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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
úvodem bych ráda poděkovala všem voličům, kteří přišli hlasovat v
komunálních volbách. Výsledky komunálních voleb jsou uveřejněny na dalších
stránkách zpravodaje. Čtyřleté volební období 2010-2014 tedy končí a po ustavujícím
zastupitelstvu města budeme znát složení hlavních orgánů města. Někteří členové
zastupitelstva již v tom novém nezasednou. Ráda bych jim touto cestou poděkovala za
jejich práci pro město Kladruby a popřála mnoho zdaru a sil do dalších let. Pevně
doufám, že se s nimi budeme dál setkávat, třeba při jiné činnosti související s městem
Kladruby.
Jedním z nejdůležitějších a nejtěžších úkolů, které město v poslední době
řešilo, bylo vybudování Regionálního muzea Kladrubska. Stavebně je již akce
dokončena, zkolaudována a v průběhu letošního podzimu bude stanoven termín, kdy se
budou obyvatelé města moci s novými prostory muzea seznámit. Přes zimu pak bude
probíhat příprava a tvorba expozic muzea, tak abychom mohli v příštím roce, tedy u
příležitosti oslav 900 let od první písemné zmínky o Kladrubech, muzeum otevřít.
Již několikrát jsem při různých příležitostech vyzývala občany Kladrub, kteří
by měli k dispozici nějaké vhodné exponáty do muzea, aby je nabídli k prodeji. Určitě
by bylo i pro ně zajímavé, kdyby se pak mohli do muzea podívat a pochlubit se třeba
tím, že „tenhle mlýnek byl po mojí prababičce“. Může se jednat o staré domácí potřeby,
věci související se školstvím, s řemesly, dokumenty, fotografie, vlaječky, mapy, atd.
Dokončeny také byly stodoly Sulanova statku, o čemž se již mohli přesvědčit
návštěvníci chovatelské výstavy a výstavy zemědělské techniky, která proběhla v srpnu
o pouti. Již několikrát se mne někdo ptal, jak to bude se starou zemědělskou technikou,
která je na statku, v souvislosti s muzeem. Samozřejmě ji nebudeme nijak přemísťovat,
zůstane na statku. Není neobvyklé, že muzea mají své venkovní expozice, a tak to
plánujeme i u nás. Pro návštěvníky jistě nebude problém ujít pár kroků a prohlédnout si
i tuto zajímavou budoucí součást Regionálního muzea Kladrubska.
Před zastupitelstvem stojí na konci roku vždy jeden z nejdůležitějších úkolů –
tvorba rozpočtu na příští rok. Po komunálních volbách a částečné výměně zastupitelů je
to samozřejmě o to těžší úkol, protože noví zastupitelé se teprve seznamují s tvorbou
rozpočtu a mechanismy, které tuto činnost provázejí. Město Kladruby se sice může
pyšnit dobrým finančním zdravím i finančními rezervami, ale v příštím roce nás čeká
hodně finančně náročných akcí – výstavba komunikace na Pozorce, výstavba
infrastruktury v lokalitě Kladruby západ, vnitřní vybavení muzea, a další. Nesmíme také
zapomenout na zmíněné devítisetleté výročí, které si samozřejmě zaslouží nejen
důstojné oslavy, ale také vydání publikace a další propagační akce.
Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 20.8. 2014 do 24.9. 2014 :
Rada města v z a l a















na

vědomí :

Žádost Lesy ČR s.p. Hradec Králové o sdělení skutečností podle § 8 odst. 1
písm. f) zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a
náboženskými společnostmi (LČR obdrželo výzvu k vydání p.p.č. 227 v k.ú.
Pozorka u Kladrub, dle územního plánu města Kladruby tímto pozemkem
prochází turistická naučná stezka).
Žádost Martiny a Ladislava Junkových, náměstí Republiky 35, Kladruby o
přidělení bytu v Kladrubech, Zadní ul. čp. 356 s tím, že jejich žádost je již
evidována v seznamu žadatelů; přidělení předmětného bytu bude řešeno až po
předání bytu dosavadními nájemci a dle seznamu žadatelů.
Nabídku SPÚ k pronájmu - propachtování pozemků ve správě SPÚ :
- k.ú. Kladruby u Stříbra p.p.č. 311/1, 2169
- k.ú. Tuněchody u Stříbra p.p.č. 947/4, 947/2, 1422, 1423
- k.ú. Láz u Kladrub p.p.č. 1425/42, 1425/40, 1425/41, 2017/32, 2017/30
- k.ú. Vrbice u Stříbra p.p.č. 748/6, 748/3
- k.ú. Brod u Stříbra p.p.č. 1641
s tím, že o pronájem předmětných pozemků nemá město Kladruby zájem.
Vyrozumění Policie ČR ve věci podání města Kladruby – nařezané stromy na
Výrově.
Oznámení o ukončení platnosti smlouvy o nájmu bytu Josef a Kateřina
Jamriškovi, Zadní 356, Kladruby.
Ohlášení o provedení průzkumného vrtu za účelem zjištění stavu podzemních
vod na st.p.č. 13/1 v k.ú. Tuněchody u Stříbra, vlastník Ing. Petr Strankmüller.
Navýšení poplatku ve školní družině ZŠ Kladruby na 100,- Kč (doposud bylo
90,- Kč).
Oznámení o ukončení
nájmu nebytových prostor p. Pavla Červená,
Kadeřnictví v DPS v Kladrubech ke dni 30.09.2014.
Žádost pí. Vlasty Kaiserové, Milevo 42 o usnadnění příjezdu k rodinnému
domu čp. 42 v Milevě s tím, že bude zpracován projekt (návrh) na řešení
celkového odvodnění přilehlé místní komunikace a akce bude zařazena do
plánu rozvoje 2015.
Žádost p. Davida Blažka, Láz 2 o prodej, případně pronájem pozemku č. 70/1 a
71/1 v k.ú. Láz s tím, že v současné době je stále v platnosti nájemní smlouva
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na předmětné pozemky a to do 31.12.2014. Město již eviduje jednu žádost o
prodej stejných pozemků. Záměr prodeje byl zveřejněn.
Rada města projednala a



















schválila :

Smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a Lunaparkem Eden Praha, p.
Zdeňkem Holzknechtem na provozování lunaparků o Kladrubské pouti v roce
2015-2018.
Cenu kalendáře města Kladruby na rok 2015 – 80,- Kč.
Přidělení bytu č. 31 (původní nájemce p. Alžběta Němcová) v DPS
v Kladrubech Jaroslavě Frošové a Janu Unzeitigovi, nyní náměstí Republiky
35, Kladruby s platností od 1.10.2014.
Uzavření dohody s p. Jaroslavem Šimkem, Brod čp. 51 ve věci úhrady nákladů
za spotřebovanou elektřinu za období 1.7.2013 do 30.06.2014 za čerpání vody
ze sklepa, slavnosti 24.5.2014, kropení hřiště; celkem 282 kWh. Cena za 1
kWh 5,40 Kč vč. DPH, tzn. celkem k úhradě 1523,-Kč.
Uzavření dohody mezi městem Kladruby a manž. Jaroslavem a Věrou
Winklerovými, Husova 194, Kladruby ve věci umožnění využití části střechy
RD čp. 194 za účelem umístění vysílače internetu pro provoz infokiosku,
platnost dohody od 1.6.2014 do 31.05.2015, roční částka 4500,-Kč.
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 209 v Kladrubech p. Marii
Mikešové, a to od 1.8. do 31.8.2014.
Zařazení žádosti p. Vladimíra Nejedlého, Křelovice 29, Úněšov do seznamu
žadatelů o přidělení bytu v DPS v Kladrubech.
Uzavření dodatku smlouvy č. 1/2014 mezi městem Kladruby a EKO-SEPAR
s.r.o. Nýřany ve věci likvidace odpadů.
Zrušení hrobového místa na hřbitově v Kladrubech – dvojhrob č. B1z4 na
hřbitově v Kladrubech, nájemce – O. Menclová.
Pokácení suché lípy u nemovitosti p. Rypa čp. 21 v Lázu.
Nabídku firmy Kácení rizikových stromů Skviřín na ošetření lípy v osadě
Výrov.
Pokácení smrku a tújí za vraty MŠ z důvodu bezpečnosti a poškození
kořenového systému.
Zápis do kroniky města Kladruby za rok 2013.
Cenovou nabídku firmy Belas JS, s.r.o. Stříbro na zhotovení propustku, úpravu
koryta a opravu kalové jímky v obci Brod za cenu 53.585,- Kč bez DPH.
Cenovou nabídku firmy Belas JS, s.r.o. Stříbro na zhotovení úpravy vjezdu
před nemovitostí čp. 9 v Brodu (majitel p.Cvrk) za cenu 25.970,- Kč bez DPH
s tím, že se vlastník nemovitosti bude podílet ½ na nákladech stavby.
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 18/14 uzavřený mezi městem Kladruby a
Ing. Marcelem Coufalem, bytem Břetislav 30 na rozšíření rozsahu PD na akci
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„Přestavba objektu školních dílen na sportovní zařízení k hřišti“ – celková cena
projektu vč. dodatku - 46.400,- Kč vč. DPH.
Cenovou nabídku od firmy Česko-Bavorská, spol. s r.o. Kladruby na akci –
Regionální muzeum Kladrubska – překládka vedení NN za cenu 43.069,- Kč a
přepojení vedení VO za cenu 11.481,- Kč.
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 209 v Kladrubech p. Marii
Mikešové, a to od 01.09.2014 do 30.09.2014.
Vyjádření LČR s nabídkou některých malých lesních pozemků v k.ú.
Tuněchody u Stříbra v rámci pozemkových úprav městu Kladruby a směnou
požadují jiný pozemek ve vl. města Kladruby.
Cenovou nabídku Tesařství Jan Pospíchal Kladruby na pergolu v obci Láz za
cenu 37.689,10 Kč vč. DPH.
Výjimku z počtu dětí v MŠ Kladruby na školní rok 2014/2015 – ve 2 třídách
27 dětí.
Zapůjčení objektu kabin Občanskému sdružení Pětatřicátníci o.s. za účelem
pořádání pietního pochodu Mobilisace 1938 dne 27.9.2014.
Prodloužení nájemní smlouvy na byt v čp. 209 v Kladrubech p. Marii
Mikešové, a to od
1.10.2014 do 31.10.2014.
Uzavření smlouvy o nájmu NP v DPS v Kladrubech pí. Veronice Šimkové,
Okružní 389, Kladruby za účelem zajištění provozu kadeřnictví za stejných
podmínek jako dosavadní nájemce (měsíční nájemné 1260,-Kč + náklady na
vodu a topení) s platností od 1.11.2014.
Uzavření dohody mezi městem Kladruby a Lucií Jozovou a Pavlem Jamriškou,
Kladruby, náměstí Republiky 36 o úhradě části nákladů za spotřebovanou
el.en. pro připojení kamery - odběr kamery dle sdělení zhotovitele je
12W/1hod.,tzn. 105kWh/rok, cena el.en. dle platného ceníku je 4,71 Kč/1kWh,
výplata ročně po zaokrouhlení 500,- Kč.
Přidělení bytu č. 3 v domě čp. 356 v Zadní ulici v Kladrubech (dosavadní
nájemce Josef a Kateřina Jamriškovi) manželům Ladislavu a Martině
Junkovým, nyní bytem Kladruby, náměstí Republiky 35 s platností od
1.10.2014.
Zařazení žádosti pí. Gabriely Vanicsekové, Tovární 90, Luby u Chebu do
seznamu žadatelů o umístění do DPS s tím, že při přidělování bytu v DPS
budou upřednostňování občané ze správního obvodu města Kladruby.
Zařazení žádosti o výměnu bytu p. Petra Palmy, nám. Republiky 36, Kladruby
do seznamu žadatelů o přidělení bytu.
Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy s pí. Emilií Běhounkovou,
Kostelní 264, Kladruby a uzavření nové pozemkové nájemní smlouvy s p.
Tomášem Danielem, Kladruby, Milevská 266 s platností od 1.10.2014 s tím, že
nájemné je uhrazené do 31.12.2014 a žadatelé si platbu za nájemné mezi
sebou vyrovnali.
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Rada města





námitek :

K výstavbě kolny na dřevo na p.č. 46/1 v k.ú. Brod u Stříbra dle předloženého
nákresu, stavebník – Hana Huclová, Plzeň, Koterovská náves 16.
K projektové dokumentaci firmy VODOVRTY, s.r.o. Mariánské Lázně na
vrtanou studnu v k.ú. Brod u Stříbra na p.p.č. 1651/2 s tím, že upozorňujeme
na blízkost okolních studní. Vyjádření obce nenahrazuje nutné povolení dle
stavebního zákona a zákona o vodách.
K předloženému nákresu stavby přístřešku na dřevo – žadatelé Jiří a Eva
Kuršovi, Husova 224, Kladruby s tím, že veškeré dešťové vody budou
likvidovány na vlastním pozemku.

Rada města


nemá

neschválila :

Žádost p. Aleny Brestovanské, Revoluční 80, Kladruby o pronájem ubytovny
čp. 80 v Revoluční ulici v Kladrubech z důvodu využívání ubytovny městem
Kladruby.

Rada města d o p o r u č i l a :





ZM schválit žádost Jaroslava Mašáta, Láz 34 o odprodej pozemků č. 70/1 a 71
v k.ú. Láz s tím, že žádá doložení souhlasu současného nájemce, jelikož
pozemek je v pronájmu do 31.12.2014.
ZM schválit vyřešení pozemků dle požadavku žadatele p. Stanislava Eberla ml.
- nikoli směnou, ale kupní smlouvou vyřešit pozemky – tzn. p. Stanislav Eberl
a ZEVYP s.r.o. odprodá do vlastnictví města Kladruby část p.p.č. 32/31 v k.ú.
Kladruby u Stříbra o výměře cca 23m2 za cenu 90,-Kč/1 m2; město Kladruby
odprodá do vlastnictví p. Stanislava Eberla část p.p.č. 32/15 a část st.p.č. 180/1
v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře celkem cca 33 m2 za cenu 90,-Kč/1 m2.
Náklady na vyhotovení GP budou poděleny mezi prodávajícího a kupujícího
dle řešených m2.
ZM schválit přijetí sponzorského daru ve výši 10.000,- Kč od firmy Zikostav
Kladruby pro ZŠ Kladruby.
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Zasedání zastupitelstva města dne 24.9. 2014 :
Zastupitelstvo města













:

Informaci o provedení zápisu z minulého zasedání ZM ze dne 16.7.2014.
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení.
Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a Regionální radou regionu
soudržnosti Jihozápad o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Dopravní infrastruktura
v lokalitě Kladruby – západ (I.etapa)“ ve výši 85% z celkových způsobilých
výdajů projektu, max. však v celkové výši 7.623.621,65 Kč.
Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a Regionální radou regionu
soudržnosti Jihozápad o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Dopravní napojení
obytné zóny Pozorka“ ve výši 85% z celkových způsobilých výdajů projektu,
max. však v celkové výši 3.195.693,49 Kč.
Odprodej části p.p.č. 1603/2 v k.ú. Brod u Stříbra dle GP p. Janě Kovářové,
Plzeň, za cenu 48,- Kč/m2 + náklady na GP (zaměření skutečného oplocení).
Vyřešení pozemků kupní smlouvou (ne směnou) dle požadavku žadatele p.
Stanislava Eberla ml. – tzn. p. Stanislav Eberl a ZEVYP s.r.o. odprodá do
vlastnictví města Kladruby část p.p.č. 32/31 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře
cca 23m2 za cenu 90,-Kč/1 m2; město Kladruby odprodá do vlastnictví p.
Stanislava Eberla část p.p.č. 32/15 a část st.p.č. 180/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra
o výměře celkem cca 33 m2 za cenu 90,-Kč/1 m2. Náklady na vyhotovení GP
budou rozděleny mezi prodávajícího a kupujícího dle řešených m2.
Podání žádosti na Státní pozemkový úřad o bezúplatný převod pozemku č.
580/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra.
Dodatek smlouvy o dílo s firmou Stafiko Domažlice na akci Regionální
muzeum Kladrubska na vícepráce v částce 474.087,- Kč bez DPH.

Zastupitelstvo města


projednalo a s c h v á l i l o

neschválilo

:

Odprodej pozemku části p.p.č. 179/14 v k.ú. Tuněchody u Stříbra, žadatel
František Vyleta, Hodonínská 41, Plzeň z důvodu umístěného vodovodního
hydrantu a stožáru el. vedení.
Irena Lőriková

8

Jednání starostky a místostarosty města :
zasedání rady města
seminář – Regionální operační program v Plzni (starostka)
projednání územního plánu Stříbro (starostka)
kontrolní den stavby – ČOV, kanalizace Pozorka (starostka+ místostarosta)
projednání územního plánu Kladruby (starostka+ místostarosta)
místní šetření s pracovníky stavebního úřadu ve Stříbře – průjezd kamionů
přes Kladruby (starostka)
3.9. - zasedání rady města
5.9. - kontrolní den stavby – Regionální muzeum Kladrubska (starostka +
místostarosta)
5.9. - jednání se zástupcem pořadatele akce pietního pamětního pochodu Mobilisace
1938 (starostka)
9.9. - zasedání členské schůze Stříbrského regionu (místostarosta)
10.9. - kontrolní den stavby – kanalizace Pozorka (starostka+ místostarosta)
12.9. - zasedání rady Sdružení obcí Černošín – skládka (starostka)
24.9. - kontrolní den stavby – kanalizace Pozorka (starostka+ místostarosta)
24.9. - zasedání rady města
24.9. - zasedání zastupitelstva města
26.9. - zasedání Vodohospodářského sdružení obcí ZČ v Karlových Varech (starostka)
26.9. - otevření historické naučné stezky – Německo (starostka)
2.10. - zasedání členské schůze Sdružení obcí Černošín – skládka (starostka)
7.10. - jednání na Regionální radě soudržnosti Jihozápad v Plzni (starostka)
8.10. - kontrolní den stavby – kanalizace Pozorka (starostka+ místostarosta)
8.10. - zasedání rady města
16.10. - projednání komplexních pozemkových úprav Tuněchody (starostka)
17.10. - účast při kolaudaci stavby kolny v Kladrubech (starostka)
21.10. - účast při kolaudaci stavby – stodoly na Sulanově statku (starostka +
místostarosta)
21.10. - účast při kolaudaci stavby – regionální muzeum Kladrubska (starostka +
místostarosta)
Irena Lőriková
20.8.
21.8.
26.8.
27.8.
28.8.
28.8.

-

Pozvánka
na ustavující zasedání Zastupitelstva města
Kladruby, které se bude konat dne

5. listopadu 2014 od 18.00 hodin
v kulturním domě v Kladrubech
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Výsledky voleb do Zastupitelstva města Kladruby ze dne 10. a 11.102014
Okrsek: 1 - Kladruby, Pozorka, Milevo
Voliči v
seznamu
1 070
číslo
1
2
3
4

Vydané
Volební
Odevzdané Platné
obálky účast v %
obálky
hlasy
594
55,51
594
7 573
Kandidátní listina
Hlasy
název
abs.
v%
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
127
1,68
SNK KLADRUBSKÉ ŽENY
1 168 15,42
Sdružení KSČM, NK
2 034 26,86
Strana zelených
4 244 56,04

Okrsek: 2 - Brod, Tuněchody
Voliči v
seznamu
65
číslo
1
2
3
4

Vydané
Volební
Odevzdané Platné
obálky účast v %
obálky
hlasy
34
52,31
34
430
Kandidátní listina
Hlasy
název
abs.
v%
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
7
1,63
SNK KLADRUBSKÉ ŽENY
27
6,28
Sdružení KSČM, NK
58
13,49
Strana zelených
338
78,60

Okrsek: 3 - Vrbice u Stříbra, Láz
Voliči v
seznamu
84
číslo
1
2
3
4

Vydané
Volební
Odevzdané Platné
obálky účast v %
obálky
hlasy
43
51,19
43
603
Kandidátní listina
Hlasy
název
abs.
v%
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
2
0,33
SNK KLADRUBSKÉ ŽENY
32
5,31
Sdružení KSČM, NK
253
41,96
Strana zelených
316
52,40
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Celkem Kladruby za všechny okrsky
Voliči v
seznamu
1 219
číslo
1
2
3
4

Vydané
Volební
Odevzdané Platné
obálky účast v %
obálky
hlasy
671
55,05
671
8 606
Kandidátní listina
Hlasy
název
abs.
v%
Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid.
136
1,58
SNK KLADRUBSKÉ ŽENY
1 227 14,26
Sdružení KSČM, NK
2 345 27,25
Strana zelených
4 898 56,91

Zvolení zastupitelé dle navrhujících stran
Kandidátní listina

Kandidát

číslo

příjmení, jméno

název

Navrhující Hlasy
strana
abs. v %

Pořadí
zvolení

2

SNK KLADRUBSKÉ ŽENY Pomyjová Eva

NK

182

14,83

1

2

SNK KLADRUBSKÉ ŽENY Strachotová Ivana Ing. NK

148

12,06

2

3

Sdružení KSČM, NK

Šálová Blažena

KSČM

236

10,06

1

3

Sdružení KSČM, NK

Čechura Martin Ing.

KSČM

218

9,29

2

3

Sdružení KSČM, NK

Větrovec Josef

KSČM

208

8,86

3

3

Sdružení KSČM, NK

Janča Emil

KSČM

197

8,40

4

4

Strana zelených

Štěrbová Svatava Mgr. SZ

406

8,28

1

4

Strana zelených

Nový Pavel Mgr.

SZ

405

8,26

2

4

Strana zelených

Tůma Martin

SZ

380

7,75

3

4

Strana zelených

Šmahel Vladimír Mgr. SZ

317

6,47

4

4

Strana zelených

Pospíchal Jan

SZ

335

6,83

5

4

Strana zelených

Kunešová Helena

SZ

339

6,92

6

4

Strana zelených

Brabcová Jaroslava

SZ

280

5,71

7

4

Strana zelených

Blažková Anna

SZ

312

6,36

8

4

Strana zelených

Horák Vojtěch

SZ

303

6,18

9
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Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR konané dne 10.10. – 11.10.2014
Obvod: 3 – Cheb

Obec: Kladruby

Voliči
Volební
%
Vydané
Odevzdané Platné
v
účast v
platných
obálky
hlasy
počet zprac. v % seznamu obálky
%
hlasů
Okrsky

-

1.
3
kolo

3

100,00 1 217

497

40,84

497

471

94,77

2.
3
kolo

3

100,00 1 219

189

15,50

189

189

100,00

Výsledky hlasování
Kandidát
číslo
1

Volební
strana

příjmení, jméno,
tituly
Bradáč Jaroslav
SPO
Ing.

2 Dufka Jiří Ing.

Počty
% hlasů
hlasů
Navrhující Politická
strana příslušnost 1.
2.
1.
2.
kolo kolo kolo kolo
SPO

SPO

1

X

0,21 X

ANO 2011 ANO 2011 ANO 2011 76

87

16,13 46,03

3

Jakl Václav Ing.

Svobodní

Svobodní

Svobodní

2

X

0,42 X

4

Hojda Pavel Ing.

KSČM

KSČM

KSČM

61

X

12,95 X

5

Špaček Libor
BSc.,MSc.,Ph.D.

Piráti

Piráti

Piráti

61

X

12,95 X

6

Padevět Vítězslav
RNDr.

TOP+STAN TOP 09

TOP 09

15

X

3,18 X

ČSSD

ČSSD

227 102 48,19 53,96

ODS

ODS

28

7
8

Nenutil Miroslav
ČSSD
Mgr.
Kočvara Jaroslav
ODS
RNDr. Ing.

X

5,94 X

Hana Floriánová
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DOMUS – Centrum pro rodinu
„Každé dítě potřebuje rodiče“
Domus – Centrum pro rodinu je nestátní nezisková organizace,
která vznikla v roce 2009 a vyplula vstříc rodinám s dětmi,
které potřebují podporu a pomoc. Vedle sociálně aktivizačních
služeb poskytujeme podporu a pomoc pěstounským rodinám.
V roce 2013 jsme se stali pověřenou osobou, se kterou lze uzavřít Dohodu o výkonu
pěstounské péče.
DOMUS – Centrum pro rodinu
Kancelář v Domě dětí a mládeže, ulice Dr. Klementa 451,
Nýřany 330 23
Konzultační doba:
Pondělí:
9.00 – 12.00 program sanace
Středa:
9.00 – 12.00 program náhradní rodinná péče
Štěpánka Hostková
sociální pracovník v sociálně aktivizačních službách
email: stepankahostkova@domus-cpr.cz
telefon: 730 890 760
Eliška Strádalová
sociální pracovník program náhradní rodinná péče
email: eliskastradalova@domus-cpr.cz
telefon: 734 310 258
DOMUS – Centrum pro rodinu
Kancelář v Domě dětí a mládeže, ulice Nádražní 722, Stod 331 01
Konzultační doba:
Pondělí:
9.00 – 12.00 program sanace
Středa:
9.00 – 12.00 program náhradní rodinná péče
Hana Michálková
sociální pracovník program náhradní rodinná péče
email: hanamichalkova@domus-cpr.cz
telefon: 739 455 570
Program sanace
Pojmy sanace rodiny a sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi spolu velice úzce
souvisí, jelikož jsou založeny na obdobných principech. V rámci sociálně aktivizační
služby vycházíme ze zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Sanace rodiny je často
zjednodušeně popisována jako podpora rodiny. Jedná se o program, který podporuje
fungování rodiny jako celku. Odmítá vyčleňování jednoho nebo více členů rodiny,
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jelikož s rodinou pracuje jako s celkem. Spolupracujeme s rodinami a dětmi do věku
dítěte 18 let, kde je ohrožen zdravý vývoj dítěte či jeho bezpečí, jelikož nám jde hlavně
o zabezpečení potřeb daného nezletilého dítěte. Klientské rodiny můžeme podpořit např.
zvyšováním rodičovských kompetencí, podporou v rámci školní přípravy, doprovodem
klientů do požadovaných institucí, podporou kontaktů s dětmi umístěnými mimo
rodinu, jednorázovým poradenstvím, analýzou dokumentů nebo sepsáním
korespondence s klienty. Klienta danou náročnou situací provázíme a vedeme ho
k samostatnosti.
Každý z nás se někdy může dostat do situace, kterou není schopen řešit a je pro něj
náročná. Mnoho lidí tyto situace bohužel přehlíží a věří, že se situace časem vyřeší za
něj. Ano, to se může někdy stát, ale častým případem mohou neřešené krizové situace
v rodinách s dětmi vyústit až v nařízení ústavní výchovy a umístění dítěte mimo svoji
původní rodinu. V tomto konkrétním případě sanační pracovník s rodinou pracuje na
podpoře kontaktů s dítětem umístěným mimo domov a v nejideálnějším případě na
zrušení ústavní výchovy. Činnost programu sanace nekončí samozřejmě ani po návratu
dítěte do své původní rodiny, právě v této chvíli je nutné provést kvalitativní změny
v rodině a předejít opakování se dané situace.
Pokud se nacházíte v krizové situaci, se kterou byste potřebovali poradit, kontaktujte
nás prosím na telefonním čísle 730 890 760, nebo se zastavte osobně v rámci
ambulantních hodin každé pondělí od 9.00 do 12.00 v kanceláři DDM Nýřany, Dr.
Klementa 451.
Program náhradní rodinné péče
Tisíce dětí v České republice žijí v ústavní výchově. Neznají náruč milujícího rodiče,
nemají zázemí, kam se mohou vracet, chybí jim jistota, že je někdo miluje takové, jaké
jsou. Nejvíce jsou ohroženy děti do tří let. Nedostatek citových podnětů vede
k neschopnosti vytvářet trvalé vztahy.
Pěstounům a jejich dětem nabízíme možnost zajištění krátkodobé či dlouhodobé péče
o svěřené děti, doprovázení přímo v rodině, odbornou pomoc či podporu při kontaktu
dětí s původní rodinou. Dále pěstounům poskytujeme možnosti zvyšovat si znalosti a
dovednosti formou víkendových či týdenních pobytů i krátkodobých seminářů. V lednu
se pod vedením našeho rodinného terapeuta Jiřího Horta například konal seminář Jak
úspěšně dovést dítě do dospělosti, který naše organizace pořádala ve spolupráci
s odborem sociálním a zdravotním Městského úřadu v Rokycanech.
Pokud Vás zajímá, co obnáší pěstounská péče, máte odrostlé děti a rádi byste svůj čas
a pozornost věnovali jiným, nebo máte prostě pocit, že každé dítě potřebuje rodinu,
neváhejte se na nás obrátit. Nabízíme možnost si popovídat o otázkách spojených
s pěstounstvím, ale i rodičovstvím vůbec, a to každou středu od 9 do 12 hodin
v kanceláři v Domě dětí a mládeže v ulici Dr. Klementa 451 v Nýřanech nebo kdykoli
po telefonické domluvě na telefonním čísle 734 310 258.
Bc. Eliška Strádalová, DiS.
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola

Zateplení areálu MŠ Kladruby
V době prázdninových měsíců proběhla v MŠ Kladruby výměna všech oken , dveří
a vnitřních parapetů. Barva oken byla zvolena bílá a dveře v odstínu "zlatý dub". V
konečné fázi pak přišla na řadu ještě montáž žaluzií a tímto bylo splněno hledisko
hygieny - zastínění oken při spánku a odpočinku dětí .Velký dík patří radě města a
kladrubskému zastupitelstvu za uvolnění finančních prostředků na tuto akci . Taktéž
chci poděkovat i pracovnicím Mateřské školy Kladruby za ochotu a vstřícnost nejen při
úklidu všech pavilónů ( ještě za pochodu dokončovacích prací ), ale i za rychlou
přípravu tříd pro přijetí dětí od 1.září 2014.
Alena Medová

Začátek školního roku 2014/2015
A opět se 1.září ohlásil nový školní rok 2014/2015.
Naše mateřinka přivítala celkem ve třech třídách 71
dětí. Ve třídě Broučků a Berušek došlo i na slzičky při
loučení s rodiči, ale bylo více než jisté , že je to jev jen
dočasný. Až na nově přijatou paní učitelku Evu
Pomyjovou zůstal personál MŠ stejný - P.Kertysová ,
L.Pauchová ,M.Jandíková , Z.Křížová a A.Medová jako
pedagogické pracovnice a R.Zíková , M.Duspivová a
A.Demjanová jako provozní.
A protože nárůst počtu dětí ve III.třídě Broučků si již vyžadoval změnu v organizaci
stravování , pustili jsme se již v srpnu do rekonstrukce kuchyňky u jejich třídy ( dosud
se Broučci střídali v době oběda s Koťaty ). V současné době jsou hotové obklady,
dlažba, je vymalováno a mytí nádobí zabezpečuje myčka. Jen chybí několik skříněk - ty
budou zakoupeny v obchodním centru IKEA .
Alena Medová
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Putování Stříbrem
„Broučci a Berušky“ se v závěru loňského roku museli rozloučit s 11-ti kamarády.
Na rozloučenou jsme se s odcházejícími dětmi vydali na poznávací výlet po Stříbře.
Prošli jsme se stříbrskými uličkami, které děti „prý“ neviděli, prohlédli místní kostel a
Minoritské zahrady, kde se dětem velmi líbilo. Malé zastavení patřilo stříbrskému
náměstí a pak už jsme se parkem vydali ke stadionu, kde se zrovna ten den konal
sportovní den Gymnázia a OA. Díky tomuto jsme měli možnost „okouknout“ všechna
hřiště a plochy na stadionu a vidět „na vlastní oči“ jejich využití. Nás samotné čekala
hra kuželek v místní herně. „Broučci a Berušky“ z této hry byli nadšení a ani se jim
odtud nechtělo pryč. Měli jsme však před sebou ještě „dalekou cestu“, a tak jsme se se
stadionem rozloučili.
Kolem místního KD jsme došli až za Gymnázium, kde je malé pěkné dětské hřiště. Zde
si děti chviličku pohrályi. Naše další putování směřovalo k „mlékárenskému rybníku“.
Vybaveni krmením jsme se snažili spravedlivě podělit všechny „kačenky“ na rybníce.
Konec našeho výletu se blížil, „kačenkám“ jsme zamávali a pomalu kolem krásných
místních „zahrádek“ v údolí jsme došli k autobusovému nádraží. Unavení, ale
spokojení, že nám vyšlo dobré počasí a celý výlet se povedl, jsme nastoupili do
autobusu, který nás odvezl zpět do Kladrub.
V den našeho putování Stříbrem jsme neplánovaně navštívili prodejnu tety Lukáška
Opavy, jež nás přijala s „otevřenou náručí“. Za naši návštěvu a písničku všechny děti
obdarovala dárečkem. Za jejich „rozzářená očka“ chci dodatečně velmi poděkovat.
Marcela Jandíková

16

Lampion štěstí
Velká změna v oddělení „Berušek a
Broučků“ nastala v novém školním
roce. Přivítali jsme hodně nových
kamarádů. Začátek nebyl pro nově
příchozí děti jednoduchý, ale
společně se snažíme, aby se v MŠ
děti cítily „jako doma“. A protože
ve školce jsme všichni kamarádi,
navštěvujeme
se i s kamarády
z dalších
dvou
oddělení
–
„Sluníček“ a „Koťat“ při různých
příležitostech.
Jednou z akcí bylo vypuštění
„lampionu štěstí“ oddělení Berušek
a Broučků s „Koťaty“ koncem září
na zahradě MŠ. Se společným
přáním „ať je nám ve školce dobře“,
jsme vypustili dva lampiony.
Pozorovali jsme jejich cestu, která
byla zpočátku osamocená, později
se „našly“ stejně jako kamarádi v naší MŠ a nesly se společně k nebi. Hodně štěstí děti!
Marcela Jandíková
Děti z MŠ zachránily
malého ježka
Nemilé překvapení čekalo
na děti jeden podzimní den.
V síti
pískoviště
uvízl
maličký
ježek.
Trvalo
dlouho, než jsme ho zbavili
omotané
sítě.
Byl
vyčerpaný, ale hned se pustil
do piškotu. Připravili jsme
mu pelíšek z krabice a
vystlali novinami. Hladový
ježek snědl plnou misku
masa z konzervy. Ježečka
jsme vysprchovali, aby se
zbavil blech. Protože byl malý, vážil pouze 300 g, odvezli jsme ho do záchranné stanice
p. Bobálovi. Takhle malý ježek by totiž zimu v přírodě nepřežil. Děti celé dva dny
ježečka pozorovaly a nerady se s ním loučily.
Ladislava Pauchová
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Koťata šla na návštěvu
V měsíci září se nové děti seznámily s prostředím školky, hračkami, ale hlavně se svými
kamarády. Většina dětí se znala, ale do třídy Koťat přišlo dost dětí nových, které se
formou her s ostatními
dětmi seznámily. Bylo
také
potřeba
děti
seznámit s prostředím
školky
a
dětmi
z ostatních tříd, a tak
se Koťata vydala na
návštěvu do třídy
Berušek a Broučků i
do třídy Sluníček.
Všude si
Koťátka
prohlédla
výzdobu
třídy, hračky, společně
si
všechny
děti
zazpívaly
písničku,
řekly básničku i
zahrály hru. Cestou po školce děti navštívily i paní kuchařku, která právě vařila oběd, a
děti podle vůně poznávaly, co bude k obědu za dobrotu.
Eva Pomyjová
Divadélko „Kolem“
Jedno zářijové středeční dopoledne do mateřské školy přijelo divadélko „Kolem“. Děti
ze všech tříd se sešly u
Koťat,
aby
shlédly
představení „O Čiperce“ .
Nejprve si všechny děti
zopakovaly, jak se v divadle
chováme, a pohádka již
mohla začít. Čiperka byla
líná dceruška, která nechtěla
vstát z postele, a tatínek
všechnu
práci
musel
zvládnout sám, ale za
pomoci dětí se přece jen
podařilo Čiperku probudit.
Pohádka byla plná legrace,
nápadů a děti byly naprosto
vtaženy do jejího děje. Na
závěr se děti společně s Čiperkou a jejím tatínkem vyfotily a nezbývá než se těšit na
další divadelní představení.
Petra Kertysová
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Víte,že :
- pokračuje vzdělávání učitelek v polytechnické výchově v Tachově - vždy ve středu
- za pomoci technických služeb MÚ( a možná i některých rodičů ) upravujeme vzhled
zahrad MŠ okrasnými záhony
- dne 20.11. přivítáme v MŠ paní Janu Klepsovou jako lektorku pro výtvarnou a
pracovní výchovu a abychom se mohli všichni podělit o nové dovednosti a načerpali
progresivní metody v těchto oblastech , pozvali jsme i další paní učitelky z
tachovského regionu
- 22.10. přijede zahrát pohádku "Zamilovaný vodník" divadlo KOS
Alena Medová

Základní

škola:

Sbírání víček v ZŠ Kladruby
Ze sběru víček se pomalu stává tradice. Úvodem bych se chtěl vrátit ke sběru v minulém
školním roce. Celkem se zapojilo 50 sběračů a nasbíralo se 154,62 kg víček. Nejlepšími
sběrači byli: Natálie Polívková (42,4 kg víček), Martin Zeman – 22,5 kg víček a
Stanislav Sladký (17,2 kg víček). Tito tři dostali za odměnu dorty, ostatní, kteří se
zapojili, pak věnečky a kremrole, které napekli paní Hradová a manželé Šimkovi. Tímto
bych jim chtěl poděkovat za krásné ceny.
Sběr v tomto školním roce začal 5.září a k 10. říjnu máme nasbíráno 92 kg víček. Sběr
víček v letošním roce bude mít dvě změny, a to že již víčka nebudeme vozit do stodské
nemocnice, ale bude si pro ně jezdit firma EKO-TRADE, která zajišťuje svoz víček do
veřejných sbírek na nemocné děti. Další změna je taková, že do sběru víček jsme
zapojili i Městský úřad Kladruby a zřídili jsme sběrná místa pro veřejnost. A to jednak
pro cizí strávníky školní jídelny je umístěna nádoba u schodiště do jídelny a pro širší
veřejnost jsou další dvě nádoby ve vestibulu Městského úřadu Kladruby a
v kladrubském nákupním středisku COOP.
Závěrem bych chtěl poděkovat P. Šimkové za organizaci sběru, ZŠ Kladruby za
zprostředkování sběru víček ve škole a Městskému úřadu v Kladrubech za organizaci
sběru ve městě Kladruby.
Jan Keller, IX.
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Horo-cyklo tábor – Stříbro, Konstantinovy Lázně, Polínko, Nečtiny
17. – 22.srpna se uskutečnil „horo-cyklo tábor“ nejen pro členy horolezeckých kroužků
Skoba a Maglajz. Přítomni byli i další lezci, kteří se zúčastňují horolezeckého seriálu
Překližka Cup, např. z Mariánských Lázní, Plzně nebo Kaznějova.
Vyrazili jsme na kolech od DDM Stříbro do Konstantinových Lázní, kde jsme dvě noci
přespali v kempu La Roca, navštívili lanové centrum v Dolních Polžicích a hrad
Krasíkov. Dalším cílem byl vrch Polínko nedaleko obce Krsy, kde jsme lezli po
nádherných skalních cestách v bývalém kamenolomu, hráli skvělé hry u táboráku a pak
přespali do druhého dne pod širákem. Posledním cílem byla obec Nečtiny v okrese
Plzeň – sever a lezecký ráj Kozelka /kopec ze sopečného tufu se spoustou různě
náročných cest/, kam jsme se opět přesunuli na kolech. V Nečtinech jsme tábořili ve
stanech a byli jsme za ně rádi. Po celou dobu nebylo právě nejtepleji a poslední ráno
klesla teplota dokonce na 2,3 oC. Ale protože jsme byli neustále v pohybu, zima nám
nevadila. Vždyť se říká, že při sportu neexistuje špatné počasí, ale jen špatně oblečený
sportovec 
Všichni si tábor užili, zdokonalili se ve skalním lezení a určitě nabrali i fyzičku, kterou
budou potřebovat ve zbývajících dvou závodech Překližka Cupu.
Pavel Nový
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Den cyklistiky
Dne 1.10. se slaví světový den cyklistiky. V Základní škole
Kladruby se cyklistický den konal 2. října místo odpoledního
vyučování.
Bylo vytvořeno pět skupinek z žáků 6.-8. třídy. Deváťáci
pomáhali učitelskému sboru s organizací. Soutěžilo se ve
čtyřech disciplínách, testech, jízdě zručnosti, první pomoci a
v jízdě na dopravním hřišti. Ve všech disciplínách žáci soutěžili
sami za sebe.
Druhý den se vyhlásily výsledky. Vítězové dostali odměny ve
formě sladkostí.
Jiří Češka, VII.
Orientační běh
V pátek 8.9. se v ZŠ Kladruby konal orientační běh. Zúčastnili se žáci 1. i 2. stupně.
Soutěžilo se ve skupinkách po 10-12 žácích, které vedli deváťáci.
Nejprve třídy vyrazily na školní dvůr, kde se rozdělili do družstev. Družstva vybíhala
postupně. Na trase se plnily různé úkoly, např. prolézání pavučinou, určování listů,
poznávání lesních rostlin… Když jsme prošli celý okruh a měli splněné všechny úkoly,
vraceli jsme se ke škole.
Všichni se opět se seřadili na dvoře a vyhlásily se výsledky. První tři místa dostala
drobné dárky a ostatní alespoň bonbon. Akce trvala celý školní den a všem se líbila.
Kristýna Fichtlová, VII.

Mini Globe Games
Dne 9.10 se v DDM Stříbro už poněkolikáté konala soutěž Mini Globe Games pro žáky
2.stupně. Zúčastnilo se 15 pětičlenných skupin z šesti škol z okolí. Soutěžilo se ve dvou
kategoriích – mladší (6.-7. třída) a starší žáci (8.-9. třída).
Soutěž začala v 9:00, kdy byla týmům vysvětlena pravidla. Poté byly týmy postupně
posílány na trasu, kde na ně čekalo deset stanovišť, která měla potrápit jejich mozkové
závity. Šlo např. o poznávání čajů, výpočet výšky stromu či měření rychlosti proudu…
Poté co týmy dorazily do cíle, a po přepočítání bodů přišlo na řadu vyhlášení výsledků.
Tým mladších žáků ve složení: S. Říhová, F. Rohm, I. Kvasničková, Z. Kovaříková a
V. Pechmann se umístil na 5. místě. Tým starších žáků ve složení: J. Hinterholzinger, K.
Blažek, D. Eret, M. Rohm a D. Karlíková se umístil na místě prvním.
Gratulujeme a přejeme další skvělé výsledky.
Daniel Eret
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Škola jinak
Dne 3. října se 9. ročníky základních škol z okolí sjely do SOŠ Stříbro na akci nazvanou
„škola jinak“.
Nejprve jsme byli provedeni školou. Poté jsme šli ven na školní dvůr, kde nám ukázali
různé zemědělské stroje, na druhém dvoře byly připraveny živé exponáty, byli tam dva
koně a speciální druh krávy, který za den vyprodukuje až 40 l mléka.
Viděli jsme spoustu zajímavých věcí, v učebně chemie se prováděli různé pokusy,
například výroba směsi, která vypadala jako krev, v učebně přírodopisu nám ukázali
kobylky, houby a různé rostliny a potom jsme si mohli vyplnit i křížovku. V tělocvičně
pak byly 4 stanoviště, jako banka či úřad práce, kde jsme odpovídali na otázky ohledně
těchto institucí. A nakonec jsme šli do nejlepší místnosti, což byla učebna fyziky, kde
nám ukázali pokusy s dusíkem a elektřinou a měli tam dokonce i „Teslův
transformátor“.
Gratulace patří učitelům i studentům za bezvadnou organizaci. Byl to velice zábavný a
poučný den.
Václav Kučera, IX.
Dny vědy
V pátek 12. září jela naše třída do Plzně na akci s názvem Dny vědy, které pravidelně
pořádá Techmanie. Na plzeňském náměstí Republiky byly postaveny stany, ve kterých
byly vystaveny různé exponáty a prováděly se tam nejrůznější pokusy. Mě velmi zaujal
stan s názvem „Pracovní stroje“, tam vystavovali roboty ze stavebnice Lego, kteří
stavěli různé skládačky. Dále tam měli kola s diamanty a pomocí nich jsme rozsvěcovali
žárovky. A spoustu dalších věcí. Myslím, že si tam každý mohl najít něco zajímavého.
Matěj Krajňák, VIII.
Střípky ze ZŠ
-

prázdniny byly ve škole ve znamení rekonstrukce odborných učeben fyzikychemie a přírodopisu, dokončovací práce finišují právě v těchto dnech...
17. – 22.8. se uskutečnil „horo-cyklo tábor“ pro členy horolezeckých kroužků
/více v článku/
zahájení nového školního roku proběhlo tradičně venku před školou „U
Kaštanu“. Přivítali jsme 23 nových prvňáčků  Poděkování patří p.
Kvasničkovi za perfektní ozvučení akce...
aby se žáci v novém školním roce náležitě orientovali, připravili pro ně učitelé
na pondělí 8. září orientační závod ...
12.9. navštívili žáci 8. třídy Dny vědy na ulici. Tato akce je každoročně
pořádána v Plzni a přibližuje veřejnosti vědu množstvím zajímavých pokusů ...
19.9. navštívili sedmáci představení „Čert tě vem“ v divadle Alfa v Plzni.
Jejich mladší spolužáci z 1. a 2. třídy shlédli 26.9. hru „O zlém Drndovi“
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-

-

první říjnový týden /2.10./ patřil Dni cyklistiky na druhém stupni. Žáci jezdili
podle dopravních předpisů na dopravním hřišti, vyplňovali testy, prokazovali
dovednosti při jízdě zručnosti a praktické znalosti při poskytování první
pomoci. Každý žák měl svoji kartičku na zapisování trestných bodů, první tři
nejlepší z každé třídy obdrželi sladkou odměnu.. Žáci z prvního stupně
soutěžili v podobných disciplínách v úterý 7.10. a navíc jim dopoledne zpestřili
příslušníci Policie ČR, kteří přijeli i s policejním autem na školní dvůr a
pohovořili o své práci...
3.10. navštívili žáci 9. třídy SOŠ ve Stříbře v rámci akce „Škola jinak“, žáci
z 1. stupně se zašli podívat na kladrubskou Pony Farmu
6.10. se páťáci vydali do skanzenu v Jivjanech, kde si na dobovém kamenném
mlýnku vlastnoručně umleli pšenici vypěstovanou na školním pozemku a
dozvěděli se spoustu zajímavostí z dávné historie ...
8.10. se ve škole fotili prvňáčkové a žáci 5. třídy zazpívali seniorům v DPS
Kladruby...
9.10. se dvě družstva žáků naší školy zúčastnila 7. ročníku Mini Globe Games
ve Stříbře /vědomostní soutěž prověřující znalosti z přírodopisu, zeměpisu a
jazyků/. Družstvo mladších žáků /6. – 7. třída/ se umístilo na pěkném pátém
místě a družstvo starších žáků /8. a 9. třída/ ve své kategorii zvítězilo 
Blahopřejeme!
Pavel Nový

Hasiči informují
Vážení spoluobčané,
rád bych vás informoval o dění v našem sboru.
Poslední prázdninovou sobotu jsme se s naší atrakcí opět
zúčastnili akce pro děti Ahoj prázdniny.
V sobotu 13. 9. jsme na našem fotbalovém hřišti uspořádali
tradiční soutěž Kladrubská studna. Očekávali jsme velkou
účast soutěžních družstev jako v minulém roce. Bylo pro nás
tedy zklamáním, že přijela jen tři družstva mladých hasičů a
žádné dospělé. My v současné době máme jen torzo dětského
družstva, tak jsme se místní soutěže ani nezúčastnili. Družstvo dospělých vyrazilo týden
na to na soutěž v Chodové Plané, která byla před startem jejich kategorie zrušena, tak se
vrátili s nepořízenou.
26. a 27. září jsme zajišťovali stánek s občerstvením pro Pětatřicátníci Plzeň, kteří
v Kladrubech a okolí pořádali pochod Mobilisace 1938. Akce to byla pro obě strany
úspěšná a spolupráce vynikající.
V současné době připravujeme každoroční železnou sobotu a začínáme s plánováním
oslav 140. výročí založení sboru, které budou v létě příštího roku.
Výjezdová jednotka se připravuje na přechody techniky na zimní období. Od minulého
vydání zasahovala u jedné události, požáru ubytovny ve Stříbře 30. 8.
Martin Větrovec
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HISTORIE
Proč neměl Alfréd III. Windischgrätz žádného dědice?
Kdo byli kladrubští Windischgrätzové?
V roce 1825 byla vypsána dražba na majetek bývalého kladrubského kláštera, zrušeného
40 let předtím. Téměř celé klášterní panství koupil tehdy Alfréd Candidus I. kníže
Windischgrätz, známý bezohledným potlačením pražského revolučního povstání v roce
1848, když při něm ztratil i svou manželku Eleonoru roz. Schwarzenbergovou, která
byla smrtelně zraněna nešťastně odraženou střelou. Byl to typ nekompromisního vojáka,
v té době velící generál císařského vojska na celém území Čech. Před koupí
kladrubského dominia vlastnil již statky ve Štěkni (okr. Písek) a v Tachově.
Jeho syn Alfréd Mikuláš II. kníže Windischgrätz nastoupil, stejně jako jeho otec,
vojenskou dráhu a dosáhl hodnosti generálmajora. Byl v bojích dvakrát těžce zraněn,
proto vystoupil z armády a věnoval se podnikání. S manželkou Hedvikou, roz.
Lobkovicovou, bydleli převážně v Kladrubech v někdejší nové prelatuře (budova, v níž
se dnes nachází pokladna památkového objektu a restaurace).
Vybudováním soukromého pivovaru značně poničil budovu nového konventu a kromě
toho nechal z mnišské hrobky vystěhovat téměř 140 otevřených rakví pohřbených
mnichů a nechal ji přestavět na svoji vlastní rodinnou
hrobku.
Představitel třetí kladrubské generace, JUDr. Alfréd
August III. kníže Windischgrätz, zvolil již dráhu civilní,
vystudoval práva na univerzitách v Bonnu a v Praze. Ve
svých 42 letech se stal ministerským předsedou ve
vídeňské vládě Rakouska – Uherska, ale dva roky poté, po
neúspěchu tak zvaných Badeniho reforem na
zrovnoprávnění češtiny s němčinou a návrhu volebního
práva i pro nižší vrstvy obyvatelstva, celá jeho vláda
padla. Stal se však předsedou panské sněmovny (obdoba
senátu) a jím zůstal až do pádu Rakouska v roce 1918.
Alfréd III. kníže Windischgrätz
Rodina Alfréda III.
Alfréd III. měl se svou manželkou Gabrielou, roz. Auerspergerovou celkem 7 dětí, z
nichž tři zemřely v dětském věku, včetně druhého dítěte, předpokládaného dědice
Alfréda Ludvíka. Protože podle rodových regulí se mohl dědicem stát jen potomek
mužského pohlaví, přicházel pak v úvahu už jen Vincenz Alfréd, který se narodil jako
čtvrtý v pořadí. Tři dcery, nejstarší Hedvika, stejně tak jako Agnes a nejmladší Aglaja
se provdaly za bohaté šlechtice. Jediným mužským potomkem zůstal tedy mladý princ
Vincenz Alfréd, do něhož vkládali velké naděje hrdý otec i celá jeho rodina. Narodil se
3. září 1882 v Tachově, vystudoval gymnázium, které ukončil maturitou s
vyznamenáním. Jako jednoroční dobrovolník sloužil v letech 1903 – 1904 u jezdeckého
pluku v Dobřanech a do zálohy odešel jako poručík. Poté absolvoval právnická studia a
po nich nastoupil jako praktikant na velvyslanectví rakousko – uherského státu v USA
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ve Washingtonu a po návratu do Evropy pokračoval v bulharské Sofii. Během jara roku
1911 byl jmenován mimořádným vyslaneckým atašé Rakouska – Uherska v Římě u
Quirinalu (to je u Italského království). Ve čtvrtek 27. března 1913 po Velikonocích
došla z Vídně od jeho otce do Kladrub velice smutná a nešťastná zpráva, že jeho 31letý
následník a jediný syn Vincenz, je mrtev.
Smrt prince Vincenze
Ve středu 26. března 1913 po úředních hodinách si pronajal princ Vincenz automobil,
kterým odjel k Aqua Santa (Svatá Voda) na ulici Via Appia, kde se v jednom lesíku,
sotva 7 km od Říma, zastřelil revolverem do pravého spánku. Zanechal tři dopisy na
rozloučenou – jeden pro rodiče, druhý pro velvyslance hraběte Mereye a nakonec uvedl
jako motiv svého činu sebevraždy prokázané nesplacené dluhy.
Zpráva o princově sebevraždě každým otřásla, neboť příčina nebyla většině
kladrubských obyvatel zprvu sdělena. Otec Alfred ležel v tu dobu ve Vídni po
nachlazení nemocen s chřipkou a nemohl se zúčastnit ani pohřbu. K vyzvednutí synova
mrtvého těla poslal do Říma svého synovce, prince Ludvíka Windischgrätze z
maďarského Sárospatáku (Šarišského Potoka) u Tokaje se svým zetěm MUDr. Adolfem
Thun Hohensteinem, kteří oba měli od kompetentních církevních úřadů ujištění, že
místní farář zajistí církevní pohřeb. Vždyť církev ne vždy ještě souhlasila s církevním
obřadem pro sebevrahy.
Pohřeb v Kladrubech
Tělo mrtvého Vincenze bylo přivezeno v dřevěné dubové rakvi ve středu 2. dubna
odpoledne přes Pontafel, Innsbruck, Linec a Budějovice. Rakev byla vezena přes město
Kladruby i obec Pozorku za vyzvánění zvonů v zámeckém i městském kostele a
přenesena pod chrámovou kupoli na velkou hvězdici, kde byla vystavena pro účastníky
pohřbu. Na rakvi ležela dragounská helmice se šavlí a bílými rukavicemi, na podušce
rakouská vojenská medaile a bulharský řád. Katafalk byl obestavěn rozžehnutými
svícemi a ozdoben knížecím windischgrätzským znakem. Po obou stranách stáli čestnou
stráž zaměstnanci knížecího lesního úřadu. V 5 hodin odpoledne měl místní farář
zámecké fary smuteční proslov na hvězdici pod kupolí.
Ve čtvrtek 3. dubna se konalo slavnostní requiem za zemřelého, které celebroval tentýž
duchovní od půl druhé odpoledne, na něž se dostavil i pražský světící biskup, který
přijel zvláštním vlakem. U okna společné windischgrätzské hrobky s kovovou mřížkou
pak biskup mrtvému naposledy požehnal a rakev byla přenesena do rodinné hrobky.
Pohřbu se zúčastnila celá řada urozených osob, kněží i šlechticů, snad jako na žádném
jiném pohřebním obřadu. Farní kronika uvádí jejich podrobný seznam. Byli to: Franz
Hlavsa, farář Kladruby, Wenzel Remiger, kaplan Kladruby, Adalbert Springer, farář
Skapce, Wolfgang Míšek, farář Damnov, Wenzel Zeman, farář Tisová, farář Kejklíček,
Pořejov, Alois Červinka, farář Štěkeň, Johann Šimon, farář Prostiboř, Karl Schöniger,
farář Staré Sedlo, Pauchner, O.Cr, děkan Tachov, P. Quardian, O.S.Fr. Tachov, hrabě
Argobast Attens, Petzenstein, f.n. ředitel Konviktu Stříbro, hrabě Emanuel Waldstein,
farář ze Šťáhlav, hrabě Dohalský z Dohalic, kaplan Bor, ThDr Higenreiner, c.k.
univerzitní profesor z Prahy. Tolik zápis ve farní kronice zámecké fary v Pozorce.
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A tak zůstalo panství kladrubských Windischgrätzů bez dědice
Alfréd III. neměl tedy žádného mužského potomka. Po vzniku samostatné
Československé republiky nesměl již dokonce používat ani šlechtické tituly. Jeho první
syn Alfréd Ludvík (nar. 1879) zemřel již jako půlroční dítě, stejně tak dcera Vilemína
(nar. 1885) a další dcera Christiana (nar. 1881), která se dožila jen 14 a půl roku.
Nejstarší dceru Hedviku (nar. 1878) provdali rodiče ve věku 30 let za hraběte JUDr.
Fridricha Száparyho, dceru Agnes (nar. 1884) ve 28 letech za hraběte MUDr. Adolfa
Thun Hohensteina a nejmladší Aglaju (Aglae, nar. 1887) v 21 letech za hraběte Karla
Apponyho. Panství kladrubské, tachovské a štěkenské zdědil po Alfrédově smrti v roce
1927 Ludvík Alfréd Viktorin (nar. 1882) z maďarského Šarišského Potoka, ale ten se ho
vzdal ve prospěch svého syna Ludvíka Aladara Windisch – Grätze (nar. 1908). Vdova
Gabriela po Alfrédovi III. zemřela v roce 1933 v Tachově. Poslední majitel, tedy
Ludvík Aladar, nejprve bydlel a měl svůj úřad pro kladrubské panství v Praze, a teprve
roku 1929 se nastěhoval do Kladrub. Oženil se v roce 1936 s rozvedenou Christinou
roz. Ebertovou, s ní měl dva syny Alfréda (1939) a Ludvíka Antona (1942), ale na konci
druhé světové války žil na kladrubském zámku již s jinou ženou, Dorotheou von
Moosch. Již od předválečných let byl zastáncem nacistické ideologie, jak dosvědčují
zápisy v kronice české menšinové školy. Těsně před samým koncem války zabral část
kladrubského zámku štáb jednoho armádního sboru Wehrmachtu, po jeho odchodu v
květnu 1945 zde sídlila americká armáda a v první polovině srpna se nechal Ludvík
Aladar tajně odvézt autem přes hranice poblíž Lesné do amerického okupačního pásma
v Německu.

.
Rodina Alfréda III. v roce 1895. Odleva: nejstarší dcera Hedvika, otec Alfréd
III., Agnes, Vincenz, Christiana (brzy poté zemřela), matka Gabriela, Aglaja
Jiří Čechura
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KULTURA
Zveme Vás:

„MARTINSKÁ PROCHÁZKA SE SVĚTÝLKY“

„VEPŘOVÉ HODY“
8. a 9. listopadu 2014 od 10.00 hodin
v Klášterní restauraci v Kladrubech
K ochutnání a k prodeji jsou nabízeny tyto
výrobky – zabijačková polévka, zabijačkový
guláš, jitrnice, jelita, tlačenka, ovar a další.
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„SVATOMARTINSKÁ VÍNA“
11. listopadu 2014
od 11.00 na kladrubském náměstí

„DIVADELNÍ ROK 2014“
1. představení : 14.11.2014 od 18.00 hodin
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„MYSLIVECKÁ ZÁBAVA“
15. listopadu 2014 od 20.00 hodin
v hostinci U Sládka v Brodu
hraje kapela Triangl
-bohatá myslivecká tombola -

KLUBOVÝ VEČER
S MIROSLAVOU KUNTZMANNOVOU
28. listopadu 2014 od 18.00 hodin
v kulturním domě v Kladrubech
Beseda s autorkou kuchařek o tom, jak vzniká kniha, povídání o natáčení pořadů
o vaření, recepty a další zajímavosti ze světa kuchyně.

„MIKULÁŠSKÝ TRH“
6. prosince 2014
se opět můžete těšit na
zabijačkové hody, teplou medovinu, vánoční zboží a trh
na kladrubském náměstí od 8.00 hodin.
Na děti se těší kladrubští čerti.
Kromě klasických stánků budou žáci ZŠ Kladruby opět
prodávat své výrobky, a vydělávat tak na školné pro svou
africkou holčičku Muthinu.
Kladrubské lesy, s.r.o. Vás srdečně zvou a připravují pro Vás jako každý rok vánoční
stromečky, nesmíte přehlédnout ani jejich stánek se zbožím různého druhu :
Zboží značky FISKARS (tentokrát i kuchyňské zboží), veškeré druhy pracovních
oděvů i bot, velký sortiment kuchyňských a domácích potřeb, něco málo z drogerie
(vynikající masti na bolesti všeho druhu), krmení pro domácí mazlíčky, pro ptáčky
(slunečnice) a nebudou chybět ani vánoční svícny, košíčky a jmelí.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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„LAMPIONOVÝ PRŮVOD“
se zpíváním koled
a rozsvícením vánočního stromku
Pravidelnou každoroční akci pořádá městský úřad společně
se ZUŠ Kladruby
a DDM Stříbro

7. prosince 2014
Průvod bude vycházet v 17.30 hodin od základní školy a
projde ulicemi města na náměstí, kde si za hudebního
doprovodu žáků ZUŠ zazpíváme vánoční koledy.

„DIVADELNÍ ROK 2014“
2. představení :
„Divadelní spolek KOMEDYJANTI Tachov“
uvede divadelní hru Františka Nepila

NOC a SKÁLA
9.prosince 2014
v 19.30 hodin v sále kulturního domu v Kladrubech
Děj hříčky se odehrává v 9. století a hlavním hrdinou je kníže Bořivoj, což je skutečná
historická postava. Hra je však apokryfem, takže se skutečnými dějinnými událostmi má
jen málo společného. Vypráví fiktivní příběh o tom, jak kníže zbloudil na lovu a dostal
se k jeskyni, kterou obývá poustevník Ivan. Stráví spolu noc, kdy se kníže od
poustevníka doví mnohé o tom, jaký je život a jaký je smysl vládnutí, a na chvíli se
dokonce rozhodne pro poustevnický život.
(Možná změna termínu představení !!)

„CHODĚJÍ, LUCIE, CHODĚJÍ…“
12. prosince 2014
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„VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ“
16. prosince 2014
od 17.30 hodin v sále KD Kladruby
Vystoupí žáci hudebního oddělení ZUŠ ve hře na klavír,
kytary, flétny, elektrické klávesy, žestě.

„VÁNOČNÍ KONCERT“
19. prosince 2014
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v klášteře
Vstupné je dobrovolné a bude předáno
ve prospěch kladrubského kláštera

„VÁNOČNÍ BESÍDKA NA
PONY FARM“
20. prosince 2014
od 17.00 v areálu Ponyfarm Kladruby

„VÁNOČNÍ KONCERT CAVALLA A CANTUS“
21. prosince 2014
od 15.00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v kladrubském klášteře.
Vystoupí soubor staré hudby Cavalla Kladruby
a pěvecký sbor Cantus Stříbro.
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„OŽIVENÝ BETLÉM“
26. prosince 2014
po mši svaté (cca 12.00) na nádvoří
kláštera v Kladrubech

DIVADELNÍ ROK 2014
3. představení :
Kladrubská divadelní společnost zve na pohádku
„ŠÍLENĚ
PROLHANÁ
PRINCEZNA“
27. prosince 2014
v 16.00 hodin v sále KD
Kladruby

„Hejbni kostrou“
30. prosince 2014
od 14.00 v tělocvičně Základní školy v Kladrubech
MěÚ Kladruby- komise kulturní a školská pořádá tradiční
sportovní odpoledne pro všechny věkové kategorie.
Je možné využít horolezeckou stěnu, ping-pongové stoly…
Nutné je sportovní oblečení
a obuv, vstup zdarma!
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1.1.2015
6.1.2015
10.1 2015
17.1.2015
24.1.2015
31.1.2015
7.2.2015
14.2.2015
27.2.2015

Novoroční ohňostroj
Tři králové
Maškarní rej pro děti
Myslivecký ples
Hasičský ples
Včelařský ples
Učitelský ples
Masopust,
Masopustní taškařice
Klubový večer
Irena Löriková

25 let poté … v Plzni
25 let od Sametové revoluce si Plzeň připomene velkým undergroundovým koncertem
v kulturním domě Peklo již 16. listopadu. Těšit se můžete
na BURGTHEATER, J. H. KRCHOVSKÝ & KRCH-OFF
BAND, PŮLNOC a ECHT! Koncert, který pořádá město
Plzeň ve spolupráci s Plzeň 2015 o.p.s. začne v 18. hod.
Sváteční 17. listopad bude věnován především vzpomínkám
na události před 25 lety v Plzni. Plzeňanům je připraven
také netradiční zážitek, a to vysvěcení nových zvonů pro
katedrálu sv. Bartoloměje, kterého se můžete zúčastnit na
náměstí Republiky ve 14 hod. V 15 hod. si mohou všichni
zavzpomínat při vernisáži výstavy „Listopad 1989 v Plzni objektivem Radovana
Kodery“ ve Smetanových sadech.
V 16 hod. začne v kavárně Nebe (KD Peklo) neformální beseda a koncert k 25. výročí
listopadových událostí za účasti aktivních účastníků plzeňských listopadových událostí.
Panelovou diskusi koordinují Vladimír Líbal, Jiří Podlipný, Zdeněk Prosek a Miroslav
Anton. Diskusi doprovodí písničkář Jaroslav Hutka. Vstup na diskuzi je zdarma.
Slavnostní 17. listopad zakončí v Pekle od 18 hod. akce WORLD DINNER
s podtitulem: již 25 let můžeme studovat, co chceme a kde chceme, oslavte Mezinárodní
den studenstva formou společné večeře! Návštěvníkům nabídne ochutnávky tradičních
jídel různých národů, připravených zahraničními studenty studujícími v Plzni.
A na závěr ještě hudební zážitek: ve 21 hod. začíná Klubová noc v Jazz Rock Café v
podobě koncertu Ondřeje Smeykala & Pavla Plánky. Vstup na koncert je zdarma.
Vstupenky na undergroundový koncert 16. listopadu v hodnotě 99 Kč jsou již dostupné
na www.plzenskavstupenka.cz, v den koncertu je zakoupíte přímo na místě za 149 Kč.
Kompletní program oslav naleznete také na www.plzen.eu
Adéla Kuželíková, Magistrát města Plzně
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Blahopřejeme
V měsíci listopadu a prosinci 2013 se dožijí významného životního jubilea
tito naši občané:

Listopad:
Švecová Jitka

Prosinec:

(Vrbice)

Kříž František

Kreysová Marie

Stangl Walter (Milevo)

Pánková Marie

Michalčík Roman

Mrňáková Dana

Demjan Pavel

Pölderlová Anna (Vrbice)

Skorunka Vratislav

Hubač Milan

Dolejšová Milka

Hollý Alexej

Blažek Karel
Křenová Jarmila
Panuška Zdeněk
Kallová Libuše
Kaiserová Vlasta (Milevo)
Hönigová Miluška
Kratochvílová Hana

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví, síly a tělesné
i duševní svěžesti.
Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
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SOUSEDSKÁ
Říjen se zaskvěl ve své kráse
nádherný měsíc ovoce a vína
podzimní sklizeň ráji podobá se,
kdy slunce ještě neusíná.
Už sice občas padá listí
po ránu mlhy, rosa smáčí tvář
svým zlatým šátkem slunce nebe čistí
nad krajem září svatozář.
Klid usadí se do všech srdcí lidem
a ve svých očích budou lásku mít
i k sobě budou upřímnější s klidem,
že budou spolu po sousedsku žít.
Blanka Krýslová
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SPORT
Patnáctý ročník Kladrubské desítky se vydařil
V neděli 28. září proběhl již tradiční pochod s názvem Kladrubská desítka. Letos se
jednalo o jubilejní 15. ročník. Pořadateli byli Kostelečtí, takže jsme naplánovali trasu od
školy, kolem sušky, Petrova mlýna, Benzíny a dále lesem po modré až do Kostelce.
Bratru nějakých 8 a půl kilometru.
Odchod byl naplánovaný na půl jedenáctou od školy. Ještě před tím probíhala výuka
Nordic Walkingu s profesionální lektorkou, která zájemcům
ukázala správné nastavení výšky holí, způsob chůze, zahřátí a
protažení. Vyznavači cyklistiky zase mohli vyrazit na cestu
naplánovanou Blážou Šálovou z Kladrub přes Stříbro – Sytno –
Hněvnice – Heřmanovu Huť – Ostrov až do Kostelce.
Došlo také na již tradiční focení na schodech před druhým
stupněm základní školy.
Zprvu panovali trochu obavy ohledně počasí, ale to se letos
opravdu překonalo. Ráno byla sice mlha, teplota kolem šesti
stupňů, ale už po půl jedenácté, kdy jsme vyráželi na cestu, se
začala mlha zvedat a klubalo se sluníčko. Po zbytek dne
panovalo nefalšované babí léto. Prostě nádhera.
Cesta ubíhala také poklidně. Nikdo se nezranil, neztratil a i malí turisté zvládli trasu bez
problémů. A to si ji, díky neustálému pobíhání dopředu a dozadu za fáborkami, které
tam zůstali z předchozího dne, řádně prodloužili. Pravda ke konci jsme mnozí záviděli
nejmladší účastnici pochodu, malé Bětce Vaňkové, která si hověla v kočárku. Kdo by se
také nechtěl u pochodu pěkně válet, že?
V Kostelci nás už čekalo milé uvítání od hostitelů. Každý z účastníků obdržel poukázku
na občerstvení v podobě klobásy/masa, lima/piva a čaje/kávy. Co se dalo, to se snědlo a
vypilo se ještě víc. K poslechu a tanci hrála skupina MICHAL TUČNÝ – REVIVAL.
Moc povedená záležitost. Nevědět, že to není Michal Tučný, tak bych sázel, že to byl
on. Pořadatelům patří velké díky. Odvedli skvělý kus práce.
Celkově se tedy jednalo o velmi zdařilou záležitost. Škoda jen, že letos ta magická
dvoustovka opět nepadla. Ale prvenství jsme uhájili a o to jde.
Město, obec
Kladruby
Stříbro
Hněvnice
Kostelec
Celkem
Takže příští rok hurá na Hněvnice!

Počet účastníků
72
61
34
27
194
Jiří Kurš, předseda TJ Sokol Kladruby
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Informace TJ kopaná Kladruby
V současné době hrajeme soutěž III.třídy, do které jsme po loňské sezóně postoupili ze
6.místa ve IV. třídě. Myslím, že si vedeme lépe, než řada hráčů a fanoušků
předpokládala. Momentálně jsme na 10.místě ze
14 s 11 body a do konce podzimní části soutěže
chybí už jen 4 kola. Velkou zásluhu na tom má
nová posila ze Slovenska Lukáš Kotlár, který nám
výrazně pomáhá střelecky. Od nové sezóny máme
také nového trenéra Roberta Kaisera, který spolu
s Lubošem Žižků nahradil dlouholetou trenérskou
dvojici Jožka Jamrišku a Standu Kostku. Bližší
informace poskytneme po ukončení soutěže, tedy
v posledním čísle Zpravodaje.
Rk.

Tým

Záp

+ 0 - Skóre

Body

1.

St. Sedliště

10

8 0 2 49: 24

24

( 6)

2.

Lom

10

7 1 2 60: 21

22

( 7)

3.

Kšice B

10

6 2 2 29: 24

22

2

( 8)

4.

Planá B

10

5 3 2 24: 16

20

2

( 6)

5.

Stříbro B

10

5 2 3 39: 21

19

2

( 5)

6.

Dl. Újezd B

10

6 0 4 42: 23

18

( 3)

7.

Lesná

10

5 2 3 34: 31

17

( -4)

8.

K. Lázně B

10

5 1 4 27: 30

17

9.

Halže A

10

4 3 3 43: 36

15

10.

Kladruby

10

3 1 6 32: 43

11

11.

Z. Chodov

10

3 0 7 20: 35

9

12.

Stráž B

10

2 1 7 19: 51

8

13.

Částkov B

10

1 1 8 18: 37

4

(-11)

14.

Trpísty

10

1 1 8 12: 56

4

(-14)

PK

1

(Prav)

( 1)
( 0)

1

( -8)
( -3)

1

( -5)

Ing. Tomáš Kasl
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Informace oddílu volejbalu: ženy, muži
Volejbalový tým žen TJ Sokol Kladruby B úspěšně zakončil
první půli sezony Krajského přeboru druhé třídy. Se ztrátou
pouhých dvou bodů na týmy VK Tachov a TJ Rozvoj Plzeň se
naše družstvo umístilo na třetím místě s 21 body. V následující
jarní části se budeme snažit obhájit prvenství v této soutěži.
Dne 11.10. byla zahájena soutěž Krajského přeboru první třídy,
kde naše město zastupuje jak tým mužů, tak i tým žen. Skoro
každou sobotu je v tělocvičně ZŠ Kladruby k vidění dvojutkání
mezi domácími a hostujícími celky.
Tímto Vás srdečně zveme na zápasy kladrubských volejbalistů a
volejbalistek a těšíme se na hojnou účast a podporu ze strany fanoušků.
Aneta Škorvánková

Volejbal - juniorky
Dne 19.10.2014 se v tělocvičně ZŠ Kladruby konal volejbalový turnaj krajského
přeboru juniorek za účasti družstev Kladruby, Domažlice, Plzeň Lokomotiva , Rapid
Plzeň a VK Rokycany. Naše juniorky se umístily na krásném čtvrtém místě.

Miroslava Škorvánková
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Víte, že …
… v rámci realizace Krajského projektu
prevence kriminality 2014 "Plzeňský kraj Obezřetnost se vyplácí" vydala organizace
Člověk v tísni, o.p.s. příručku Obezřetnost se
vyplácí, která se snaží upozornit na riziková
jednání a situace, do kterých se může dostat
kdokoli z nás. Více informací o projektu i o
brožuře
naleznete
zde:
http://www.clovekvtisni.cz/cs/clanky/obezret
nost-se-vyplaci?src=131
… při úspěšném zábavném odpoledni pro
seniory byly lektory projektu „Informovaný
senior“ rozdávány alarmy a reflexní náramky.
Senioři, kteří tyto dárky neobdrželi, si je
mohou vyzvednou na Městském úřadu
v Kladrubech.
… pamětního pietního pochodu Mobilisace 1938 dne 27.9.2014 se zúčastnilo cca
200 lidí.
… ustavující zasedání Zastupitelstva města Kladruby se bude konat ve středu
5. listopadu 2014 od 18.oo hodin v kulturním domě v Kladrubech.
… na MěÚ v Kladrubech je stále v prodeji kladrubský kalendář na rok 2015 za
cenu 80,- Kč.
… v rámci Evropského hudebního festivalu Europa musicale MUSICA SACRA
2014 vystoupí v klášteře v Kladrubech dne 11.11.2014 od 17.00 hodin Dívčí
akademický sbor & Plzeňský akademický sbor Plzeň. V programu zazní dílo
A.Vivaldiho Gloria & duchovní hudba italského baroka.
… Kladrubští hasiči pořádají dne 8. listopadu 2014 od 8.00 hodin sběr železa.
Železný šrot umístěte před své domy v sobotu nejpozději do 8.00 hodin. Sběr bude
probíhat i v okolních obcích.
… od 3. listopadu 2014 bude v DPS opět otevřeno kadeřnictví. Objednávky na
telefonu 732 641 910.
…i v podzimních měsících je stále otevřena Kompostárna Kladruby, a to v rámci
provozní doby skládky komunálního odpadu (7.00 – 15.30 hodin) nebo po dohodě
s odpovědným pracovníkem MěÚ Kladruby. Ukládání odpadu je bezplatné. Listí a
trávu je rovněž možné ukládat do kontejnerů umístěných v Okružní a Zahradní ulici.
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Placená inzerce :
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Město Kladruby, jakožto vydavatel Zpravodaje,
si vyhrazuje právo odmítnout, a to bez udání důvodu,
zaslané příspěvky.
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