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Víte, že

ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO ÚŘADU
V KLADRUBECH
Město Kladruby, IČO 259 888

blíží se konec letošního roku a já jako každý rok využívám stránek
kladrubského Zpravodaje, abych vám všem, občanům Kladrub, Brodu, Mileva, Lázu,
Vrbice a Tuněchod popřála do nového roku všechno dobré. Ať jste v roce 2014
co nejvíc s těmi, co máte rádi. Ať se Vám vyhýbají nemoci, špatné události a smůla
a máte naopak alespoň trochu štěstí a splní se Vám vaše přání a uskutečníte všechny své
plány.
Přání patří nejen místním, ale i dalším čtenářům našeho Zpravodaje. Máme
totiž zprávy, že je čtou nejen občané našeho města. Do rukou se dostane i bývalým
Kladrubákům těm, kteří zde mají příbuzné či známé, ale i těm, kteří do Kladrub alespoň
občas přijedou.
Když srovnám různá radniční periodika, myslím, že se za náš Zpravodaj
nemusíme stydět. Nejen, že má osobitý styl a grafiku, ale je i dost obsáhlý. Je to zásluha
nejen redakční rady, ale i všech pravidelných i nepravidelných přispěvatelů a autorů.
Díky nim máme přehled o dění v Kladrubech opravdu pestré a dost lidí se až na
stránkách Zpravodaje dozví, co se vlastně v Kladrubech stalo.

Městský úřad Kladruby, náměstí Republiky 89
349 61 Kladruby u Stříbra

Věřím, že i v dalším roce bude ve Zpravodaji o čem psát, protože v Kladrubech
se bude pořád něco dít, bude tu živo a příjemně.

tel. 374 616 711, 374 631 722, fax 374 631 090
Vaše Svatava Štěrbová

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. 6/2013 vychází 31.12.2013, č. 1/2014 vychází 28.02.2014

Město Kladruby, jakožto vydavatel Zpravodaje,
si vyhrazuje právo odmítnout, a to bez udání důvodu,
zaslané příspěvky.
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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám do nového roku 2014 popřál pevné zdraví, štěstí a mnoho
osobních i pracovních úspěchů.
Ing. Václav Votava, poslanec Parlamentu České republiky
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 23.10. 2013 do 11.12. 2013 :

Rada města v z a l a n a v ě d o m í :
• Cenové nabídky p. Kinclera, Chodov a p. Růžičky, Stříbro na opravu zvonků v DPS
v Kladrubech s tím, že požaduje vypracování další nabídky s popisem technologie.
• Dohodu o mediální spolupráci uzavřenou mezi městem Kladruby a Tachovským
deníkem.
• Objednávku na servisní zásah na ÚV Brod u Stříbra – zasláno p. Slepičkou na
vědomí, dle výsledku budeme dále případně řešit.
• Závěr jednání k návrhu p. Karla Špringla na změnu územního plánu města Kladruby
s tím, že město Kladruby a vlastníci jednotlivých pozemků trvají na vzniku a umístění
účelové komunikace bez využití pozemků (částí zahrad) přilehlých vlastníků
z Revoluční ulice v Kladrubech. Návrh změny ÚP požadované p. Špringlem nebude
tedy dále řešen.
• Informaci MŠ Kladruby o uzavření MŠ v době vánočních prázdnin (23.12.2013 3.1.2014)
Rada města projednala a s c h v á l i l a :
• Zařazení žádosti Milana Rudolfa a Terezy Kučerové, Kladruby do seznamu žadatelů
o přidělení bytu.
• Dodatek č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720678592 uzavřený mezi městem Kladruby
a společností Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Praha.
• Dodatek ke smlouvě č. ZAK 528 Kladruby ZS ze dne 28.5.2013 uzavřený mezi
městem Kladruby a firmou PPPokna Kladruby - dodání a montáž horizontálních žaluzií
do ZŠ za cenu 22.385,- Kč.
• Zpracování PD firmou Plzeňsko v Evropě na akci „Modernizace vybavení
specializovaných učeben ZŠ Kladruby" za cenu 60.000,- Kč bez DPH.
• Nabídku firmy Elektro Mleziva s.r.o. na elektrifikaci vrtu na hřbitově v ceně
100.047,- Kč vč. DPH. Cena bude upřesněna po skutečném zaměření kabelu přívodního
vedení.
• Smlouvu o dílo mezi městem Kladruby a firmou Zikostav s.r.o. Kladruby na zateplení
fasády a výměnu kopilitů vestibulu ZŠ Kladruby za cenu 227.335,- Kč.
• Uzavření dohody mezi městem Kladruby a p. Karlem Šeflem ve věci ukončení
platnosti nájemní smlouvy o nájmu NP – Milevo čp. 36 ke dni 30.10.2013
• Zařazení žádosti p. Josefa Dolejše, Milevo 29 do seznamu žadatelů o umístění
do domu s pečovatelskou službou v Kladrubech.
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• Poskytnutí propagačních materiálů na Maturitní ples G8 Gymnázia Stříbro - 5 ks
černých knih o Kladrubech, 3 ks kalendáře, 3 ks kniha Pověsti, 5 ks odznaků.
• Odměny členům SDH Kladruby v navržené výši.
• Výroční zprávu ZŠ Kladruby za školní rok 2012/2013.
• Zápis do kroniky města Kladruby za rok 2012.
• Pokácení smrku mezi domy čp. 344 a 299 ve Hřbitovní ulici v Kladrubech.
• Nabídku firmy Elektro - Mleziva s.r.o. Domažlice na rozšíření veřejného osvětlení
v obci Vrbice u Stříbra v ceně 21.704,21 Kč bez DPH.
• Cenovou nabídku P. Havránka, Kladruby na výměnu osvětlení v zasedací
místnosti MěÚ Kladruby v ceně 13.084,- Kč a v knihovně Kladruby za cenu
12.408,- Kč.
• Návrh na výrobu propagačních materiálů města Kladruby.
- plátěná taška barvy bílá a zelená s logem města vyrobené firmou Green Print CZ
s.r.o. 1. máje 123, Třinec za cenu 17.758,32 za 500 ks + cena grafického návrhu
- aktualizace brožury vydané firmou Procházka Domažlice v nákladu 10.000,- ks
za 20.000,- Kč vč. DPH
- vydání pohlednic firmou Vydavatelství Brázda v nákladu 1.000 ks za cenu
2.900,- Kč vč. DPH - 300 pohledů klášter, 300 pohledů město, 400 pohledů skladba
fotografií s tím, že žádá fotoklub o předložení výběru fotografií vhodných pro výše
uvedené materiály.
• Prodloužení nájemních smluv
- Čp. 6 - Karel Fraus, Zdeněk Heřman, Jindřich Blábol, Josef Daněk
- Čp. 36 - Viera Oláhová, Petr Palma
- Čp. 356 - Jiří Liška
- Čp. 359 - Vladislava Kratochvílová
- Čp. 403 - Zdeňka Lišková, Rudolf Svoboda, Pavlína Kořinská, Jiří Jaša
- Čp. 406 - Jiřina Rypová.
• Dle § 132 odst. 1 zák.č. 513/1991 hospodaření KL s.r.o. k 30.9.2013, Směrnici č. 2
k provedení inventarizace majetku a provedení auditu v lesním hospodaření.
• Smlouvu č. 12137324 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního
programu ŽP uzavřenou mezi SFŽP ČR Praha a městem Kladruby na akci
"Kompostárna Kladruby" ve výši 127.066,- KČ.
• Vyřazení majetku ZŠ Kladruby :
- školní jídelna - ve výši 7.754,60 Kč
- kabinet - ve výši 6.075,- Kč
- horolezecký kroužek - ve výši 3.435,50 Kč.
• Vyřazení majetku MŠ a ŠJ MŠ Kladruby ve výši 64.221,40 Kč.
• Přidělení bytu 2+1 v Revoluční ul. čp. 404, Kladruby velikost bytu 61 m2 dle
navrženého pořadí komise služeb a dopravy.
• Přidělení bytu č. 28 v DPS v Kladrubech p. Jiřině Heřmánkové.
• Zařazení žádosti Jana a Jarmily Zíkových, Brod u Stříbra 14 do seznamu žadatelů
o přidělení bytu.
• Termíny svateb pro rok 2014.
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• Uzavření smlouvy o nájmu NP s manž. Jaroslavem a Lenkou Andraščíkovými,
nájemci bytu č. 1 ve Hřbitovní ul. čp. 298, Kladruby (smlouva o nájmu NP – původní
sušárny v suterénu bytového domu čp. 298) měsíční nájemné 215,-Kč, platnost
smlouvy omezena platností smlouvy o nájmu bytu.
• Prodloužení platnosti smluv o nájmu pozemků dle předložené přílohy.
• Prodloužení platnosti smluv o nájmu nebytových prostor dle předložené přílohy
s tím, že nájemné KD bude od 1.1.2014 sníženo o 1000,- Kč z důvodu, že WC na
chodbě v přízemí objektu bude využíváno jako veřejné WC.
• Prodloužení smlouvy NP restaurace U Koruny v Kladrubech p. Brestovanské
do 31.12.2014 místo původního návrhu do 30.06.2014.
• Prodloužení platnosti smluv soukromě hospodařícím rolníkům pro zemědělskou
činnost - vzhledem k vyrovnání s cenami obvyklými v místě a čase dochází
k navýšení ceny na 1.500,-Kč/ha.
• Určení prodejní ceny nových pohledů města Kladruby - 5,- Kč/ 1 kus.
• Určení prodejní ceny ekotašek města Kladruby - 40,- Kč/ 1 kus.
• Výrobu 10.000 ks nové brožury – Město Kladruby k odběru zdarma.
• Prodloužení nájemních smluv dlužníkům nájemného z bytů vždy o 1 měsíc,
a to v případě řádného splácení dluhu.

Rada města n e s c h v á l i l a :
• Žádost p. M. Cvrka, Brod o úpravu žlabovnic a vjezdu do jeho nemovitosti čp. 9 dle
nabídky firmy Belas s.r.o. za celkové náklady akce dle nabídky firmy Belas s.r.o.
53.585,- Kč bez DPH s tím, že v letošním roce je již plánovaný rozpočet na opravu
komunikací překročen a řešit se budou pouze havarijní stavy. S akcí se bude počítat
v rozpočtu roku 2014.
• Ubytování p. Josefa Houžvičky, Brod u Stříbra v budově bývalé knihovny čp. 19
v Brodu s tím, že mu bude nabídnuta možnost ubytování v Kladrubech v čp. 6.
• Žádost p. Aleny Brestovanské, Revoluční čp. 80, Kladruby, nájemce restaurace
U Koruny o povolení k umístění 2 – 3 ks výherních hracích automatů do salónku
z důvodu omezování této činnosti na území města.
• Žádost p. Aleny Brestovanské, Revoluční čp. 80, Kladruby, o úhradu nákladů
za kulturní akce pořádané MěÚ Kladruby v KD s tím, že náklady budou zúčtovány
k 31.12.2013.
• Nabídku společnosti Prime Time Production s.r.o. Plzeň na zapojení města do
zpravodajského formátu Události Plzeňského kraje z důvodu, že finance určené na
propagaci budou vynaloženy na jiné propagační materiály.

a město nesouhlasí s pokácením lípy z důvodu, že lípa nevykazuje známky poškození.
Město zabezpečí provedení zdravotního řezu s následným stažením koruny stromu,
aby nedošlo k jejímu případnému rozlomení. Druhá lípa na pozemku 1646/2 v k.ú.
Brod u Stříbra – vlastník Lesy ČR (Odvolání p. Lenky Šleisové, Terezie Brzkové 23,
Plzeň ve věci vydaného rozhodnutí Stříbra).
Rada města d o p o r u č i l a :
• ZM schválit realizaci projektu „Modernizace vybavení specializovaných učeben
ZŠ Kladruby" a jeho předložení do ROP NUTS II Jihozápad.
• ZM schválit zajištění financování projektu "Modernizace vybavení
specializovaných učeben ZŠ Kladruby" z rozpočtu města v případě jeho podpoření
z ROP NUTS II Jihozápad do výše 1,8 mil. Kč.
• ZM schválit uzavření kupní smlouvy č. E618-S-1368/2013 mezi městem Kladruby
a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace ve věci odprodeje
p.p.č. 430/2 o výměře 6 m2 v k.ú. Vrbice u Stříbra (ostatní plocha) a p.p.č. 1517/4
o výměře 311 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra (lesní pozemek) za cenu dle přiloženého
znaleckého posudku 24.980,-Kč. Dne 11.09.2007 uzavřena smlouva o uzavření
budoucí kupní smlouvy.
• ZM schválit rozpočet města Kladruby na rok 2014.
• ZM schválit plán rozvoje města Kladruby na rok 2014.
• ZM schválit směrnici pro tvorbu a použití sociálního fondu města Kladruby.
• ZM schválit závodní stravování zaměstnanců města Kladruby r. 2014.
Rada města n e d o p o r u č i l a :
• ZM schválit žádost MS Lověna Vrbice o odprodej pozemku p.p.č. 1450
v k.ú. Kladruby u Stříbra vzhledem k tomu, že pozemky ve vlastnictví města město
neprodává pro případ potřebných směn.
Rada města u l o ž i l a :
• 3/2013
Starostce města přizvat p. Tomáše Jašu na příští zasedání RM
k projednání jeho žádosti o sponzoring sportovce.

Rada města t r v á :
• Na vydaném usnesení čj. MK/1133/2013 ze dne 30.10.2013 o zastavení řízení ve
věci povolení kácení dřeviny- 2 ks lip, které rostou v blízkosti nemovitosti ČE 15 na
Výrově. Jedna lípa na pozemku č. 1650 v k.ú. Brod u Stříbra - pozemek města
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Zasedání zastupitelstva města dne 30.10. a 11.12. 2013 :
Zastupitelstvo města v z a l o n a v ě d o m í :
• Zápis č. 4/13 z jednání kontrolního výboru města Kladruby konaného dne
23.10.2013.
• Informaci o návrhu p. Karla Špringla, Kladruby na změnu územního plánu města
Kladruby.

Zastupitelstvo města projednalo a s c h v á l i l o :
• Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 21.8.2013
a 30.10.2013.
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení.
• Realizaci projektu "Modernizace vybavení specializovaných učeben ZŠ Kladruby"
a jeho předložení do ROP NUTS II Jihozápad.
• Zajištění financování projektu "Modernizace vybavení specializovaných učeben ZŠ
Kladruby" z rozpočtu města v případě jeho podpoření z ROP NUTS II Jihozápad do
výše 1,8 mil. Kč.
• Smlouvu o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. ,
smlouva č. IV-12-0007992/VB/001, Kladruby, Husova 393, OZE, kNN k p.p.č.
1999/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra – pilíř v parku pod školou pro připojení odběru FVT,
jednorázová náhrada činí 1.000,- Kč vč. DPH.
• Odprodej části p.p.č. 353/6 v k.ú. Vrbice u Stříbra p. Václavu Zlotorovičovi, Plzeň
2
za cenu 48,-Kč/1 m + náklady spojené s odprodejem pozemku – GP + vklad. Výměra
bude upřesněna GP.
• Uvedený návrh změn katastrálních hranic :
a) změna průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Tuněchody u Stříbra a k.ú. Zhoř, kdy
původní obecní hranice přejde na levý břeh vodního toku. Celý vodní tok tak v tomto
úseku bude veden v k.ú. Zhoř u Stříbra
b) změna průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Tuněchody u Stříbra a k.ú. Brod
u Stříbra, kdy původní katastrální hranice přejde na levy břeh meliorační strouhy. Celá
meliorační strouha tak v tomto úseku bude ležet v k.ú. Tuněchody u Stříbra
c) změna průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Tuněchody u Stříbra a k.ú. Prostiboř,
kdy původní hranice přejde na pravý břeh této meliorační strouhy. Celá meliorační
strouha tak v tomto úseku bude ležet v k.ú. Tuněchody u Stříbra
d) změna průběhu katastrální hranice mezi k.ú. Tuněchody u Stříbra a k.ú. Milevo,
kdy původní kat. hranice přejde na pravý břeh vodního toku. Celý vodní tok tak bude
veden v k.ú. Tuněchody u Stříbra.
• Odprodej pozemku č. 102/3 v k.ú. Kladruby o výměře 97 m2 a elektrické přípojky p.
Milanu Naruševičovi, Kladruby. Pozemek za cenu 150,-Kč/m2 a poplatek za zřízení
el. odběru ve výši 12.500,- Kč.
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• Bezplatný pronájem, tedy výpůjčku pozemku p.p.č. 1739/4 v k.ú. Kladruby
u Stříbra o výměře 7174 m2 o.s. Tremp Vejprnice za účelem konání dětských letních
táborů, a to po ukončení platnosti stávající pozemkové nájemní smlouvy, která je
v platnosti do 31.12.2013.
• Uzavření darovací smlouvy mezi Plzeňským krajem a městem Kladruby, Plzeňský
kraj daruje městu Kladruby p.p.č. 2071/5 o výměře 40 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
• Doplnění seznamu pomístních názvů v k.ú. Tuněchody u Stříbra o následující :
- Tuněchodské čihadlo, Nad vsí, Pod rybníkem, Ke mlýnu.
• Plán rozvoje města Kladruby na rok 2014.
• Rozpočet města Kladruby na rok 2014.
• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 5/2013.
• Směrnici pro tvorbu a použití sociálního fondu města Kladruby.
• Závodní stravování zaměstnanců města Kladruby r. 2014.
• Uzavření kupní smlouvy č. E618-S-1368/2013 mezi městem Kladruby a Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace ve věci odprodej p.p.č. 430/2 o výměře
6 m2 v k.ú. Vrbice u Stříbra (ostatní plocha) a p.p.č. 1517/4 o výměře 311 m2
v k.ú. Kladruby u Stříbra (lesní pozemek) za cenu dle přiloženého znaleckého
posudku 24.980,-Kč. Dne 11.09.2007 uzavřena smlouva o uzavření budoucí kupní
smlouvy.
• Smlouvu č. 12137324 o poskytnutí podpory ze SFŽP v rámci Operačního
programu ŽP uzavřenou mezi SFŽP ČR Praha a městem Kladruby na akci
"Kompostárna Kladruby" ve výši 127.066,- KČ.

Zastupitelstvo města n e s c h v á l i l o :
• Odprodej pozemku p.p.č. 179/15 v k.ú. Tuněchody u Stříbra o výměře 35 m2
a části p.p.č. 179/1 v k.ú. Tuněchody u Stříbra p. Vladimíru Houškovi, Plzeň
z důvodu, že se jedná o lesní pozemky. Na p.p.č. 179/15 stojí stavba chaty,
je uzavřen nájemní vztah. ZM trvá na nájemním vztahu
• Pronájem pozemků 1437/1 a 1437/3 v k.ú. Tuněchody u Stříbra
manž. Matouškovým, Tuněchody z důvodu ponechání veřejného prostranství
• Odprodej pozemku p.p.č. 1450 v k.ú. Kladruby u Stříbra MS Lověna Vrbice
vzhledem k tomu, že pozemky ve vlastnictví města město neprodává pro případ
potřebných směn

Irena Lőriková
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Jednání starostky a místostarosty města :

Rozpočet města Kladruby

31.10. - předání stavby - Kompostárna Kladruby (místostarosta)
31.10. - jednání Sdružení obcí Černošín - skládka v Německu - prohlídka objektu
úpravy odpadů (starostka)
1.11. - jednání s projektantem ohledně dopravního značení ve městě (starostka)
5.11. - zasedání předsednictva Stříbrského regionu (místostarosta)
6.11. - jednání se členy MS Brod-Výrov (místostarosta)
7.11. - jednání s Lesy ČR o pozemkové úpravě (místostarosta)
8.11. - kontrolní den - Povodí Vltavy - čištění náhonu na Úhlavce (místostarosta)
8.11. - účast na sněmu Spolku pro obnovu venkova v Plzni (starostka)
11.11. - jednání v pojišťovně Kooperativa v Plzni - podpis smlouvy (starostka)
13.11. - jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka)
14.11. - předání staveniště - Regionální muzeum Kladrubska (místostarosta)
13.11. - zasedání rady města
14.11. - jednání Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka)
18.11. - Jednání LČR, PÚ, Kladr. Lesy –pozemková úprava (místostarosta)
19.11. - jednání v Advokátní kanceláři v Plzni ohledně pozemků města (starostka)
20.11. - účast při soudním jednání - vymáhání dluhu nájemného (starostka)
20.11. - jednání se zástupci Regionální rozvojové agentury v Plzni (starostka)
21.11. - zasedání rady Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka)
22.11. - kontrolní řízení zástupce Státního fondu životního prostředí na dotaci na čistící
vůz (místostarosta)
25.11. - Kolaudace sochy u kláštera (místostarosta)
26.11. - jednání se zástupcem Tachovského deníku (starostka)
26.11. - kolaudace stavby - Kompostárna Kladruby (starostka, místostarosta)
26.11. - Valná hromada HS Kladruby (místostarosta)
27.11. - zasedání rady města
28.11. - jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka)
28.11. - účast na slavnostním ocenění bezpřísp. dárců krve v Tachově (starostka)
29.11. - jednání členské schůze Vodohosp.sdružení obcí ZČ v Karl.Varech (starostka)
4.12. - jednání se zástupci projektu Plzeň město kultury (starostka)
4.12. - zasedání výběrové komise VaK (starostka)
4.12. - zasedání poradního sboru SOŠ ve Stříbře (starostka)
4.12. - zasedání rady města
5.12. - jednání členské schůze Sdružení obcí Černošín - skládka (starostka)
5.12. - předání staveniště - vodovod Pozorka (místostarosta)
6.12. - jednání s nájemkyní restaurace U Koruny (starostka)
9.12. - projednání územního plánu obce Benešovice na MěÚ Stříbro (starostka)
10.12. - jednání členské schůze Stříbrského regionu (místostarosta)
10.12. - zasedání rady cestovního ruchu v Tachově (starostka)
11.12. - zasedání rady města
11.12. - zasedání zastupitelstva města Kladruby
18.12. - jednání s ředitelkou ZŠ Kladruby (starostka)
Irena Lőriková

Příjmová část rozpočtu r. 2014
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
1332 Za znečištění ovzduší
1333 Za ukládání odpadu
1334 Za odnětí zem. půdy
1341 Poplatek ze psů
1343 Za užívání veřej.prostr.
1344 Poplatek z ubytovací kapacity
1345 Poplatek ze vstupného
1351 Příjmy z provozu VHA
1361 Správní poplatky
1511 Daň z nemovitosti
236 20 2460
Splátka od občanů SF
231 20 2460
Splátka od občanů byt
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 3131 org. 2
Sanování
1039 2131
Nájem pozemky Kladr.lesy
1039 2132
Pronájem PILNICE
1039 2132
Pronájem KANCELÁŘÍ LESY
3111 2132
Nájemné MŠ
3113 2132
Nájemné ZŠ
2115 2111
Za vykoupenou Fotovol en.
3314 2111
Knihovna - členské přísp.
3319 2111
Příjmy z našich kul.akcí
3319 2111
Org.3319 Kladrubské léto
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rok 2014
3 200 000
100 000
350 000
0
3 200 000
1 500 000
7 000 000
0
4 800 000
2 000
30 000
40 000
0
1 000
190 000
50 000
1 300 000
0
72 000
516 700
280 000
0
150 000
24 000
5 000
247 665
169 690
63 000
128 700
297 300
50 000
1 000
32 000
95 000

3319 2111
3319 2321
3612 2111 231 14
3612 2132 231 14
3612 2111
3612 2111
3613 2132 org.54
3613 2132
3632 2111
3636 2131
3636 2343
3639 2133
3722 2132
4351 2111
4351 2132
4351 2111 org.4317
6171 2111
6171 2111
6171 2111 21
6171 2329
6171 3111
231 14 6310 2141
231 10 6310 2141
236 20 6310 2141

Org. 0332 Divadelní rok
Fin. příspěvky Kladrubské léto
náj. byty 4x8 b.j.
služby byty 4x8 b.j.
Nájemné byty
Za služby pro byty
Sluneční elektrárny
Ekonom. pronájem
Poplatky z hrobů
Poplatek za pozemky
Z dob. prostoru
Příjmy z pronájmu MV
Za vytříděný odpad
Nájemné DPS
Služby DPS
Výkon pečovatelské služby
Příjmy správa
prodej propag. materiálů
Za reklamu
Nahodilé příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z úroků BÚ KB
Příjmy z úroků BÚ GE MB
Příjmy z úroků SF

35 000
30 000
811 600
700 300
1 226 600
1 392 200
200 000
600 000
2 000
150 000
40 000
2 000
80 000
586 600
732 100
20 000
20 000
20 000
10 000
5 000
100 000
1 200
45 000
100
30 704 755

Financování:
231 14 8124
Splátky úvěru 4x8 b.j.
1 000 080
231 10 8115
úspory z minulých let
12 373 503
Rozpočet je navržen jako schodkový. Schodek bude uhrazen z úspor z minulých let ve
výši 12.373.503 Kč.
Výdajová část rozpočtu r. 2014
§
název
2212 Komunikace
2219 Doprava a pozemní komunikace
2310 Pitná voda
2321 Kanalizace a odpad.voda
3111 Mateřská škola
rek. MŠ
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3113 Základní škola
rek. ZŠ
3314 Knihovny
3315 Muzeum
3319 SPOZ org. 3300
3319 Kultura
3319 Kladrubské léto org.3319
3319 Divadelní rok org. 0332
3392 Členské příspěvky sdružení
3612 Bytové hospodářství
3613 Nebytové prostory
3631 Veřejné osvětlení
3632 Pohřebnictví
3636 Územní rozvoj - pozemky
3639 Technické služby org. 8
3722 Odpadové hospodářství
3725 Kompostárna
3745 Veřejná zeleň
4351 Domovy - penziony pro star.obč.
5512 SDH
6112 Zastupitelstvo obce
6171 Všeobecná správa
6330 Převody vlast. fondům
6399 Ostatní fin. operace
celkem:

2 855 172 Kč
1 270 000 Kč
125 250 Kč
2 500 000 Kč
25 000 Kč
586 000 Kč
179 200 Kč
124 000 Kč
39 600 Kč
2 119 000 Kč
3 065 000 Kč
380 000 Kč
115 000 Kč
5 524 000 Kč
2 237 300 Kč
620 000 Kč
900 000 Kč
260 000 Kč
1 055 500 Kč
185 000 Kč
1 887 000 Kč
5 192 190 Kč
150 000 Kč
1 500 000 Kč
42 078 178 Kč

Rozpočet je schodkový.
Schodek bude uhrazen z úspor minulých let ve výši 12.373.503,- Kč
Miroslava Škorvánková

rok 2014
360 000 Kč
6 793 720 Kč
310 000 Kč
300 000 Kč
920 246 Kč
500 000 Kč
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Tuněchody

Plán rozvoje města Kladruby na rok 2014

Údržba VO

5 000,00

Plán

Provoz vodárny

70 000,00

Láz

Opravy a udržba komunikací

5 000,00

Údržba VO

5 000,00

Desinfekce studní a rozbor vody

5 000,00

Prodloužení kanalizace - p. Špringl - p. Blažek

70 000,00

Celkem Tuněchody

85 000,00

Altán Láz

30 000,00

Ozelenění

60 000,00

Výstavba oplocení kurtu

40 000,00

Rekonstrukce komunikace k čp.24 (p.Leuchter)

70 000,00

205 000,00

Rekonstrukce komunikace k čp. 26 (p.Zdvořan)

200 000,00

Akce

Celkem Láz

Milevo

Desinfekce studní a rozbor vody
Vrbice

10 000,00

Celkem Milevo

280 000,00

Údržba VO

15 000,00

Oprava střechy kapličky

90 000,00

Rekonstrukce odvodnění komunikace ke kravínu

60 000,00

Vodní hospodářství

Desinfekce studny a rozbor vody

5 000,00

Desinfekce studní a rozbor vody

50 000,00

Celkem vodní hospodářství

50 000,00

Protipovodňové opatření

100 000,00

Celkem Vrbice

270 000,00

Kladruby

Opravy a údržba VO

Údržba VO
Provoz vodárny

Brod

Oprava a údržba VO

50 000,00

15 000,00

Celkem VO

50 000,00

120 000,00

ZŠ

Úprava terasy pohostinství

20 000,00

Fasáda budovy I. stupně

Vyvložkování komínu pohostinství
Odvodnění komunikace nad kapličkou + úprava
vjezdu k čp. 9

20 000,00

Výměna vstupních dveří budovy I. stupně

60 000,00

Oprava střechy vstupní chodby

30 000,00

Oprava a údržba komunikací
Celkem Brod

70 000,00

Nákup trouby do školní kuchyně

10 000,00

Výměna oken jídelna

255 000,00
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1 000 000,00

100 000,00
80 000,00

Škola celkem

1 270 000,00
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MŠ

Místní hospodářství NP

Rekonstrukce balkonů

200 000,00

Ostatní údržba a opravy NP

Výměna oken pavilonů

300 000,00

Rekonstrukce muzea

Celkem MŠ

500 000,00

Rekonstrukce dílen u víceúčelového hřiště

850 000,00

Rozšíření kamerového systému města

130 000,00

Sulanův statek oprava střech stodol

500 000,00

SDH
Opravy a údržba

15 000,00

DDHM

70 000,00

Služby (Servis, STK)

25 000,00

Celkem SDH

110 000,00

Údržba bytového hosp.
Údržba a opravy bytového fondu

200 000,00

Výměna oken čp. 197

100 000,00

Odvodnění čp. 209

25 000,00

Přístřešek na dřevo

80 000,00

Síťování Kladruby - Západ

5 000 000,00

Celkem UBH

5 405 000,00

200 000,00
2 500 000,00

Celkem místní hosp. NP

4 180 000,00

DPS
Opravy a údržba

45 000,00

Nátěr zábradlí

60 000,00

Rekonstrukce zvonkového systému

60 000,00

Celkem DPS

165 000,00

Pohřebnictví
Úprava cestiček

50 000,00

Oprava hřbitovní zdi

50 000,00

Oprava hrobů

15 000,00

Pohřebnictví celkem

115 000,00

Technické služby

Komunikace

800 000,00

Nákup křovinořezů a sekaček
Nákup strojního vybavení v rámci dotace
Kompostárna

900 000,00

Pozorka

4 500 000,00

Nákup neseného samonakládacího sypače

120 000,00

Celkem komunikace

6 500 000,00

Nákup drobné techniky

Obrusná vrstva Okružní ulice

1 200 000,00

Chodník Husova k čp. 209

Veřejná zeleň
Ostatní zeleň a udržba

200 000,00

Celkem VZ

200 000,00
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50 000,00

30 000,00

Opravy a údržba strojů
Technické služby celkem
Celkem

50 000,00
1 150 000,00
20 790 000,00
Jaroslav Pospíšil
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Půjčky, oddlužení a exekuce – na co si dát pozor
Ve Stříbře se 20. listopadu uskutečnila beseda se zástupci společnosti Člověk
v tísni. Beseda byla zaměřena na problematiku předlužení a měla upozornit na některé
pasti, se kterými se může setkat kdokoli, kdo řeší svoji svízelnou finanční situaci.
Společnost varuje před
rozhodčí doložkou v úvěrových
smlouvách.
Jde o ujednání, ve kterém se
dlužník a věřitel domluví na tom,
že případné budoucí spory bude
řešit rozhodce, nikoli soud.
„Hlavním
problémem
je
skutečnost, že rozhodce si vybírá
věřitel a ten pak nemůže být
nestranný jako soud,“ upozorňuje
Michala
Baslová,
dluhová
poradkyně společnosti Člověk
v tísni.
Dluhoví poradci dále narážejí na problémy s tzv. oddlužením. „Insolvenční
zákon umožňuje předluženým lidem situaci řešit a postupně se zbavit závazků. Na tento
institut se však navázala řada subjektů, které zneužívají důvěry občanů, k oddlužení jim
nepomohou a dostávají je naopak do dalšího, ještě většího zadlužení,“ vysvětluje
Michala Baslová.
Třetím představovaným tématem je exekuce. „Řada lidí má z exekuce
neúměrnou obavu a než by ji připustili, raději se dále zadluží. Je důležité si uvědomit,
že v exekučním řízení má každý práva daná zákonem, jako je nárok na nezabavitelné
finanční minimum, nezabavitelné vybavení domácnosti apod.,“ doplňuje Michala
Baslová.
V případě problémů spojených se zadlužením - ať už problémy nastaly, nebo
se jim chce člověk vyhnout - je vždy dobré požádat o odbornou radu. Tu zdarma
poskytují sociální služby či pracovníci soc. oddělení obecních a městských úřadů.

TERMÍNY svozů směsného komunálního odpadu
v Kladrubech a spádových obcí Láz, Vrbice, Milevo, Brod,
Tuněchody
– rok 2014 den výsypu STŘEDA

svoz 1x
měsíčně
poslední
středa v
měsíci

Měsíc

svoz 1x týdně

LEDEN

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

8.,22.

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

29.

ÚNOR

5.,12.,19.,26.

5.,19.

5.,12.,19.,26.

26.

BŘEZEN

5.,12.,19.,26.

5.,19.

5.,12.,19.,26.

26.

DUBEN

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

2.,16.,30.

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

30.

KVĚTEN

7.,14.,21.,28.

14.,28.

14.,28.

28.

ČERVEN

4.,11.,18.,25.

11.,25.

11.,25.

25.

ČERVENEC

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

9.,23.

9.,23.

30.

SRPEN

6.,13.,20.,27.

6.,20.

6.,20.

27.

ZÁŘÍ

3.,10.,17.,24.

3.,17.

3.,17.

24.

ŘÍJEN

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

1.,15.,29.

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

29.

LISTOPAD

5.,12.,19.,26.

12.,26.

5.,12.,19.,26.

26.

PROSINEC

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

10.,24.

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

31.

Dalibor Hapl -Člověk v tísni, o. p. s.
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svoz standard
říjen - duben 1x
týdně květen - září
1x za 14dnů sudý
týden

svoz 1x za 14
dnů sudý
týden

EKO-SEPAR, s.r.o.
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola

Děti jely za pohádkou
Děti z MŠ se vydaly za pohádkou do kina ve Stříbře. Natěšené se nemohly dočkat
příjezdu autobusu, který je na divadelní představení odvezl.
Pohádka o krásné princezně a čertovi Luciáškovi, který se díky makovým buchtám
změnil v člověka, děti nadchla. Herce odměnily velkým potleskem.
Ještě při zpáteční cestě do MŠ si děti sdělovaly zážitky z představení.
Ladislava Pauchová
Divadelní představení v MŠ
V listopadu naší MŠ navštívilo divadlo „Kolem“. Pan Tomáš Stolařík nás i se svou
kolegyní navštívil v naší školce již podruhé a opět nás společně přesvědčili o svých
kvalitách.

Tvořivá dílna u Sluníček
Již tradičně pořádáme v mateřské škole ve třídě Sluníček podzimní tvoření s rodiči.
Letos měli možnost si s dětmi vyrobit zvířátka z malých dýní nebo papírové dekorace
k dušičkovému období. Dýňové lampičky, strašidýlka, ježci nebo roztomilá housenka
z listů pak zdobily nejen naši školku, ale i okna zúčastněných šikulů. Při čaji jsme pak
mohli „poklábosit“ nejen o dětech, ale předat si i zkušenosti o nových i tradičních
jablíčkových dobrotách. Všem děkujeme za pěkné odpoledne.
Čertovský poklad
Už jste někdy hledali poklad? Naše Sluníčka s rodiči už mají své zkušenosti. Čert jim
zanechal v naší MŠ plán k pokladu, a tak se vydali všichni na výpravu. Ti trpěliví nebyli
jistě zklamaní, našli dárečky ukryté v čertovské truhle a ještě prožili příjemné
odpoledne v přírodě.
Čertům dík a zase za rok.
Zuzana Křížová
Veselé dračí létání
Tuto akci jsme dlouhodobě plánovali v rozmezí posledních 14 dnů v říjnu
a překládali ji podle toho, jaká byla v regionu Tachov a Plzeň větrná předpověď. A naše

Připravili si pro nás napínavou pohádku „O Honzovi a medvědovi“. Pěkný příběh
o přátelství, medvídkově nešikovnosti, ale i trpělivosti a pochopení byl humorně laděný
a doplněný písničkami.
Těšíme se na další setkání!
Marcela Jandíková

otálení se nakonec vyplatilo. Ba co víc – situace dokonce i předčila naše očekávání,
protože draci létali opravdu všem. Dokonce i těm, kteří to pro jejich vyšší hmotnost
ani nepředpokládali.
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Na poli za poštou každý, kdo procházel nebo projížděl komunikací do Stříbra či zpět,
mohl pozorovat na nebi skutečné veselé dračí hemžení. Proháněl se tu motýl, auto,
sova, chobotnice, rogalo, sokol, vojenské letadlo a další. A divočili ve větru tak, že si
spletli původní přistávací plochu a museli se nechat vymotávat z větví okolo stojících
stromů. Dětem se na konci drakiády dostalo za šikovnost a trpělivost odměny
a konečně i podle reakcí "dospěláků" se dalo usoudit, že nejen jejich děti, ale i oni si
toho "polétavce" nahoře užívali a rádi zavzpomínali na svá dětská léta.

Uzavření Mateřské školy Kladruby
Mateřská škola Kladruby se zavírá
tentokrát od 23.12./ 2013 do 3.1./ 2014.
Provoz bude opět obnoven ve všech třídách
od 6.1.2014.

Základní

škola:

Čertovská diskotéka
Na pátek 6.12. opět připravila devátá třída čertovskou diskotéku. První dvě hodiny
se normálně učilo, i když třídy obcházel Mikuláš s andělem a čerty, rozdával bonbony a
ti, kteří zlobili, museli zazpívat nebo říct básničku. Samotná diskotéka začala až po
velké přestávce. Nejprve byla soutěž o nejlepší kostým. Pak už se tančilo a probíhaly
různé soutěže, např. šlapání na balónky přivázané na nohou, jezení jogurtu bez pomoci
rukou atd.
Diskotéka rychle utekla a na deváťáky zbyl už jen úklid tělocvičny.
Jan Turek, VII.
Vyráběcí den
Tradičně před Vánoci probíhal 2.12. na druhém stupni „vyráběcí“ den. Vytvořilo se
pět skupinek, každá byla v jiné učebně, např. ve výtvarné dílně, ve fyzice, v přírodopise,
zeměpise a v 6. třídě, a každou skupinu měl jiný učitel. Vyráběli se třeba nejrůznější
andělíčci (z papíru, pytloviny, drátkovaní…), stromky z větviček, různé svícny atd.
Výrobky se potom daly na trhy a tam se prodaly. Vydělané peníze použijeme opět
na adopci na dálku.
Jitka Valentová, VII.

Víte,že...
- dne 6.12.2013 proběhla ve všech třídách nadílka s Mikulášem, andělem, čertem,
čerticí i s malým čertíkem a náš dík patří těm, kteří se postarali o zvětšení nadílky pro
děti: včelařům za perníkového čerta a Mikuláše, paní Zdvihalové za sladkosti
a dobrůtky, panu Lengyelovi za jablka a mlékárně Stříbro za jogurty (jakož i panu
Kertysovi za dovážku)
zúčastnili jsme se s rodiči a dětmi sbírky fondu Sidus na nákup léčebné techniky
pro děti s onkologickými problémy (letos měly děti možnost kupovat obrázky
s dinosaury)
- v říjnu a listopadu měli rodiče možnost dát vyfotografovat své děti, buď jako
dvojportrét (Photodienst ) či zvolit vánoční pozadí (Fotoateliér Stříbro)

Mikulášské trhy
Už posedmé měla naše škola svůj stánek na Mikulášských trzích a od 8:00 od rána
prodávala výrobky žáků, které vyrobili při výrobním dnu, hodinách výtvarné výchovy
či světa práce.
Byla toho sice spousta, ale hned v 8:00 se do stánku nahrnulo takové množství lidí,
že jsme sotva stíhali a za pár desítek minut byl stánek poloprázdný. Opět jsme vydělali
velmi slušnou částku, která bude použita na adopci na dálku pro naši Muthinu z africké
Keni.
Chtěli bychom tímto
všem, kteří si něco koupili a
podpořili
správnou
věc,
poděkovat.
Milan Rohm, VII.

Alena Medová
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Střípky ze ZŠ

Hasiči informují

- ve dnech 25. – 30.10. probíhala rekonstrukce vchodu do budovy druhého stupně.
Zastaralá a poškozená skleněná výplň byla nahrazena zdivem, plastovými okny
a zateplením...
- 3.11. – v pořadí čtvrtý závod seriálu Rock Point Překližka Cup 2013 se konal
v Plzni /viz. článek/
- 9. – 10.11. vyjeli šesťáci na seznamovací kurz na Přimdu
- 12.11. se vycházející žáci zúčastnili Burzy škol v Tachově
- 21.11. – představení „O rytíři Wyndovi a zakleté Markétce“ v divadle Alfa v Plzni
zhlédli žáci 1. – 4.třídy
- 27.11. vybojovali starší žáci /8. a 9. třída/ 7. místo na okresním turnaji ve florbalu,
který se konal ve sportovní hale v Tachově
- 2.12. Vánoční dílničky – dopoledne věnované výrobě vánočních dekorací. Své
výrobky žáci prodávali na Mikulášském trhu /7.12./ a výdělek bude použit na zaplacení
vzdělání adoptované keňské dívky Muthiny. Děkujeme všem za zakoupení našich
výrobků ☺
- 4.12. žáci 1. – 3. třídy navštívili pohádkové představení v kině Slavia ve Stříbře,
které pořádalo MKS
- 10.12. předvedl žákům nevšední představení hudebník Pavel Hrabě. Vedle
klasických nástrojů jsme měli možnost slyšet i moderní elektronickou hudbu...
- téhož dne se konal v německém Neustadtu Adventní koncert českých a německých
škol, při kterém vystupovali i naši žáci. Koncert se povedl a měl nádhernou
předvánoční atmosféru...
- 11.12. se žáci šesté třídy zúčastnili workshopu, při kterém si povídali o architektuře
a sami vyrobili zmenšený model města
- 14.12. ve Stříbře se uskutečnil poslední letošní závod Rock Point Překližka Cupu –
Mikulášský Open Cup /více v článku/
- 18.12. byla ukončena sbírka pro sdružení CHRPA – příspěvek na výcvik koní pro
hipoterapii
- 18.12. žáci 5. třídy zazpívali koledy seniorům v DPS
- 19.12. se setkali současní i bývalí učitelé na předvánočním posezení v hostinci
U Kláštera...
- 20.12. bylo „vyučování“ zahájeno ranním zpíváním koled a připomenutím
vánočních zvyků
- 30.12. účelem tradiční akce „Hejbni kostrou“ je přilákat po vánočních svátcích
co nejvíce zájemců o pohyb. Kolik jich bude letos?
Pavel Nový

Vážení spoluobčané,
úvodem našeho článku bychom začali jako již tradičně kroužkem Mladých
hasičů. Mladí hasiči byli za své výkony odměněni celodenním výletem, který si sami
navrhli. Byli jsme v Plzni v kině, poté na společném obědě a zakončení proběhlo
v muzeu strašidel, kde jsme měli doprovodný program: hledání pokladu a povídání
o historii plzeňských strašidel. Kroužek
byl od října do prosince jen jednou za
čtrnáct dní a rok 2013 jsme již
ukončili. V roce 2014 začínáme
6. ledna a budeme nadále pokračovat
každé pondělí od 16:00 do 18:00 hod.,
kdy začneme trénovat na zimní setkání.
Pokud byste měli zájem se podívat
a přihlásit nového člena, budete vítáni,
nové členy přijímáme již od první
třídy.
Naše výjezdová jednotka od
minulého čísla nikde nezasahovala. Za
obdrženou dotaci za účast na letošních
povodních jsme pořídili na naši
cisternu osvětlovací stožár.
V současné
době
se
připravujeme na Hasičský ples, který
se uskuteční 25.ledna 2014 od 20:00
v sále Kulturního domu v Kladrubech.
Všechny Vás srdečně zveme, přijďte se
s námi pobavit, zatančit a poslechnout
kapelu Union Heřmanova Huť.
Je
zajištěna
dámská
volenka.
Vstupenky je možné zakoupit také v předprodeji v hasičské zbrojnici a to 7.1. 9.1. 14.1.
16.1. od 16:00 do 18:00.
Závěrem bych Vám rád popřál jménem celého Sboru dobrovolných hasičů
Kladruby příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do nového roku, a hlavně
abyste nás nepotřebovali.
Martin Větrovec
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Včelařské okénko – Zdraví, štíhlí a fit díky medu: pravda nebo
omyl:
Omyl číslo 5: MED ŠKODÍ ZUBŮM
Mnohdy se tvrdí, že med dlouho ulpívá na zubech, a tak se významně zvyšuje riziko
zubního kazu. Protože se med úporně drží na lžičce i na talíři, existuje domněnka, že se
stejně chová i na zubech. Vliv potravin bohatých na uhlohydráty na vznik zubního kazu
však není jednoznačný, jak si lidé myslí. Také mínění, že čím více cukru, tím více kazů,
už podle dnešních poznatků tak úplně neplatí. Bakterie způsobující zubní kaz se drží na
zubech a čekají ve formě cukru. Při bakteriálním odbourávání cukru vzniká kyselina
mléčná, jež způsobuje demineralizaci zubní skloviny. Čím déle prodlévají uhlohydráty
v dutině ústní, tím více času mají bakterie k tomu, aby vytvářely v ústech kyseliny,
které narušují zuby. Pro tvorbu zubního kazu je proto rozhodující doba přítomnosti
těchto potravin na zubech a kolem nich než vlastní obsah cukru. Holandské, britské
a novozélandské studie zjistily, že silně lepkavé potraviny se rychleji rozpouštějí
a rychleji zmizí z úst než potraviny obsahující škrob. Zbytky chleba, sušenek a ovoce
zůstávají podstatně déle na zubech než karamel, bonbóny a med. Posledně jmenované
mají vysoký obsah rozpustných cukrů, které sliny zanedlouho rozpustí. Med
s narůstající teplotou brzy ztrácí svou viskozitu a při tělesné teplotě se rychle rozpustí
slinami. Přitom se uvolňuje účinná látka peroxid vodíku. Ten snižuje obsah kyselin
ve slinách a redukuje vznik zubního kazu. Na Novém Zélandu označují proto druhy
medu, které jsou zvláštně bohaté na peroxid vodíku, jako antiseptické. Také ve studii
Hebrejské univerzity v Jeruzalémě byl dokázán antibakteriální účinek medu na bakterie
zubního kazu, pokud se med užívá ve větším množství. Pečlivou péči o zuby však ani
med nahradit nedokáže.
Z odborných překladů vybral
Jiří Kovařík

Chovatelské okénko
Šťastné a veselé Vánoce, bohatého Ježíška, všechno nejlepší do nového roku,
hodně zdraví a životní spokojenosti přejí kladrubští chovatelé.
František Janoušek

Pf 2014 z kláštera
Milí Kladrubáci,
byť je v klášteře přes zimu tma, zima a přímo "klášterní ticho", pod tou klidnou slupkou
se již pro Vás připravuje další sezóna plná hudby, tance, pohádek a dobrého jídla a pití a
zejména další ročník Vámi oblíbených a hojně navštěvovaných Benediktinských dnů.
Přejeme Vám všem šťastný vstup do nového roku a těšíme se po rozmrznutí zase na
viděnou.
Za Klášter Kladruby - občanské sdružení
Linda Hejlová

Výrovští myslivci informují
Dobrý den milí čtenáři kladrubského Zpravodaje.
Vítám Vás všechny u posledního čísla v tomto roce. S blížícím se koncem roku,
nastává čas k ohlédnutí a k zrekapitulování. Pro nás myslivce byl letošní rok velice
důležitý, protože právě začátkem roku končilo nájemní období naší honitby a bylo
otázkou, jak budeme dále fungovat. Všichni asi víte, že díky Honebnímu společenstvu
Kladruby máme svoji honitbu nadále pronajatou za stejných podmínek, jako
v předešlém období.
O tom jsem se v průběhu roku určitě zmiňoval, ale i dnes s odstupem času
musím ještě jednou všem
členům společenstva poděkovat.
Ti z Vás, co znáte některého
z myslivců osobně, jistě víte, jak
dopadly honitby v okolí Kladrub.
Myslivci z Jirné nebo z Diany
museli přenechat svoje revíry
novým nájemcům a přišli tak
o možnost provozovat svůj
koníček. Provozování myslivosti
v našich podmínkách neznamená
pouze lov a péči o zvěř, ale
i zábavu při společných akcích.
Díky
několika
našim
členům, hlavně však díky
Béďovi Tauschovi, Vaškovi
Zíkovi a Vaškovi Havránkovi,
pořádá naše sdružení každý rok
Dětský den v Brodu, Hubertskou
zábavu taktéž
v Brodu a
Myslivecký ples v Kladrubech.
Letošní Hubertská zábava se
nadmíru povedla. Stejně jako v loňském roce, i letos přišel dostatek návštěvníků a
povedlo
se
tak
na
sále
v brodském
hostinci
U Sládka vytvořit pěknou atmosféru. Pokud chcete zažít něco podobného, máte
možnost přijít mezi nás a zúčastnit se mysliveckého plesu v Kladrubech, který
pořádáme v sobotu 18.01.2014. Hrát k poslechu a tanci nám bude stejná kapela jako
v Brodu a stejná jako vloni, a to kapela Triangl. Kdo chcete znát bližší informace
ohledně organizace, obraťte se na našeho hlavního pořadatele Vaška Havránka.
Závěrem mi dovolte jménem všech myslivců z Výrova, popřát Vám všem
co nejkrásnější prožití vánoc a závěru roku a co nejlepší vstup do toho nového.
Petr Hucl
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Zprávy z PONYFARMY

Vánoce jsou tradice

Rok 2013 členové jezdeckého klubu na Pozorce prožili aktivně, jak vyplyne
z následujících řádků.
Náš trenér připravil několik koní a jezdců na parkurové a drezurní závody v Plzni,
Klatovech, Dobřanech, Tachově, Domažlicích, Horšovském Týně, Bernarticích
a Horšově. Také jsme koncem května pořádali Den koní. Letos se moc nevydařil- silný
déšť a bouřka nedovolovaly dokončit nacvičený program, který jsme pilovali několik
měsíců. Prázdniny byly ve znamení dětských táborů s koňmi ve Svojšíně, letos již 15.
ročník. Podzim je pro naše členy Hubertova jízda, kdy končíme sportovní část roku.
Sponzorujeme místní plesy příspěvkem do tomboly (Hasičský, Včelařský,
Učitelský, Myslivecký). Také naši čtyřnozí svěřenci zpestřují oživený betlém, dětský
den, chovatelskou výstavu nebo akce na klášteře. Děti z kladrubské základní i mateřské
školy nás každoročně navštěvují. Rády se potěší s našimi koňmi, kůzlaty, králíky,
morčaty, kočkami a nejvíce se jim líbí hříbátka. Dokonce jsme letos poskytli filmařům
na klášteře naše koně s doprovodem do pohádky „Tři bratři“. Také u nás natáčela
televize Den koní.
Konec roku v předvánočním čase zakončujeme Vánoční besídkou v prostorách
našich stájí programem nacvičeným našimi dětskými členy. Závěrem večera jako
každoročně pohostíme naše malé i velké členy, jakož i naše příznivce z řad dospělé
veřejnosti.
Zveme mezi nás zájemce o koně a jezdecký sport. Vyzkoušejte si, jaký je pohled
na svět z koňského hřbetu. Možná budete příjemně překvapeni.
Přejeme do roku 2014 hodně zdraví a pohody.
Emil Kraus
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(malé, trochu netradiční, ohlédnutí za svátečními dny)

Když se v těchto dnech potkáte s kamarády nebo známými, většinou se hovor stočí
na téma: Copak bylo pod stromečkem? Jaký dárek jsi dostal nebo dostala? Jak se vám
paní líbil ten dárek od manžela…
A možná přidáme dotaz na štědrovečerní tabuli, co a jak se povedlo, kolik druhů
cukroví, jak kapr nešel klepnout a různé další důležité informace. Ale proč by neměl na
štědrovečerním stole chybět kapr? Proč si nedáme raději řízek nebo párek?
Vánočním svátkům předchází doba čtyř adventních týdnů a ty bývaly dobou postní,
která vrcholila právě na Štědrý večer. Podávalo se tedy postní jídlo, což byla i ryba
připravená na mnoho způsobů. Dnes v západní části církve prožíváme advent spíše jako
radostné očekávání, ale svůj postní ráz si čtyři neděle před Vánocemi zachovaly např.
v pravoslavné církvi.
K adventu i vánočním svátkům patří různé tradice, adventním věncem na počátku,
přes snítky ovocných stromů od svátku svaté Barbory, obchůzku biskupa Mikuláše
až po štěpánskou koledu šestadvacátého dne měsíce prosince. K vánočním „tradicím“
patřívá v rodinách i návštěva půlnoční bohoslužby. Co pro nás znamená toto setkání
v kostele?
Mnohé mohla do chrámu přivést zvědavost. Co se tady asi děje? Sice mě to moc
nezajímá, ale zvědavost je silnější. Někdo možná přišel, protože se to má. Protože si to
někdo z rodiny přeje. Tak na ty Vánoce teda půjdeme. Nic nás to nestojí a udělali jsme
někomu radost. Tady už jsme blízko slovu, které se s Vánocemi v poslední době
nejčastěji spojuje. Tradice. Vánoce jsou tradice. K Vánocům patří tradice, které
dodržujeme nebo na nich i lpíme v rodinném kruhu i jinde. Jsou-li Vánoce tradice,
slavíme je proto, že to tak dělali naši předkové. Vždyť i základem slova tradice
je latinské sloveso tradere – předávat. Kam až můžeme dojít v posloupnosti takového
předávání tradic? Troufám si říci, že o několik století zpět, kdy se začal stavět náš
kostel. A pojďme ještě dál, protože lidé, kteří u toho byli, věděli, proč dávají cihlu
k cihle. Oni sami přejali tradici. A podobně ti před nimi a před nimi…
Tak bychom mohli uvažovat i o slovech Lukášova evangelia, které rok co rok
slyšíme při půlnoční. Když tam byli, naplnil se jí čas, kdy měla porodit. A porodila
svého prvorozeného syna, zavinula ho do plének a položila do jeslí. Dvě věty, které
změnily svět. Dvě věty, které dokázaly zastavit války, které daly světu záplavu
uměleckých děl. Dvě věty, které dnes rozdělují svět. Pro jedny tradice, pohádka,
sentiment. Pro druhé pravda, radost, slavnost, život s Bohem.
Kde se vzaly tyto dvě věty, ale i ty další, které jsme? Jsou z knihy, kterou máte
možná doma v knihovně. Z Bible. A kde se vzala Bible v knihovně? Asi jí tam někdo
dal, možná je to rodinná památka psaná švabachem, možná nám tam zabírá místo
a nevíme si s ní rady, ale dárek po babičce… Nebo se nám zdá, že to, co je tam psáno
nemůže být pravda?
Naše Bible v knihovně může být tištěná v minulém nebo předminulém století.
To, co jsme slyšeli o půlnoční bohoslužbě a pochází z Bible byl text, který se předává –
traduje po jedenadvacet století. Byl tištěn a před tím opisován jako všechny spisy
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středověku a starověku. Dnes tyto opisy uchovávají muzea, archivy, či kláštery jako
vzácné tisky a bývají zpřístupněny pouze k badatelským účelům a pouze ojediněle na
výstavy. Kdybychom měli možnost porovnat jejich texty, zjistíme, že jsou identické.
Dokonce bychom mohli říci, že Bible má tedy jakýsi rodokmen. Chceme-li
se dostat dál, musíme přejít řeku češtiny a staroslověnštiny a dostat se na břeh latinský
nebo řecký. Naše dvě věty totiž původně byly napsány řecky na konci prvního století.
A jsme v antice. Homér, Ovidius, Cicero. Dodnes obdivujeme jejich spisy. Dostaly
se k nám podobnou cestou jako Bible. A my věříme, že to tak tito pánové napsali. Jaký
je ale časový odstup od chvíle, kdy poprvé spatřily světlo světa Ilias, Odysea, básně či
tragédie do okamžiku, kdy máme spolehlivé archeologické památky? Přibližně 5 – 17
století. A většinou jsou to jenom zlomky z celého díla. Přesto nemáme problém věřit
v pravost těchto textů.
A jak je na tom třeba Nový zákon, odkud jsou i čtyři evangelia, tedy i Lukášovo,
tedy i naše dvě věty? Už ze 4. století máme kompletní text, který nechal vyhotovit
zřejmě císař Konstantin po roce 313, kdy Římská říše přijala křesťanství. A do
4. století? Více jak 5000 archeologických nálezů. Mohli bychom z nich rekonstruovat
celý text. Nejstarší památka pak pochází přibližně z roku 130. Je to část 18. Kapitoly
Janova evangelia a časový odstup se nám zde zmenšil přibližně na 40 - 50 let.
Archeologie nám dává jasnou zprávu. Texty NZ jsou archeologicky nejlépe
doloženými antickými spisy. Porovnání textů přináší zajímavé zjištění, že 7/8 textu je
identických. Zbylá osmina jsou pak chyby vzniklé při opisování, které bychom dnes
nazvaly pouhými překlepy. A to už není pohádka, fantazie, sentiment jesliček, to je svět
vědy, to je realita.
V naší Bibli v knihovně mám tedy před sebou text, o kterém mohu prohlásit, že je
identický jako text z konce 1. století. Mohu ale prohlásit, že je pravdivý? Mohu.
V době, kdy se psal a začal šířit, žilo ještě mnoho pamětníků událostí, o kterých se
dočítáme. Kdykoli mohli říci, že tak to nebylo a bylo to dosti jednoduché, protože
společenství křesťanů v té době bylo často pod pronásledováním a takovým udáním
by si člověk i polepšil. Ale nestalo se tak.
Pak je tedy pravda, že Ježíš se narodil, žil, zemřel na kříži. Ano, je to pravda. A to je
počátek naší tradice, to je to, co vědomě či nevědomě doprovodilo do kostela. Ježíš sám
nás pozval a doprovodil. O jeho narození jsou všechny koledy, které jsme o Vánocích
slyšeli a zpívali. To není folklór, který se jednou za rok provozuje na kůrech kostelů.
To není doplněk předvánočního shonu v supermarketech. To je radostná zvěst, kterou
jsme slyšeli. Možná nám jen tak proběhla oběma ušima, aby mohla tiše zapadnout.
Je na nás, zda zapadne. Zda zapadne pravda, která je možná nepohodlná. Pravda,
která říká: Bůh existuje. Klíčem k jejímu pochopení je naše srdce, které je schopné
lásky. Ano, lásky je schopen i rozum, ale pak to není láska, ale vypočítavost. Srdce je
schopné milovat opravdově. Říkám-li, že Bůh existuje, musím také říci, že každého
člověka miluje. Miluje ho srdcem a čeká na naše srdce – otevřené. Protože, jsme –li
schopni lásky k lidem, jsme schopni i lásky k Bohu. Teď jde o můj vlastní, osobní vztah
s ním. Ne o to, co mně říkali doma, ve škole, kamarádi. Teď v tuto chvíli jsem tu jen já
a Bůh. A Bůh říká: beru tě, jsi můj partner. Beru Tě takového, jaký zrovna jsi, se vším

všudy. Přede mnou se nemusíš přetvařovat. Já tě znám a toužím po tom, abys ty poznal
mě.
Takže do kostela se chodí z tradice. Ano je to tak. Z tradice přece děláme mnohé
jiné věci, proč bychom nemohli z tradice chodit do kostela? A vůbec kostel jako takový
se pro mnohé z nás stal tradicí, dokonce kulturní tradicí. Kněží, starostové, občanská
sdružení běhají a shánějí peníze na opravu kulturní památky, pak se objeví třeba
opravená střecha, fasáda apod. Takové mohou být i naše Vánoce. Umytá okna,
vygruntovaný dům, napečené cukroví, dárky. Takové Vánoce vlastně skončí na Štědrý
večer. Už není z čeho se radovat, už chybí důvod slavení.
Je jen na nás, zda radostná zpráva o narození Spasitele zůstane v našich srdcích
i životech i mimo Vánoce.
Požehnané dny všem přeje a v modlitbě vyprošuje
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P. Mgr. Petr Mecl, administrátor ex currendo farnosti Kladruby

Milevská škola za císaře pána
V Okresním archivu v Tachově jsou uloženy různé obecní, školní i farní kroniky
z mnoha obcí našeho okresu. V poslední době přistoupili pracovníci archivů v našem
kraji k postupné digitalizaci většiny kronik a k jejich naskenování do webového portálu
www.portafontium.eu. Znamená to tedy, že jsou přístupné v počítači přes internet po
otevření uvedené adresy. Tam je možné vyhledat jednak kroniky, ale postupně jsou
zpřístupňovány i matriky, staré listiny nebo některé fotografie z obou západočeských
krajů. Z Kladrubska tam příliš kronik nenajdeme, a pokud tam jsou uloženy, tak stránky
psané zhruba po roce 1950 nejsou většinou zatím zpřístupněné k prohlížení. Samotné
Kladruby tam mají 7 různých kronik, Pozorka 2 kroniky. Z vesnic patřících pod MěÚ
Kladruby nemají Vrbice, Láz, ani Tuněchody uloženou ani jednu kroniku, Brod má
školní kroniku od roku 1945 do zrušení školy, ale až na několik prvních stránek
nepřístupnou (ovšem přímo v budově tachovského archivu ano). Také Milevo má
naskenovány dvě školní kroniky, z nichž je možné na internetu otevřít celou jen jednu,
a sice od roku 1893 do roku 1919 psanou německy. Z ní jsem pro čtenáře Zpravodaje
připravil několik postřehů.
Kronika je sice psaná až od roku 1893, ale jsou v ní zachyceny nejdůležitější
události školní výuky v obci již od roku 1869. Ještě před tímto rokem škola v Milevě
vůbec nebyla, ale povinná školní docházka byla řešena střídavým vyučováním společně
s obcí Brod, půlhodiny pěší chůze vzdálené od Mileva, jak kronika doslova uvádí.
Milevské
děti
docházely
jeden
týden do Brodu,
další týden pak
brodské do Mileva.
Tak se vyučování
v obou
místech
střídalo po týdnu,
později dokonce po
dnech. Ale nějaká
školní učebna, kde
by se pravidelně
vyučovalo, nebyla
ani v jedné z těchto
obcí. Každý den se
učilo v jiném, k tomu určeném domě, střídavě „dokola“ a po vystřídání se celé pořadí
opakovalo znova. Školní rok trval většinou jen půl roku, protože jakmile začalo časné
jaro a zemědělské práce, byl učitel, většinou nějaký řemeslník nebo vysloužilý voják,
odvolán.
V roce 1869 byla výnosem Říšské rady o školách přidělena obec Milevo do
školního obvodu Kladruby. Jenže cesta do Kladrub se právě v té době právě opravovala.
Vždyť je známo z jiných pramenů, že současná silnice ani ještě tenkrát neexistovala, ta

se budovala až v roce 1912, včetně mostu přes Úhlavku. Také v kamenolomu se začalo
těžit v roce 1904, a ten byl hned po otevření pronajat městu Stříbru za 200 K. Zvláště
přes zimu se děti do Kladrub mohly z Mileva jen těžko dostávat, a tak se vedení obce
rozhodlo zřídit v Milevě expozituru (pobočku) kladrubské školy. Po dlouhém otálení
pak byla v Milevě roku 1874 postavena školní budova za téměř 2400 zlatých, z toho se
na uvedené částce podílela Okresní školní rada 400 zlatými. Stále však ještě nějakou
dobu zůstávala expoziturou s podučitelským místem III. platové třídy pro nadřízenou
školu v Kladrubech.
Učitel Josef Schöniger, jakožto pomocný podučitel, otevřel školní budovu s 38
žáky k 29. srpnu 1874. Učebními pomůckami, stejně tak knihami do žákovské
a učitelské knihovny, vybavila školu Okresní školní rada. Do této rady byl zvolen také
jeden člen z obce Milevo, a po roce se střídal se zástupcem z Brodu. Vyučující se rychle
měnili, po roce či po dvou letech přicházel vždy jiný učitel. Tak se vystřídali ještě Franz
Tregl, Alois Schwab, Franz Baumgartl, Lorenz Wurm a Wenzl Weschta, který pak
konečně získal definitivu. Ten pak zůstal v Milevě do roku 1893, kdy byl přeložen do
Svojšína. A právě toho roku byl od 1. srpna ustanoven do Mileva definitivní podučitel
Josef Kurzek, který založil zmíněnou školní kroniku.
Sledovat zápisy jednotlivých školních roků může v kronice docela dobře
připomínat nudné opakování stejných stereotypů, jen občas se vyskytuje nějaká
zajímavost. Pravidelně čteme o zahájení školního roku, většinou k datu 15. září, pak se
dozvídáme o počtech dětí – bývalo jich obvykle přes 30, někdy i přes 40, ale jindy jen
kolem dvaceti. Pak následují jména třídního učitele, učitele náboženství, jímž byl
většinou kladrubský farář nebo kaplan a také učitelky industriálního vyučování (domácí
nauky pro děvčata), která docházela z Kladrub, dlouho jí byla paní Perpetua Heinlová.
První den školního roku se zahajoval účastí na bohoslužbě v kladrubském kostele, pak
byl hned den volna. Pravidelně chodili žáci třikrát za rok ke svatému přijímání
a koncem školního roku byli zkoušeni z náboženství. Úctu k Jeho Majestátu, mocnáři
Františku Josefovi I. i jeho manželce Alžbětě, zvané též Zita nebo také Sissi,
projevovali každoročně ve dnech jejich jmenin, tedy kalendářního svátku, účastí na
slavnostní bohoslužbě. Stejně tak pravidelné zářijové „vlastenecké čili patriotské
svátky“ byly přímo zaměřeny k tomu, aby se školní mládeži vštěpovala loajalita
k císařskému dvoru a jeho politice. Však v roce 1906 byli tři nejpilnější žáci školy
odměněni od Jeho Jasnosti Alfréda III. knížete Windischgrätze, majitele kladrubského
panství, obrazem císaře Františka Josefa I.
Na jaře bylo vždy uvolňováno několik žáků z důvodů „letního volna“ pro
pomoc rodičům při polních pracích. Škola měla u budovy malou školní zahrádku,
kterou jim přidělila obec a také cvičiště, kam chodil učitel s dětmi kromě mrazivých
zimních měsíců cvičit. To bylo dokonce z obecních peněz vybaveno i cvičební hrazdou.
Občas navštívil školu místní nebo okresní školní inspektor. Učitelé zaznamenávali do
kroniky každým rokem též konání okresní učitelské konference ve Stříbře, včetně jejího
podrobného programu. Na konci roku se už tenkrát pořádaly školní výlety, tedy pěší
vycházky (Spaziergang) do okolí – na Sedmihoří, do Prostiboře, do Hradišťan či jen
kolem obce. Zajímavý je přípis z roku 1910, kterým je škole nařizováno povinné větrání
učeben a školních prostor a rovněž vyslovuje přísný zákaz plivání na podlahu.
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HISTORIE

Teprve rokem 1914 začínají být zápisy ve školní kronice pestřejší a podrobnější.
Jednak začala přístavba učitelského bytu a jednak po sarajevském atentátu se rozhořela i
první světová válka.
Učitelé se i nadále střídali velice rychle, neboť dosavadní správce školy Josef
Kurzek byl přeložen do Pernarce. Tak se v kronice objevují jména Franz Klepfer, Franz
Walberger, po jeho odchodu do Prostiboře Alfréd Ehrlich a nakonec Emil Stromek. Za
jeho působení došlo k přestavbě učitelského bytu směrem do školní zahrádky. Ve dvou
malých místnůstkách dosavadního bytu byla zbourána příčka, takže vznikla z nich větší
místnost, ve venkovní zdi probouráno okno a přistavěn další obytný prostor
o rozměrech 6,84m x 4,10m a výšce 3,06 m, v němž byla na západní a severní straně
vždy dvě okna a na jižní straně jedno okno. Tím se ovšem zmenšila školní zahrádka.
Stavbu vedl stavitel Johann Hacker ze Stříbra. Při kolaudaci 27. října 1914 bylo také
konstatováno, že škole chybí nejméně 6 školních lavic. V tomtéž roce byly nově
natřeny obě školní tabule a uzavřen i dosud volně přístupný sklad uhlí. Učitel Stromek
byl na několik měsíců pověřen zastupovat nemocného učitele Josefa Franka z Brodu,
takže na obou školách probíhalo jen půldenní vyučování.
Pak jako blesk zasáhl do dění v našich zemích sarajevský atentát na následníka
trůnu Ferdinanda d´Este a jeho ženu Žofii von Hohenburg. Nedlouho poté vypovědělo
Rakousko – Uhersko válku malému Srbsku. Učitel Stromek pak pečlivě vypisuje
všechny odvedené muže z Mileva, počínaje starostou obce Josefem Wolfem, sedlákem
z č. 9, jehož funkci pak převzal Wenzel Mayer z č. 1. Brzy poté rukovali i sedláci
či chalupníci ve věku 42 až 50 let, ale i mladší z čísel popisných 6, 23, 11, 32, 7,
i sloužící z tohoto dvora, 8, 34, opět 23, 10 a z dalších domů. Děti ze školy sbíraly
vlněné textilie a kaučukové předměty pro válečnou výrobu, později také jahodové listí
na čaj pro frontové vojáky. Za to byly oceněny děkovným dopisem od představitelů
vlády. I správce školy Emil Stromek musel absolvovat přednástupní lékařskou
prohlídku ve druhé etapě odvodů ročníků 1865 - 1872 a očekával brzký odchod do
armády. Postupně narukovali i jeho bývalí školní žáci, většinou do Stoličného
Bělehradu nebo také k 7. jízdnímu pluku v Rumburku v severních Čechách. Tam odešel
i učitel Stromek 4. července 1916, a sice k záložnímu útvaru obrany země a poté do
důstojnické školy v Jablonci. Do školy přišel místo něho učitel Johann Nadler.
Dva zajímavé a nešťastné příběhy popsané v kronice nechť poslouží za všechny
osudy vojáků z Mileva. Josef Reiter, jeden ze tří synů vdovy Marie Reiterové z č. 26,
se jí z války nevrátil, zatímco syn Johann se dostal v Rusku do zajetí a pokusil se o útěk
ze Sibiře přes Švédsko a Německo. Skutečně se dostal po velkém strádání zpátky až do
své vlasti, byl však chycen, musel nastoupit znova do armády, ale dočkal se přece jen
konce války. 15. června 1917 padl Josef Klöckl, důstojnický sluha, jediný syn zdejšího
sedláka z č. 23, když byl v Itálii zasažen granátem s jedovatým bojovým plynem.
Ještě před koncem války se v červnu roku 1917 z vojenské služby v Rumburku
vrátil učitel Emil Stromek a Johann Nadler, který ho rok zastupoval, odešel učit do
Skapců. Je zajímavé, že se pisatel ani slůvkem nezmiňuje, až do skončení zápisů v roce
1919, o vzniku ČSR a pokračuje ve stereotypních zápisech v kronice, známých
z předchozích let. Rokem 1919 tato školní kronika končí.
Jiří Čechura
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KULTURA

„Novoroční setkání v kostele sv. Jakuba se zpěvy“
1. ledna 2014 v 17.00 hodin

„Novoroční ohňostroj“
1. ledna 2014
v 18.00 hodin na kladrubském náměstí

„Tři králové“
6. ledna 2014
-obcházejí kladrubské domácnosti -
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„Včelařský ples “
15. února 2014
od 20.00 v sále kulturního domu v Kladrubech.

„Myslivecký bál “
18. ledna 2014
od 20.00 v sále kulturního domu
v Kladrubech.

Pořádá základní org. Českého svazu včelařů Kladruby.
Hraje DM band.

Pořádá Myslivecké sdružení Výrov.
Hraje skupina Triangl.

Akce připravované v měsíci březnu a dubnu 2014
„Hasičský ples “
25. ledna 2014
od 20.00 v sále kulturního domu
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kladruby.
Hraje Union Heřmanova Huť

1.3. 2014
1.3. 2014
7. 3. 2014
8. 3. 2014
21.3. 2014
5.4. 2014
20.4. 2014
20.4. 2014
26.4. 2014
30.4. 2014

Masopust
Masopustní taškařice
Oslava MDŽ
Maglajz boulder cup
Klubový večer s kapelou Roháči z Lokte
Volejbalový turnaj smíšených družstev
Velikonoční jarmark
Velikonoční koncert
Klubový večer
Slavnostní stavění máje
Eva Pomyjová

„Dětský maškarní rej“
1.února 2014
od 15.00 v sále kulturního domu v Kladrubech
- připraveny soutěže, zábava, překvapení a hlavně správná
diskotéka

Výstavy na Kladrubské pouti 2014
Stalo se již pravidlem, že při Kladrubské pouti se v prostorách „Staré pošty“
v Kladrubech koná výstava, ať fotografií či výtvarná. V roce 2014 chceme dát prostor
nejen kladrubským fotografům, ale všem, kteří rádi tvoří a chtějí výsledky své kreativní
práce ukázat veřejnosti.
Zájemci, hlaste se na městském úřadě do konce února 2014. Kladrubská pouť
je ve dnech 15.-17.8.2014. Instalace výstavy by se konala v týdnu od 11.8.2014 –
13.8.2014. Vernisáž dne 15.8.2014.
Eva Pomyjová

„Učitelský ples “
8. února 2014
od 20.00 v sále kulturního domu v Kladrubech
Pořádá Základní škola v Kladrubech.
Je připraven bohatý kulturní program.
Tradičně hraje Taneční orchestr Miroslava Novotného.
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Blahopřejeme

Nový rok

V měsíci lednu a únoru 2014 se dožijí významného životního jubilea tito naši občané:

Adventní písně se pějí
kostelem krásně znějí

Leden :

Únor:

Berková Helena

Tauschová Jana

Nadler František ml.

Paločko František

Krásná Marie

Ocelík Václav

Prantl Milan

Hofman Jiří

Kovařík Jiří

Kinšt Miloslav

Kuršová Eva

Punčochář Bohumil

za okny štěstí dýše

Jelčicová Nina

Polivka Juraj (Brod)

v své neskonalé pýše.

Pilík František -90. let

Pecl František

to oznamují lidem
že Vánoce přijdou s klidem.
Opět ta krásná doba
lásky a míru shoda

Láska je k štěstí krok
a budiž celý rok
Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví, síly a tělesné
i duševní svěžesti.

k Novému roku si přejme
vše krásné, to si dejme.

Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
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Blanka Krýslová
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SPORT
Mikulášský Open Cup – Stříbro, 14.12.2013
10. ročník??? Je to tak! Tuto sobotu se konal už
desátý Mikulášský Open Cup. V prosinci 2004 to byl
vůbec první závod v lezení na umělé stěně v našem
okrese a uskutečnil se ještě na starém boulderu v 1. patře
DDM. Od té doby se změnilo mnohé. Přibylo lezeckých
stěn v okolí a samozřejmě i lezců. Ti dnešní by se nad
náročností tehdejších finálových cest asi jen usmívali.
Ale zpátky do současnosti.
Letošní Mikulášský Open Cup zakončil
pětidílný seriál Rock Point Překližka Cup a ve většině
kategorií se teprve tady rozhodlo o celkových vítězích.
Celkem 49 přihlášených závodníků bojovalo ve dvou
kvalifikačních cestách o postup do finále. Zatímco
v kvalifikaci „topovalo“ hodně lezců, jediná finálová
cesta pro každou kategorii jasně ukázala, kdo je nejlépe
připraven. Ale i přes vysokou náročnost došlo ve dvou
kategoriích k vyrovnaným soubojům a muselo dojít i na
superfinále. Ti nejlepší obdrželi medaile, diplomy a
pěkné ceny, ale ani další nepřišli zkrátka. Mikuláš na ně
nezapomněl a každý závodník od něj dostal malý
dárek☺
Mikulášský Open Cup – výsledky:
Kategorie:H1 1. V.Čechura, Kladruby 2. V.Pechmann, Břasy 3. M.Matúš, Stříbro
D1 1. L.Rabadová, Kyšice 2. E.Čechurová 3. E.Prokopová, obě Kladruby
H2 1. A.Kopřiva, Praha 2. D.Founě 3. D.Hrinák, oba Stříbro
D2 1. K.Dvořáková, Brno 2. K.Matúšová, Stříbro 3. N.Veselá, Brno
H3 1. M.Dobranský, Třebýcinka 2. J.Churavý, Kaznějov 3. P.Pinc, Cheb
D3 1. T.Kubátová, Plzeň 2. Z.Bunková, Stříbro 3. B.Joselevičová,Tachov
H4 1. V.Blažek, Kladruby 2. L.Zezula, Stříbro 3. J.Lorenc, Cheb
D4 1. L.Kepková 2. M.Matúšová, obě Stříbro 3. K.Boučková, Cheb

Výsledky:
Kategorie:
H1 1. V.Čechura, Kladruby 2. V.Pechmann, Břasy 3. Š.Blažek, Kladruby
D1 1. P.Jandová, Újezd n.Lesy, 2. L.Rabadová, Kyšice 3. A.Artimová, Stříbro
H2 1. D.Founě, Stříbro 2. A.Kopřiva, Praha 3. A.Pechmann, Břasy
D2 1. K.Dvořáková, Brno 2. K.Matúšová, Stříbro 3. P.Nová, Kladruby
H3 1. M.Dobranský, Třebýcinka 2. M.Honsig, Tachov 3. J.Churavý, Kaznějov
D3 1. T.Kubátová, Plzeň 2. Z.Bunková, Stříbro 3. K.Ploužková, Újezd n. Lesy
H4 1. J.Šimandl, Plzeň 2. V.Blažek, Kladruby 3. J.Lorenc, Cheb
D4 1. M.Matúšová, 2. L.Kepková, obě Stříbro 3. V.Hálová, Plzeň
Pavel Nový

Rock Point Překližka Cup 2013
Kdo chtěl vyhrát, musel prokázat všestrannost a vyrovnané výkony po celou
sezónu. Dva závody v boulderingu /Kladruby, Stříbro/, dva závody v lezení na obtížnost
/Stříbro, Plzeň/ a jeden v lezení na rychlost /Kladruby/. To byl Rock Point Překližka
Cup 2013!
Výsledky:
H1
Vojtěch Čechura, HK Maglajz Kladruby
D1
Iva Freybergová, HK Skoba Stříbro
H2
Dominik Founě, HK Skoba Stříbro
D2
Kateřina Dvořáková, Rockey Monkeys Brno
H3
Martin Dobranský, Třebýcinka Climbing Club
D3
Tereza Kubátová, Los Pedos Plzeň
H4
Adam Pánek, HO Lokomotiva Beroun
D4
Lucie Kepková, HK Skoba Stříbro
Pavel Nový

Los Niňos Escaladores – Plzeň, 3.11.2013
Letošní druhý závod v lezení na obtížnost zavítal tentokrát do plzeňské haly
Lokomotivy, kde je umístěna nádherná lezecká stěna Hannah. Tento závod už
definitivně nahradil Podzimní lezení na obtížnost, které se v minulých ročnících Rock
Point Překližka Cupu konalo ve Stříbře.
Plzenští pořadatelé připravili čtyři kvalifikační a jednu finálovou cestu, takže si
všichni závodníci pořádně zalezli. Pro mnohé to byl určitě nevšední zážitek, protože
tato stěna patří k největším nejen v plzeňském regionu.
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Informace oddílu volejbalu TJ Sokola Kladruby
Vážení čtenáři,
dovolte mi také letos se ohlédnout za naším, právě uplynulým - volejbalovým
rokem.V soutěžní sezóně 2012 – 2013, 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
OP žaček trojic - 1. místo (L.Šavlová, A.Pospíšilová, K.Syrová)
KP juniorek - 3. místo
KP žen 1.třídy - 5.místo
KP 2.třídy mužů - 2. místo
KP 1.třídy mužů - 8. místo a sestup do KP 2
V nemistrovských soutěžích : Pohár VV OVS – ženy : 1.místo pro družstvo A,
muži – 1.místo dr. A a 3.místo dr. B, účast družstva a žen na celostátním turnaji VaZ
družstev v Česticích : - ženy skončily tentokrát na 5.místě, muži se turnaje
nezúčastnili.
Rozehrané soutěže ročníku 2013-2014 :
OP žen - Družstvo B Sokola – zatím na1. místě a dr. C 2. na místě
OP žaček - po 1.turnaji Kladruby na 1. místě, dr. DDM 2.místo VK Tachov – 3.místo
Ob.P mužů - 3.místo ( okres Domažlice )
KP 2 žen - polovina soutěže - 1.místo ve své skupině
KP juniorek : Po 2. kole je naše družstvo tentokrát na 2.místě. Tabulku vede Jiskra
Domažlice. Rapid Plzeň je 3. Juniorkám se povedl zejména 1.turnaj v Plzni na
Rapidu, kde vyhrály nad Rapidem 3:2 a pak smolně prohrály s Domažlicemi, když už
vedly 2:0 na sety. Tady se už ale projevila únava zejména u mladších hráček a to
rozhodlo. Ve 2. turnaji u nás doma v Kladrubech naše děvčata sice zcela jasně
přehrála Rapid 3:0, aby pak po velkém boji prohrála s týmem Domažlic 1:3. Družstvo
juniorek tvoří: Šárka Pomyjová - kapitánka, Markéta Kučerová, Eva Berková, Eva
Nedvědová, Klára Honalová, Katka Osmiková, Adéla Steinerová, Katka Syrová, Hana
Bártová, Lucie Šavlová, Tereza Látalová, Karolína Lukešová a Alice Pospíšilová.
Chybí však nahrávačka Jana Nedvědová, která studuje v USA.
KP mladších žáků:
Odehrány turnaje v Plzni a v Domažlicích. Pro naše tvořící se družstvo je to o prvních
volejbalových zkušenostech v soutěžích. Tomu odpovídá jejich prozatím poslední –
6.místo, ale družstva z Mirošova a z USK Plzně B nám nejsou nijak svojí výkoností
vzdálená, takže pro zbylé tři turnaje máme velký motiv – neskončit na posledním
místě. To se však může podařit jen za cenu zdokonalování všech herních činností a
tudíž i velkou tréninkovou pílí. V družstvu jsou tito hráči: Jan Turek, trojice kluků ze
Stříbra :Tomáš Pulkevič, Daniel Kožnar a Lukáš Tolar, Roman Bubeníček, Daniel
Drudík a nejmladší – David Havránek.
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Z dalších volejbalových aktivit : 4.místo st.žaček v KP beachvolejbalu pro rok 2013 –
Katka Osmiková a Adéla Steinerová; + 6. místo pro kadety - Jan Nový a Matěj
Havránek.
Aneta Škorvánková při hostování v Sokolu Bílá Hora získala s tímto týmem již
3.titul krajského přeborníka v nepřetržité řadě, její bratr Milan Škorvánek přestoupil
do Jiskry Domažlice, která hraje 2.ligu mužů, Milan Klečka přestoupil do Sokola
Skvrňany a Jan Nový hraje za USK Plzeň a i letos hostuje ve VK Příbram, který hraje
extraligu kadetů.
A na úplný závěr si pro rok 2014 navzájem přejme hodně zdraví a štěstí jak
v osobním, tak i ve sportovním životě – zejména v tom volejbalovém
Pavel Petráň

Výsledky fotbalistů příslibem pro jarní část soutěže
Fotbalisté TJ Kladruby jsou po podzimní části soutěže na druhém místě, a to za
suverénním celkem z Holostřev, na který ztrácejí 6 bodů. Vzhledem k minimálnímu
rozdílu mezi naším týmem a týmy z Kokašic a Vranova lze předpokládat, že se na jaře
strhne ještě velká bitva o druhé místo.
Tabulka po 10 odehraných kolech:
1.
Holostřevy
25 b.
2.
Kladruby
19 b.
3.
Kokašice
17 b.
4.
Vranov
17 b.
5.
Zhoř
9 b.
6.
H. Kozolupy
1 b.
Výsledky zápasů:
Vranov
Kladruby
Kokašice
Kladruby
H. Kozolupy
-

Kladruby 4:0, 3:5
Zhoř
4:0, 3:3
Kladruby
1:5, 0:3
Holostřevy 0:3, 1:2
Kladruby
2:6, 1:5

Střelci:
6 branek - Brestovanský M., Kasl T.
4 branky - Józa J., Havránek J.
3 branky - Hřebík J.
2 branky - Duspiva R., Kadlec P.
1 branka - Hilf P., Havránek M., Šrámek J., Rytíř J., Kaiser R.
Daniel Petráň
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Víte, že …
… Základní škola v Kladrubech na Mikulášském trhu získala prodejem výrobků žáků
částku 6.500 Kč pro adoptovanou africkou holčičku Muthinu Munywoki…
…prostřednictvím systému CZECH POINT bylo vydáno:
31 výpisů z katastru nemovitostí, 40 výpisů z rejstříku trestů, 7 výpisů z obchodního
rejstříku, 1výpis bodového hodnocení osoby…
…na Městském úřadu v Kladrubech a na jiných vhodných místech bylo
v roce 2013 uzavřeno 29 sňatků…
…svoz směsného komunálního odpadu bude v roce 2014 proveden hned 1.1.2014…
…po dobu rekonstrukce budovy bývalého kina bude provozováno veřejné WC
v přízemí restaurace U Koruny…
…v kladrubské knihovně v roce 2013 bylo 76 čtenářů, z toho 26 dětí. Knihovna
obsahuje v současné době 1.600 svazků knih.
…paní Hana Zdvihalová, majitelka kladrubské cukrárny, věnovala jako sponzorský dar
150 vynikajících martinských rohlíčků pro děti na Martinskou slavnost. Velice
děkujeme.
…termíny svateb na rok 2014
jsou: 25.ledna, 22. února, 29.
března, 19. dubna, 31. května,
14. června, 28. června, 19.
července, 26. července, 9.
srpna, 30. srpna, 20. září, 18.
října, 22.listopadu, 20.
prosince.
…si na Městském úřadě
v Kladrubech můžete zakoupit
ekologické látkové tašky na
nákupy s motivem Kladrub za
cenu 40 Kč/kus v barvě zelená
a okrová. Také si můžete
zakoupit nové pohledy
Kladrub za cenu 5 Kč/kus.
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