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Vážení spoluobčané.

Advent

(B.Krýslová)

Vánoční svátky již klepou na dveře a my šestým číslem završujeme vydávání
kladrubského Zpravodaje v roce 2012.
Zastupitelstvo města se na svém posledním zasedání zabývalo plánem rozvoje
města a rozpočtem na příští rok. Tento úkol spočívá především ve stanovení priorit.
Nápadů na to, jak peníze utratit by bylo dostatek, ale příjmy jsou samozřejmě
omezené, a z toho je třeba vycházet.
Realizace některých plánovaných investičních akcí je závislá a odvíjí se od
získání dotací. V lednu by měl být hodnocen náš projekt muzea, které by mohlo
vzniknout z bývalého kina na náměstí. V případě kladného hodnocení by město
získalo nejen kompletně zrekonstruovanou významnou budovu, ale i zajímavý
turistický cíl.
Další projekt, který chceme uskutečnit za přispění peněz z Evropské Unie
je kompostárna, která by měla stát vedle současné skládky. Naše město by získalo
možnost zcela ekologicky likvidovat „zelené odpady“, tedy posekanou trávu, listí
apod. Nikdy jsem si nedovedla představit, kolik takovéhoto odpadu vznikne.
V případě kompostárny však budeme muset k její realizaci v budoucnu stejně
přistoupit, protože nás k tomu donutí zákon o odpadech.
Z dalších akcí, které byly schváleny k realizaci v příštím roce bych zmínila
některé rekonstrukce chodníků a komunikací – např. opravu chodníku při Husově
ulici směrem od školky ke škole, která je velmi frekventovaná, dále uličku okolo
autobusové zastávky v Zadní ulici a další část Zadní ulice směrem ke stavebnímu
dvoru. Oprav komunikací se dočkají také místní částí, Tuněchody a Milevo.
O dalších investicích, opravách a výdajích se můžete více dozvědět na dalších
stránkách zpravodaje. Jeden z problémů, které nás velmi trápí, a s kterým bojujeme
již delší dobu, je zklidnění dopravy v Kladrubech. Některá opatření již byla učiněna
a budeme i nadále hledat cesty jak zklidnit dopravu jak osobních, tak především
nákladních aut.

Sport
Mikulášský Open Cup

(P.Nový)

Informace oddílu volejbalu TJ Sokola Kladruby

(P.Petráň)

Volejbalisté TJ Sokola Kladruby nebodují

(D.Petráň)

Mikulášská dvacítka po dvacáté

(Vl.Moravec)

Cykloklub Kladruby

(B.Šálová)

Víte, že

SLOVO ÚVODEM

Milí kladrubští občané,
ráda bych Vám popřála klidné prožití vánočních svátků a především
mnoho zdraví, sil, lásky, úspěchů a rodinné pohody v roce 2013. Doufám,
že naše městečko bude i v následujícím roce tím šťastným místem pro nás
všechny.

Vaše Svatava Štěrbová
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Vážení spoluobčané,

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

dovolte mi, abych Vám do nového roku 2013 popřál pevné zdraví, štěstí
a mnoho osobních i pracovních úspěchů.

Informace z jednání rady a zastupitelstva města

Ing. Václav Votava, poslanec Parlamentu České republiky

Rada města v z a l a n a v ě d o m í :
• Veřejnou obchodní soutěž PF ČR na prodej pozemku p.p.č. 1425/3 v k.ú. Láz
u Kladrub s tím, že město nemá o tento pozemek zájem
• Stav bytu č.1 v domě čp.209 v Husově ulici v Kladrubech, nájemce F.Olah a A.Černá
• Informaci PF ČR – veřejná nabídka pozemků k náhradním restitucím p.p.č. 136/9
o výměře 3141 m2, p.p.č. 136/10 o výměře 2397 a p.p.č. 1961/1 o výměře 260 m2 vše
k.ú. Láz u Kladrub s tím, že město nemá o tyto pozemky zájem
• Požadavek nájemníků domů čp. 355 a 356 v Zadní ul. v Kladrubech na zlepšení
podmínek vytápění včetně následného provedeného opatření
• Informaci manž. Kunzových o provedených stavebních úpravách v bytě č. 5 v domě
čp. 356 v Zadní ulici v Kladrubech
• Protokol o vypracování vnitřního auditu v ŠJ ZŠ Kladruby v roce 2012 s tím,
že nedostatky budou průběžně odstraňovány podle finančních možností zřizovatele
• Protokol o výsledku kontroly v ŠJ MŠ Kladruby v roce 2012 s tím, že nedostatky
budou průběžně odstraňovány podle finančních možností zřizovatele
• Sdělení PF ČR k převodu p.p.č. 809 v k.ú. Vrbice u Stříbra s tím, že o předmětný
pozemek nemá město zájem (pozemek při žel. trati)
• Stížnost Jindřicha a Heleny Nových, Macháčkova 31, Plzeň ve věci skutečného
užívání zahrádky na p.p.č. 1964/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra – uživatel p. Turková
Marta s tím, že bude svoláno jednání
• Žádost Ing. Josefa Sedláka a Mgr. Vladimíry Sedlákové, Turistická 4, Plzeň
o odkoupení, případný pronájem části p.p.č. 1538/1 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov)
a požaduje doložení předcházejícího nájemního vztahu

VOLBA PREZIDENTA ČESKÉ REPUBLIKY
Datum konání:

11. ledna 2013 v době 14.00 - 22.00 hodin
12. ledna 2013 v době 8.00 - 14.00 hodin
Případné II. kolo ve dnech 25. a 26. ledna 2013
Stanovené volební okrsky:

v okrsku č. 1 - Kladruby, Milevo
je místnost umístěna v budově Městského úřadu v Kladrubech,
náměstí Republiky 89 - vstupní hala
pro voliče obce Kladruby, Milevo a Pozorka
v okrsku č. 2 - Brod, Tuněchody
je místnost umístěna v klubovně myslivců v Brodu, Brod u Stříbra čp. 18
pro voliče obce Kladruby - část Brod, Tuněchody
v okrsku č. 3 - Láz, Vrbice
je místnost umístěna ve veřejné knihovně ve Vrbici, Vrbice u Stříbra čp. 19
pro voliče obce Kladruby - část Láz, Vrbice

Hana Floriánová
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Zasedání rady města v období od 17.10. 2012 do 28.11 .2012 :

Rada města projednala a s c h v á l i l a :
• Cenovou nabídku firmy JVV Ginkgo, s.r.o. Plzeň na osázení parčíku v Revoluční
ulici v Kladrubech (po demolici domu čp. 68) za cenu 67.935,50 Kč + 20% DPH tj.
13.587,10 Kč, cena celkem 81.522,60 Kč
• Výsledek výběrového řízení a uzavření smlouvy na akci "Výměna oken v bytovém
domě Kladruby, Husova 209" - vítěz řízení F-Partner Stříbro s cenou 82.025,- Kč bez
DPH
• Prodloužení platnosti pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu části p.p.č. 185/11
a 185/32 v k.ú. Kladruby u Stříbra za stejných podmínek, a to do 31.12.2016, nájemce
Radomíra Chvátalová, Plzeň
• Doplatek nákladů za provozování vodovodů v Brodu a Tuněchodech za rok 2011
firmě Slepička, Kostelec ve výši 67.585,80 Kč
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• Zařazení žádosti p. Lukáše Honzíka, Láz 8 o přidělení bytu v Kladrubech do seznamu
žadatelů o byt
• Vyřazení inventáře ZŠ Kladruby - školní jídelny v celkové hodnotě 28.417,12 Kč
• Zvýšení nájemného v domech čp. 36, 80, 86, 197, 203, 209, 297, 298, 299, 355, 356,
359 v Kladrubech a čp. 51 v Brodu u Stříbra z 25,45 Kč/m2 na 28,- Kč/m2 s platností
od 1.1.2013
• Výroční zprávu Základní školy v Kladrubech za školní rok 2011/2012
• Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a ing. Janem Jungem, Plzeň
na zpracování PD na akci "Regionální muzeum Kladrubska" za cenu 110.000,- Kč
bez DPH
• Uzavření smlouvy o dílo mezi městem Kladruby a o.p.s. Plzeňsko v Evropě Pernarec
zast. ing. Romanem Reiserem za zpracování žádosti o dotaci na akci "Regionální
muzeum Kladrubska" za cenu 97.000,- Kč bez DPH
• Pronájem části haly stavebního dvora v Kladrubech od 5.11. do 15.12.2012
J.Brabcovi, Kladruby za účelem zámečnické výroby za cenu 150,- Kč za každý den
skutečného využití požadované části objektu + energie
• Dohodu uzavřenou mezi městem Kladruby a záchrannou službou Royal Rangers
Bezdružice o plánované pomoci na vyžádání (bezúplatné)
• Cenovou nabídku od firmy Hranička, Plzeň na zpracování PD plyn + ÚT čp. 355
a 356 + KD a ubytovna za cenu 32.928,- Kč vč. DPH
• Nákup informačních dopravních radarů IPR 10+ IPR EXD od firmy Bártek rozhlasy
s.r.o. za cenu 147.336,- Kč
• Návrh smlouvy o dílo č. 113/2012 mezi městem Kladruby a Ing. Markétou Hoškovou,
Zlín na zpracování dokumentace pro výběr dodavatele k dotačnímu projektu
z Operačního programu ŽP - Snížení imisní zátěže z dopravy ve městě Kladruby
za cenu 44.500,- Kč bez DPH
• Kácení 5 ks jilmů za domem čp. 147 v Milevské ulici v Kladrubech, 3 ks proschlých
kaštanů v Revoluční ulici v Kladrubech a 1 ks suché břízy v obci Brod
• Vyplacení odměn členům SDH Kladruby dle předloženého návrhu
• Uzavření dohody mezi městem Kladruby a Lesy ČR, Lesní správou Stříbro
o způsobu a výši úhrady za přenechání práva výkonu myslivosti na pozemcích
přičleněných k vlastním honitbám LČR
• Rozpočtové opatření u ŠJ ZŠ Kladruby - přesun finančních prostředků ve výši
14.200,- Kč z položky služeb a oprav do položky DDHM
• Smlouvu o provedení prací a výkonů uzavřenou mezi městem Kladruby a p. Jiřím
Koukolíkem, Vrbice 33 o výpomoci při zimní údržbě místních komunikací ve správním
území města Kladruby + smlouva o výpůjčce radlice
• Zařazení žádosti p. Štefana Greška, Černošín do seznamu žadatelů o přidělení bytu
v DPS v Kladrubech
• Uzavření nové nájemní smlouvy o nájmu NP – masáže v DPS v Kladrubech
s platností od 1. 1.2013, a to s nájemcem Ivanou Bäumlovou, Sokolovská 14, Plzeň,
IČO 47703466 s tím, že p. Wildenauer Krejčová bude odpovědnou osobou, nájemné ve
stejné výši 450,-Kč/1 měsíc + energie
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• Zařazení žádosti p. Hany Polívkové, Brod u Stříbra 23 do seznamu žadatelů
o přidělení bytu
• Zařazení žádosti p. Vladimíra Bezděka, Zhoř 42 do seznamu žadatelů o přidělení bytu
v DPS
• Zařazení žádosti p. Jany Duřpekové, Hřbitovní 327, Kladruby do seznamu žadatelů o
přidělení bytu
• Zařazení žádosti p. Milana Hubače, Hřbitovní 327, Kladruby do seznamu žadatelů o
přidělení bytu
• Pronájem NP prodejny v DPS p. Jiřině Ženíškové, Vranov 8 s platností
od 1.1.2013 za nájemné 500,-Kč/1 měsíc (elektřina hrazena přímo dodavateli na
základě samostatného elektroměru pro prodejnu) s tím, že žadatelka musí mít příslušné
oprávnění (živnostenský list)
• Prodloužení nájemních smluv na byty:
- Čp. 6 - Fraus, Heřman od 1.1.2013 do 31.12.2013
- Čp. 36 - Šlapáková, Jozová, Rytířová, Kadlec, Pospíšilová, Bebrovi
- Čp. 86 - Jamriška Josef st., Petráň, Tausch,
- Čp. 209 - Oláh, Šteinová
- Čp. 298 - Mautvicová, Hubingerová, Bechera, Mrňáková,
- Čp. 299 - Černá
- Čp. 356 - Keller, Liška Jiří, Jamriška Josef ml., Švarc, Pospíchalová
- Čp. 403 - Palma, Jaša, Řezáč, Kořinská, Ivanová, Tancošová,
- Čp. 404 -Rubášová, Demjan, Kurš, Kajerová, Mikeš, Kadlecová, Zwaschka,
Železný
- Čp. 405 - Nosalová, Segíňová, Jamrišková, Smržová, Herianová, Demeterová,
Hubingerová, Kuneš
- Čp. 406 - Chaloupka, Lišková Jitka, Šebesta, Kunz
- Pro řádně platící nájemce od 1.1.2013 do 31.12.2015
• Nabídku firmy FV Tech na dodávku panelů SolarVenti SV 20 v ceně do 27.433,- Kč
do bytu č. 1 v domě čp. 209 v Husově ulici v Kladrubech
• Cenu 1 hodiny výkonu traktoru New Holand T 5040 firmy Kladrubské lesy s.r.o. 450,- Kč bez DPH pro občany Kladrub a okolních obcí, 1 hodina štěpkování - 850,- Kč
bez DPH
• Postup řešení stížnosti manž. Nových, Plzeň, vlastníků RD čp. 228 ve Hřbitovní ul.
v Kladrubech, na chov hospodářského zvířectva na pozemku pod jejich zahradou, tj. na
části p.p.č. 1964/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že v nejbližším termínu, kdy se
uvolní jiný vhodný pozemek, bude nabídnut současné nájemkyni p. Martě Turkové,
Kladruby 308
Rada města n e m á n á m i t e k :
• K umístění el. zařízení ČEZ – výstavba zemního kabelu NN na pozemku p.p.č.
1578/12 v k.ú. Brod u Stříbra (přípojka pro nový RD na st.p.č. 14/1 v k.ú. Brod
u Stříbra)

8

• Ke změně likvidace odpadních vod na parcele st. 14/1 v k.ú. Brod u Stříbra –
výstavba nového RD - manž.Rytířovi (změna - místo jímky bude vybudována
zasakovací rýha na vlastním pozemku) s tím, že upozorňujeme, že sousední
nemovitosti mají studny
• K předloženému návrhu Ing. Pangráce na řešení lokality Kladruby – západ –
rozparcelování, zpřístupnění jednotlivých pozemků s tím, že je nutné v co nejkratší
době podat žádost o vydání územního rozhodnutí
• K předložené PD ve věci zřízení plynovodní přípojky k RD čp. 350 v Zadní ul.
v Kladrubech s tím, že před samotnou realizací bude městu ohlášen skutečný překop
místní komunikace a tato bude uvedena do původního stavu (stavebník - J.Mautvic)
• K předloženému návrhu zadání změny č. 1 územního plánu města Bor
• K přiloženému záměru stavby stání pro OA na vlastním pozemku p.p.č. 1958/13
v k.ú. Kladruby u Stříbra, p. Jaroslav Horáček, Hřbitovní 345, Kladruby
• K návrhu opatření obecné povahy o stanovení záplavového území Úhlavky
zpracované Krajským úřadem PK, odborem životního prostředí
• K předložené PD pro územní řízení „Santiniho cyklostezka Kosteleckem“

do 30 dnů od uzavření této smlouvy a druhá splátka ve výši 393.000,- do 30 dnů
od zřízení věcného břemene do KN
• ZM schválit plán společných zařízení vyhotovený v rámci zpracování návrhu
komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kladruby u Stříbra (opravený a doplněný dle
připomínek ZM)
• ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1476/18 v k.ú. Brod u Stříbra (Výrov)
manželům Drahomíru a Alexandře Bokrovým, bytem Plzeň za cenu 200,-Kč +
náklady na vklad práva do KN
• ZM schválit pronájem pozemku k zemědělské činnosti, (jako louky pro sklizeň píce,
případně pro pastvu dobytka)
- P.p.č. 211/2 o výměře 8802 m2 k.ú. Kladruby u Stříbra
- P.p.č. 211/25 o výměře 4519 m2 k.ú. Kladruby u Stříbra
- P.p.č. 133/6 o výměře 10 192 m2 k.ú. Pozorka u Kladrub,
- P.p.č. 133/7 o výměře 3510 m2 k.ú. Pozorka u Kladrub, jedná se o pozemky
u bývalé úpravny vody, p. Jaroslavu Pospíšilovi, Kostelní 264, Kladruby, celkové
roční nájemné 1.447,-Kč.

Rada města n e s c h v á l i l a :
• Zvýšení nájemného v domě čp. 6 v Kladrubech z 8,- Kč /m2 na 10,- Kč/m2 s platností
od 1.1.2013 z důvodu vysokých nákladů za energie
• Užití znaku města Kladruby firmou Aktiv 95 Opava s.r.o. pro vytvoření sběratelské
kolekce na předmětech "Button"
• Snížení nájemného p. Marii Mikešové – byt.č. 2 v domě čp. 209 a p.Vlastě Šteinové –
byt č.4 v domě čp. 209 v Kladrubech z důvodu vlhkosti v bytě s tím, že v letošním roce
byla zlepšena kvalita bydlení výměnou oken, za kterou nebylo požadováno zvýšení
nájemného. V příštím roce budou učiněna další opatření pro odstranění vlhkosti
v bytech

Zasedání zastupitelstva města dne 17.10. a 14.11. 2012 :

Rada města p o v ě ř i l a :
• Místostarostu města p. Jaroslava Pospíšila jako zástupce města Kladruby v Honebním
společenstvu Holostřevy
Rada města d o p o r u č i l a :
• ZM schválit odkoupení pozemku p.p.č. 1476/19 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 22
m2 od manželů Karla a Hany Pirnerových, bytem Plzeň, Baarova 2581/7 za cenu
225,-Kč/ 1m2, cena celkem 4.950,-Kč Jedná se o pozemek při cestě k Výrovskému
rybníku
• ZM schválit navýšení ceny vody v obcích Brod a Tuněchody na částku 21,- Kč bez
DPH, s platností od 1. 1.2013
• ZM schválit kupní smlouvu mezi městem Kladruby a RWE GasNet, s.r.o. o prodeji
plynovodu „Kladruby, sever středotlaké plynovody a přípojky pro 22 RD Kladruby
u Stříbra“. Kupní cena 786.000,-Kč bez DPH, DPH je 20 %, tedy 157.200 Kč,
kupní cena celkem 943.200,-Kč. První splátka ve výši 550.200,-Kč bude uhrazena
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Zastupitelstvo města v z a l o n a v ě d o m í :
• Výsledek výběrového řízení na akci "Výměna oken v bytovém domě Kladruby,
Husova 209“
• Dosavadní stav projektových prací na Plánu společných zařízení vytvořeného
v rámci pozemkové úpravy k.ú. Kladruby u Stříbra
• Návrh na rozdělení parcel pro územní rozhodnutí včetně dopravního řešení pro
lokalitu Kladruby-západ
• Stav jednání s Lesy ČR ve věci prodeje pozemku p.č. 79/4 v k.ú. Pozorka u Kladrub
s tím, že pověřuje starostku města najít řešení, které městu zaručí získat za pozemek
odpovídající náhradu
Zastupitelstvo města projednalo a s c h v á l i l o :
• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 26.9.2012
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení (příloha č.1)
• Realizaci projektu "Regionální muzeum Kladrubska"
• Financování projektu "Regionální muzeum Kladrubska"z rozpočtu města Kladruby
v letech 2012-2014 do výše 26 mil. Kč
• Podání žádosti o dotaci do ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 3.1C, 23. výzva
na projekt "Regionální muzeum Kladrubska"
• Aktualizaci strategického plánu obnovy města Kladruby, priorita 5 - infrastruktura
CR (příloha č.2)
• Podání žádosti na PF ČR o zřízení věcného břemene přístupu k nemovitosti ve
vlastnictví města k budově čp. 353 na st.p.č. 585 v k.ú. Kladruby u Stříbra, přístup
přes p.p.č 202/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra, která je ve správě PF ČR
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• Podání žádosti na SÚS PK o bezúplatný převod pozemků dotčených stavbou
chodníků v Revoluční a Husově ulici v Kladrubech
- P.p.č. 2252 o výměře 404 m2
- P.p.č. 2008/19 o výměře 8 m2
- P.p.č. 2250/1 o výměře 51 m2
- P.p.č. 2250/2 o výměře 37 m2
- P.p.č. 2251/1 o výměře 308 m2
- P.p.č. 2251/2 o výměře 430 m2 vše v k.ú. Kladruby u Stříbra
• Koupi fotovoltaické elektrárny od firmy Freitag Project Development, s.r.o. Praha
na budovu ZŠ Kladruby čp. 203 za cenu 599.088,- Kč + DPH
• Koupi fotovoltaické elektrárny od firmy Freitag Project Development, s.r.o. Praha
na budovu MěÚ Kladruby čp. 89 za cenu 546.814,- Kč + DPH
• Uzavření kupní smlouvy mezi městem Kladruby (kupující) a PF ČR na pozemek
p.p.č. 1740/21 a 1740/22 v k.ú. Kladruby u Stříbra za cenu 73.300,- Kč (pozemky na
kompostárnu)
• Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s Rybářským
svazem MO Stříbro na užívání a vstup na p.p.č. 152 v k.ú. Pozorka u Kladrub (rybník)
pro rybářský kroužek
• Odkoupení pozemku p.p.č. 1476/19 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 22 m2 od manželů
Karla a Hany Pirnerových, bytem Plzeň, Baarova 2581/7 za cenu 225,-Kč/ 1m2, cena
celkem 4.950,- Kč (jedná se o pozemek při cestě k Výrovskému rybníku)
• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 17.10.2012
• Plán společných zařízení - pozemkové úpravy v k.ú. Kladruby (příloha č.2)
• Odprodej části p.p.č. 1441 v k.ú. Tuněchody - cca 20 m2 (výměra bude upřesněna),
p. Petru Kindelmannovi, Stříbro za cenu 60,-Kč/ 1m2 s tím, že kupující uhradí veškeré
náklady související s prodejem pozemku
• Navýšení ceny vody v obcích Brod a Tuněchody na částku 21,- Kč bez DPH,
s platností od 1. 1.2013
• Kupní smlouvu mezi městem Kladruby a RWE GasNet, s.r.o. o prodeji plynovodu
„Kladruby, sever středotlaké plynovody a přípojky pro 22 RD Kladruby u Stříbra“.
Kupní cena 786.000,-Kč bez DPH, DPH je 20 %, tedy 157.200 Kč, kupní cena celkem
943.200,- Kč. První splátka ve výši 550.200,-Kč bude uhrazena do 30 dnů od uzavření
této smlouvy a druhá splátka ve výši 393.000,- do 30 dnů od zřízení věcného břemene
do KN
Zastupitelstvo města r e v o k o v a l o :
• Usnesení ZM ze dne 27.6.2012 č. 11/2012/II/18 (uzavření smlouvy s firmou Sollaris
s.r.o.Kadaň na dodání FVE na budovu MěÚ Kladruby)
• Usnesení ZM ze dne 27.6.2012 č. 11/2012/II/19 (uzavření smlouvy s firmou NWT,
a.s. Hulín na dodání FVE na budovu ZŠ Kladruby)
Irena Lıriková
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Jednání starostky a místostarosty města :
23.10.
29.10.
31.10.
31.10.
31.10.
31.10.
2.11.
5.11.
6.11.
7.11.
7.11.
7.11.
8.11.
8.11.
9.11.
12.11.
13.11.
14.11.
14.11.
15.11.
19.11.
20.11.
21.11.
21.11.
27.11.
28.11.
28.11.
29.11.
30.11.
3.12.
4.12.
5.12.
6.12.
7.12.
13.12.

jednání ohledně Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka)
jednání s plzeňským biskupem (starostka)
jednání s projektantem p. Jungem ohledně víceúčelového hřiště (starostka)
jednání se stavebním dozorem p. Kuvíkem (starostka + místostarosta)
jednání s firmou Zikostav Kladruby (místostarosta)
zasedání rady města
zasedání valné hromady Euregia Egrensis v Sokolově (starostka)
jednání se zástupcem firmy Tubeko sport ohledně víceúčelového hřiště
(starostka+ místostarosta)
- jednání s ředitelem NPÚ v Plzni (starostka)
- jednání se zástupcem Military clubu (starostka)
- zasedání poradního sboru SOŠ Stříbro (starostka)
- jednání se stavebním dozorem p. Kuvíkem (místostarosta)
- jednání s ředitelkou MŠ Kladruby ohledně přípravy rozpočtu MŠ na r.2013
(starostka + místostarosta)
- jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby a vedoucí ŠJ ZŠ ohledně přípravy rozpočtu
ZŠ na r.2013 (starostka + místostarosta)
- účast na kolaudaci stavby - vodní nádrž Raška I (místostarosta)
- jednání ohledně získané dotace v ZŠ Kladruby (starostka)
- jednání ohledně stavby kanalizační přípojky v Lázu (místostarosta)
- zasedání rady města
- zasedání zastupitelstva města
- jednání s firmou Desinsekta Plzeň ohledně deratizace hlodavců ve městě
(místostarosta)
- jednání ohledně Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka)
- zasedání Rady sdružení obcí Černošín - skládka (starostka)
- jednání se zástupcem firmy Tubeko sport ohledně víceúčelového hřiště
(starostka)
- řešení stížnosti ve Hřbitovní ulici v Kladrubech (starostka)
- zasedání Rady cestovního ruchu okr. TC v Černošíně (starostka)
- jednání s Pozemkovým úřadem TC ohledně Plánu společných zařízení
(starostka)
- zasedání rady města
- účast na semináři - Nové právní předpisy ve školství (starostka)
- jednání na Finančním úřadu ve Stříbře ohledně Sdružení obcí Černošín skládka (starostka)
- exkurze ve spalovně v Rakousku (starostka)
- exkurze ve spalovně v Rakousku (starostka)
- Mikulášská nadílka v DPS Kladruby (starostka)
- zasedání členské schůze sdružení obcí Černošín - skládka (starostka)
- zasedání VH Vodohospodářského sdružení obcí ZČ v Chodově (starostka)
- jednání s nájemkyní restaurace U Koruny v Kladrubech (starostka)

-
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13.12. - jednání se zástupci německého města Altenstadt + účast při koncertu v klášteře
(starostka)
13.12. - zasedání zastupitelstva města
17.12. - jednání se zemským ředitelem České pojišťovny ohledně spoluúčasti při konání
vánočního koncertu - (starostka)
18.12. - jednání ohledně Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka)
18.12. - jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka)
Irena Lıriková

1511 Daň z nemovitosti

1 300 000

236 20

2460

Splátka od občanů SF

9 000

231 20

2460

Splátka od občanů byt

83 726

Rozpočet města Kladruby

4112 Transfér KÚ

511 200

4116 Transfér ÚP VPP

280 000

4121 Transfér NN ZŠ od obcí

Příjmová část rozpočtu r. 2013

236 21

1111 Daň z příjmů FO

2 700 000

4134

Převody z rozpočtových účtů SF

1012 2131

Pronájem pozemků

150 000
37 000

1112 Daň z příjmů FO ze sam.výd.čin.

260 000

1012 3131 org. 2

Stanování

1113 Daň FO vybíraná srážkou

320 000

1039 2131

Nájem pozemky Kladr.lesy

247 665

1119 Daň FO do roz.obcí dle prac.

114 000

1039 2132

Pronájem PILNICE

134 680

1121 Daň z příjmů PO

2 860 000

1039 2132

pronájem KANCELÁŘÍ LESY

1122 Daň z příjmů PO za obce

2 200 000

3111 2132

Nájemné MŠ

128 700

1211 Daň zpřidané hodnoty

5 400 000

3113 2132

Nájemné ZŠ

297 300

1332 Za znečištění ovzduší

4 700

3314 2111

Knihovna - členské přísp.

1333 Za ukládání odpadu

4 800 000

3319 2111

Příjmy z našich kul.akcí

35 000

1334 Za odnětí zem. půdy

2 000

3319 2111

Org.3319 Kladrubské léto

90 000

1341 Poplatek ze psů

28 000

3319 2111

Org. 0332 Divadelní rok

10 000

1343 Za užívání veřej.prostr.

50 000

3319 2321

Fin. příspěvky Kladrubské léto

25 000

3612 2111 231 14

Náj. Byty 4x8 b.j.

811 600
688 300

1344 Poplatek z ubytovací kapacity

3 000

1 000

50 000

600

1345 Poplatek ze vstupného

-

3612 2132 231 14

Služby byty 4x8 b.j.

1347 Za provoz VHA

-

3612 2111

Nájemné byty

1 115 000

3612

Za služby pro byty

1 293 516

Sluneční elektrárny

200 000

1351 Příjmy z provozu VHA
1361 Správní poplatky

13

100 000
55 000

2111

3613 2132 org.54
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Výdajová část rozpočtu r. 2013

3613 2132

Ekonom. pronájem

3632 2111

Poplatky z hrobů

3636 2131

Poplatek za pozemky

3636 2343

Z dob. prostoru

3639 2133

Příjmy z pronájmu MV

3722 2132

Za vytříděný odpad

100 000

3113

4351 2111

Nájemné DPS

586 600

4351 2132

Služby DPS

650 000

4351 2111 org.4317

Výkon pečovatelské služby

10 000

6171 2111

Příjmy správa

40 000

6171 2111

Prodej propag. materiálů

10 000

6171 2212

Přijaté sankční platby

-

6171 2321

Neinvestiční dary

-

6171 2329

Nahodilé příjmy

20 000

6171 3111

Příjmy z prodeje pozemků

50 000

6171 3112

Příjmy z prodeje nemovitostí

231 14 6310 2141

Příjmy z úroků BÚ KB

231 10 6310 2141

Příjmy z úroků BÚ GE MB

236 20 6310 2141

Příjmy z úroků SF

6409 2322

Pojistné náhrady

3314
3319
3319
3319
3319
3392
3612
3613
3631
3632
3636
3639
3722
3725
3745
4351
5512
6112
6171
6330
6399

254 000

2212
2219
2310
2321
3111

1 800
149 000
30 000
-

900
50 000
300
28 348 587

Financování:

komunikace
Doprava a pozemní komunikace
Pitná voda
Kanalizace a odpad.voda
Mateřská škola
MŠ prostředky z rozpočtu MěÚ
Základní škola
ZŠ prostředky z rozpočtu MěÚ
Knihovny
SPOZ org. 3300
Kultura
Kladrubské léto org.3319
Divadelní rok org. 0332
Členské příspěvky sdružení
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní rozvoj - pozemky
Technické služby org. 8
Odpadové hospořáství
Kompostárna
Veřejná zeleň
Domovy - penziony pro star.obč.
SDH
Zastupitelstvo obce
Všeobecná správa
Převody vlast. fondům
Ostatní fin. operace

2 185 000
3 543 180
310 000
160 000
908 144
330 000
2 658 200
1 080 000
55 250
25 000
556 500
165 000
124 000
39 600
7 534 000
4 225 000
370 000
215 000
724 000
2 720 800
620 000
2 000 000
390 000
903 500
185 000
1 597 000
4 492 190
150 000
2 200 000
40 466 364

Rozpočet je schodkový. Schodek bude uhrazen z úspor
minulých let ve výši 13.117.857,-Kč.
Miroslava Škorvánková

231 14

8124

Splátky úvěru 4x8 b.j.

231 10

8115

úspory z minulých let
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-

1 000 080
13 117 857
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Plán rozvoje na rok 2013
Místní hospodářství NP
Ostatní údržba a opravy NP

200 000,00

2 500 000,00

Podíl města v
případě získání
dotace

Kompostárna

2 000 000,00

Podíl města v
případě získání
dotace

Sulanův statek oprava střech stodol
Celkem místní hosp. NP

500 000,00
5 200 000,00

Rekonstrukce muzea

DPS
Opravy a údržba
Celkem DPS
Pohřebnictví
Elektrifikace vodovodního vrtu
Úprava cestiček
Oprava hrobů
Pohřebnictví celkem

45 000,00
45 000,00

150 000,00
50 000,00
15 000,00
215 000,00

Technické služby
Nákup křovinořezů a sekaček
Nákup sekačky
Nákup vysavače listí
Nákup drobné techniky
Opravy a údržba strojů
Technické služby celkem

Celkem

75 000,00
500 000,00
80 000,00
30 000,00
30 000,00
715 000,00

19 585 000,00

ZŠ
Kuchyně ZŠ - výměna obkladů,
dlažby a vodoinstalace, okna
Oprava přístřešku na rampě
Vstupní chodba - odstranění
kopilitů a zazdění, výměna dveří
Oprava střechy vstupní chodby
Oprava střechy jídelna

800 000,00
30 000,00
170 000,00
30 000,00
50 000,00

Škola celkem
MŠ
Výměna vstupních vrat
Stavební úpravy spojovací chodby
Celkem MŠ
SDH
Opravy a údržba
DDHM
Služby (Servis, STK)
Celkem SDH
Údržba bytového hosp.
Údržba a opravy bytového fondu
Stoupačky a vodoměry čp. 86
Odvodnění čp. 209
Úprava povrchů za čp. 36
Síťování Kladruby - Západ
Celkem UBH
Komunikace
Rekonstrukce ulice Zadní k od čp.
322 k čp. 373
Chodník Husova od MŠ k ZŠ

1 080 000,00
30 000,00
300 000,00
330 000,00
15 000,00
70 000,00
25 000,00
110 000,00
200 000,00
100 000,00
200 000,00
150 000,00
5 000 000,00
5 650 000,00

1 200 000,00
800 000,00

Rekonstrukce spojovací ulice
Revoluční - Zadní u obchodního
domu
Celkem komunikace
Veřejná zeleň
Ostatní zeleň a údržba
Celkem VZ

1 250 000,00
3 250 000,00
200 000,00
200 000,00
Jaroslav Pospíšil
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TERMÍNY svozů směsného komunálního odpadu v Kladrubech
a spádových obcí Láz, Vrbice, Milevo, Brod, Tuněchody
– rok 2013 den výsypu STŘEDA

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola

Návštěva bylinkové babičky
svoz standard
říjen - duben 1x
týdně
květen
- září 1x za 14dnů
sudý týden

svoz 1x
měsíčně
poslední
středa v
měsíci

Měsíc

svoz 1x týdně

svoz 1x za 14
dnů sudý
týden

LEDEN

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

9.,23.

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

30.

ÚNOR

6.,13.,20.,27.

6.,20.

6.,13.,20.,27.

27.

BŘEZEN

6.,13.,20.,27.

6.,20.

6.,13.,20.,27.

27.

DUBEN

3.,10.,17.,24.

3.,17.

3.,10.,17.,24.

24.

KVĚTEN

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

1.,15.,29.

1.,15.,29.

29.

5.,12.,19.,26.

12.,26.

12.,26.

26.

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

10.,24.

10.,24.

31.

ČERVEN
ČERVENEC
SRPEN

7.,14.,21.,28.

7.,21.

7.,21.

28.

ZÁŘÍ

4.,11.,18.,25.

4.,18.

4.,18.

25.

ŘÍJEN

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

2.,16.,30.

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

30.

LISTOPAD

6.,13.,20.,27.

13.,27.

6.,13.,20.,27.

27.

PROSINEC

4.,11.,18.,25.

11.,25.

4.,11.,18.,25.

25.

Ve čtvrtek 22.11. k nám do školky opět
zavítala
paní
Petra
Čechurová
s přírodovědným výukovým programem,
který nesl název Návštěva bylinkové babičky.
Tento výukový program byl zaměřen na
seznámení se se základními bylinkami a
s jejich léčebným využitím. Bylinková
babička naučila děti poznávat 4 základní
bylinky – heřmánek, mateřídoušku, lípu a
jahodník. Bylinky jsme si prohlédli na
obrázcích, přičichli jsme si k nim v sušeném
stavu, řekli jsme si, na jakou nemoc se
používají a nakonec jsme si společně
připravili a ochutnali bylinkový čaj. Na závěr
nám bylinková babička ukázala, co všechno
se může z bylinek vyrobit – bylinkový
polštářek, sirup, bylinkové mýdlo, vonný
pytlíček. Voňavé bylinkové pytlíčky jsme si
také všichni vyrobili a měli jsme z nich velkou radost.
Petra Kertysová, Ladislava Pauchová

Štrúdlování u Sluníček
Letošní podzimní aktivity zakončily děti z naší mateřské školy tradičním štrúdlováním.
Požádaly maminky, babičky, tetičky, ale i tatínky o nějakou mňamku z jablíček.
Samozřejmostí byla i pomoc dětí při její přípravě. A tak se 15. listopadu v naší třídě
Sluníček uskutečnilo malé hodování. Každý mohl ochutnat z několika variant světlých i
tmavých jablečných řezů, napečený jablečný dort, muffiny, rolády, bábovku a mnoho
dalších moučníků. Děti pro své nejbližší upekly v MŠ rohlíčky s jablečnou náplní a na
osvěžení připravily jablečný kompot. Veliký úspěch měly sušené křížaly od Alžbětčiny
babičky. Společnému posezení u čaje a kávy předcházelo krátké vystoupení dětí
s podzimním programem plným tanečků, písní, her a básní. Kdo měl chuť, mohl popustit
uzdu své fantazii a ve zručné dílničce vytvořit dušičková strašidýlka či pestrobarevnou
kočku Mínu. Poděkování patří tatínkovi naší Kačenky, který nám překrásně vyřezal
dýňového strašáka.
Zuzana Křížová

EKO-SEPAR, s.r.o.
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Divadelní představení v MŠ
Na úterý 4. 12. 2012 jsme se s dětmi moc těšili, protože měl do MŠ zavítat pan Tomáš
Stolařík se svým divadlem „Kolem“. On a jeho herecká kolegyně nám přijeli zahrát
krásnou zimní pohádku „O nepovedeném čertíkovi a zatoulané ovečce“.
Humorně laděným příběhem nás provedl čertík, který vypadal jako ovečka. Při svém
putování se seznámí s pasáčkem a společně hledají ztracenou ovečku. Poučná pohádka
o přátelství, hledání kamaráda a hodnotách, platících na zemi i v pekle, se všem moc
líbila, a proto doufáme, že nás divadlo „Kolem“ v budoucnu ještě překvapí nějakým
dalším příběhem.
Marcela Jandíková
Uzavření MŠ
Mateřská škola Kladruby bude ve dnech 27.,28. a 31.12.2012
uzavřena. Provoz se obnoví opět 2.1.2013.
Víte,že :
-naše MŠ předala v říjnu do Divadla Alfa ( vyžádané ) výkresy dětí z představení
„Žabákova dobrodružství“ –údajně budou zarámovány a vystaveny na stěnách divadla
-naše děti svými výkresy vyzdobily stánek včelařů na „Slavnostech medu a vína“
-proběhlo na poli za poštou „Veselé dračí létání“ – sešlo se kolem 25 dětí s rodiči
-všechny pracovnice navštívily nově zrekonstruovanou MŠ v Kostelci
-jsme se opět zúčastnili charitativní akce SIDUS ( nákup přístrojů pro dětskou onkologii
v Praze Motole )
-6.12.nás navštívil Mikuláš,čertice i anděl s bohatou nadílkou ovoce a sladkých pamlsků
-náš dík patří našim včelařům za perníkové čerty a Mikuláše do nadílky pro každé dítě
Alena Medová

Základní

škola:

Víkend na Přimdě
10. a 11. listopadu odjela naše třída na Přimdu. Jely tam s námi naše paní třídní
učitelka Havránková a paní učitelka Dusíková.
Program pro nás připravily Mirka s Lenkou, vydali jsme se s nimi na výpravu na
severní pól. Hráli jsme tam různé hry („připravovali se na dobytí severního pólu“), při
kterých jsme se poznávali navzájem. Museli jsme hlavně bojovat proti trudnomyslnosti
čili špatné náladě, kvůli které nedorazila do cíle většina předchozích výprav.
V sobotu k večeru jsme šli do bazénu, kde jsme si užili spoustu legrace na tobogánu.
Druhý den jsme ještě zahráli několik her a po obědě jsme jeli domů.
Celá třída se těší, že si to někdy zopakujeme.
Nikola Verbičová, Dominika Ivanová VI.
Návštěva školy v německém Altenstadtu
12. listopadu vyrazili zájemci z druhého stupně do naší partnerské školy
v Altenstadtu.
Když jsme dorazili k budově jejich 2. stupně – tzv. Mittelschule, německý pan
ředitel nás celou školou provedl, ukázal nám počítačové učebny, učebnu fyziky, cvičnou
kuchyni, místnost na hudební výchovu a dílny. Pan učitel Nový a paní učitelka Nová nám
překládali.
Pak nás rozdělili do třech skupin, kde jsme měli spolupracovat s německými žáky,
jedna skupina šla do kuchyně vařit oběd, druhá vyrábět diskokouli a třetí skupina šla na
hodinu čtení se „čtecím“ psem Paxem, kde se četly české a německé texty.
Když jsme skončili, šli jsme se naobědvat. Po obědě jsme vyrazili domů, cestou jsme
si ještě mohli nakoupit v místním supermarketu. Výlet se všem líbil.
Jitka Valentová VI.
Promítání filmu Hlad
V úterý 20. listopadu se od 17 hodin promítal v budově 1. stupně v tzv. „relaxační
místnosti“ film Hlad. Tento dokumentární film byl zapůjčen od společnosti Člověk
v tísni, která zájemcům podobné filmy zdarma půjčuje v rámci festivalu Jeden svět. Film
byl poutavý, je až neuvěřitelné, čím vším někteří lidé prošli a co zažili.
Přišlo se podívat okolo 35 diváků, což byl zájem, který jsme ani nečekali. Jsme rádi,
že lidi naše akce zaujala, možná si promítání s nějakým jiným filmem v budoucnu
zopakujeme.
Nikola Goldobinová IX.
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Turnaj ve florbalu
28. 11. se v Tachově konal turnaj ve florbalu, vyrazilo i naše družstvo „osmáků“
a „deváťáků“.
Po příjezdu do budovy, kde se turnaj konal, jsme šli do šatny, kde jsme se převlékli.
Pak jsme si šli s panem učitelem Novým sednout na tribunu a sledovat, jak hrajou ostatní.
Měli jsme hrát třetí zápas, ale nakonec nás přehodili a hráli jsme až šestý.
Nejprve jsme hráli s tachovským gymnáziem, to si nás dalo 1:0. Zanedlouho jsme
hráli další zápas, to už jsme se vzpamatovali a obrana nikoho nepustila na dosah k bráně,
tento zápas skončil remízou 0:0. Poté jsme hráli s „Mánesovkou“ ze Stříbra, všichni byli
šťastní, že jsme je porazili 2:0. A pak to přišlo – stříbrská škola Gagarinova. Očekávali
jsme, že nás porazí, každého, s kým hráli před námi, totiž porazili. Ale s námi to tak
nebylo. Díky našim obráncům, kteří doslova odpalovali jeden míč za druhým na druhou
stranu, aby se nedostal ani na metr k bráně, jsme už v páté minutě vedli 2:0. Nakonec
zápas skončil remízou 2:2.
S naším výkonem jsme byli spokojeni, skončili jsme na 7. místě.

Ve středu 5. prosince řádili v kladrubské škole jako každoročně čerti. Během prvních
dvou vyučovacích hodin chodili deváťáci převlečení za Mikuláše, anděla a čerty po
třídách. Hodné děti dostaly bonbon a ty, kteří zlobili a byli na seznamu hříšníků, odvedli
čerti za dveře. Tam museli zlobiči čertům zazpívat, nebo říct básničku, pak byli
propuštěni. Největší zlobič ze třídy dostal od čertů uhlí. Zlobivé děti z nižších ročníků se
čertů docela bály, ale ty starší už „machrovaly“.
Mezitím zbytek 9. třídy chystal v tělocvičně vše na Čertovskou diskotéku. Po velké
přestávce dorazily do tělocvičny ostatní třídy a vše mohlo začít. Tématem celé diskotéky
byl souboj „andělé versus čerti“, malí čertíci a andílci soutěžili v nejrůznějších
disciplínách – házení dárků do koše, stavění hranic ze špejlí pod čertovský kotel, slalom
s košíkem… Síly mezi pekelníky a anděly byly velmi vyrovnané, nakonec to skončilo
remízou. V čase mezi soutěžemi se mohlo tancovat a bavit se při hudbě.
Všichni se dobře bavili a během celého dne se pořádně „vyblbli“.

Martin Walter IX.

Nikola Brzobohatá, Lucie Stará IX.

Vyráběcí den
V pátek 3. 11. se na druhém stupni konal vyráběcí den. Tradičně takto vyrábíme
dekorace na prodej na Mikulášských trzích.
Rozdělili jsme se do pěti skupin, já a moje skupina jsme pracovaly ve výtvarné třídě.
Naše skupina vyráběla různé sněhuláky – ze dřeva, z polystyrénových koulí... Já a moje
kamarádka Barča jsme si vybraly sněhuláky na lyžích. Na první pohled to vypadalo
složitě, ale přitom to bylo velmi snadné. Pan učitel obcházel skupiny a ukazoval nám, jak
to máme dělat. Když jsme měly s Barčou hotovo, dostaly jsme za úkol ozdobit dřevěné
stromky.
Ten den jsem si moc užila. Všem skupinám se práce vydařila, všichni si na tom dali
záležet.

Střípky ze ZŠ
- 22.10. si žáci z druhého stupně vyzkoušeli, jak létají jejich vlastnoručně vyrobení
draci. Bohužel, počasí jim vůbec nepřálo, takže se s draky spíše proběhli ☺
- 6.11. se konaly horolezecké závody „Gekon Cup“ v Újezdu n. Lesy /Praha/.
Protože tamní lezci se zúčastňují i našich závodů, vyrazila tentokrát minivýprava ze
Skoby a Maglajzu ku Praze. Filip Švarc obsadil v nejstarší kategorii chlapců 3. místo,
Vašek Blažek 4. místo a Vojta Čechura 3. místo mezi nejmladšími chlapci...
- 10.-11.11. prožili šesťáci víkend při seznamovacím pobytu na Přimdě...
- 12.11. navštívili žáci z druhého stupně své vrstevníky v Mittelschule Altenstadt, kde
si prohlédli nově zrekonstruovanou budovu školy a společně s německými žáky
pracovali ve skupinách. Jedna skupina dokonce uvařila pro všechny oběd – boloňské
špagety. Po nich se pak jenom „zaprášilo“ ☺
- 13.11. žáci osmé a deváté třídy jeli na Burzu škol do Tachova ...
- 20.11. – firma Eko Depon umístila na školním dvoře dva kontejnery na tříděný
odpad, který se bude dále zpracovávat. Sbírá se papír /modrý kontejner/, různé druhy
plastů, polystyren a také hliníkové plechovky od nápojů /žlutý kontejner/. S tímto
odpadem si poradí na třídičce v Černošíně...
- 21.11. Čtvrťáci a páťáci byli na zajímavé exkurzi v pražském planetáriu...
- 28.11. Chlapci z osmé a deváté třídy reprezentovali naši školu na okresním turnaji
starších žáků Orion Florbal Cupu v Tachově. V silné skupině A, z které vzešel
i pozdější vítěz, obsadili třetí místo a celkově skončili sedmí /startovalo 13 týmů/. Svojí
hrou vůbec nezklamali a příští rok má tento tým opět šanci bojovat v tomto turnaji
o postup, protože „páteř“ mužstva tvořili převážně osmáci. Celkovým vítězem
a postupujícím do krajského kola se stalo družstvo Gymnázia Tachov...

Tereza Neubauerová IX.
Mikulášské trhy
V sobotu 8. prosince dopoledne se v Kladrubech konaly Mikulášské trhy, tradičně již
pošesté tam měla stánek naše škola a prodávala vánoční dekorace vyrobené při
vyráběním dnu.
Ten den byla „děsná“ zima, ale to nám moc nevadilo. Byl takový frmol, že jsme se
nezastavili. Vydělali jsme přibližně 5.000 Kč.
Děkujeme všem, kteří si u nás něco zakoupili a přispěli nám na adopci naší Muthiny
z Keni, vážíme si toho.
Kristýna Prušáková VII.
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Mikuláš a Čertovská diskotéka
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- 29.11. Hned další den po starších spolužácích startovali mladší kluci /6. a 7. třída/
na okresním turnaji Orion Florbal Cupu v Bezdružicích. I když hráli se soupeři
vyrovnanou hru, nepodařilo se jim ze skupiny postoupit a skončili na 9. – 10. místě.
- 30.11. se konal „výrobní den“. Žáci a učitelé připravovali výrobky a dekorace se
zimní a vánoční tématikou, které pak prodávali 8.12. na Mikulášských trzích. Výtěžek
z prodeje je opět určen na podporu vzdělání naší „adoptované“ keňské dívky Muthinu
Munywoki...
- 30.11. Osmáci a deváťáci si vyslechli zajímavou přednášku o poskytování první
pomoci od pracovnice Letecké záchranné služby Líně...
- 8.12. Mikulášského Boulder Cupu v DDM Stříbro se zúčastnila i výprava
horolezeckého kroužku Maglajz /viz. článek/
Pavel Nový

Hasiči informují
Letos naposledy Vás seznámím
s činností našeho sboru. Letošní rok byl
úspěšný obzvlášť pro naše mladé hasiče.
V tomto roce se zúčastnili mnoha soutěží a
umísťovali se na poměrně dobrých místech.
Jako odměnu jsme jim umožnili zájezd do
klatovských katakomb a do bazénu ve
Kdyni.
Nyní k přípravě našeho plesu, který
požádáme 26.1.2013 v sále kulturního domu
v Kladrubech. Pro účastníky plesu je
připravena tombola a dámská volenka.
Všichni občané jsou srdečně zváni.
Předprodej vstupenek začíná 3.1.2013 a poté
každé úterý a čtvrtek až do plesu od 16.00
do 18.00 v hasičské klubovně.
Závěrem bych chtěl za celý sbor
hasičů popřát všem občanům hodně zdraví a
šťastné vykročení do Nového roku 2013.

Včelařské okénko
Vážení přátelé,
scházíme se na začátku kalendářního roku, chtěl bych Vám popřát v letošním
roce hodně zdraví, spokojenosti, včelařům hodně úspěchů v provozování svého koníčka,
zdravá včelstva, malé zimní ztráty a dobrou snůšku v letošním roce.
Přátelům včelařům z řad veřejnosti bych chtěl popřát hodně zdraví, které jim
podpoří produkty včel, jak propolisu, tak hlavně medu. Připojím také informace pro
diabetiky.
V dřívějších dobách platilo, že diabetici mají mnohé potraviny zapovězeny.
Především to byly poživatiny bohaté na cukry, které dieta postiženým lidem striktně
zakazovala. Dnes toto tabu již neplatí. Výživa doporučovaná diabetikům se takřka neliší
od výživy normálních zdravých lidí. Zde se ale jedná především o vyvážený příjem
potravin bohatých na živiny. Diabetici typu 2, kteří jsou schopni svou výživu následně
obměňovat, mohou hladinu cukrů ve své krvi upravit do normálu i bez medikamentů.
Většina lidí má občas chuť na něco sladkého: pro diabetiky ale platí, že to záleží
na množství. Diabetikům se potraviny obsahující cukry dovoluje konzumovat jen v určité
míře. Denní kalorická dávka pocházející z cukrů smí obnášet deset procent. Při přísunu
cca dvou tisíc kcal denně to odpovídá dávce asi 50g cukru. Toto množství obsažené ve
dvou lžících medu by mělo diabetikům pro jeden den stačit.
Roli zde nehraje pouze množství, ale též způsob, jak je med požíván. Přeměna
cukrů se usnadní, když povolené množství medu se rozdělí do více jídel. Diabetici by
také neměli med jíst po lžících, ani rozpuštěný v nápojích, ale pouze ve spojení
s pevnými potravinami.
Volba vhodné potraviny je při sestavě jídla velmi důležitá. Diabetikům, kteří
mají chuť na chléb s medem, lze doporučit, aby zvolili některý z druhů celozrnného
chleba a pod med si namazali pokrmový tuk nebo tvaroh. Také s celozrnným pečivem,
mléčnými produkty, neslazenými obilnými vločkami a syrovými saláty je pro diabetiky
med dobře stravitelný. Ale pozor! Z ovocných pokrmů (z rozsekaných nebo
rozmělněných ovocných plodů) se velmi rychle uvolňují ovocné cukry, takže jejich
přislazování se nedoporučuje.
Vybráno z odborné publikace.
František Černoch

František Ammerling
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Výrovští myslivci informují

Rybářský kroužek informuje

Dobrý den, milí čtenáři kladrubského Zpravodaje. Vítám Vás u našeho článku
o mysliveckém sdružení Výrov.
V prosinci společně s koncem roku nastává tradičně čas bilancování, a tak i já
zde vzpomenu důležité milníky našeho sdružení. Začnu ještě trochu dál než v lednu
letošního roku. Pro chod a činnost sdružení je nejpodstatnější věcí mít kde vykonávat
právo myslivosti. Tuto možnost máme my, Výrovští myslivci, posledních 10 let díky
pronájmu honitby od Honebního společenstva Kladruby. Smlouvy o nájmu honiteb
se uzavírají právě na 10 let, a tato doba tedy letošním rokem končí. Díky většinovým
vlastníkům honebních pozemků, konkrétně městu Kladruby, obci Benešovice a panu
Ing. Jiřímu Valentovi, proběhla 28.11.2012 valná hromada Honebního společenstva
Kladruby, na které nám odsouhlasili prodloužení nájemní smlouvy. Máme tak již
dopředu jistotu a ani nevznikne žádný prostoj po uplynutí stávajícího nájmu. Za nás
myslivce, můžu slíbit co nejlepší péči o svěřený revír
a dále podporu různých společenských činností. Jako
například Dětský den v Brodu, nebo myslivecké
zábavy.
Ta poslední, kterou jsme pořádali
17.11.2012, se povedla nad očekávání dobře. Po
posledních letech, kdy přišlo něco málo přes 50 lidí,
jsme něco podobného ani nečekali. Kapela Triangl
hrála skvěle a lidé si večer opravdu užili. Když už
píšu o kapele Triangl, chci Vás všechny pozvat na
stejnou partu lidí do Kladrub. Dne 19.01.2013 nám
zahrají na Mysliveckém plese a doufám, že
atmosféra bude minimálně srovnatelná s tou
Brodskou. Pro všechny účastníky bude připravena
bohatá tombola.
Závěrem článku a potažmo i roku Vám
všem přeji krásné prožití vánočních svátků a do
nového roku 2013 hlavně hodně zdraví a klidné
pohody.
Petr Hucl

Letos v září to byl rok, co začal opět fungovat rybářský kroužek. Začínali jsme
s 11 dětmi. Během roku byl o kroužek takový zájem, že jsme v září přibrali dalších 10
dětí. Nejdříve jsme však museli vyřešit prostornější klubovnu. Tuto situaci nám pomohl
vyřešit Městský úřad Kladruby, který nám nabídl dvě místnosti na Staré poště. Po dvou
měsících oprav a uklízení máme pěknou a útulnou klubovnu, kam se všichni v pohodě
vejdeme. Můžeme využívat i zahradu, která k objektu patří. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat celému městskému úřadu za ochotu a pomoc. Jsou to ochotní lidé na
správných místech.
Rádi bychom se obrátili na všechny spoluobčany Kladrub, kterým zbývá
pečivo (chléb, rohlíky), mohou nám ho přinést každou středu v 16 hodin do klubovny,
nebo po domluvě si pro něj rádi přijdeme. Použijeme ho na krmení pro ryby. Od března
chodíme chytat na rybník u kláštera. Ryb jsme během roku nachytali dost: malé i velké,
dlouhé i krátké, ale většinou jsme je všechny pustili zpět do rybníka, abychom je mohli
příští rok opět chytit a zjistit, jestli povyrostly. O tom přeci rybařina je.
Blíží se konec roku, tak bychom chtěli všem spoluobčanům popřát hezké
Vánoce a šťastný nový rok 2013.
Bohouš Kraus, Petr Havránek

Chovatelské okénko
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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Pf 2013 z kláštera

HISTORIE

Vážení a milí Kladrubáci, klášter
se zase uložil do "zimního
spánku" a ani letos jej během
prvních měsíců nebudeme z
tohoto spánku budit žádnými
akcemi KKOS. O to pečlivěji
však pro Vás budeme připravovat
letošní historický jarmark a
zejména Benediktinské dny, kde
Vás
opět
překvapí
nové
historické postavy a spletité děje.
I na všech letošních ostatních
akcích se s Vámi budeme těšit na
viděnou a vždy Vás o chystaném
programu
budeme
včas
informovat.
S přáním všeho nejlepšího do nového roku Vás za Klášter Kladruby - občanské sdružení
zdraví
Linda Hejlová

Kladrubský soud vždycky ctil zemské horní právo

Kladrubská divadelní společnost
Vás srdečně zve na opakované představení ,,Čertovské pohádky", hrajeme
v kulturním domě 28.12.2012 od 16,00 hodin, i když jsme letos novou pohádku
nenacvičili, rozhodně jsme se nenudili, zúčastnili jsme se masopustu, pořádáme
Masopustní taškařici, byli jsme při loučení žáčků s MŠ, dělali jsme soutěže na dětském
dnu, pohádkový les při akci Ahoj prázdniny, mikuláše v MŠ a pro dětičky v Kladrubech,
byli jsme i jako čertovská rodinka, kterou zastřešoval anděl, na Mikulášských trzích.
Ale nebojte, nová pohádka už je a hned po Novém roce se do ní pustíme.
Závěrem chci poděkovat městu Kladruby za příspěvek, který nám poskytuj, a za
prostory pro naši činnost. Děkuji též všem našim členům za čas a práci spojenou
s divadlem a akcemi, které děláme .Děkuji i všem našim příznivcům za účast
na představeních a doufám, že Vás v nové pohádce nezklameme.
Hana Koutská
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Hornická města
Jáchymov, Stříbro, Kutná Hora, Jihlava, Planá, ale také třeba naše Kladruby
patřily mezi česká horní, tedy hornická města, protože tam se dobývaly rudy stříbrné,
cínové, olověné a další.
Hornictví mělo v té době
značnou vážnost, k čemuž
napomáhal tzv. královský
neboli zemský horní řád.
Horní města měla pro své
městské soudy přiznáno
zvláštní právo soudit
spory
a
přestupky
spáchané proti platnému
hornímu řádu nejen na
svém území, ale jejich
působnost v těchto věcech
byla rozšířena i pro celý
určený
region.
Nejznámější
a
nejvýznamnější horní řád
byl vydán v roce 1548
císařem Ferdinandem I.
Habsburským, ale i před
ním platily už různé horní
zákoníky, které přebíraly
především
ustanovení
platná v jáchymovských dolech hraběte Šlika, a ta se stala dokonce i součástí tehdejších
práv městských.
Kladrubský soud, jemuž předsedal rychtář a jehož členy byli konšelé, včetně
purkmistra a primátora, což byl titul pro prvního radního, měl působnost přibližně na
území celého klášterního dominia, včetně míst, která patřila světské vrchnosti. Patřilo mu
proto právo řešit problémy podle horního práva i na území dnešního Poběžovicka (tehdy
se Poběžovice nazývaly Ronšperk), jehož majitelem byl ve třicátých letech 16. století
hrabě Albrecht z Gutštejna. Nebyl to žádný chudý šlechtic, vlastnil mimo jiné panství
Kolín, Mělník, Poděbrady, Žirovnici a právě také onen Ronšperk čili Poběžovice. Získal
třeba zásluhy o splavnění horního toku Vltavy, byl poručníkem mladých Rožmberků a co
víc, byl nejvyšším mincmistrem Českého království. Mikuláš Dačický z Heslova na něj
ve svých Pamětech prozradil, že neměl rád horníky, a ty kutnohorské zvláště.
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Proč „nádobie horní“ nesmí býti hyndrováno
Stalo se roku 1532, tedy před 480 lety, když kladrubský soud řešil spor mezi
Janem Černíkem ze Srb u Ronšperku (Poběžovic), poddaným uvedeného páně Albrechta
z Gutštejna ze strany jedné a hornickým podnikatelem Volfem Drakslem z Plzně a jinými
havíři ze strany druhé.
Drakslovi horníci postavili na poli Jana Černíka v Srbech s jeho svolením jakési
dřevěné zařízení na hloubení jámy a následnou těžbu rudy. Když se dlouhou dobu nic
nedělo, chytrý Černík se příliš nerozmýšlel. Prkna, která mu na poli stejně překážela,
jednoduše rozebral a odvezl si je domů. Protože je sám nepotřeboval, vzpomněl si, že by
je mohl i šikovně zpeněžit. Ale nenapadlo ho nic lepšího, než je zkusit nabídnout
samotnému Volfovi Drakslovi přímo v jeho plzeňském domě, aby si je od něho odkoupil.
Jenže ani Draksl nebyl dnešní. Když zjistil, odkud prkna Černík přivezl, rychle si
vzpomněl na stavbu, kterou kdysi na Černíkově poli postavili, ale zapomněli na ni,
protože tam zřejmě nenašli žádnou rudní žílu. A tak docela energicky požadoval na
Černíkovi, aby mu prkna vrátil a o nějakém zaplacení za ně nechtěl ani slyšet.
Černík se ani dál s Drakslem už nebavil, prkna mu pochopitelně nedal a naopak ho
zažaloval u kladrubského soudu. Činil si nárok na uvedená prkna jako náhradu za
způsobené škody na svém poli. Draksl byl již starý a vůbec se mu nechtělo z Plzně
k soudu do Kladrub, ale nebylo zbytí. U soudu přiznal, že „onen stavuňk se stal
vomylně“ a že jeho horníci ho zapomněli uklidit. Nezapomněl ale soudu připomenout
znění práva horního, že
„…podle zřízení zemského žádné nádobie horní nikdež hyndrováno býti
nemá, mimo pořádek a práva komory krále pána Jeho Milosti v království
českém.“

KULTURA
Končí přehlídka divadelních souborů „Divadelní rok 2012“.
Přehlídku pořádalo město Kladruby v tomto roce již poosmé.
Na tuto přehlídku město Kladruby získalo Grant Plzeňského kraje pro oblast kultury
ve výši 30.000 Kč. Snahou nás, pořadatelů 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 kejklířské divadlo Vojty Vrtka a Jendy Brůčka
v pátek 7.9.2012, a to jak pro děti, tak pro dospělé. Dopolední pro děti mělo název „U
nás v Kocourkově“ a večerní „Don Quijote z Doudleb“. Obě představení se konala na
dvoře Sulanova statku, což dalo divadlu neopakovatelné kouzlo, zvláště večernímu
představení.
Jako druzí v Kladrubech, v sále kulturního domu zahráli stříbrští ochotníci –
divadelní spolek Divoch, hru „Lucerna aneb Boj o lípu“. Stříbrští dlouhodobě udržují
úroveň svých divadelních představení na vysoké úrovni a také díky tomu, že v souboru
je několik kladrubských herců, se obecenstvo skvěle bavilo.
Třetím a nejvíce očekáváným představením byla Besídka divadla SKLEP.
Představení za účasti Tomáše Hanáka, Milana Steindlera a dalších osobností tohoto
divadla, si nenechalo ujít 164 diváků, kteří svého rozhodnutí určitě nelitovali.
Osmý 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 sjíždějí 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

To vzal soud skutečně v úvahu a rozhodl, že Čermák musí vrátit všechna ukradená
prkna a veškeré nádobie havířské Drakslovi propustit, poněvadž je to ku potřebě komory
Království českého. Naopak, Draksl je povinen uhradit Čermákovi vzniklou škodu ze
ztráty polní úrody, protože jest skrze ta prkna k jakýmsi škodám přišel. Ta částka, uznaná
soudem, byla ovšem mnohem nižší, než sám Čermák požadoval.
Soudní výrok dále říká, že
„…tento ortel, vydaný podle práva města Kladrub v plnosti rady na rathauze,
komuž by se nelíbil, toho vyhrazuje obrátiti se k právu vyššímu. A chtěla-li by která
strana ku právu vyššímu to doložiti, aby tak učinila ve dvou nedělích v pořad
sběhlých.
Stalo se v pátek o svátosti před svatým Justiniánem létha 1532.“

Jiří Čechura
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„Dětský maškarní rej“
12. ledna 2013
od 15.00 v sále kulturního domu v Kladrubech
- připraveny soutěže, zábava, překvapení a hlavně správná
diskotéka

„Novoroční setkání v kostele sv.
Jakuba“
1. ledna 2013 v 17.00 hodin

„Myslivecký bál “
19. ledna 2013
od 20.00 v sále kulturního domu
v Kladrubech.
Pořádá Myslivecké sdružení Výrov a opět bude
připravena bohatá myslivecká tombola,
Hraje skupina Triangl.

„Novoroční ohňostroj“
1. ledna 2013
v 18.00 hodin na kladrubském náměstí

„Hasičský ples “
26. ledna 2013
od 20.00 v sále kulturního domu
s bohatou tombolou
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kladruby.
Hraje Union Heřmanova Huť

„Tři králové“

„Učitelský ples “

6. ledna 2013

2. února 2013
od 20.00 v sále kulturního domu v Kladrubech

-obcházejí kladrubské domácnosti -

Pořádá Základní škola v Kladrubech.
Je připraven bohatý kulturní program
a tombola.
Tradičně hraje Taneční orchestr Miroslava Novotného.
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Akce připravované v měsíci březnu a dubnu 2013

„MASOPUST“

8. 3. 2013
9. 3. 2013
22.3. 2013
24.3. 2013
29.3. 2013
30.3. 2013
31.3. 2013
31.3. 2013
1.4. 2013
1.4. 2013
6.4. 2013
30.4. 2013

9. února 2013
Sraz ve 13.00 hodin na náměstí.
Již po dvacáté sedmé!

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

„MASOPUSTNÍ TAŠKAŘICE“
9. února 2013
od 19.00 hodin v sále kulturního domu
Kladruby.
Pořádá Kladrubská divadelní společnost.
O zábavu nebude nouze!!!!
(Soutěž o nejlepší masku, volenka, půlnoční překvapení…)
Tradiční kapela bude hrát, dokud to vydržíme….!

Fotografická výstava na Kladrubské pouti 2013
Stalo se již pravidlem, že při Kladrubské pouti se v prostorách „Staré pošty“
v Kladrubech koná výstava, ať fotografií či výtvarná. V roce 2013 chceme dát prostor
kladrubským fotografům, kteří mají zájem vystavovat své snímky. Fotografie musí být
minimální velikosti A4.
Zájemci, hlaste se na městském úřadě do konce února 2013. Kladrubská pouť je
ve dnech 16.-18.8.2013. Instalace výstavy by se konala v týdnu od 12.8. do 15.8.2013.
Vernisáž dne 16.8.2013.
Eva Pomyjová

Smutné bilancování ochránců přírody

„Včelařský ples “
16. února 2013
od 20.00 v sále kulturního domu v Kladrubech.
Pořádá Základní org. českého svazu včelařů Kladruby,
připravena bohatá tombola.
Hraje hudba Hradní stráže.

„1. Klubový večer- Vojta Kiďák Tomáško“
22. února 2013
v sále kulturního domu v Kladrubech
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Konec roku 2012 nabízí jeho bilancování i všem ochráncům a přátelům
přírody v našem městě. Není, bohužel, vůbec příjemné. Když před dvěma roky byla
obnovena a vylepšena naučná stezka kolem Kladrub o další interaktivní a hravé prvky
pro děti i dospělé, slýchali jsme na ní hodně chvály od občanů z Kladrub i od návštěvníků
ze vzdálených míst. Ale toto dílo mělo jen jepičí trvání. Již po dvou týdnech začala její
postupná demolice a vandalské ničení. Došlo to tak daleko, že městský úřad musel během
letošního podzimu zničené zbytky tabulí a zařízení zcela zlikvidovat. Je přáním všech
přátel přírody, aby v novém roce došlo k její alespoň částečné obnově, navzdory chování
některých ničitelů, jimž je každá práce ve prospěch lidí trnem v oku.
Stejnému osudu neušla krmítka pro ptáky v zámeckém parku. Lidé do nich
nosili po celé zimní období krmení pro opeřené obyvatelstvo, jež se sem slétalo od řeky
až po okolní lesnatou stráň. Ale i tohle někomu vadilo. Kdo asi přišel do parku se sekerou
a všechny tyto užitečné domečky dokázal doslova rozsekat na kousky a naházet do svahu
pod cestou? Má takový člověk duši a může se nazývat člověkem? Přesto tvůrce těchto
krásných doplňků parkové procházky, pan Václav Čepičan ze Zahradní ulice, ač už po
několikáté, i letos znovu s těžkým srdcem všechna krmítka obnovil do původního stavu.
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Patří mu za to dík nejen ochránců přírody, ale i všech ptačích obyvatel parku, kteří nás
v létě obveselují a ochraňují naše sady i zahrady od hmyzích škůdců.
Ale ani příroda sama nebyla k sobě letos milostivá. Aby nebylo všem škodám
konec, došlo vlivem náhlých změn počasí začátkem podzimu k rozlomení několika větví
u chráněných dubů nad klášterem. Je to nedozírná škoda na stromech, o nichž jsme se
domnívali, že jsou ještě stále v dobrém zdravotním stavu. Také další kousky hezké
přírody kolem nás mizí do nenávratna. Nedá mně, abych se alespoň nezmínil o zničeném
a zanedbaném okolí kdysi tolik opěvovaného okolí Čerťáku, ale to platí i o jiných
místech kolem nás. Věřme, že nám nový rok přinese lepší náladu a nebudeme už se
setkávat s vandalským ničením přírody ani v Kladrubech, ani jinde.

Advent
Slunce se sklonilo k nejnižší míře
krátké dny pohltí zima a mráz
roráty zaznějí po ránu k víře
adventní neděle koří se v nás.

Jiří Čechura
Blíží se Vánoce svátky všech lidí

Blahopřejeme

pokoj a klid se rozprostře v nich
V měsíci lednu a únoru 2013 se dožijí významného životního jubilea tito naši občané:

ať lásku na světě každý v nich vidí

Leden :

Únor:

až všechno přikryje bělostný sníh.

Goblirsch Rudolf

Bogdanská Anežka

Valenová Jana

Čáp František

Mašát Jaroslav

Šimanová Marie

Walterová Hana

Brigant Václav (Milevo)

dětský smích rozzáří všem lidem líc

Kučera Josef

Herman Pavel

mráz sice rozhodil po oknech kvítí

Tesárek Miroslav

Hofmistrová Marie

srdce však v onen čas otevřel víc.

(Brod)
V domovech útulno, za okny svítí

Šlapáková Anna
Kraftová Jiřina
Pilvousek František

Pokojné svátky a čistou duši

Abraham Jaroslav

bělostná křídla všech andělských dní

Goblirschová Mária

a lásku lidem i to se sluší
Vánoční zvony ať k tomu nám zní.

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví, síly a tělesné
i duševní svěžesti.

Blanka Krýslová

Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
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SPORT
Vítězové 6. ročníku Rock Point Překližka Cup 2012:
Mikulášský Open Cup, 8.12.2012, Rock Point Překližka Cup 2012 –
6. Ročník
Mikulášský Open Cup, poslední letošní závod seriálu Rock Point Překližka Cup
v lezecké všestrannosti mládeže, uzavřel opět další úspěšnou sezónu. Kdo by si v roce
2002, kdy Martin Pitra s Martinem Pelikánem postavili nevelkou horolezeckou stěnu
/boulder/ v DDM Stříbro, pomyslel, že za deset let zde bude pracovat horolezecký
klub Skoba se skvěle fungujícím zázemím. Ale tím hlavním impulsem k rozvoji
tohoto nádherného sportu v našem regionu byl zřejmě první závod v prosinci 2003,
který pro děti připravila parta horolezeckých nadšenců. V roce 2004 byla
v kladrubské základní škole postavena další horolezecká stěna, následovala stěna
v Plané, boulder v Chebu a Mariánských Lázních. A protože kolem lezení se sešla
výborná parta mladých lidí, další akce na sebe nenechaly dlouho čekat. Po dílčích
závodech v letech 2003 – 2006 byl vymyšlen seriál pěti závodů, nazvaný podle
materiálu z kterého se horolezecké stěny převážně staví, Překližka Cup. Příští rok se
uskuteční již 7. ročník Překližky a nově do něj vstoupí i plzeňští pořadatelé se svým
závodem v hale TJ Lokomotiva Plzeň. Už letošní ročník Rock Point Překližka Cupu
se stal druhým největším amatérským závodem pro mládež v České republice
a nezbývá než si přát, aby zájem dětí, rodičů a také sponzorů trval i nadále.
Samotného sobotního závodu se zúčastnilo 54 dětí, převážně ze Stříbra,
Kladrub, Chebu, Plzně a Berouna. Opět se soutěžilo ve čtyřech chlapeckých a dívčích
kategoriích a v některých případech se ještě rozhodovalo o celkových vítězích
Překližky. Jako obvykle, medailisté Mikulášského závodu, a zejména vítězové
6. ročníku Rock Point Překližka Cupu, obdrželi pěkné a hodnotné ceny. Zkrátka
nepřišli ani ti, kteří se neumístili, protože i pro ně zanechal Mikuláš s čertem malou
pozornost ☺

Kategorie H1 /roč. 2003 a ml./
Katedorie D1
Kategorie H2 /roč. 2001-2002/
Kategorie D2
Kategorie H3 /roč. 1999-2000/
Kategorie D3
Kategorie H4 /roč. 1997-1998/
Kategorie D4

Vojtěch Čechura – HK Maglajz Kladruby
Pavla Nová – HK Maglajz Kladruby
Martin Honsig – DDM Tachov
Tereza Kubátová – Los Pedos Plzeň
Jan Lorenc - Cheb
Lucie Kepková – HK Skoba Stříbro
Filip Švarc – HK Maglajz Kladruby
Michaela Matúšová – HK Skoba Stříbro

více info a fotogalerie na www.skoba.ddm-stribro.cz
Pavel Nový

Mikulášský Open Cup – výsledky:
H1 1. M.Matúš /Skoba Stříbro/, 2. V.Pechmann,/Břasy/, 3. V.Čechura,/Maglajz
Kladruby/
D1 1.T. Chudáčková/Skoba Stříbro/, 2. L.Makovičková/Cheb/, 3. M.Kabelová
/Skoba Stř./
H2 1. A.Kopřiva /Adrenalin Pit Praha/, 2. D.Founě/Skoba Stříbro/, 3. A.Pechmann
/Břasy/
D2 1. K.Matúšová /Skoba Stříbro/, 2.N.Rajnochová/Loko Beroun/ 3. B.Joselevičová
/Tachov/
H3 1. M.Dobranský /Třebýcinka /, 2. J. Lorenc /Cheb/ 3. L.Zezula/ Skoba Stříbro/
D3 1. L.Kepková, 2. Z. Bunková /obě Skoba Stříbro/, 3. K. Boučková /Cheb/
H4 1. F.Švarc, 2. V. Blažek /oba Maglajz Kladruby/, 3. A.Pánek /Loko Beroun/
D4 1. M.Matúšová /Skoba Stříbro/, 2. T.Nová /Plzeň/, 3. N. Budínová /Maglajz
Kladruby/
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Informace oddílu volejbalu TJ Sokola Kladruby

Volejbalisté TJ Sokola Kladruby nebodují

Vážení čtenáři,

Muži TJ Sokola Kladruby A mají za sebou polovinu utkání krajského přeboru I.
třídy. S dvěma vítězstvími jsou zatím v tabulce po 14. kole na posledním místě. Řada
opor družstva je zraněná a tak v některých utkáních nastoupili i hráči z „B“ týmu.
Kladem je, že se náš celek statečně pere o každý míč s celky, které mají značnou
výškovou převahu, ale i více zkušeností s náročnými zápasy v této soutěži. Doufejme, že
po vánoční přestávce volejbalistům podaří opět některé celky překvapit, jako se to stalo
v utkání s USK Slavia Plzeň C.

dovolte mi i letos se ohlédnout za právě uplynulým volejbalovým rokem.
V soutěžní sezóně 2011 – 2012, která skončila v červnu tohoto roku, jsme
dosáhli následujících umístnění v okresních a krajských soutěží :
OP žen -1.místo pro družstvo B, 4. místo pro družstvo C
OP žaček trojic :- 2.místo (L.Šavlová, A.Pospíšilová, K.Syrová, D.Ivanová
a .N. Goldobinová)
KP juniorek - 4. místo
KP juniorů - 4. místo
KP žen 2.třídy – 5.místo
KP 2.třídy mužů - 1. místo a postup do KP 1.třídy
V nemistrovských soutěžích : Pohár VV OVS – ženy - 1.místo pro družstvo A,
muži- 1.místo dr. A a 3.místo dr. B, účast družstev mužů a žen na celostátním turnaji
VaZ družstev v Česticích : - ženy si zopakovaly svoje 2.místo z loňského roku, muži
skončili tentokrát na místě 6.
Soutěžní ročník 2012-2013 :
OP žen – DR, B Sokola - 1. místo a dr. C 3. místo
KP 1 mužů – polovina soutěže : průběžné 8.místo
KP 2 že - polovina soutěže - 1.místo ve své skupině
KP 2 mužů – v polovině soutěže : 2. místo
KP juniorek – po 2. kole je naše družstvo na 3.místě. Tabulku vede opět Rapid Plzeň, na
2. místě jsou Domažlice. Družstvo juniorek tvoří :Jana Kunešová, Šárka Pomyjová,
Markéta Kučerová, Jana Nedvědová, Eva Berková, Eva Nedvědová, Klára Hodanová
a naše nové hráčky: Katka Syrová, Lucie Šavlová, Hana Bártová, Katka Osmiková
a Adéla Steinerová, které jsou věkem starší žačky.
Družstvo B našeho Sokola tvoří hráči : Josef Berka, Matěj Havránek, Jan Nový, Martin
Duspiva, Václav Krýsl – zbytek juniorů + Daniel Petráň, Petr Krejčí, Milan Škorvánek,
Radek Kuvík a Jan Bezděk.
Z dalších volejbalových aktivit : 5.místo juniorek v KP beachvolejbalu pro rok
2012 – Eva Berková a Klára Honalová, 6. místo pro Janu Nedvědovou a Markétu
Kučerovou. Milan Škorvánek hostuje v této sezoně v Jiskře Domažlice, která hraje 2.ligu
mužů. Jan Nový hostuje dokonce ve VK Příbram, který hraje extraligu kadetů.
Eva Berková – je dokonce průkopnice v zahraničí – v rámci svého středoškolského studia
v Německu hraje Bavorskou ligu žen a juniorek.
Nyní nás čeká rok 2013. Přejme si tedy navzájem hodně zdraví a štěstí jak
v osobním, tak i ve sportovním životě.
Petráň Pavel
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Tabulka:
1. SK Volejbal Klatovy
2. TJ Sokol Plzeň – Skvrňany
3. USK Slavia Plzeň C
4. USK Slavia Plzeň B
5. TJ Plzeň – Bílá Hora
6. TJ Sokol Mirošov
7. TJ Union Plzeň
8. TJ Sokol Kladruby

37 b.
29 b.
26 b.
21 b.
19 b.
12 b.
11 b.
4 b.

Výsledky utkání:
TJ Sokol Kladruby – USK Slavia Plzeň C
TJ Sokol Kladruby – SK Volejbal Klatovy
TJ Sokol Kladruby – TJ Sokol Mirošov
TJ Sokol Kladruby – TJ Union Plzeň
TJ Sokol Kladruby – TJ Sokol Plzeň – Skvrňany
TJ Sokol Kladruby – TJ Plzeň - Bílá Hora
TJ Sokol Kladruby – USK Slavia Plzeň B

3:2, 3:2
0:3, 0:3
0:3, 1:3
0:3, 0:3
0:3, 0:3
1:3, 0:3
0:3, 0:3

Daniel Petráň
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Mikulášská dvacítka po dvacáté

Víte, že …

Oddíl atletiky TJ Baník Stříbro ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Stříbro
připravily na sobotu 24.11.2012 Mikulášskou dvacítku. Je to běh ze Stříbra na železniční
most u Pňovan a zpět. Letos se konal již dvacátý ročník. A jakoby k tomuto výročí se
ztratil inverzní ráz počasí, svítilo sluníčko a bylo teplo. Na toto období bylo asi nejlepší
počasí v historii závodu.
Na trať vyrazilo 46 běžců a 7 cyklistů. V čele se od startu držel Tomáš Jaša, který se
před týdnem vrátil ze soustředění ve Vysokých Tatrách. I když se ještě plně
neaklimatizoval, podal dobrý výkon a v souboji s časem vyhrál v traťovém rekordu
1:09:01 hod. Na druhého Jana Bíbu měl náskok více než 9 min. Bíbův čas 1:18:12 hod.
je však také velmi dobrý. Třetí místo v kategorii mužů do 40 let obsadil Tomáš Kozina
z Domažlic.
Všem závodníkům se závod velmi líbil a odjížděli s dobrými pocity.
Vladislav Moravec

… Základní škola v Kladrubech na Mikulášském trhu získala prodejem výrobků žáků
částku 5.000 Kč pro adoptovanou africkou holčičku Muthinu Munywoki…
…prostřednictvím systému CZECH POINT bylo vydáno:
57 výpisů z katastru nemovitostí, 41 výpisů z rejstříku trestů, 22 výpisů z obchodního
rejstříku, 1 výpis z živnostenského rejstříku, 2 výpisy bodového hodnocení osoby…
…na Městském úřadu v Kladrubech a na jiných vhodných místech bylo
v roce 2012 uzavřeno 36 sňatků…
… 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: Milan Rudolf – 40 odběrů, Petr Blahník, Tomáš Eret, Michaela Hinterholzingerová
- 20 odběrů, Přemysl Budín, Eva Pomyjová –10 odběrů.

Cykloklub Kladruby
Pár nadšenců jízdy na kole se letos rozhodlo založit cykloklub. Po několika
vyjížďkách, které končily deštěm, byl jasný název – Dešťovky. Jezdili jsme většinou
v neděli po obědě, ale plánujeme i celodenní výlety.
A teď trochu statistiky ☺
- nejméně jel jeden účastník ( to vás asi nepřekvapilo) - nejvíce 5 účastníků
- vyjeli jsme 17 x a ujeli 730 km, nejméně 30km a nejvíce 63 km… uf
- viděli jsme 6 rozhleden, 1 přehradu (samozřejmě Hracholuskou), 3 zámky a množství
přírodních krás a památek
Cyklisté, jste srdečně vítáni, do 18 let v doprovodu rodičů.
Vyjížďky jsou nenáročné, přizpůsobené počasí a našim výkonům. Zájemci, ozvěte se na
mejlík: blazenkasalova@centrum.cz, určitě se s příchodem jara a pěkného počasí
ozveme !
Blažena Šálová

43

44

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V KLADRUBECH
Město Kladruby, IČO 259 888
Městský úřad Kladruby, náměstí Republiky 89
349 61 Kladruby u Stříbra
tel. 374 616 711, 374 631 722, fax 374 631 090
E-mail:obec@kladruby.cz, www.kladruby.cz
Redakční rada: Jiří Čechura, Mgr. Bohunka Dusíková, Ing. Václav Balík,
Jaroslav Pospíšil, Eva Pomyjová
Grafická úprava a tisk : Tiskárna LIEBLPRINT Planá
Počet výtisků : 350 ks
Cena : 5,- Kč
Registrace MK ČR E 13336 10.12.2001
Zpravodaj č. 6/2012 vychází 31.12.2012, č. 1/2013 vychází 28.02.2013

Město Kladruby, jakožto vydavatel Zpravodaje,
si vyhrazuje právo odmítnout, a to bez udání důvodu,
zaslané příspěvky.

45

