda bych Vám popřála klidné, spokojené a štědré Vánoce.
Do příštího roku pak mnoho sil, hodně zdraví, štěstí, lásky a porozumění.
Vzhledem k tomu, že dnešní příspěvek dopisuji v den rozhodování o vyhlášení
státního smutku kvůli úmrtí bývalého prezidenta Václava Havla, myslím, že je dobré si
připomenout a uvědomit si, jak vzácný člověk odešel. Kdyby se každý z nás řídil jeho
myšlenkami a jeho odkazem, svět by byl určitě lepším. Věřme tedy, že pravda a láska
opravdu zvítězí nad lží a nenávistí.
Vaše Svatava Štěrbová

Snažíme se o většině investičních akcí informovat v průběhu celého roku, takže
jen pro připomenutí. Byl odstraněn havarijní stav krovu a vyměněna střešní krytiny na
budově bývalého kina na náměstí, bylo započato s vybudováním chodníku v Brodu, bylo
provedeno osazení nové technologie pro úpravu vody v obci Brod, byla dokončena
úprava návesního rybníku v Lázu, byla zrekonstruována jedna z místních komunikací ve
Vrbici, pokračuje se v rozšiřování veřejného osvětlení, ve školní tělocvičně bylo
instalováno nové osvětlení, byla vyměněna okna na budově městského úřadu a
v obytném domě čp. 36 na náměstí Republiky, byla zateplena fasáda domů čp. 299 a 298
ve Hřbitovní ulici a upraven povrch před hlavními vchody těchto domů. Pokud jsem na
některé akce zapomněla, nevadí, doufám, že nezůstaly bez povšimnutí Vás, obyvatel
Kladrub.
Kulturní a společenské akce v Kladrubech jsou v průběhu celého roku hojně
navštěvovány a všechny proběhly bez problémů. K nejúspěšnějším patřil opět hudební
festival Kladrubské léto, naše tradiční pouť anebo novinka – rockový festival
Kladrockfest. Mnohé akce pořádá město Kladruby s pomocí místních spolků a třeba
oslava Dne dětí je bez jejich pomoci nemyslitelná. Všem, kteří nám pomáhají dotvářet
kulturní a společenský život v Kladrubech, patří velký dík. Doufám, že úspěšná
spolupráce bude pokračovat i v roce příštím.
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Vážení spoluobčané,

přeji Vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně zdraví
a úspěchů v roce 2012.
4

Ing. Václav Votava, poslanec Parlamentu České republiky

•

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
•
Zasedání rady města v období od 19.10. 2011 do 14.12 .2011 :
Rada města v z a l a n a v ě d o m í :
• Žádost p. Miroslava Pelánka, Kladruby, Kostelní 96 o pronájem části p.p.č.
2001 v k.ú. Kladruby s tím, že o pronájmu pozemku bude rozhodnuto až po
opravě objektu čp. 4, vlastník p. Dlhý
• Informaci o výsledku obchodní veřejné soutěže - p.p.č. 1491/13 a 1491/14
v k.ú. Brod u Stříbra
• Uvolnění bytu č. 7 ve 2. patře domu čp. 36 v Kladrubech na náměstí p. Petrem
Palmou ke dni 31.10.2011
• Žádost firmy RaG zast.p. Girgou o pronájem ubytovny v KD v Kladrubech na
ubytování zaměstnanců fi. Lear Ostrov u Stříbra s tím, že s p. Girgou bude dále
jednáno a bude požadováno nájemné ve výši 40.000,- Kč měsíčně + el. energie
• Informaci o zájemci o pronájem KD – zájemce p. Milan Mareš
• Informaci o obchodní veřejné soutěži vyhlášené PF ČR na pozemky v k.ú.
Kladruby u Stříbra a Vrbice u Stříbra - předmětné pozemky město nepožaduje
• Informaci o průběžném zvyšování nájemného v bytech města Kladruby
• Žádost majitelů a nájemníků objektů čp. 17 a 18 na Pozorce v Kladrubech
o podporu realizace vodovodního a kanalizačního řadu k uvedeným objektům
• Odmítnutí firmy RaG zast.p.Girgou o pronájem ubytovny v KD v Kladrubech
a navrhuje částku za pronájem 30.000,- Kč
• Návrh zadání územního plánu Staré Sedlo, město Kladruby zde nemá žádný
zájem
• Informace o nabídce signalizačního zařízení sestra – pacient pod názvem
„DORKAS“
• Nabídku PF ČR na pronájem pozemků – p.p.č. 301/4 v k.ú Vrbice u Stříbra
a 720/1 k.ú. Milevo - město o tyto pozemky nemá zájem
• Výsledek auditu plnění lesního hospodářského plánu
• Protokol České školní inspekce č.j. ČŠIP-819/11-P o státní kontrole provedené
v ZŠ Kladruby na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání
• Zprávu Policie ČR, OO Stříbro k vyhodnocení bezpečnostní situace na teritoriu
města Kladruby v roce 2011
• Sdělení PF ČR k žádosti města o odprodej pozemku p.č. 603/3 v k.ú. Kladruby
u Stříbra - požadovaný pozemek byl vyřazen z převodu a byl zařazen do
pozemkové úpravy pro společná zařízení
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Sdělení PF ČR k žádosti města o odprodej pozemku - č. 2214 v k.ú. Kladruby
u Stříbra - předmětný pozemek byl prodán žadateli dle zák.č. 229/1991 Sb. –
rest. nárok má přednost před prodejem navazujícího pozemku, jak to požadovalo
město - p.p.č. 32/1 a 31/3 – předmětné pozemky byly prodány žadateli dle
zák.č. 229/1991 Sb.- rest. nárok má přednost před prodejem navazujícího
pozemku, jak to požadovalo město
Informaci k nabídce na odprodej objektu „Stavebního dvora v Kladrubech“ nabídka byla vyvěšena od 13.10.2011 do 01.12.2011 - nikdo se nepřihlásil
Informaci k prodeji bytu v Milevské ul. čp. 260, Kladruby - zájemce přes
realitní kancelář p. Finová odstoupila od nabídky

Rada města projednala a s c h v á l i l a :
• Uzavření dohody o ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy na část
p.p.č. 1943/4 v k.ú. Kladruby s nájemcem p. Josefem Michalčíkem a uzavření
nové nájemní smlouvy na uvedený pozemek s p. Antonínem Mikešem,
Kladruby s platností od 1.1.2012 do 31.12.2014 za stejných podmínek
• Žádost Pošty Stříbro zabudování listovní doručovací schránky na pozemku
p.p.č. 536/1 v k.ú. Brod u Stříbra. Přesné umístění bude dořešeno
s doručovatelkami Pošty Stříbro, umístění schránky bude bezplatné
• Přidělení bytu č. 7 ve 2. patře domu čp. 36 v Kladrubech na náměstí p. Petru
Kadlecovi od 1.11.2011
• Zařazení žádosti p. Michala Šimana, Kladruby, Stříbrská 296 do seznamu
žadatelů o přidělení zahrádky v Kladrubech
• Ukončení pozemkové nájemní smlouvy – část p.p.č. 137/1 v k.ú. Kladruby
u Stříbra o výměře 20 m2 s p. Václavem Dunovským, Kladruby, Revoluční 50
k 31.12.2011 z důvodu přenechání plechové garáže, která je umístěna na
pronajatém pozemku, p. Vlastě Hradilové
• Uzavření pozemkové nájemní smlouvy s p. Vlastou Hradilovou, Kladruby,
Zadní 396 o pronájmu části p.p.č. 137/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra za účelem
umístění plechové garáže - pozemková nájemní smlouva na dobu 5 let za
nájemné 1,-Kč/1m2/1 rok
• Přidělení bytů dle návrhu komise služeb a dopravy v tomto pořadí :
- Byt č.1 ve 2. patře domu čp. 36, náměstí Republiky v Kladrubech (po p.
Horvátovi) přidělit p. Aleně Rytířové, nyní bytem Revoluční 80, Kladruby
- Byt 1+1 v Revoluční ul. 403 v Kladrubech (po p. Černé), který byl
původně přidělen p. Rytířové, přidělit p.Veronice Ivanové, nyní Revoluční
80 (KD), Kladruby
• Přidělení bytů v DPS v Kladrubech – byt č. 8 (po p. Králové) a byt č. 10 (po p.
Haškovi) - dle pořadí v seznamu žadatelů
Hermína Oláhová, Zhoř 58
- Manž. Gundackerovi, Zhoř E 7
- Eliška Pelešková, Jivjany 19
- Jarmila Mikešová, Hněvnice 12
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Jindřich Smolek, Vysočany 66/1
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Prodloužení nájmu v bytech města Kladruby od 1.1.2012 do 31.12.2014
Čp. 6 - Josef Daněk, Jindřich Blábol
Čp. 36 - Viera Oláhová, Pavel Pauch, Radka Kozáková
Čp. 51 - Brod - Jaroslav Šimek
Čp. 359 - Goblirschová Mária
Čp. 403 - Jiří Jaša a Petra Rožánková (smlouva prodloužena pouze na tři
měsíce)
Čp. 406 - Tereza Fránová, Michaela Valová, Václav Kožnar
Zkrácení životnosti sporáků v bytech města Kladruby z 15 na 8 let
Vyplacení odměn členům SDH Kladruby
Zvýšení nájemného u nových nájemníků na 28,- Kč/m2. Stávajícím
nájemníkům, kterým bude končit nájemní smlouva 31.12.2011 bude smlouva
prodloužena pouze do 31.12.2012 a od 1.1.2013 budou pro všechny nájemníky
smlouvy zvýšené na částku 28,- Kč za m2
Poskytnutí propagačního materiálu na maturitní ples třídy G8 Gymnázia
ve Stříbře - 10 ks černých knih, 3ks kalendářů, 3ks map
Poskytnutí propagačního materiálu na Myslivecký ples v Brodě u Stříbra - 5 ks
černých knih, 5 ks kalendářů, 5 ks map
Monitoring frekvence dopravy od firmy Gemos cz, s.r.o. Čelákovice za cenu
8.000,- Kč. Výstupem budou počty a druhy vozidel projíždějících obcí
Pokácení jehličnatých stromů před nákupním střediskem v Kladrubech
Provedení probírky podrostu v parku u Základní školy v Kladrubech
Výměnu osvětlení tělocvičny v ZŠ Kladruby firmou Česko- bavorská, s.r.o. za
cenu materiálu 47.409,- Kč + cenu demontáže a montáže s tím, že budou využity
finanční prostředky neproinvestované v kuchyni ZŠ
Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a Kladrubskými lesy, s.r.o.
o zajišťování údržby veřejných prostranství
Uspořádání veřejné prezentace k záměru vybudování větrných elektráren v okolí
Kladrub dne 7.12.2011 od 18.oo hodin na MěÚ Kladruby
Vyřazení materiálu DDHM a OE MŠ Kladruby ve výši 49.205,- Kč a majetku ŠJ
MŠ ve výši 1.687,- Kč
Nákup 20 ks popelníků a cejchovaných skleniček 0,2 a 0,4 do KD v Kladrubech
Přidělení bytu č. 8 v DPS v Kladrubech p. Anně Gáborové, Stříbro
Odprodej kancelářského psacího stolu (z kanceláře matriky) p. Květoslavě Černé,
Kladruby, Hřbitovní 299 za cenu 500,- Kč
Zaslání připomínek a požadavků Pozemkovému úřadu v Tachově v souvislosti
s pozemkovou úpravou v k.ú. Tuněchody u Stříbra
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Poplatky za pronájem sálu KD v Kladrubech na konání plesů – poplatek pro
složku konající ples bude alternativně 1500,- Kč nebo 15,- Kč za prodanou
vstupenku
Zajištění občerstvení v KD při pořádání plesů p. Pavlem Pauchem a stanovení
poplatku za pronájem baru (do 100 hostů 1.500,- Kč, nad 100 hostů 2.000,- Kč)
Uzavření smlouvy o hrnutí sněhu s p. Janem Koukolíkem, Vrbice u Stříbra dle
podmínek a ceny z loňského roku. Týká se jen okolních obcí
Dodatek č. 2 uzavřený mezi městem Kladruby a firmou Strabag, a.s. ke smlouvě
o dílo na stavbu „Bezbariérové propojení kláštera Kladruby se středem města
včetně revitalizace veřejného prostranství“, a to prodloužení termínu na
dokončení stavby do 15.5.2012
Vyřazení inventáře ZŠ Kladruby – školní jídelna ve výši 8.918,30 Kč, kabinet na
I. st. ve výši 12.653,- Kč a 6.312,- Kč
Uzavření MŠ Kladruby v době vánočních prázdnin, a to od 23.12. do 30.12.2011
Poskytnutí propagačního materiálu města Kladruby Rybářskému kroužku
v Kladrubech – 15 ks tašek, 15 ks samolepek, 15 ks pohledů
Podání návrhu Okresnímu soudu v Tachově na zaplacení dlužné částky
nájemného 24.244 Kč – Vladislava Kratochvílová, nájemce bytu č. 1 v domě čp.
359 v Milevské ulici v Kladrubech
Zařazení žádosti manž. Aleny a Antonína Šustrových, Vribce 9 do seznamu
žadatelů o byt
Zařazení žádosti manž. Lenky a Jaroslava Andraščíkových, Stříbrská 309,
Kladruby do seznamu žadatelů o byt s tím, že je možné nabídnout byt
v Milevské ulici
Zařazení žádosti manž. Miroslava a Petry Bebrových, Zadní 124, Kladruby do
seznamu žadatelů o byt
Zařazení žádosti p. Václava Šišky, Gottliebova 45, Rokycany do seznamu
žadatelů o byt v DPS v Kladrubech
Přidělení bytu č. 10 v DPS Kladruby – nový nájemce p. Miluš Kallová,
Prostiboř 13
Cenovou nabídku p. Otto Hilfa na malování společných prostor (chodeb)
v DPS v Kladrubech za cenu 31.570,-Kč
Vyřazení pohledávky p. Jany Múčkové ve výši 700,-Kč z účetnictví. Jedná se
o pronájem NP v čp. 36 v Milevě, který trval 1 měsíc, a to od 1.1.2010 do
31.1.2010 s tím, že prostory nebyly skutečně využívány
Termíny konání svateb pro rok 2012
Cenu za umístění reklamy na hřbitově v Kladrubech - formát do velikosti 50x50
cm cena 500,-Kč/rok

Rada města n e s c h v á l i l a :
• Navrženou spolupráci města s Tachovským deníkem (viz přiložená nabídka)
• Nabídku TV Barrandov na umístění pořadu Cyklotoulky na webových stránkách
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Rada města d o p o r u č i l a :
• ZM schválit podání žádosti na PF ČR a následné odkoupení p.p.č. 1992/6 v k.ú.
Kladruby u Stříbra o výměře 121 m2 za cenu stanovenou PF ČR - pozemek
u ČOV
• ZM schválit poskytnutí účelové půjčky Kladrubským lesům, s.r.o.ve výši
700.000,- Kč – jedná se o půjčku na úhradu traktoru, který bude dodán příští
týden. Dotace na traktor bude doručena do 90 dní po převzetí traktoru
• ZM schválit k provedení opatření na zajištění kvality v vody v obci Brod firmu
Inform-Consult-Aqua, s.r.o. Příbram
• ZM schválit povodňový plán města Kladruby
• ZM schválit návrh na podání žádostí na PF ČR o bezúplatné převody pozemků
nebo odkoupení pozemků do vlastnictví města Kladruby dle přílohy
• ZM schválit návrh programu rozvoje města Kladruby na rok 2012
• ZM schválit návrh rozpočtu města Kladruby na rok 2012
• ZM schválit smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. A 236/PSOV – 2011
uzavřenou mezi Plzeňským krajem a městem Kladruby na poskytnutí investiční
dotace ve výši 300.000,- Kč na akci – Vybudování chodníku v Brodu
k dětskému hřišti
• ZM schválit Darovací smlouvu č. 20/DS/2011 uzavřenou mezi DSO Stříbrský
region a městem Kladruby na Studii – Historické a kulturní významné objekty
v hodnotě 19.642,- Kč
• ZM schválit Darovací smlouvu uzavřenou mezi Kladrubskými lesy, s.r.o.
Kladruby (dárce) a Základní školou Kladruby (obdarovaný) na poskytnutí
finančního daru ve výši 75.000,- Kč na nákup nábytku do školní jídelny ZŠ
•
ZM schválit odkoupení p.p.č. 2078/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 483
m2 od St.statku Jeneč
• ZM schválit uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Kladruby a Telefónica Czech Republic, a.s. – Kladruby, Okružní 22 RD –
podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely.
Jednorázová náhrada 3.338,-Kč + DPH

Informaci k nabídce na odprodej objektu „Stavebního dvora v Kladrubech“ nabídka byla vyvěšena od 13.10.2011 do 01.12.2011 - nikdo se nepřihlásil
Informaci k prodeji bytu v Milevské ul. čp. 260, Kladruby - zájemce přes
realitní kancelář p. Finová odstoupila od nabídky

Zastupitelstvo města v z a l o n a v ě d o m í :
• Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2011 – nebyly
zjištěny chyby a nedostatky

Zastupitelstvo města projednalo a s c h v á l i l o :
• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 5.10.2011
• Poskytnutí účelové půjčky Kladrubským lesům s.r.o. ve výši 700.000,- Kč za
podmínek 10% úroku ročně do doby splacení a návratnost do 1 týdne po
obdržení dotace
• Podání žádosti na PF ČR a následné odkoupení p.p.č. 1992/6 v k.ú. Kladruby u
Stříbra o výměře 121 m2 za cenu stanovenou PF ČR - pozemek u ČOV
• Investici do opatření na zkvalitnění vody v obci Brod od firmy Inform Consult
Aqua, s.r.o. Příbram za cenu 428.436,- Kč vč. DPH
• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 26.10.2011
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu plnění usnesení
• Plán rozvoje města Kladruby na rok 2012
• Rozpočet města Kladruby na rok 2012
• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 4/2011
• Rozpočtový výhled města Kladruby na roky 2012 – 2016
• Povodňový plán města Kladruby
• Podání žádostí na PF ČR o bezúplatné převody pozemků nebo odkoupení
pozemků do vlastnictví města Kladruby dle přílohy
• Smlouvu o poskytnutí účelové dotace č. A 236/PSOV – 2011 uzavřenou mezi
Plzeňským krajem a městem Kladruby na poskytnutí investiční dotace ve výši
300.000,- Kč na akci – Vybudování chodníku v Brodu k dětskému hřišti
• Darovací smlouvu č. 20/DS/2011 uzavřenou mezi DSO Stříbrský region (dárce)
a městem Kladruby (příjemce) na Studii - Historické a kulturní významné
objekty v hodnotě 19.642 Kč
• Darovací smlouvu uzavřenou mezi Kladrubskými lesy, s.r.o. Kladruby (dárce)
a Základní školou Kladruby (obdarovaný) na poskytnutí finančního daru ve výši
75.000,- Kč na nákup nábytku do školní jídelny ZŠ
• Dodatek č. 2 uzavřený mezi městem Kladruby a firmou Strabag, a.s. ke smlouvě
o dílo na stavbu „Bezbariérové propojení kláštera Kladruby se středem města
včetně revitalizace veřejného prostranství“, a to prodloužení termínu na
dokončení stavby do 15.5.2012
• Odkoupení p.p.č. 2078/4 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 483 m2 od
St.statku Jeneč
• Uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby
a Telefónica Czech Republic, a.s. – Kladruby, Okružní 22 RD – podzemní
komunikační vedení veřejné komunikační sítě – metalické kabely. Jednorázová
náhrada 3.338,-Kč + DPH
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Zasedání zastupitelstva města dne 26.10. a 14.12.2011 :

•

Plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2012

Irena Lıriková

Jednání starostky a místostarosty města :
25.10. - kontrolní den na akci – Bezbariérové propojení kláštera se středem města
(starostka + místostarosta)
25.10. - rada cestovního ruchu v Lesné (starostka)
25.10. - účast na dražbě pozemků PF v Tachově (starostka)
26.10. - jednání se zástupkyní Euregia Egrensis (starostka)
26.10. - jednání s daňovým poradcem Kladrubských lesů (starostka + místostarosta)
26.10. - zasedání rady města
26.10. - zasedání zastupitelstva města
27.10. - místní šetření – Kladruby – chodníky + komunikace (místostarosta)
31.10. - jednání se zástupcem SÚS Stříbro (starostka + místostarosta)
31.10. - jednání se zástupcem firmy Arbo Klatovy (místostarosta)
1.11. - kontrolní den na akci – Bezbariérové propojení kláštera se středem města
(starostka + místostarosta)
1.11. - jednání na Pozemkovém fondu v Plzni (starostka)
2.11. - jednání s firmou Inform Consult Aqua, s.r.o. Příbram ohledně zkvalitnění vody
v obci Brod (starostka + místostarosta)
7.11. - jednání se zástupcem firmy Gemos cz, s.r.o. Čelákovice ohledně provedení
monitoringu frekvence dopravy v Kladrubech (starostka)
8.11. - kontrolní den na akci – Bezbariérové propojení kláštera se středem města
(místostarosta)
9.11. - jednání se zástupcem SÚS Stříbro (starostka)
9.11. - zasedání rady města
10.11. - zasedání SOČ Černošín – skládka (starostka)
15.11. - kontrolní den na akci – Bezbariérové propojení kláštera se středem města
(místostarosta)
15.11. - seminář v Plzni – odpadové hospodářství (starostka)
16.11. - jednání na Pozemkovém fondu v Tachově (starostka)
22.11. - jednání na KÚ v Plzni, odboru regionálního rozvoje (starostka)
22.11. - kontrolní den na akci – Bezbariérové propojení kláštera se středem města
(místostarosta)
23.11. - zasedání rady města
24.11. - jednání se zástupcem firmy ohledně optimalizace telefonů (starostka)
28.11. - jednání s p. Petrem ohledně voj.opevnění u kláštera (starostka)
29.11. - jednání na Pozemkovém fondu v Plzni (starostka)
29.11. - předání akce – zkvalitnění vody v obci Brod od firmy Inform Consult Aqua,
s.r.o. Příbram (místostarosta)
29.11. - kontrolní den na akci – Bezbariérové propojení kláštera se středem města
(místostarosta)
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5.12. - Mikulášská nadílka v DPS (starostka)
6.12. - kontrolní den na akci – Bezbariérové propojení kláštera se středem města
(starostka)
7.12. - jednání s daňovým poradcem Kladrubských lesů (starostka)
7.12. - prezentace firmy k větrným elektrárnám (starostka)
8.12. - jednání s ředitelkou MŠ Kladruby (starostka)
8.12. - jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka)
9.12. - jednání s firmou Inform Consult Aqua, s.r.o. Příbram ohledně zkvalitnění vody
v obci Brod (starostka + místostarosta)
13.12. - zasedání Stříbrského regionu (místostarosta)
14.12. - kontrolní den stavby – chodník Brod (místostarosta)
14.12. - zasedání rady města
14.12. - zasedání zastupitelstva města
15.12. - jednání v kamenolomu Kladruby (místostarosta)
15.12. - návštěva partnerské školy v Německu (starostka)
16.12. - jednání se zástupci firmy Strabag, a.s. ohledně akce Bezbariérové propojení
kláštera se středem města (starostka)
16.12. - provedení inventarizace majetku Kladrubských lesů, s.r.o.
(starostka + místostarosta)
Irena Lıriková

Plán rozvoje na rok 2012
Akce

Plán
Láz
5 000,00
100 000,00
40 000,00
40 000,00
185 000,00

Údržba VO
Altán
Ozelenění
Výstavba oplocení kurtu
Celkem Láz

Údržba VO
Výstavba komunikace vedle
kapličky
Oprava zídky pod kurtem
Desinfekce studny a rozbor vody

Vrbice
15 000,00
240 000,00
15 000,00
5 000,00

Úprava stání pro autobusy a čekárna
Protipovodňové opatření
Celkem Vrbice

120 000,00
100 000,00
495 000,00
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Brod
15 000,00
120 000,00
10 000,00
145 000,00

Údržba VO
Provoz vodárny
Oprava a údržba komunikací
Celkem Brod

Rekonstrukce schodiště a terasy u
vchodu nové budovy ZŠ

350 000,00

Výměna linolea v jídelně a
přístupové chodbě ZŠ
Výměna ventilů topení ZŠ

50 000,00
340 000,00

Škola celkem
Údržba VO
Rekonstrukce vodovodní sítě
Opravy a udržba komunikací
Desinfekce studní a rozbor vody
Altán
Rekonstrukce technologie vodárny
Celkem Tuněchody

Tuněchody
5 000,00
700 000,00
5 000,00
5 000,00
100 000,00
50 000,00
865 000,00
Milevo
150 000,00
10 000,00
160 000,00

Nové vedení a přípojné místo VO
Desinfekce studní a rozbor vody
Celkem Milevo

Kladruby
Vodní hospodářství
Desinfekce studní a rozbor vody
Celkem vodní hospodářství

50 000,00
50 000,00

Opravy a údržba VO
Oprava a údržba VO
Instalace zpomalovacího semaforu

50 000,00
180 000,00

Celkem VO

1 020 000,00

MŠ
Výměna vstupních vrat
Osvětlení rohu budovy

60 000,00
5 000,00

Rekonstrukce přístupových
chodníčků

300 000,00

Celkem MŠ

365 000,00

SDH
Opravy a údržba
DDHM
Služby (Servis, STK)
Investice
Celkem SDH

15 000,00
30 000,00
25 000,00
40 000,00
110 000,00

Údržba bytového hosp.
Údržba a opravy bytového fondu
Stoupačky a vodoměry čp. 86
Výměna oken čp. 209
Úprava povrchů za domy čp. 298299

200 000,00
100 000,00
200 000,00
400 000,00

Celkem UBH

900 000,00

Komunikace
Rekonstrukce ulice Kostelní
čp.115 -čp. 205
Chodník Husova proti ZŠ
Chodník Revoluční k p. Mrňákovi

2 000 000,00
860 000,00
1 100 000,00

230 000,00

ZŠ
Kuchyně ZŠ - výměna obkladů,
dlažby a vodoinstalace
Rekonstrukce elektrorozvaděče
Výměna el. pojistkových skříní

230 000,00
30 000,00
20 000,00

13

Vjezd k domu čp. 261 v Kostelní
ulici
Oprava autobusové zastávky

50 000,00
180 000,00

14

Celkem komunikace

5 990 000,00

Veřejná zeleň
Parčík Zadní ulice
Ostatní zeleň a udržba
Celkem VZ

200 000,00
110 000,00
410 000,00
20 000,00
500 000,00
1 240 000,00

DPS
Opravy a údržba
Celkem DPS

45 000,00
45 000,00

Pohřebnictví
Elektrifikace vodovodního vrtu
Úprava cestiček
Oprava hrobů
Pohřebnictví celkem

100 000,00
50 000,00
15 000,00
165 000,00

Technické služby
Vybudování přístřešku pro
stroje
Nákup techniky
Opravy a údržba strojů
Technické služby celkem

80 000,00
155 000,00
50 000,00
285 000,00

Celkem

Příjmová část

90 000,00
120 000,00
210 000,00

Místní hospodářství NP
Ostatní údržba a opravy NP
Fasáda MěÚ
Rekonstrukce volejbalových
kurtů
Úprava barového pultu KD
Sulanův statek oprava střech
stodol
Celkem místní hosp. NP

Rozpočet města Kladruby

1 800 000,00

Chodník Brod

12 460 000,00
Jaroslav Pospíšil
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Kapitola
1111 Daň z příjmů FO
1112 Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin.
1113 Daň FO vybíraná srážkou
1119 Daň FO do roz.obcí dle prac.
1121 Daň z příjmů PO
1122 Daň z příjmů PO za obce
1211 Daň z přidané hodnoty
1333 Za ukládání odpadu
1334 Za odnětí zem. půdy
1341 Poplatek ze psů
1343 Za užívání veřej.prostr.
1344 Poplatek ze vstupného
1347 Za provoz VHA
1351 Příjmy z provozu VHA
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitosti
236 21 2460
Splátka od občanů FRB
231 20 2460
Splátka od občanů - byty
4112 Transfér KÚ
4116 Transfér ÚP VPP
4121 Transfér NN ZŠ od obcí
236 21 4134
Převody z rozpočtových účtů SF
1012 2131
Pronájem pozemků
1012 2131 org.2
Stanování
1039 2131
Nájem pozemky Kladr.lesy
1039 2132
Pronájem PILNICE
1039 2132
pronájem KANCELÁŘÍ LESY
3111 2132
Nájemné MŠ
3113 2132
Nájemné ZŠ
3314 2111
Knihovna - členské přísp.
3319 2111
Příjmy z našich kul.akcí
3319 2111
org.3319 Kladrubské léto
3319 2111
org. 0332 Divadelní rok
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rok 2012
2 500 000
250 000
240 000
100 000
2 860 000
200 000
5 570 000
4 530 000
2 000
28 000
40 000
0
40 000
20 000
55 000
1 300 000
8 000
147 312
840 533
400 000
497 280
140 000
39 000
8 000
247 665
134 680
50 000
128 700
297 300
600
45 000
70 000
20 000

3319 2321
3612 2131 231 14
3612 2132 231 14
3612 2111
3612 2111
3613 2132
3632 2111
3636 2131
3636 2343
3639 2133
3722 2132
4351 2111
4351 2132
4351 2111 org.4317
6171 2111
6171 2111 org.2222
6171 2321
6171 2329
6171 3111
231 14 6310 2141
231 20 6310 2141
236 20 6310 2141

Fin. příspěvky Kladrubské léto
Nájemné byty 4x8 b.j.
Služby byty 4x8 b.j.
Nájemné byty
Za služby pro byty
Ekonom. pronájem
Poplatky z hrobů
Poplatek za pozemky
Z dobývacího prostoru
Příjmy z pronájmu MV
Za vytříděný odpad
Nájemné DPS
Služby DPS
Výkon pečovatelské služby
Příjmy správa
Propagač. mat.
Neinvestiční dary
Nahodilé příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z úroků BÚ KB
Příjmy z úroků BÚ GE MB
Příjmy z úroků SF

20 000
800 000
680 000
1 120 000
800 000
275 000
19 700
149 000
50 000
500
140 000
599 000
550 000
10 000
28 000
9 000
5 000
15 000
50 000
820
45 000
460
26 175 550

Financování:
231 14 8124
231 10 8115

Splátky úvěru 4x8 b.j.
Úspory z minulých let

-

1 000 080
5 544 190

3111 Mateřská škola

893 430 Kč

Rek. MŠ

360 000 Kč

3113 Základní škola

2 390 200 Kč

Rek. ZŠ

1 020 000 Kč

3314 Knihovny

60 160 Kč

3319 SPOZ org. 3300

25 000 Kč

3319 Kultura

556 000 Kč

3319 Kladrubské léto org.3319

168 000 Kč

3319 Divadelní rok org. 0332

122 000 Kč

3392 Členské příspěvky sdružení

35 500 Kč

3612 Bytové hospodářství

2 239 000 Kč

3613 Nebytové prostory

2 343 000 Kč

3631 Veřejné osvětlení

500 000 Kč

3632 Pohřebnictví

165 000 Kč

3636 Územní rozvoj - pozemky

724 000 Kč

3639 Technické služby org. 8

2 435 000 Kč

3722 Odpadové hospořáství

600 000 Kč

3745 Veřejná zeleň

250 000 Kč

4351 Domovy - penziony pro star.obč.

908 500 Kč

5512 SDH

185 000 Kč

Rozpočet je schválen jako schodkový. Schodek bude uhrazen z úspor minulých let.

6112 Zastupitelstvo obce

1 597 000 Kč

Výdajová část

6171 Všeobecná správa

4 492 190 Kč

§

název
2212 Komunikace

rok 2012
190 000 Kč

2219 Doprava a pozemní komunikace

6 920 180 Kč

2310 Pitná voda

940 500 Kč

2321 Kanalizace a odpad. voda

160 000 Kč

17

6330 Převody vlast. fondům

140 000 Kč

6399 Ostatní fin. operace

300 000 Kč

celkem:

30 719 660 Kč
Miroslava Škorvánková
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
TERMÍNY svozů směsného komunálního odpadu v Kladrubech
a spádových obcí Láz, Vrbice, Milevo, Brod, Tuněchody
rok 2012 den výsypu STŘEDA
svoz standard
říjen – duben
1x týdně
květen – září
1x za 14dnů
sudý týden

svoz 1x
měsíčně
posledn
í středa
v měsíci

Měsíc

svoz 1x týdně

svoz 1x za
14 dnů
sudý týden

LEDEN

4.,11.,18.,25.

11.,25.

4.,11.,18.,25.

25.

ÚNOR

1.,8.,15.,22.,29.

8.,22.

1.,8.,15.,22.,29.

29.

BŘEZEN

7.,14.,21.,28.

7.,21.

7.,14.,21.,28.

28.

DUBEN

4.,11.,18.,25.

4.,18.

4.,11.,18.,25.

25.

KVĚTEN

2.,9.,16.,23.,30.

2.,16.,30.

2.,16.,30.

30.

ČERVEN

6.,13.,20.,27.

13.,27.

13.,27.

27.

ČERVENEC

4.,11.,18.,25.

11.,25.

11.,25.

25.

SRPEN

1.,8.,15.,22.,29.

8.,22.

8.,22.

29.

ZÁŘÍ

5.,12.,19.,26.

5.,19.

5.,19.

26.

ŘÍJEN

3.,10.,17.,24.,31.

3.,17.,31.

3.,10.,17.,24.,31.

31.

LISTOPAD

7.,14.,21.,28.

14.,28.

7.,14.,21.,28.

28.

PROSINEC

5.,12.,19.,26.

12.,26.

5.,12.,19.,26.

26.

EKO-SEPAR, s.r.o.
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Mateřská

škola

Podzimní štrúdlování u Sluníček
Tradičně i letos jsme u Sluníček „štrúdlovali“. Nejdříve děti ukázaly rodičům, co se za
krátký čas v MŠ naučily – říkadla, písničky, tanečky a dramatizace pohádky
o popleteném vlkovi, který nemohl najít kůzlátka. Děti se společně s rodiči pustily do
tvořivé práce, svatomartinská husa z odpadového materiálu se všem velice povedla
a papírový bílý kůň sv. Martina také.
Letošní štrúdlování jsme si s dětmi zpestřili ohromnou dýní, kterou nám věnovala paní
E. Zwettlerová a s vydlabáním nám pomohl Alžbětčin tatínek p. Petráň. Oběma touto
cestou ještě jednou děkujeme a těšíme se na příští podzimní posezení.
Zuzana Křížová

Školka v solné jeskyni
Na začátku prosince se celá naše školka vydala na výlet do solné jeskyně
v Nýřanech. Děti si v nezvyklém prostředí pohrály jako na velkém solném pískovišti.
Měly k dispozici skluzavku, tunel na prolézání, lehátka na pohoupání a velký autopark
náklaďačků k převážení solného nákladu. V klimatizované „jeskyni“ nám hodinka určená
pro každou třídu utekla jako voda. Do školky se děti vracely s novými zážitky a těší se
na další výlet.
Zuzana Křížová
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Draci v oblacích
V posledním říjnovém týdnu se měla uskutečnit tradiční „ Drakiáda“.
Protože je koncem října počasí vždy nejisté a dalo by se říci, že jsme si ho téměř
„předplatili“, hned na pondělí 24.10., museli jsme toho okamžitě využít. Byl opravdu
krásný podzimní den, pro naše dračí létání příznivě větrný, přitom se ale na nás chvílemi
pěkně „usmívalo“ sluníčko. Naše dračí experimentování se uskutečnilo na louce
„u Dejlů“, kde jsou pro létání ideální podmínky.
Díky příznivému větru se někteří draci vznášeli téměř okamžitě. I ti
vzdorovitější si, po kratším přemlouvání, nakonec dali říci, a tak se všem dětem,
maminkám, tatínkům, tetám a babičkám naskytl nevšední pohled na oblohu plnou
pěkných draků a dráčků.
Sem, tam si některý drak spletl oblohu se stromem, ale to nikomu náladu nepokazilo.
Domů odcházeli všichni sice mírně promrzlí, myslím však, že s dobrým pocitem
z vydařené akce. Za svou velkou snahu byly děti odměněny čokoládovou medailí,
sladkostí a diplomem s dračí omalovánkou.
Marcela Jandíková
Divadlo
Divadlo Duo Dubnička-Lahoda zahrálo pro děti z mateřské školy. Pořad se
jmenoval „Jak se dělá písnička“. Děti pomáhaly při skládání písní. Každé dítě potom
dostalo na památku CD s nahrávkami.

Skřítek si pro děti připravil několik podzimních překvapení, která přinesl zabalená ve
velkém košíku. Společně jsme rozbalovali jedno překvapení za druhým a vždy jsme
s napětím očekávali, co se v uzlíčku skrývá. V jednom bylo například barevné listí, a tak
jsme si povídali o tom, jak se na podzim listí mění, z kterých stromů opadává, naučili
jsme se poznávat podle listů několik základních stromů a na listy jsme si také zahráli.
V dalším uzlíčku bylo ukryto jablíčko, které jsme prozkoumali pomocí zraku, čichu i
chutě. Bylo slaďoučké a moc nám chutnalo. Třetí uzlíček ukrýval oříšky. Ty jsme také
ochutnali a pomohli veverce udělat si z nich zásobu na zimu. V posledním uzlíčku byl
schovaný plyšový ježek. Ježeček byl hlavním hrdinou pohádky, kterou jsme zhlédli na
závěr programu. Díky této pohádce jsme se dozvěděli, jak se různá zvířátka připravují na
zimu, jak můžeme pomoci ježkům, kteří se narodí na konci léta a nestihnou dostatečně
vyrůst, aby ve zdraví přečkali zimu. Po pohádce jsme ježkovi i skřítkovi zazpívali
písničku a se skřítkem se rozloučili.
Ladislava Pauchová, Petra Kertysová
Uzavření MŠ
V době vánočních prázdnin bude MŠ uzavřena v době od 23. do 30.12.2011.
Provoz se obnoví 2.1.2012.
Víte,že :

Děti z MŠ děkují panu Balíčkovi za med,který jim věnoval.
Ladislava Pauchová, Petra Kertysová

Přírodovědný výukový program
Putování podzimní přírodou se skřítkem Podzimníčkem
V listopadu třídu Koťat
navštívila opět Petra
Čechurová z Ekocentra
Tymián, tentokrát
s výukovým programem
Putování podzimní
přírodou se skřítkem
Podzimníčkem. Kromě
lektorky zavítal mezi děti
také skřítek Podzimníček,
který zářil všemi
podzimními barvami a byl
ozdoben různými
podzimními přírodninami.

-
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5.12.byl u nás v MŠ Mikuláš s doprovodem anděla,čerta a upovídanou čerticí
20.12. odpoledne pozvou děti do svých tříd své rodiče i prarodiče na
"Vánoční dárkování" ; program bude plný vánočních koled,vánočních
a zimních veršů i ladného pohybu
- 21.12. překvapila naše Koťata babičky a dědečky v DPS s vánočním přáním
a malým dárkem
Alena Medová
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Základní

škola:

Poděkování
Adventního času ráda využívám k poděkování všem
svým zaměstnancům. Pedagogům za pevné nervy, tvořivost, spolehlivost,
optimismus, empatii k žákům i jejich rodičům. Provozním zaměstnancům děkuji za podíl
na příjemném bezpečném prostředí, báječné nápadité obědy. Poděkování je za celý můj
čas zde ve škole v Kladrubech, za rok 2011 obzvlášť. Provázela nás jedna kontrola za
druhou. Jsem za to i ráda, protože máme potvrzeno, že pracujeme dobře a jsme
motivováni do budoucna. Dík patří i zřizovateli, městu Kladruby, za investice do budovy
školy a nutných oprav. Přeji všem žákům a rodičům příjemné svátky, pevné zdraví a sílu
pro úkoly roku 2012.
Iveta Svobodová, ředitelka ZŠ
Stánek ZŠ na Mikulášských trzích
V sobotu 3.12. se, stejně jako každý rok, uskutečnily Mikulášské trhy a náš
stánek tam již tradičně nemohl chybět. Už od brzkého rána se na kladrubském náměstí
chystaly stánky, v 8:00 hodin trhy oficiálně začaly.
Byla docela zima (co jiného také čekat v prosinci), předpověď dokonce hlásila déšť,

končily, nám zbylo jen pár drobností. Ty jsme zkusili prodat následující den při
lampiónovém průvodu a zpívání koled. Žáci, kteří se na trhy nedostali, mohli nakoupit
ještě následující týden ve vestibulu školy.
Výdělek nás letos opět příjemně překvapil, získali jsme přibližně 5000 Kč, což jsou
vlastně 2/3 částky, kterou ročně potřebujeme na školní poplatky.
Chtěli bychom všem lidem, kteří si u nás nějakou maličkost koupili, opravdu moc
poděkovat. Jakákoli drobnost pomáhá naší adoptované Muthině z Keni. Těšíme se na Vás
na dalších trzích.
Karolína Jamrišková, IX.
Vyráběcí den
Už od začátku listopadu jsme se v naší škole chystali na Vánoce, při hodinách
výtvarné výchovy a světa práce se začalo s výrobou vánočních dekorací, které pravidelně
prodáváme na Mikulášských trzích.
V úterý 29. listopadu pak měl druhý stupeň tzv. vyráběcí den. Byli jsme rozděleni do
pěti skupin a celé dopoledne tvořili např. stromečky ze šišek a chvojí, ozdobené květníky,
věnce na dveře… a různé závěsné ozdoby do oken a na stromeček – z drátu, papíru,
plastu, šišek, těstovin, polystyrenu, korálků, filcu atd.
Maroš Firkaľ, IX.
Čertovská diskotéka
Již tradičně pořádají deváťáci pro celou školu čertovskou diskotéku. Letos to tedy
bylo na nás. Pečlivě jsme se připravovali, domlouvali se na soutěžích, odměnách pro
výherce, výzdobě tělocvičny… atd. A nemohli se dočkat 5. prosince.
Když „den D“ přišel, od rána jsme vše chystali. Po druhé vyučovací hodině pak
dorazila do tělocvičny celá škola a program začal. Měli jsme připravenou řadu soutěží, do
kterých se všichni rádi a ochotně zapojovali. Vítěze jsme odměňovali sladkostmi. Skoro
všichni byli oblečeni do krásných masek, tak bylo docela složité vybrat nejlepší masky.
Myslíme, že se akce povedla, všichni se bavili a tancovali na písně našeho „DJ“.
Leona Kačalová, IX.
Mikuláš, anděl a čerti
5. prosince chodili jako každoročně po kladrubské škole čerti s Mikulášem a
andělem. Zašli „na kontrolu“ do všech tříd od prvního do druhého stupně a letos měli
opravdu perný den.
Mikuláš měl ve své knize hříchů zapsaná jména všech zlobičů a hříšníků, čerti si je
vyvedli na chodbu, kde jim domlouvali, zlobiči museli slíbit, že se polepší a zazpívat
písničku nebo říct básničku. Největší šok zažila čtvrtá třída, tam bylo nejvíc zlobičů. U
mladších dětí se to neobešlo bez slz. Děti, které byly hodné, dostali bonbóny a zlobiči
uhlí nebo brambor.
Když čerti obešli všechny třídy, začala čertovská diskotéka.

tak jsme měli obavy, aby lidé chodili. Báli jsme se ale zbytečně, počasí vydrželo, lidí
bylo dost a z našeho stánku zboží rychle mizelo. Kolem dvanácté hodiny, když trhy
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Miroslav Bureš, Tereza Kudrnová, IX.
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Střípky ze ZŠ
-9.11. navštívili žáci 3. a 5. třídy kravín v Kladrubech, kde se dozvěděli spoustu
zajímavého. Sami pak tyto informace zpracovali, doplnili obrázky a vystavili ve
spojovací chodbě školy.
-10.11. si děti z 1. – 3. třídy vyslechly hudební pořad „Jak se dělá písnička“, který pro ně
zajistil Městský úřad Kladruby. Děkujeme ☺
-11.11. následoval další hudební pořad, tentokrát pro starší žáky /4. – 9. třída/. Pro ně byl
připraven výchovný koncert, doprovázený mluveným slovem, promítáním a živými
vstupy muzikantů. Téma „Světová popová hudba z let 1980 – 2000“ zaujalo téměř
všechny posluchače ....
-14.11. se část školní mládeže zúčastnila „Pochodu proti diabetu“
-25.11. pořádala sekce učitelů Tv „fotbálek“ v Tachově. Hodina a půl intenzivní hry v
sálové kopané dala pořádně zabrat ☺
-29.11. byl vyhrazen „Vánočním dílničkám“. Tento název projektového dne je už několik
let známý a to i mezi veřejností. Žáci a učitelé vyrábějí různé vánoční dekorace, které pak
prodávají na Mikulášských trzích. Výtěžek je následně použit na financování školného
pro dívku Muthinu Muniwoki z Keni.
-2.12. shlédli prvňáčkové a druháčkové představení „Křesadlo“ v divadle Alfa v Plzni.
-Téhož dne odjeli starší chlapci /8. a 9. třída/ do Tachova, aby bojovali v okresním finále
Orion Florbal Cupu o medailová umístění. Ve skupině porazili Přimdu 1:0 a Tachov
Kostelní 3:0 a postoupili do semifinále. Tam si poradili s Tachovem Hornickou 3:0 a ve
finále pak s Gymnáziem Stříbro 4:1. Vybojovali tak historicky první postup do krajského
finále pro naši školu v tomto sportovním odvětví. Tento úspěch je o to cennější, že kluci
hráli pouze se dvěma náhradníky a nechali na palubovce duši.
-3.12. se konal poslední závod Hannah Překližka Cupu 2011 v lezení mládeže na
umělých horolezeckých stěnách /viz. článek/
-8.12. bojovali mladší chlapci /6. – 7. třída/ v okresním finále Orion Florbal Cupu
v Bezdružicích. Bohužel se jim nepodařilo postoupit ze skupiny, ale i tak to byla pro
všechny zajímavá zkušenost. Uvidíme v příštím roce ☺
-15.12. jsme přijali pozvání partnerských škol v Altenstadtu na Adventní koncert. Spolu
s výpravou z naší školy se dále zúčastnily školy ze Stříbra, Neustadtu a Altenstadtu.
Vystoupení žáků měla nádhernou atmosféru a všichni si odnesli krásný předvánoční
zážitek...
-16.12. vyrazili starší chlapci na netrpělivě očekávané krajské finále v Orion Florbal
Cupu, které se konalo v hale Lokomotivy v Plzni. Turnaje se zúčastnilo celkem sedm
školních družstev. Naši kluci hráli ve skupině „A“, kde měli za soupeře Kralovice/0:2/ a
Domažlice /1:3/ a ti byli nad naše síly. V zápase o páté místo jsme ještě podlehli družstvu
ZŠ Stod 2:7 a obsadili konečné 6.místo. Největší naší slabinou byla zejména střídačka,
kde jsme opět měli pouze dva hráče na střídání, zatímco ostatní týmy mohly střídat
pravidelně celé pětky. I přesto, že kluci bojovali, na soupeře nestačili. Útěchou může být
snad jen první místo v rychlosti střely, kterou vyhrál Štefan Perďoch (130km/h).
Pavel Nový
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Hasiči informují
Naši mladí hasiči se v zimním
období učí značky a uzly, aby zvládli jarní
soutěž „Plamen“. Příprava na soutěž je
náročná. V sobotu 26.11.2011 byli naši
mladí hasiči v bazénu na Přimdě.
A nyní již k přípravě našeho plesu,
který je v pořadí již 60. a bude se konat
v sobotu 14.1.2012 v kulturním domě
v Kladrubech.
Tímto již v předstihu
všechny občany srdečně zveme, přijďte se
pobavit. K tomu vám zahraje kapela
„Union“ Heřmanova Huť. Předprodej
vstupenek se uskuteční, jako každý rok,
v hasičské klubovně, a to od 3.1.2012 každé
úterý a čtvrtek od 16.00 do 18.00 hodin.
Závěrem bych chtěl za celý sbor
popřát všem občanům šťastné a veselé
Vánoce a úspěšné vykročení do nového
roku 2012.
František Ammerling

Včelařské okénko
Cholesterol, duše a paměť
Některé studie naznačují vliv hladiny cholesterolu na duši a paměť. Nízká
hladina cholesterolu má přitom jistou souvislost s agresivitou, depresemi, horším
výkonem paměti jakož i nočními můrami.
I když nejsou objasněny všechny otázky okolo hladiny cholesterolu,
doporučují různé organizace dbát při příjmu potravy následujících pravidel : snížení
nadváhy, zvýšení tělesné činnosti, příprava jídel na malém množství tuku, častější
konzumace čerstvého ovoce a zeleniny přes den, používání rostlinného oleje, snížení
konzumace nasycených mastných kyselin. Pokud i za výše jmenovaných opatření se
hladina cholesterolu nedostane do normálního rámce, doporučuje se medikamentózní
terapie. Doporučovány jsou také produkty z oblasti doplňkové a alternativní medicíny,
mezi jinými i včelí produkty.
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Snížení cholesterolu za pomocí medu
Základem úvah, že včelí produkty by mohly mít smysl, bylo, že předci lidí
přijímali přibližně 2-3-% své energie z medu a byli zdraví, zatímco lidé dnes až 15%
energie berou z rafinovaného cukru. Experimenty se zvířaty a zkoušky v laboratořích
ukázaly příznivý vliv medu na krevní tuky. Celkem 30 účastníků muselo po dobu 14
dnů denně přijímat 75 g medu, 30 dalších pokusných osob stejné množství cukerného
roztoku, který odpovídal medu v jeho podstatných složkách. Studie zjistila, že při
příjmu cukerného roztoku došlo k nárůstu hladiny LDL cholesterolu, zatímco k tomu
nedošlo v případě medu.
Tolik jsem vybral z odborných překladů.
Na závěr přeji všem spoluobčanům, přátelům včelařům z řad veřejnosti, hodně
zdraví, klidu a spokojenosti v celém roce 2012.
František Černoch

problému vyhnout, a pokud mezi nás chce přijít člověk, který to s myslivostí myslí vážně,
má u nás dveře otevřené. Nicméně jak by mohli naši členové potvrdit, obnáší to nemálo
brigádnické práce během celého roku. Jsem opravdu rád za těch několik aktivních, které
máme ve sdružení, protože bez nich bychom nemohli udělat tolik práce.
I pro to, abychom podpořili zájem o myslivost mezi dětmi, pořádáme v Brodu
dětský den pro děti z 20. základní školy, které pro nás sbírají kaštany a žaludy. Mezi
sebou pak pořádají soutěž o nejlepšího sběrače. Dne 21.11.2011 se konalo ve školní
družině vyhlášení výsledků, kterého se zúčastnil Béďa Tausch společně se mnou. Pro děti
jsme měli nakoupené ceny za asi 2000 Kč a mohu říct, že jim udělaly opravdu radost.
Béďa ještě využil našeho setkání s dětmi a přivezl několik trofejí zvěře, takže proběhla
krátká přednáška o zvěři z naší honitby.
Nyní mám ještě jednu věc, na kterou
chci Vás, čtenáře, upozornit. Jedná se
o Myslivecký ples v Kladrubech.
Pořádáme ho opět v lednu, a to konkrétně
21.1. 2012. Jako hlavní pořadatel se již
v minulosti osvědčil Vašek Havránek,
a proto na tom nebudeme nic měnit ani
tentokrát. Kdo budete mít zájem o lístky,
obracejte se tedy především na Vaška.
Závěrem Vám všem chci popřát
krásné prožití vánočních svátků a do
nového roku hlavně hodně zdraví a štěstí.
Myslivosti zdar Petr Hucl

Výrovští myslivci informují

Chovatelské okénko

Vážení čtenáři kladrubského Zpravodaje, jsem rád, že jste si našli čas na článek
ze života našeho mysliveckého sdružení.
Tento článek je letos poslední, a jak je zvykem s blížícím se koncem roku,
nadešel čas k bilancování. Na začátku roku jsme měli 22 členů, ale díky pracovní
vytíženosti se na výroční schůzi rozhodl ukončit své členství v našich řadách přítel Jiří
Pošvic. Tím pádem poklesl počet na současných 21 členů. Třebaže jsme za posledních
5 let přijali 6 nových členů, počet aktivních myslivců v našem sdružení klesá. Y
Z celkového počtu 21 připadá skoro polovina na členy starší 60-ti let. Tato situace přesně
vystihuje věkové rozvrstvení v české myslivosti. Samozřejmě, že příčin, proč se dnešní
mladí k myslivosti nehrnou, bude celá řada, ale jednou z nich bude i fakt, že nemají příliš
šancí, kde s myslivostí vůbec začít. Jak je vidět na našem sdružení, chceme se tomuto
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Šťastné a veselé Vánoce, bohatého
Ježíška, všechno nejlepší do nového roku, hodně zdraví
a životní spokojenosti přejí kladrubští chovatelé.

František Janoušek
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Klášter Kladruby- občanské sdružení informuje
Vážení Kladrubáci,
všem Vám přejeme šťastné vykročení do roku 2012. I v tomto roce se budeme snažit pro
Vás připravit několik zajímavých akcí, které budou mít za cíl Vám zpestřit volný čas a
přimět Vás k procházce do kláštera. Je jen na Vás, zda naší nabídky využijete. My pevně
věříme, že ano a že se budeme setkávat v dobré atmosféře, a bude-li přát štěstí, i za
dobrého počasí v prostorách kláštera. Tradičně již připomínáme nejnavštěvovanější akce
KKOS - květnový historický jarmark, červnový slunovrat, červencové Benediktinské dny
nebo zářiové slavnosti vína a medu. O nich i o všech dalších Vás budeme pravidelně
a včas informovat.
Jménem KKOS Vám v novém roce vše dobré přeje
Linda Hejlová

nejmenší, prvňáčci. V poschodí, vedle místní lidové knihovny, obecního skladu CO
a pozdější hudební školy, se nacházela další třída nižšího stupně.
Jenže, bohužel, ani to nestačilo. Postupně se zrušily jednotřídky v Brodu a Milevě,
začátkem sedmdesátých let i v Telicích. To už se děti učily také v budově kina na
náměstí, kde jsme měli i školní jídelnu. A protože už nikde nezbylo místo pro školní
družinu, ta se tehdy musela vejít do malé místnosti vedle prodejny mléka ve staré budově
na náměstí, na jejímž místě dnes stojí kladrubská radnice. V roce 1963 se postavily
svépomocí, za vydatného přispění stavební čety Státních statků, velice potřebné školní
dílny. Do té doby je nahrazoval nevyhovující dům č. 14, který stál před nimi u silnice
a hrozilo, že stropy v něm co nejdříve spadnou někomu na hlavu. Tělocvična (dá-li se to
tak nazvat) byla v dnešní učebně s okny do Hřbitovní ulice, měla rozměry 11 x 6 metrů,
vcházelo se do ní z chodby po třech schůdkách, vedle nichž stála veliká kamna na pevná
paliva. Prkenná podlaha byla z velké části vyhnilá a navíc zcela obestavěná tělocvičným
nářadím. Z důvodů nedostatku místa byla přistavěna do dvora „centrální“ šatna,
pochopitelně také brigádnicky, svépomocí rodičů.
A tak naše stesky konečně vyslyšeli i v Tachově a začali uvažovat, že by se
s kladrubskou školou mělo začít něco dělat. Stavět novou budovu, když ta dosavadní je
ještě vyhovující? Od toho se tedy upustilo. Bylo rozhodnuto raději přistavět učebnový
pavilon a potřebné zázemí. Je povinností, abych jmenoval ty, kteří se snažili nám v tom
nejvíce pomoci. Byli to tehdejší školští pracovníci okresu Václav Benda, Václav Býrut,
Václav Jakl a Emil Liška. Rozhodujícím okamžikem asi byla návštěva tehdejšího
ministra školství prof. Jiřího Hájka, který při své návštěvě Tachovska zavítal koncem
srpna roku 1967 nečekaně i do naší školy. Vzpomínám si, že jsme ho vítali v montérkách,
v plné práci a přípravách nového školního roku.
Ještěže „se stačilo kopnout“ …
Myslím tím kopnout do země na místě budoucí přístavby. V hektickém roce

HISTORIE
Jak se rodila přístavba kladrubské školy v letech 1969 – 1973
Zoufalý stav
V roce 1958 se kladrubská škola rozšířila o druhý stupeň pro starší žáky, kteří až
dosud dojížděli do Stříbra. Několik let poté se však dostala do zoufalého stavu kvůli
nedostatku učeben a stará školní budova bývalé německé měšťanky z roku 1895 praskala
ve švech. A tak se začal využívat pro školní účely i bývalý kladrubský špitál v č. 6, jemuž
se už tehdy mezi lidmi říkalo „dům hrůzy“. V malé klenuté místnosti v přízemí, kde
kdysi dávno bývala špitální kaple, získávali nejčastěji své první školní vědomosti ti
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1969 se mnohé připravené investice zastavovaly a šetřilo se. Snad opravdu pomohlo to,
že na podzim tohoto roku postavil Okresní stavební podnik, středisko Stříbro
(stavbyvedoucí pan Ludvík Lukeš) vedle školy malou provozní boudu pro své
zaměstnance, že se zbourala zmiňovaná přístavba šatny a kůlna na dřevo, že se
vykácela část parku a hlavně, že se vybagrovaly rýhy pro základy v místech dnešního
suterénu. To těch dvanáct zednických učňů se svými dvěma mistry a pár odborníků
obsluhujících techniku, co tady tenkrát pracovali, nás zachránilo, že stavba nebyla
pozastavena
a „zakonzervována“.
Ani v následujícím roce to nebylo jednoduché, ale nová přístavba se začala
pomalu zvedat a skončila skutečně podle projektu v roce 1973. Těžko se za takového
stavu ty tři roky učilo, když všude rachotily vrtačky, pily, sbíječky a děti přeskakovaly
při cestě do budovy různé výkopy. Bylo třeba naplánovat a zajistit dodání stovek kusů
nábytku do učeben a tělocvičného nářadí do tělocvičny. Sháněli jsme různé „drobnosti“
od držáků na toaletní papír přes ubrusy, záclony, až po obrazy na výzdobu chodeb
a místností. Ještěže na školském odboru v Tachově byla tenkrát paní Antonie Pecková,
taková dobrá duše, která nám byla v těchto věcech velkou rádkyní a pomocnicí. A
samotní stavbaři? Často vzpomínám na tesaře pana Tupého, neúnavného a pracovitého
dělníka, vybavují se mi jména Síbal, Roček, Černý, kladrubský pan František Záruba
a další, jejichž jména jsem již za těch téměř 40 let zapomněl, kteří se o tuto stavbu
zasloužili. A také to byli dobrovolníci z řad rodičů i nový školník, pan Josef Mrňák,
jejichž zásluhou se nám během prázdnin před otevřením školy podařilo smontovat
veškerý nábytek do učeben i kabinetů.
Architekt Vinš a školní tělocvična
Nelze
nevzpomenout i jméno
architekta
Bedřicha
Vinše
z Pražského
projektového ústavu na
Letné. Poznal jsem ho
jako
člověka
nejen
vysokých odborných, ale
i morálních kvalit. Už
jeho přístup k zachování
co
největší
zelené
plochy kolem nové
budovy, když už část
parku musela ustoupit
stavbě. Původně měl být
poražen
i mohutný dub, který dnes stojí při jihovýchodním nároží školy nedaleko pomníku.
Architekt Vinš tak dlouho zkoušel různé varianty, až se rozhodl kvůli tomuto dubu
citlivě „zalomit“ přední fasádu učebnového objektu a její pravou polovinu posunout o

31

nepatrný kousek dozadu. A právě tím mohl nádherně vzrostlý strom zachovat. Také
obestavěný jírovec (kaštan) na ploše před vchodem byl jeho nápadem.
Chtěl bych však připomenout ještě jednu důležitou okolnost, kdy se zachoval
tak, aby vyhověl potřebám školy. V nové přístavbě byla pochopitelně plánována
i tělocvična, na kterou jsme se nesmírně těšili. Jenže ouha! Její rozměry měly být 18 x 10
metrů, tak, jak se stavěly ve většině „venkovských“ škol. U nás se ale hrály už tehdy
soutěžní utkání v basketbalu a volejbalu, s čímž páni projektanti jaksi nepočítali. Obrátil
jsem se na architekta Vinše s prosbou o zvětšení prostoru tělocvičny, a uspěl jsem, i když
to pro něho nebylo jednoduché. Dnešní tělocvična má rozměry 22 x 12 metrů. Navíc i
vybudování balkonu nad tělocvičnou místo vypuštěného (kvůli rozpočtu) druhého patra
nad jídelnou, kde měla být původně ještě družina, knihovna a čítárna, bylo také jeho
nápadem navíc.
Odlišnou zkušenost jsem získal při jednání s pozdějším národním umělcem
Rudolfem Svobodou. U něho byla investorem objednána sochařská výzdoba průčelí
nové budovy. Když jsme k němu přijeli na první jednání ještě s mým předchůdcem,
ředitelem Kosánem, do jeho pražského ateliéru, postavil před nás zmenšený sádrový
model skulptury, která měla stát před naší školou. Přiznám se, že mně to připomínalo
něco mezi babylonskou věží a starodávným fotoaparátem. Umělec si svůj výtvor chvíli
zálibně prohlížel a pak se přímo zeptal: „Tak, co si myslíte, že to představuje?“ Nastala
chvíle trapného mlčení a když se nikdo neodhodlal odpovědět, vzal jsem to na sebe.
Stačil jsem však naštěstí říci: „No, já v tom vidím …“. Jenže umělec, aby předešel
trapasu, mě přerušil a napověděl: „Přece, prožíváme lety do vesmíru, kosmické rakety
…Ještě nic?“ Když ono „ještě nic“ trvalo delší dobu, tak nám, venkovským
hlupáčkům, prozradil: „No, to je přece kosmodrom, startovací rampa! Nechápete?“
Nechápali jsme a naše nejistota a umělcův údiv nás vyprovázely z jeho ateliéru.
Za několik měsíců přijel architekt Svoboda do Kladrub sám s novým, tentokrát již
bronzovým či mosazným zmenšeným modelem, jenž představoval to, co dneska známe
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a co stojí před školní budovou. Pro jistotu nám hned vysvětlil, že to kulaté je,
nepamatuji si už dobře, zda vesmír, či nějaká planeta (i když toho tam byla sotva
třetina, asi pro úsporu materiálu), to před tím že je kosmonaut v beztížném stavu a že
už to v žádném případě nemíní předělávat. Cena bude „jen“ 65 000 Kčs, když prý jsme
to my.
Navzdory tomu považovali později někteří kolemjdoucí a neznající kladrubské
poměry toto dílo za hlavu býka či vola a domnívali se, že tu sídlí zemědělská škola.
Korunu tomu nasadili jacísi dva výrostci, když jeden povídá druhému: „Ty vole, to je
satelit!“
Nastaly radosti i starosti
Během dalšího roku došlo na generální opravu staré budovy, a tak celková cena
stavby se vyšplhala skoro na 13 miliónů Kčs. Od 1. září 1974 se naše škola rozrostla
téměř na 330 žáků a měli jsme, spolu se zástupcem ředitele, panem Zdeňkem Šálou, co
dělat, abychom to všechno „ukočírovali“. Byla radost podívat se na tu naši krasavici,
snad tehdy nejhezčí školu tachovského okresu (já bych si troufal říci, že patří mezi ty
nejhezčí ještě i dnes). I ty děti se nějak přizpůsobily novému prostředí a zvykly si na
ubrusy v jídelně, záclony v učebnách, tělocvičnu i jídelnu, i na tehdejší dobu moderní
WC. Kolik jen různých delegací od nás i z ciziny prošlo budovou a nešetřilo chválou,
mimo jiné na krásnou a účelnou výzdobu (musím přiznat, že ta dnešní je snad ještě
hezčí a účelnější) i krásné květiny po celé škole, které nám věnovala řada rodin
a občanů Kladrub. A ty se díky panu učiteli Legovi navíc rychle množily a krášlily pak
každý koutek školy v učebnách i na chodbách.
Přišly i problémy. Třeba s autobusovou dopravou, vždyť do Kladrub najednou
začali dojíždět žáci z téměř dvou desítek vesnic. Kdepak jsme mohli tušit, že do
zrušené skapecké školy chodily i děti z Jivjan, ze sousedního domažlického okresu,
kam naše autobusy vůbec nejezdily. Ani nás nenapadlo, že Kosteleckých bude taková
kupa, že je nemůže pobrat obyčejný linkový autobus, zaplněný již lidmi cestujícími do
práce. Konečně, tohle měli vědět kdesi na okrese, ale všechno to spadlo na naši hlavu.
Ve Stříbře na ČSAD se mně vysmáli a tvrdili, že nic nebudou předělávat, že jsme si
měli vzpomenout před rokem. Kdeže ale byly tehdy naše myšlenky! Naštěstí se tam
našel člověk, dispečer pan Mikuláš Sakmar, který nás nenechal na holičkách a všechno
dokázal zajistit k úplně spokojenosti obou stran. Jemu chci i tímto, i když hodně
opožděně, po mnoha letech poděkovat.
Rychle jsme si tenkrát zvykli na lepší a brzy jsme zapomněli na vše, co jsme
zažili ve starých budovách za doslova děsivých podmínek. Píšu tento článek, aby si to
připomněli nejen ti, co to sami jako žáci či učitelé se mnou prožívali, ale aby se
i dnešní žáci dozvěděli, jak to bylo se školou, jež je jim dnes druhým domovem.

Jiří Čechura
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KULTURA
Končí přehlídka divadelních souborů „Divadelní rok 2011“.
Přehlídku pořádalo město Kladruby v tomto roce již posedmé.
Na tuto přehlídku město Kladruby získalo Grant Plzeňského kraje pro oblast
kultury ve výši 10.000 Kč. Snahou je přivést do Kladrub kvalitní divadelní společnosti
a tím také dostatečný počet diváků. I v letošním roce se záměr povedl.
První představení sehrálo v Kladrubech šantánové divadlo Pluto z Plzně
s velkým úspěchem. V komedii o manželských nevztazích se každý divák tak trochu
mohl poznat. Obecenstvo se výborně bavilo. Druhé představení patřilo předškolákům
a školákům do 3. třídy ZŠ Kladruby. Duo Dubnička-Lahoda divadelní formou
předvedlo, jak se tvoří písnička, a s dětmi jednu takovou složili na místě. Třetí

představení bylo grandiózní, když na pódiu exceloval Mario Kubec s Martinem
Sochorem za vydatné asistence Světlany Nálepkové a Hanky Čížkové. Sehráli
laskavou komedii o mužích a ženách, při které diváci spontánně „buráceli“ smíchy.
Závěrečné představení se konalo 17.12.2011. Kladrubská divadelní společnost
připravila premiéru „Čertovské pohádky“. Jako jako vždy, bylo plné hlediště, protože
kladrubští diváci- a nejen kladrubští, si nenechají nikdy ujít žádnou pohádku. A herce
odměňují dlouhotrvajícím potleskem.
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Sedmý ročník přehlídky divadelních souborů opět ukázal, že divadlo má
v Kladrubech bohatou historii a obyvatelé jsou zvyklí na představení chodit. Potěšující
je, že se do Kladrub sjíždí diváci i ze širokého okolí. Divadelní soubory si pochvalují
aktivitu a atmosféru představení, protože diváci skvěle reagují. Věříme, že to tak bude i
v dalších ročnících přehlídky.
Eva Pomyjová

„Hasičský ples “
v sobotu 14.ledna 2012
od 20.00 v sále kulturního domu
s bohatou tombolou i půlnočním překvapením
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kladruby.
Hraje Union Heřmanova Huť

„Myslivecký bál “
v sobotu 21. ledna 2012
od 20.00 v sále kulturního domu
v Kladrubech.

„Novoroční setkání v kostele sv. Jakuba“
sobota 1. ledna 2012 v 17.00 hodin

Pořádá Myslivecké sdružení Výrov a opět bude
připravena bohatá myslivecká tombola.

„Novoroční ohňostroj“
sobota 1. ledna 2012
v 18.00 hodin na kladrubském náměstí

„Učitelský ples “
sobota 28.ledna 2012
od 20.00 v sále kulturního domu
v Kladrubech
Pořádá Základní škola v Kladrubech. Je
připraven bohatý kulturní program a tombola,
opět hraje Taneční orchestr Miroslava
Novotného.

„Tři králové“
čtvrtek 6. ledna 2012
-obcházejí kladrubské domácnosti -
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„Dětský maškarní rej“
sobota 4. února 2012
od 15.00 v sále kulturního domu v Kladrubech
- připraveny soutěže a hlavně správná diskotéka-

„Včelařský ples “
sobota 11. února 2012
od 20.00 v sále kulturního domu v Kladrubech.
Pořádá Základní org. českého svazu včelařů Kladruby, připravena bohatá tombola.

9. 3. 2012
10. 3.2012
16. 3.2012
30. 3.2012
31. 3.2012
1. 4.2012
6. 4.2012
7. 4.2012
7. 4.2012
8. 4.2012
8. 4.2012
9. 4.2012
9. 4.2012
30. 4. 2012

Oslava MDŽ
Maglajz boulder cup
Komorní koncert staré hudby
Klubový večer
Volejbalový turnaj smíšených družstev
Květná neděle-mše svatá
Velký pátek-mše svatá
Klapáči jdou vesnicí
Bílá sobota –mše svatá
Velikonoční jarmark
Velikonoční koncert
Velikonoční koleda
Pondělí velikonoční-mše svatá
Slavnostní stavění máje
Eva Pomyjová

„MASOPUST“
v sobotu 18. února 2012
-sraz maškar ve 12.30 na náměstíSraz ve 13.00 hodin na náměstí.
Již po dvacátéšesté!

Blahopřejeme
V měsíci lednu a únoru 2012 se dožijí významného životního jubilea tito naši občané:

„MASOPUSTNÍ TAŠKAŘICE“
v sobotu 18.února 2012
od 19.00 hodin v sále kulturního domu Kladruby.
Pořádá Kladrubská divadelní společnost.
O zábavu nebude nouze!!!!
(Soutěž o nejlepší masku, volenka, půlnoční
překvapení…)
Hudba (stejná jako vloni) bude hrát dokud to vydržíme….!

Leden :

Únor:

Stránský Milan (Brod)

Málek Jaroslav

Jozová Jana

Dolejš Josef

Blažková Anna (Láz)

Janča Emil

Havránková Vlasta

Saláková Anna

Pavlisová Miloslava (Brod)

Krýslová Zdeňka (Vrbice)

Chaloupka Václav

Vachtová Vlasta

Pauchová Ladislava

Rytíř Jiří

Voldřichová Anna

Pražáková Marie

(Milevo)

Palečková Marta (Pozorka)
Sigmundová Ludmila

„1. Klubový večer“- MUDr. Kateřina Cajthamlová
pátek 24. února 2012
od 18.00 hodin v sále kulturního domu v Kladrubech

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

Akce připravované v měsíci březnu a dubnu 2012
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SPORT
Vánoční zamyšlení
Adventu namále
Vánoce v srdci nás hřejí
na městě světelné korále
v kostele roráty pějí.

Všude znát sváteční nálada
stromky a cukroví voní
padá sníh, to je paráda
půlnoční na věži zvoní.

Že narodil se Kristus Pán
na nebi hvězdi září
že do jesliček byl nám dán
Spasitel s dětskou tváří.

Ať láska na nás napadá
jak sněhové vločky bílé
ať zůstane nám nálada
a vše, co nám je milé.

Blanka Krýslová

Mikulášský Open Cup, Stříbro, 3.12.2011
Před druhou adventní nedělí se naposledy v tomto roce sešli mladí lezci na
8. ročníku Mikulášského Open Cupu, aby si zasoutěžili v boulderingu. Tento závod byl
i letošním pátým v seriálu Hannah Překližka Cup /již 5. ročník/ a zároveň jubilejním
třicátým závodem pro děti a mládež na horolezeckých stěnách ve Stříbře
a v Kladrubech.
Pro kvalifikaci pořadatelé opět připravili dvě cesty různé náročnosti. Zatímco
jedna cesta vždy slouží spíše pro zahřátí, druhá už spolehlivě určí finalisty. Finálové
cesty jsou svojí náročností většinou o „kategorii výše“, a přesto ti nejlepší dokážou
topovat. A tak jsme opět byli svědky špičkových výkonů, kdy se kluci a děvčata
pohybovali po převisech a po stropě boulderu jako pavouci. Odměnou jim byl potlesk
přihlížejících a samozřejmě medaile, diplomy a pěkné ceny od sponzorů. Na závěr bylo
připraveno vyhodnocení celkových vítězů Hannah Překližka Cupu 2011 v jednotlivých
kategoriích.
Toto vyhlášení bylo i poslední letošní tečkou za seriálem závodů, které připravili
členové Horolezeckého klubu Skoba Stříbro a Horolezeckého kroužku Maglajz
Kladruby pro děti a mládež. I jim patří poděkování za spoustu práce a času, jež věnují
nejmladší generaci. Velký dík patří samozřejmě i všem, kteří takovéto akce podporují
a bez jejichž pomoci si dnes naše závody nedovedeme představit.
Radostné Vánoce a hodně úspěchů /nejen lezeckých/ v roce 2012!
Výsledky Mikulášského Open Cupu:
Kat. H1: 1. A.Kopřiva/Adrenalin Pit/, 2. V.Pechmann /HK Maglajz Kladruby/,
3. A.Pechmann /Břasy/
D1: 1. P.Nová / HK Maglajz Kladruby /, 2. A.Pospíšilová /Stříbro/, 3. M.Boučková
/DOBERCheb/
Kat. H2: 1. M.Dobranský/Třebýcinka Climber Club/, 2. R. Palma /Kladruby/,
3. R.Miklas /OSMA Planá/
D2: 1. Z.Bunková / Los Pedos Plzeň 2. T.Kubátová /Los Pedos Plzeň/, 3. Š. Novotná
/OSMA Planá/
Kat. H3: 1. J. Šimandl / Los Pedos Plzeň /, 2. L.Zezula /HK Skoba Stříbro/,
3. M. Niebauer /OSMA Planá/
D3: 1. T. Nová /Los Pedos Plzeň/, 2. M. Matúšová /HK Skoba Stříbro/, 3. L.Kepková
/HK Skoba Stříbro/
Kat. H4: 1. M.Jech /Horoklub Chomutov/, 2. F.Švarc /HK Maglajz Kladruby/,
3. V. Novotný /OSMA Planá/
D4: - nebyla obsazena
Vítězové 4. ročníku Hannah Překližka Cupu 2010:
Kategorie H1 /roč. 2002 a ml./ Václav Pechmann – HK Maglajz Kladruby
Katedorie D1
Pavla Nová – HK Maglajz Kladruby
Kategorie H2 /roč. 2000-2001/ Martin Dobranský – Třebýcinka Climber Club
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Kategorie D2
Kategorie H3 /roč. 1998-1999/
Kategorie D3
Kategorie H4 /roč. 1996-1997/
Kategorie D4

Kateřina Matúšová – HK Skoba Stříbro
Miloš Niebauer – OSMA Planá
Michaela Matúšová – HK Skoba Stříbro
Martin Jech – Horoklub Chomutov
Lucie Jarolímová – HK Skoba Stříbro

nad 60 let zasluhují obdiv za absolvování tohoto dlouhého závodu. Nejlépe si, jako již
je pomalu tradicí, vedl Václav Šůcha z SV Stříbro. Jeho čas 1:40:13 hod. je velmi
dobrý. Druhý doběhl Karel Ganaj z Cyklodraku Stříbro (1:45:59 hod.) a před třetím
Zdeňkem Bouškou z Cyklodraku Stříbro(1:58:18 hod.).
Také ženy se s poměrně těžkou tratí, obsahující velké kopce, vypořádaly
dobře. Nejrychlejší byla Karolína Hrubá z TJ Baník Stříbro, která běžela závod jako
trénink rychlostí omezenou tepovou frekvencí. Výsledný čas 1:34:16 hod. překvapil
také řadu mužských soupeřů a svědčí o rostoucí trénovaností po déle trvajících
zdravotních potížích. Druhá doběhla Jana Naxerová z USK CS Plzeň se ztrátou přes 4
minuty. Třetí byla Alena Borecká z Nýřan (1:42:24 hod.).
Mikulášská dvacítka je vypsána také jako fit akce pro cyklisty. Trať, kterou
vyznačil Karel Ganaj, absolvovalo 7 cyklistů.
Závod se vydařil a nyní čekají běžce soutěžící o Nejlepšího běžce Tachovska
poslední 2 závody – Vánoční míle a Silvestrovský běh. Souboj o první místo svádí Jan
Flaks, který je mírným favoritem, a Václav Šůcha. Po skončení Silvestrovského běhu
poznáme, kdo se na poslední závody roku lépe připravil.
Vladislav Moravec

Pavel Nový

Mikulášský běh
Oddíl atletiky TJ Baník Stříbro ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Stříbro
uspořádal předposlední ze závodů, které letos organizuje. Byl jím Mikulášský běh,
který se konal 26.11.2011. Hodně práce měl se značením tratě dlouhé 20 km Jaroslav
Kotek, který ji značil již od časného rána. Závodníci, mezi nimiž bylo také 5 žen, se
vydali na trať za na tuto dobu poměrně příjemného počasí v poměrně svižném tempu.
Od začátku se usadil na čele Tomáš Jaša, který závod absolvoval týden po návratu ze
soustředění z Vysokých Tater. Rovnoměrným tempem zvyšoval náskok a ten činil
v cíli 11:12 min. (1:11:14 min.). Čas mohl být ještě lepší, ale pro zdravotní potíže
musel závod přerušit. Celkově 2., ale první v kategorii veteránů do 50 let byl Ivan
David z Cyklodraku Stříbro(1:22:26 hod.).
V kategorii mužů do 40 let byl 2. Josef Suda z SK Přimda(1:27:58 hod.) před
třetím Danielem Georgievem z Katedry kybernetiky Plzeň(1:28:59 hod.). Jan Flaks(SV
Stříbro), vedoucí závodník soutěže o nejlepšího běžce Tachovska také tentokrát běžel
dobrý závod. Svědčí o tom 2. místo v kategorii veteránů do 50 let a čas v cíli – 1:23:53
hod. Třetím v této kategorii byl Milan Šrámek z SV Stříbro časem 1:25:28 hod.
Starší závodníci byli v tomto závodě rozděleni do 2 kategorií. Mladší –
veterány do 60 let – vyhrál Jiří Vyšín z Karlových Varů v kvalitním čase 1:35:23 hod.
Druhý doběhl Jaroslav Vlasák z AVL Stříbro(1:41:29 hod.). Třetí místo vybojoval
Miloš Matějka z SV Stříbro, který potvrdil zlepšující se formu(1:42:27 hod.). Veteráni
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Informace oddílu volejbalu TJ Sokola Kladruby
Vážení čtenáři,
také v tomto posledním čísle našeho Zpravodaje v letošním roce se ohlédneme za
naším - právě uplynulým volejbalovým rokem:
V soutěžní sezóně 2010 – 2011, která skončila v červnu tohoto roku, jsme dosáhli
následujících umístnění v okresních a krajských soutěžích :
OP žen – 1.místo pro družstvo B, 4. místo pro družstvo C
KP kadetek - 2. místo
KP kadetů - 4. místo
KP žen 2.třídy – 6.místo
K 2.třídy mužů - 4. místo
V nemistrovských soutěžích : Pohár O VOS – ženy : 3.místo pro družstvo B a 4.místo
pro družstvo C. , účast družstev mužů a žen na celostátním turnaji VaZ družstev
v Česticích : ženy sice loňské vítězství nezopakovaly, ale stejně jako muži skončily jen
těsně na 2. místě. Zejména u mužů je to doslova historický úspěch.
Soutěžní ročník 2011-2012 :
KP 2 mužů – polovina soutěže - 2.místo
KP 2 žen - polovina soutěže - 2.místo ve své skupině
KP juniorů – po 2. turnaji na 4.místě za A družstvem z Klatov, Domažlicemi a Plzní
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KP juniorek – po 1. kole je naše družstvo na 3.místě. Tabulku vede Rapid Plzeň, na 2.
místě jsou Domažlice a na 4. místě jsou Rokycany. Do konce roku bude odehrán ještě
jeden soutěžní turnaj – tentokrát v Rokycanech.
Družstvo juniorek tvoří :Jana Kunešová, Šárka Pomyjová, Markéta Kučerová, Jana
Nedvědová, Pavla Šálová, Eva Berková, Vlaďka Naruševičová, Eva Nedvědová, Klára
Hodanová, a Simona Křeválková
Družstvo juniorů : Josef Berka, Petr Mrňák, František Havránek, Matěj Havránek, Jan
Nový, Martin Duspiva a Štefan Perďoch, Václav Krýsl a David Hilf.

…na Městském úřadu v Kladrubech a na jiných vhodných místech, bylo
v roce 2011 uzavřeno 25 sňatků, z toho 1 církevní a 3 na území obce Kostelec, kde
oddávajícím byl starosta obce Kostelec, p. František Trhlík.
… Oblastní spolek Českého červeného kříže v Tachově slavnostně ocenil bezpříspěvkové
dárce krve regionu Tachov a Stříbro, ve společenském sále kina Mže v Tachově. Oceněni
byli: Markéta Havránková - 20 odběrů, Jan Šilt, Miroslava Škorvánková, Aneta
Škorvánková, Petr Štěpánek –10 odběrů.

V OP žen je po neúplném 3. kole následující pořadí :
1. Sokol Kladruby B 4 body
2. Sokol Kladruby C 3 body
3. SKP Planá
2 body
4. VK HP Tachov
0 bodů
Do nového roku 2012 si navzájem přejme to, co si můžeme přát nejvíce: hodně
zdraví a štěstí jak v osobním, tak i ve sportovním životě.
Petráň Pavel

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V KLADRUBECH
Město Kladruby, IČO 259 888

Víte, že …

Městský úřad Kladruby, náměstí Republiky 89

…Martinské slavnosti se zúčastnilo 84 dětí a rohlíčky na tuto akci sponzorsky upekla
a věnovala Hana Zdvihalová – Cukrárna Kladruby…Děkujeme!
… Základní škola v Kladrubech na Mikulášském trhu získala prodejem výrobků žáků
částku 5.000 Kč pro adoptovanou africkou holčičku Muthinu Munywoki…
… v roce 2011 bylo MěÚ Kladruby vydáno 168 ks občanských průkazů…
…od 1.1.2012 budou občanské průkazy vydávány na MěÚ Stříbro, správní odbor.
K žádosti již nebudete muset předkládat fotografii, samotné focení proběhne při podání
žádosti přímo na MěÚ Stříbro.
…prostřednictvím systému CZECH POINT bylo vydáno:
46 výpisů z katastru nemovitostí, 40 výpisů z rejstříku trestů, 27 výpisů z obchodního
rejstříku, 1 výpisy z živnostenského rejstříku, 1 výpisy bodového hodnocení osoby…
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…firma Ekosepar, s.r.o. Nýřany nezvyšuje na rok 2012 ceny za odvoz odpadu…
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