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SLOVO ÚVODEM
Vážení spoluobčané,
poslední Zpravodaj v roce bývá vydáván v čase vánočním a nejinak je tomu i letos,
v roce 2014.
Vánoce – svátky klidu, míru a pohody považují za nejkrásnější především děti. Hlavně
kvůli dárkům, protože i těm nejzlobivějším Ježíšek zpravidla něco nadělí. Ale také
zimní prázdniny, které se letos díky pozici státních svátků v kalendáři notně protáhnou,
nejsou k zahození. Ty letošní zimní prázdniny se nám díky venkovním teplotám ale
tváří spíše jako jarní. Jako starostka města bych měla být ráda, ušetříme třeba za zimní
údržbu, ale přírodě asi takovéto teplotní zvláštnosti a šoky moc nesvědčí.
Zastupitelstvo města Kladruby, které se již sešlo v novém složení dvakrát (když
nepočítám to ustavující), se na svém posledním zasedání zabývalo rozpočtem města pro
rok 2015 a s tím souvisejícím plánem rozvoje města.
V příštím roce jsou investice již předem dány tím, že jsme obdrželi dotace na
vybudování silnice na Pozorce a vybudování komunikace v nové bytové zóně
Kladruby-západ. Obě tyto akce je třeba předfinancovat a pak teprve čekat na peníze
z Evropské unie, což je pro rozpočet značně omezující. Dalším nutným výdajem bude
vytvoření expozice v muzeu, kterou budeme hradit z vlastních zdrojů. Stavební část
muzea již byla ukončena a nyní očekáváme proplacení peněz ve výši asi 11 mil. Kč.
Tato fáze očekávání peněz, kdy úředníci zkoumají veškeré dokumenty k dílu,
účetnictví, výběrová řízení atd., je velkou zkouškou nervů.
Na další nápady na to, co v Kladrubech a přilehlých obcích postavit či opravit, již
příliš prostoru nezůstalo. Zastupitelstvo zvolilo pro příští rok spíše úsporný režim a
přípravu dalších investičních akcí. Z těch nutných, havarijních, které nesnesou odkladu,
je třeba zmínit pouze opravu střechy a fasády na budově staré školy. Hrozí zde totiž, že
krov bude napaden dřevokaznými škůdci, a je třeba zabránit jejich dalšímu šíření a o
stavu fasády a nutnosti ji opravit si udělá obrázek každý, kdo jde okolo školy. I
s ohledem na velikost budovy se také jedná o náročné akce.
Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné prožité Vánoc. Užijte si sváteční pohody
s těmi, co máte rádi.
Do nového roku Vám přeji hodně štěstí, úspěchů, zdaru a hlavně zdraví.
Vaše Svatava Štěrbová
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám do nového roku 2015 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 12.11. 2014 do 11.12. 2014 :
Rada města v z a l a










na

Příspěvek na dopravní obslužnost pro rok 2015 Plzeňskému kraji ve výši
94.320,-Kč.
Nabídku SPÚ k pronájmu pozemků
- p.p.č. 1641 k.ú. Brod u Stříbra
- p.p.č. 748/3 v k.ú. Vrbice u Stříbra
- p.p.č. 748/6 v k.ú. Vrbice u Stříbra
- p.p.č. 1425/42 v k.ú. Láz u Kladrub
- p.p.č. 1425/40, 41, v k.ú. Láz u Kladrub
- p.p.č. 2017/30,32 v k.ú. Láz u Kladrub
s tím, že město o pronájem pozemků nemá zájem.
Změny jízdních řádů s platností od 14.12.2014.
Žádost Ing. Michaely Rybové, Brod u Stříbra 64 o dokončení – prodloužení
chodníku do spodní části obce z důvodu docházky dětí k autobusové zastávce
s tím, že bude zajištěn projekt a následně cena díla a dle finanční náročnosti
bude buď akce zhotovena v roce 2015, nebo dána do rozpočtu na další období.
Žádost Ing. Michaely Rybové, Brod u Stříbra 64 o instalaci zrcadla
v nepřehledné zatáčce – při vyjíždění a zajíždění u jejich RD s tím, že k
instalaci zrcadla je nutné stanovisko SÚS a Policie ČR a projekt k umístění
zrcadla. Neboť se jedná o dopravní opatření na základě žádosti a týkající se
pouze jediné nemovitosti čp. 64, rada města požaduje, aby vlastník nemovitosti
čp. 64 zajistil výše uvedené náležitosti. Po jejich předložení město instaluje
na vlastní náklady zrcadlo.
Oznámení o nevyklizení bytu neplatiče v domě čp. 36 v Kladrubech.

Rada města projednala a




vědomí :

schválila :

Seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství
v matričním obvodu města Kladruby – Mgr. Svatava Štěrbová, Jan Pospíchal,
Helena Kunešová, Mgr. Vladimír Šmahel, Martin Tůma.
Platový výměr ředitelky MŠ Kladruby p. Aleny Medové.
Platový výměr ředitelky ZŠ Kladruby Mgr. Ivety Černé.
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Vyplacení odměny bývalému místostarostovi p. Jaroslavu Pospíšilovi při
skončení funkčního období, a to jednorázově společně s výplatou za měsíc
listopad.
Směrnici města Kladruby č. 1/2014 o Inventarizaci majetku a závazků.
Směrnici Kladrubských lesů, s.r.o. č. 2/N o inventarizaci majetku a
inventarizaci zásob v prodejně.
Výpověď nájemného z bytu – p. xxxxxxxx, Kladruby, náměstí Republiky čp.
36 z důvodu neplacení nájemného.
Výroční zprávu Základní školy v Kladrubech za školní rok 2013/2014.
Vyřazení nepotřebného materiálu z kabinetu ZŠ Kladruby v celkové výši
7.140,- Kč.
Vyřazení nepotřebného materiálu z MŠ Kladruby v celkové výši 68.744,- Kč.
Odměny členům SDH Kladruby za rok 2014 v navržené výši.
Kupní smlouvu uzavřenou mezi Sdružením měst a obcí PK a městem Kladruby
na kontejner pro objemný odpad za cenu 19.699,- Kč (10% příspěvek).
Objednání vypracování prováděcí projektové dokumentace na veřejné
osvětlení v lokalitě Kladruby západ – I. etapa – cena 18.600,-Kč + DPH
(celkem s DPH 22.506,-Kč), termín zpracování 31.1.2015, projektant p.
Miroslav Bureš.
Zařazení žádosti p. Aleny Fuksové, Plzeň do seznamu žadatelů o umístění do
DPS v Kladrubech.
Zařazení žádosti p. Miluše Rubášové, Plzeň do seznamu žadatelů o umístění
do DPS v Kladrubech.
Cenovou nabídku p. Jaroslava Zabloudila, Stříbro na zhotovení projektové
dokumentace na odvodnění komunikací v Milevě - PD po slevě 25650,- +
nutný pasport stávající části stoky za cenu 3500,-Kč + povolení vč. vypouštění
za cenu 3000 Kč. Město nad rámec této nabídky bude hradit správní poplatky.
Nákup měřičů na odběr tepla do bytů a nebytových prostor města – typ ITN
data III za cenu 1 ks 380,- Kč vč. DPH a montáže od firmy Techem, spol. s r.o.
Složení komisí rady města Kladruby.
Termíny svateb pro rok 2015.
Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy na pronájem části pozemku
p.p.č. 185/65 v k.ú. Kladruby u Stříbra dohodou ke dni 31.12.2014, dosavadní
nájemce Pavel a Hana Hermanovi, Kladruby, Hřbitovní 299 a uzavření nové
pachtovní smlouvy o pachtu pozemku části p.p.č. 185/65 v k.ú. Kladruby u
Stříbra s novým uživatelem p. Hana Čikošová, Milevská 266, Kladruby.
Ukončení platnosti pozemkové nájemní smlouvy na pronájem části pozemku
p.p.č. 185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra dohodou ke dni 31.12.2014, dosavadní
nájemce Hana Čikošová, Kladruby, Milevská 266 a uzavření nové pachtovní
smlouvy o pachtu pozemku části p.p.č. 185/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra
s novým uživatelem p. Kateřina Lechnýřová, Milevská 266, Kladruby.
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Prodloužení platnosti pozemkové nájemní smlouvy o pronájmu části p.p.č.
1579/8 v k.ú. Brod u Stříbra p. Bohdaně Tarantíkové, Vejprnice, za stejných
podmínek, prodloužení do 31.12.2017 (pozemek je používán jako přístup
k nemovitosti p. Tarantíkové, odprodej pozemku by bylo nutné řešit zároveň i
s vlastníkem sousedního pozemku 1579/7, neboť část i tohoto pozemku je
využívána pro příjezd k nemovitosti ve vl. p. Tarantíkové).
Prodloužení platnosti pozemkových nájemních smluv za účelem provozování
zemědělské činnosti, prodloužení do 31.12.2015, zvýšení ceny na 1500,-Kč/1
ha/ 1 rok s platností od 1.1.2015 :
- David Blažek, Láz 2 - p.p.č. 956/3 a 956/4 k.ú. Láz , celková výměra
9883 m2
- Jan Jevčák, Únehle 73 - p.p.č. 1276/1 k.ú. Milevo, výměra 5495 m2
- Jaroslav Pospíšil, Kladruby, Zadní 170 – p.p.č. 1962 k.ú. Kladruby ,
výměra 17.886 m2
Prodloužení platnosti všech níže uvedených nájemních smluv za stejných
podmínek, prodloužení platnosti do 31.12.2017 :
- Vladislav Deneter, Kladruby – přístup k nemovitosti, část p.p.č.137/1
Kladruby, výměra 30 m2, nájemné 30,-Kč/1 rok
- Josef Jamriška, Kladruby – zahrádka část p.p.č. 202/36 Kladruby, výměra
400 m2, nájemné 200,-Kč/ 1 rok
- Pavel Pauch, Kladruby, - zahrádka část p.p.č. 202/19 Kladruby, výměra
300 m2, nájemné 150,-Kč/1 rok
- František a Vlastimila Semorádovi, Pozorka – pod kolnou část st.p.č. 52/1
Pozorka, výměra 60 m2, nájemné 60,-Kč/1 rok
- Zdeněk Kastl, Stříbro - louka – část p.p.č. 1650/2 Kladruby, výměra 1000
m2, nájemné 200,-Kč
- Jana Šrámková, Kladruby, Sadová 289 – u bytového domu část p.č.
185/38 Kladruby, nájemné 450,-Kč/ 1 rok
- Petříková Mária, Kladruby, Sadová 289 – u bytového domu část p.č.
185/38 Kladruby, nájemné 450/1 rok
- Helena Kokrmentová, Kladruby, Sadová 288 – u bytového domu část p.č.
185/98 Kladruby, nájemné 348,-Kč
- Andrej Diky, Kladruby, Sadová 288 – u bytového domu část p.č. 185/98
Kladruby, nájemné 348,-Kč
- Milan Walter, Kladruby, Stříbrská 331 - zahrádka část p.p.č. 185/1
Kladruby, výměra 150 m2, nájemné 75,-Kč
- Antonie Lišková, Kladruby, Zadní 355 – zahrádka část p.p.č. 202/3
Kladruby, výměra 400 m2, nájemné 200,-Kč/1 rok
- Jiří Šámal, Kladruby, Zadní 402 – zahrádka část p.č. 202/15 Kladruby,
výměra 300 m2, nájemné 150,-Kč/1 rok
- Zdeněk Liška, Kladruby, Okružní – zahrádka část p.p.č. 202/15 Kladruby,
výměra 230 m2, nájemné 115,-Kč/1 rok
Prodloužení nájemních smluv na NP :
- Krejčová Eva, nájemné 5.400,- Kč/rok
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- Kladrubské lesy s.r.o. – kanceláře, nájemné 63.000,- Kč/rok
- Kladrubské lesy s.r.o. – pilnice, nájemné 169.697,- Kč/rok
Snížení nájemného v bytě v čp. 209 v Kladrubech – nájemce p. Vlasta
Šteinová z důvodu vlhkosti a plísně v bytě, a to 15% na období od 1.12.2014
do odstranění závad.
Nákup 3 ks lůžek do ubytovny města dle předložené nabídky (1.499.- Kč vč.
DPH).
Odměny ředitelce ZŠ Kladruby v navržené výši.
Vyřazení nepotřebného materiálu z kabinetů ZŠ Kladruby.

Rada města


nemá

námitek :

K vydání povolení ke vstupu na pozemky pro Povodí Vltavy s.p. závod
Berounka, Plzeň p.č. 524/3, 584, 591, 589, 585/2 v k.ú. Brod u Stříbra –
z důvodu opravy stavby jezového tělesa, předpokládaný termín prací 01/2015
– 12/2016 s tím, že před zahájením prací bude společně se zástupcem města
Kladruby provedena fotodokumentace dotčených pozemků, po ukončení prací
budou pozemky uvedeny do původního stavu. Pro příjezd nebudou používány
jiné lesní cesty než je tímto dohodnuto.

Rada města d o p o r u č i l a :







ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2014.
ZM schválit smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a společností
Stamoza, s.r.o. Cheb na akci – „Kladruby, Husova ul., Pozorka – kanalizační
přípojky pro RD“ za cenu 641.285,34 Kč.
ZM schválit Územní plán města Kladruby – změna č. 2 – Dokumentace pro
veřejné projednání.
ZM schválit Podání žádostí Státnímu pozemkovému úřadu :
a) o bezúplatný převod podle zák. č. 569/1991 Sb., - p.p.č. 2213/2 v k.ú.
Kladruby u Stříbra
b) o bezúplatný převod pozemku podle § 7 odst. 1
- p.p.č. 969/6 v k.ú. Láz u Kladrub
- p.p.č. 969/7 v k.ú. Láz u Kladrub
- p.p.č. 126/4 v k.ú. Láz u Kladrub
- p.p.č. 241/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub
- p.p.č. 1993/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra
ZM schválit uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem
Kladruby a ČEZ Distribuce a.s. k zajištění práv oprávněného související se
stavbou zařízení distribuční elektrizační soustavy kabelového vedení NN na
pozemcích lokality Kladruby, SO Západ, 1.et., kNN.
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Rada města n e d o p o r u č i l a :


ZM řešit žádost p. Miroslava Ježiora, Zruč – Senec o prodej pozemků ve
vlastnictví města Kladruby – p.p.č. 301/1, 321/4, 321/19, 301/2, 333/1, 335/3
v k.ú. Vrbice u Stříbra s tím, že v současné době je v platnosti smlouva o
zemědělském pachtu. Případné změny ve vlastnictví pozemků ponechat až na
případné pozemkové úpravy v k.ú. Vrbice u Stříbra.

Zasedání zastupitelstva města dne 5.11., 12.11. a 11.12.2014 :
Zastupitelstvo města







Informaci o výsledcích voleb do zastupitelstva města Kladruby zpracovaných
registračním úřadem.
Vzdání se mandátu členů zastupitelstva města – p. Emil Janča a Ing. Martin
Čechura a postupující členy ZM p. Jiří Kurš a p. Eduard Kvasnička.
Že zvolení členové zastupitelstva města složili na ustavujícím zasedání
zákonem předepsaný slib.
Směrnici č. 1/2014 k inventarizaci majetku a závazků a složení ústřední a dílčí
inventarizační komise.
Že v řízení o Kladruby, Územní plán obce – Změna č. 2 nebyly uplatněny
žádné námitky, a tak, jak je uvedeno v Odůvodnění návrhu tohoto územního
plánu, není vydáváno rozhodnutí o námitkách.
Zápis ze zasedání finančního výboru města Kladruby ze dne 19.11.2014.

Zastupitelstvo města









vzalo na vědomí :

projednalo a s c h v á l i l o

:

Volební řád ustavujícího zasedání zastupitelstva města.
Jednací řád Zastupitelstva města Kladruby.
Zřízení Finančního výboru ve složení : Ing. Ivana Strachotová – předsedkyně,
Eduard Kvasnička, Vojtěch Horák st. – členové.
Zřízení Kontrolního výboru ve složení : Josef Větrovec – předseda, Ing.
Vladimír Junek, Ing. Tomáš Kasl – členové.
Odměňování členů Zastupitelstva města Kladruby a neuvolněného
místostarosty města dle nařízení Vlády ČR č. 37/2003 Sb. v platném znění.
Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2014.
Zřízení příspěvkové organizace města Kladruby – Regionální muzeum
Kladrubska.
Pronájem Regionálního muzea příspěvkové organizaci Regionální muzeum
Kladrubska za nájemné 10.000,- Kč měsíčně vč. DPH.
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Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a společností Stamoza, s.r.o.
Cheb na akci – „Kladruby, Husova ul., Pozorka – kanalizační přípojky pro
RD“ za cenu 641.285,34 Kč bez DPH, termín ukončení díla do 28.2.2015.
Informaci o provedení zápisu z ustavujícího zasedání ZM ze dne 12.11.2014.
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení.
Plán rozvoje města Kladruby na rok 2015.
Rozpočet města Kladruby na rok 2015.
Rozpočtové opatření města Kladruby č. 3/2014.
Rozpočtový výhled města Kladruby.
Podání žádostí Státnímu pozemkovému úřadu:
a) o bezúplatný převod podle zák. č. 569/1991 Sb., - p.p.č. 2213/2 v k.ú.
Kladruby u Stříbra
b) o bezúplatný převod pozemku podle § 7 odst. 1
- p.p.č. 969/6 v k.ú. Láz u Kladrub
- p.p.č. 969/7 v k.ú. Láz u Kladrub
- p.p.č. 126/4 v k.ú. Láz u Kladrub
- p.p.č. 241/1 v k.ú. Pozorka u Kladrub
- p.p.č. 1993/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra.
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene mezi městem Kladruby a ČEZ
Distribuce a.s. k zajištění práv oprávněného související se stavbou zařízení
distribuční elektrizační soustavy kabelového vedení NN na pozemcích lokality
Kladruby, SO Západ, 1.et., kNN.
Směrnici pro tvorbu a použití Sociálního fondu města Kladruby.
Závodní stravování zaměstnanců města Kladruby v roce 2015.
Plán činnosti a kontrol finančního výboru města Kladruby na rok 2015.
Plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2015.

Zastupitelstvo města n e s c h v á l i l o :
 Řešit žádost p. Miroslava Ježiora, Zruč – Senec o prodej pozemků ve
vlastnictví města Kladruby – p.p.č. 301/1, 321/4, 321/19, 301/2, 333/1, 335/3
v k.ú. Vrbice, s tím, že v současné době je v platnosti smlouva o zemědělském
pachtu. Případné změny ve vlastnictví pozemků ponechat až na případné
pozemkové úpravy v k.ú. Vrbice u Stříbra.
Zastupitelstvo města v y d a l o :
 Kladruby, Územní plán obce – Změna č. 2 po ověření, že návrh územního
plánu není v rozporu s Politikou územního rozvoje 2008 ČR, se Zásadami
územního rozvoje Plzeňského kraje, se stanovisky dotčených orgánů a
stanoviskem odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, v
souladu s ustanovením § 54 odst. 2, zák. č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
§ 171, § 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů, formou opatření obecné povahy.
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Zastupitelstvo města


Podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích starostu,
místostarostu a členy rady města následovně :
starostka
Mgr. Svatava Štěrbová
místostarosta
Jan Pospíchal
členové rady města
Mgr. Vladimír Šmahel, Helena Kunešová,
Martin Tůma

Zastupitelstvo města


ustanovilo :

Podle § 84, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích dlouhodobé
uvolnění těchto členů zastupitelstva města :
starostka města
Mgr. Svatava Štěrbová

Zastupitelstvo města


zvolilo :

uložilo :

Starostce města Mgr. Svatavě Štěrbové :
1/ zajistit zveřejnění:
a) Oznámení o vydání Kladruby, Územní plán obce – Změna č. 2
opatřením obecné povahy po dobu 15 dnů v souladu s ustanovením §
172 odst. 1 správního řádu,
b) Kladruby, Územní plán obce – Změna č. 2 způsobem umožňujícím
dálkový přístup
2/ do 15 dnů po nabytí účinnosti Kladruby, Územní plán obce – Změna č. 2
předat pořizovateli, tj. Městskému úřadu Stříbro, odboru výstavby a
územního plánování:
a)
usnesení Zastupitelstva města Kladruby o vydání Kladruby, Územní
plán obce - Změna č.2
b)
oznámení o vydání opatření obecné povahy s vyznačením termínu jeho
zveřejnění
c)
dokumentaci Kladruby, Územní plán obce – Změna č. 2, podepsanou
starostkou a místostarostou, k vyznačení jeho účinnosti ve smyslu
ustanovení § 14 odst. 1 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu
evidence územně plánovací činnosti.
Irena Löriková
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Jednání starostky města :
22.10.
22.10.
24.10.
4.11.
5.11.
6.11.
10.11.
12.11.
12.11.
12.11.
13.11.
18.11.
18.11.
19.11.
19.11.
20.11.
25.11.
26.11.
26.11.
9.12.
10.12.
10.12.
11.12.
11.12.
11.12.

-

jednání s firmou Stamoza
schůzka s nájemníky domu čp. 36 v Kladrubech
kolaudace stavby (plynofikace sušárny - silo Kladruby)
jednání na Krajském úřadu, odboru ŽP
ustavující zasedání zastupitelstva města
jednání se St. intervenčním fondem
jednání v Okr. muzeu v Tachově
jednání ohledně pronájmu prostor na poradenskou činnost v oblasti farmacie
zasedání rady města
zasedání zastupitelstva města
jednání s SPÚ – pozemkové úpravy Tuněchody
jednání v Okr. muzeu v Tachově
jednání v klášteře Kladruby
kontrolní den stavby – kanalizace Pozorka
jednání se zástupcem firmy Ekodepon Černošín
jednání s učitelkou ZUŠ
jednání se zástupci ROP
jednání se zástupcem MAS Český Západ ohledně regionálního muzea
zasedání rady města
zasedání rady cestovního ruchu Tachovska
jednání se starostou města Stříbra
účast na koncertu dětí ZŠ v Německu
zasedání Sdružení obcí Černošín – skládka
zasedání rady města
zasedání zastupitelstva města
Irena Lőriková

Termíny svateb v roce 2015
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

10.
21.
21.
18.
30.
6., 20.
11., 25.
8., 22.
19.
17.
14.
12.

Hana Floriánová
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Rozpočet města Kladruby
Příjmová část rozpočtu r. 2015
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
Stanování
1039 2131
Nájem pozemky Kladr.lesy
1039 2132
Pronájem PILNICE
1039 2132
Pronájem KANCELÁŘÍ LESY
3111 2132
Nájemné MŠ
3113 2132
Nájemné ZŠ
3435 2132
Nájemné Muzeum
2115 2111
Za vykoupenou fotovol en.
3314 2111
Knihovna - členské přísp.
3319 2111
Příjmy z našich kul.akcí
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rok 2015
3 300 000
200 000
450 000
0
3 600 000
1 300 000
7 000 000
0
4 700 000
2 000
28 000
40 000
0
1 000
150 000
35 000
1 300 000
0
72 000
520 100
300 000
0
150 000
0
5 000
247 665
169 690
63 000
128 700
297 300
10 000
300 000
1 000
32 000

3319 2111
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
3639 2119
3722 2132
4351 2111
4351 2132
4351 2111 org.4317
6171 2111
6171 2111
6171 2212
6171 2111 21
6171 2329
6171 3111
3636 3113
6171 3113
231 14 6310 2141
231 10 6310 2141
236 20 6310 2141
6409 2322

Org.3319 Kladrubské léto
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
Věcná břemena Fotovoltaika
Za vytříděný odpad
Nájemné DPS
Služby DPS
Výkon pečovatelské služby
Příjmy správa
prodej propag. materiálů
Přijaté sankční platby
Za reklamu
Nahodilé příjmy
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z prodeje DHM
Příjmy z prodeje HIM – plynofik.
Příjmy z úroků BÚ KB
Příjmy z úroků BÚ GE MB
Příjmy z úroků SF
Pojistné náhrady

Financování:
231 14 8124
231 10 8115

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

95 000
35 000
20 000
800 000
700 000
1 200 000
1 300 000
200 000
570 000
2 000
280 000
60 000
2 000
247 000
90 000
580 000
730 000
20 000
15 000
15 000
0
7 000
5 000
100 000
0
0
0
10 000
50
0
31 485 505
- 1 000 080
13 535 397

Rozpočet je navržen jako schodkový.
Schodek bude uhrazen z úspor z minulých let ve výši 13 535 397,- Kč.
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Výdajová část rozpočtu r. 2015
§
název
2212 Komunikace
2219 Doprava a pozemní komunikace
2310 Pitná voda
2321 Kanalizace a odpad.voda
3111 Mateřská škola
rek. MŠ
3113 Základní škola
rek. ZŠ
3314 Knihovny
3315 Muzeum
3319 SPOZ
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:

rok 2015
1 335 000
6 794 320
325 000
300 000
992 670
300 000
2 887 172
2 740 000
125 250
4 795 700
25 000
53 720
3 169 000
1 590 000
575 000
65 000
5 524 000
2 152 300
620 000
60 000
260 000
1 055 500
185 000
1 396 000
5 045 190
150 000
1 500 000
44 020 822

Rozpočet je schodkový.
Schodek bude uhrazen z úspor minulých let ve výši 13.535.397,- Kč
Miroslava Škorvánková
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Plán rozvoje města Kladruby na rok 2015
Plán

Akce

Láz
Údržba VO

200 000,-

Prodloužení kanalizace - p. Špringl - p. Blažek

70 000,-

Ozelenění

60 000,-

Celkem Láz

330 000,Vrbice

Údržba VO

15 000,-

Oprava střechy kapličky

90 000,-

Rekonstrukce odvodnění komunikace ke kravínu

60 000,-

Desinfekce studny a rozbor vody

5 000,-

Celkem Vrbice

170 000,Brod

Údržba VO

15 000,-

Provoz vodárny

90 000,-

Oprava zdi v sále u pódia v pohostinství

50 000,-

Oprava a údržba komunikací

10 000,-

Celkem Brod

165 000,Tuněchody

Údržba VO

5 000,-

Altán

150 000,-

Provoz vodárny

70 000,-

Opravy a údržba komunikací

5 000,-

Desinfekce studní a rozbor vody

5 000,-

Celkem Tuněchody

235 000,-
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Milevo
Odvodnění komunikace

200 000,-

Desinfekce studní a rozbor vody

10 000,-

Celkem Milevo

210 000,Kladruby

Vodní hospodářství
Desinfekce studní a rozbor vody

50 000,-

Celkem vodní hospodářství

50 000,-

Opravy a údržba VO
Oprava a údržba VO

50 000,-

Celkem VO

50 000,-

ZŠ
Fasáda budovy I. stupně

1 000 000,-

Výměna vstupních dveří budovy I. stupně
Rekonstrukce střechy stará budova a jídelna
Výměna oken na chodbách

60 000,1 500 000,80 000,-

Škola celkem

2 640 000,-

MŠ
Oprava balkonů

300 000,-

Celkem MŠ

300 000,-

SDH
Opravy a údržba

15 000,-

DDHM

40 000,-

Služby (Servis, STK)

25 000,-

Celkem SDH

80 000,-
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Údržba bytového hosp.
Údržba a opravy bytového fondu

200 000,-

Kanalizační přípojka k čp. 209

50 000,-

Zateplení půdních bytů v čp. 356

300 000,-

Odvodnění čp. 209

25 000,-

Přístřešek na dřevo

100 000,-

Odděl. vytápění domů čp. 355-356

600 000,-

Síťování Kladruby - Západ

5 000 000,-

Celkem UBH

6 275 000,-

Komunikace
Pozorka

1 000 000,-

Celkem komunikace

1 000 000,-

Veřejná zeleň
Ostatní zeleň a údržba

200 000,-

Celkem VZ

200 000,-

Místní hospodářství NP
Ostatní údržba a opravy NP

200 000,-

Celkem místní hosp. NP

200 000,-

DPS
Opravy a údržba

45 000,-

Nátěr zábradlí

60 000,-

Rekonstrukce zvonkového systému

60 000,-

Celkem DPS

165 000,-
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Pohřebnictví
Oprava hřbitovní zdi

50 000,-

Oprava hrobů

15 000,-

Pohřebnictví celkem

65 000,-

Technické služby
Nákup křovinořezů a sekaček

50 000,-

Nákup drobné techniky

30 000,-

Opravy a údržba strojů
Technické služby celkem

50 000,130 000,-

Celkem

12 265 000,Jan Pospíchal, místostarosta

Informace městského úřadu
Od ledna 2015 je pro veřejnost připravena
nová služba – konzultační lékárenská
činnost
s rozšířenými
službami.
V prostorách domu s pečovatelskou službou
(bývalá prodejna) Vám bude 2x týdně (úterý
a čtvrtek od 13-14 hodin) k dispozici Mgr.
Jaroslava Laššáková z lékárny Melissa.
Obracet se na ni můžete se všemi problémy
či dotazy, které se týkají Vašich léčiv nebo
zdravotnických pomůcek. Bude zajištěn i
jejich dovoz. Služba je určena pro všechny obyvatele našeho města i blízkého okolí.
Bližší informace Vám budou ochotně sděleny na tel. 374 623 185 nebo 603 535 605
v době od 7.30 do 17.00 hodin.
Již 6. ledna 2015 můžete poprvé tuto službu vyzkoušet a přijít se třeba jen podívat.
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TERMÍNY svozů směsného komunálního odpadu
v Kladrubech a spádových obcí Láz, Vrbice, Milevo, Brod,
Tuněchody
– rok 2015 den výsypu STŘEDA

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

svoz 1x
měsíčně
poslední
středa v
měsíci

svoz 1x týdně

svoz 1x za 14
dnů sudý
týden

LEDEN

7.,14.,21.,28.

7.,21.

7.,14.,21.,28.

28.

ÚNOR

4.,11.,18.,25.

4.,18.

4.,11.,18.,25.

25.

BŘEZEN

4.,11.,18.,25.

4.,18.

4.,11.,18.,25.

25.

DUBEN

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

1.,15.,29.

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

29.

KVĚTEN

6.,13.,20.,27.

13.,27.

13.,27.

27.

ČERVEN

3.,10.,17.,24.

10.,24.

10.,24.

24.

1.,8.,15.,22.,39.

8.,22.

8.,22.

29.

5.,12.,19.,26.

5.,19.

5.,19.

26.

ZÁŘÍ

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

2.,16.,30.

2.,16.,30.

30.

ŘÍJEN

7.,14.,21.,28.

14.,28.

7.,14.,21.,28.

28.

LISTOPAD

4.,11.,18.,25.

11.,25.

4.,11.,18.,25.

25.

PROSINEC

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

9.,23.

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

30.

Měsíc

ČERVENEC
SRPEN

EKO-SEPAR, s.r.o. Nýřany
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Nový autobusový spoj
Stříbro – Kladruby – Heřmanova Huť – Kotovice – Stod
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Ocenění bezpříspěvkových dárců krve
Český červený kříž v Tachově uspořádal ve čtvrtek 27. listopadu 2014 slavnostní
oceňování bezpříspěvkových dárců krve oblasti Tachov a Stříbro.
Za město Kladruby se oceňování zúčastnila i starostka města p. Mgr. Svatava
Štěrbová, která rovněž oceňovaným předala malé dárky. Z našeho regionu byli
oceněni tito dárci :

Zlatá medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Udělena za 40 odběrů
Kamil PAJER, Kladruby
Milan KELLER, Kladruby

Stříbrná medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Udělena za 20 odběrů
Petr ŠTĚPÁNEK, Kladruby
Taťána BARFUSOVÁ, Kladruby
Martina ZÁBRANOVÁ, Kladruby

Bronzová medaile Prof. MUDr. Jana Janského
Udělena za 10 odběrů
Kateřina VESELÁ, Milevo
Radek KREJČÍ, Láz

Město Kladruby děkuje všem dárcům za jejich obětavou činnost.
Irena Löriková
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Mateřská

škola

Seminář – možnosti výtvarných a pracovních aktivit předškolních dětí
20.11.2014 odpoledne od 16.00 proběhl v naší MŠ seminář o možnostech výtvarných a
pracovních aktivit předškolních dětí .Vedla jej bývalá učitelka paní Jana Klepsová.
Ta již v období své aktivní pracovní činnosti podobná kreativní setkávání
uskutečňovala. My učitelky jsme se opět rády po čase nechaly inspirovat jejími
nápady na vánoční a jiné dekorace s efektním využitím přírodních i odpadových
materiálů , které byly jednoduše zakomponovány do zajímavých celků. Od věci nebyly
pro mnohé služebně mladší kolegyně ani informace o výtvarných technikách v
předškolním vzdělávání dětí, jakož i o správném používání barev a dalšího výtvarného
materiálu . Celý seminář ocenily učitelky jak z blízkého Stříbra a Kostelce , tak i ze
vzdálenějšího Tachova či Úněšova . A po načerpání cenných rad jsme všechny
požádaly paní Janu Klepsovou o příslib k uspořádání další návštěvy u nás - třeba před
Velikonocemi .
Alena Medová
Návštěva ve škole
V listopadu byli naši
předškoláci na návštěvě
ve škole. V 1. třídě si
prohlédli
zařízení,
posadili se do lavic a
měli možnost poznat, co
se jejich starší kamarádi
za tři měsíce už naučili.
Prvňáčci pro ně vyrobili
záložky
do
knihy,
společně si zazpívali a
doufáme,
že
sladké
pohoštění holčičkám i
klukům
chutnalo.
Budoucí školáčci si
prohlédli také školní jídelnu a tělocvičnu. Všem se velmi líbila výzdoba chodeb, nejvíce
africké safari s pštrosem, žirafou a dalšími exotickými zvířaty. Za necelý rok se s taškou
na zádech budou vídat každý den!
Zuzana Křížová
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Tvořivá dílnička u Sluníček
Stalo se již tradicí, že každý podzim se v naší třídě Sluníček scházíme s rodiči a dětmi a
společně tvoříme. Letos si maminky, babičky nebo tety mohly procvičit svou šikovnost
při výrobě podzimních lampiček. Naše Sluníčka návštěvě připravila jablíčkový kompot,
maminky upekly jablkové mňamky a u čaje nebo kávy se mohl každý pracant
občerstvit. Při stříhání, lepení a sestavování lampiónů bylo veselo, všechny výrobky se
povedly a děti si je mohly pyšně nést v Martinském lampiónovém průvodu.
Zuzana Křížová
Divadlo v MŠ
Jedno říjnové dopoledne nám přijelo zpestřit „Divadélko KOS“. Paní Vlasta Dlouhá
s panem Zdeňkem Říhou k nám zavítali až z Českých Budějovic s pohádkou „O
zamilovaném vodníkovi“. Chudák vodník Kvak se slepě zamiloval do té nepravé, která
jeho lásky velmi zneužívala. Naštěstí měl na pomoc naše děti, jež ho spolu s bludičkou
Violkou dokázaly zachránit. Pohádku s dobrým koncem si děti velmi užily a všem se
moc líbila.
Marcela Jandíková
Drakiáda v MŠ
V měsíci
říjnu
jsme,
již
tradičně, pozvali
rodiče s dětmi na
drakiádu.
Shromáždili jsme
se u MŠ a
společně vyrazili
na pole za poštu.
Účast
byla
veliká. Děti i
s rodiči
běhali
s draky po poli.
Neodradilo je ani
to, že bylo všude
bláto. Děti byly
zamazané,
ale
šťastné, že jim draci létají vysoko. Každé dítě si odneslo z drakiády omalovánku,
odznáček dráčka a sladkost.
Ladislava Pauchová
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Návštěva Ponyfarmy
Na začátku listopadu jsme ve třídě Koťat vyráběli lucerničky, učili se písně, vyprávěli si
a vše chystali na svátek
sv. Martina. Protože
Martin přijíždí na bílém
koni, vypravili jsme se
na koně podívat do
kladrubské Ponyfarmy.
Abychom
koním
donesli dobroty, vzali
jsme s sebou jablíčka i
tvrdý chléb. Pan Emil
Kraus
nás
provedl
stájemi, ukázal nám
koně ve venkovních
výbězích, kozí farmu,
králíky i morčata. Viděli
jsme také bělouše, na
kterém Martin přijel na Martinskou slavnost.
Děkujeme panu Krausovi nejen za prohlídku Ponyfarmy, ale také za to, že každého
z naší třídy svezl na poníkovi.
Eva Pomyjová
Rytíř
Svatý Martin, ještě než se stal biskupem, sloužil v římských legiích. Co takový život
obnášel, jsme viděli ve školce na vlastní oči, když k nám přišel na návštěvu rytíř v plné
zbroji.
Rytíř
donesl
dětem
ukázat
různé
zbraně. Děti si
vyzkoušely části
brnění, rukavice,
košile, některé
dokonce
s rytířem
bojovaly. Rytíř
vyprávěl o svém
nelehkém životě
a my jsme se
s dětmi shodli,
že bychom s ním
neměnili.
Eva Pomyjová
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Ekoprogram „Les“
Jedno podzimní dopoledne
zavítala do školky se svým
ekoprogramem paní Petra
Čechurová. Tentokrát si
pro děti připravila téma
„Les“. Děti se na velkých
obrázcích seznámily se
zvířátky,
která
v lese
mohou potkat. S každým
správně určeným zvířátkem
odkryly
kousek
lesa
namalovaný
na
velké
plachtě. Společně si pak
povídaly, co právě v lese objevily, co všechno mohou v lese vidět. Zopakovaly si, jak
se v lese mají chovat. Děti také čekala hra na Lesní detektivy. Zkoumaly různé stopy,
které po sobě v lese zanechala zvířata, a měly poznat, kterým lesním obyvatelům patří.
Také si zkusily smyslovou procházku lesem, kdy hmatem poznávaly kůru, šišku, mech,
dle sluchu poznávaly hlasy ptáků, čichem poznávaly bylinkový čaj a na závěr ochutnaly
oříšky.
Děkujeme Petře Čechurové za krásně připravený program.
Petra Kertysová
Předadventní posezení u Koťat
Adventní čas už klepe na dveře a všichni se na období vánoční moc těší, stejně jako my
ve školce. Ve čtvrtek 27.11.2014 jsme připravili posezení s tvůrčí dílničkou pro rodiče.
Ve třídě Koťat se sešlo na
dvacet rodičů se svými dětmi.
Na stolečcích byly připraveny
vánoční vystřihovánky a také
perníkové těsto s vykrajovátky.
Školkou
zavoněl
pečený
perník, káva, čaj. Rodiče se se
svými
dětmi
v průběhu
odpoledne
u
jednotlivých
činností vystřídali a domů si
všichni odnesli pečené vánoční
perníčky i papírové okenní
vystřihovánky. Advent může
začít.
Petra Kertysová
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Kouzelnice Pepina
Jedno listopadové středeční
dopoledne do mateřské školy
přijela Kouzelnice Pepina.
Děti ze všech tříd se sešly u
Sluníček. Kouzelnice Pepina
do školky vběhla s velkým
kufrem. Nejprve byla celá
zmatená, nevěděla, které brýle
jsou ty pravé, který klobouk jí
bude nejvíc slušet…ale
nakonec ve svém kufru vše
našla a kouzlení mohlo začít.
Kouzlila s bublinami, s
obrázky v knížce, se šátky, s nafukovacími balónky. Děti se výborně bavily, kouzlily
společně s Pepinou. Od té nakonec všechny děti dostaly zvířátko vyrobené z balónku.
Ještě dlouho poté, co kouzelnice Pepina odjela, na ni děti vzpomínaly.
Ladislava Pauchová
Uzavření Mateřské školy Kladruby
Od 22.12.2014 do 2.1.2015 bude Mateřská škola Kladruby uzavřena. Provoz bude ve
všech třídách obnoven opět 5.1.2015 .
Víte,že...
- 3.12.jsme přivítali v MŠ divadlo "ONDŘEJ" s námětem
vánočních zvyků.
- 5.12.navštívil s nadílkou třídu Broučků , Koťat i Sluníček
Mikuláš s andělem , čertem , čerticí a malým čertíkem.
- MŠ Kladruby chce poděkovat kladrubským včelařům za
mikulášskou nadílku pro všechny děti v podobě perníkových čertů a Mikulášů.
- další dík patří panu Kertysovi, který přidal do mikulášského balíčku pro děti ovocné
jogurty.
- dne 7.11. se uskutečnilo vánoční fotografování dětí ( fotoateliér p. Trávníčkové
Stříbro).
- 17.12.pozveme všechny rodiče na tradiční "Vánoční dárkování" ve třídách.
- 18.12.přivítáme ještě divadlo "NÁNA" s "Andělskou pohádkou".
- 19.12.půjdou děti od Sluníček popřát a předat vánoční dárky s přáníčky našim
seniorům do DPS.
Alena Medová
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Základní

škola:

Žáci 9. ročníku začínají podnikat
Naše škola se zapojila do projektu
Regionální hospodářské komory
Plzeňského
kraje
s názvem
Podpora podnikatelských znalostí
žáků
ZŠ
(reg.
č.:
CZ.1.07/1.1.00/54.0030). Projekt
je
financován
Evropským
sociálním fondem a státním
rozpočtem České republiky. Jedná
se o pilotní projekt, který v
nadregionálním rozsahu zkouší aplikovat zjednodušený model tzv. fiktivních firem,
který se osvědčil na středních školách, na školy základní. Cílem projektu je seznámit
žáky s problematikou podnikání, zvýšit jejich finanční gramotnost a schopnost
aplikovat teoretické znalosti do praxe, ale také podpořit jejich schopnost prezentace a
práce v týmu.
Na naší škole jsme založili 1 minipodnik (fiktivní firmu). Jedná se o televizní studio TV Pelikán. A tak od října letošního roku pracují na naší škole žáci 9. ročníku v těchto
funkcích: ředitel TV Pelikán Daniel Eret, ředitel sekce vlastní tvorby Jan
Hinterholzinger, technický ředitel Jan Keller, vedoucí obchodního oddělení Kristýna
Prušáková a vedoucí personálního oddělení Jana Naruševičová. Tito žáci mají před
sebou mnoho práce. V projektu bylo vytvořeno v rámci Plzeňského kraje asi 90 malých
podniků, které spolu budou navzájem spolupracovat, obchodovat a soutěžit v květnu
2015, na závěrečném vyvrcholení projektu - na veletrhu fiktivních firem v Plzni.
Radka Nová
Mikuláš a čertovská diskotéka
V pátek 5.12. se v naší škole událo mnoho. Deváťáci si totiž pro své spolužáky
připravili na tento Mikulášský den program.
Celé ráno chodili v převlecích Mikuláše, anděla a čertů po třídách a rozdávali sladkosti
a také trochu strašili zlobiče.
Po velké přestávce se celá škola přesunula do tělocvičny na čertovskou diskotéku. Jde o
tradici, která se v naší škole koná už několik let. Všichni tancovali, soutěžili o bonbony
a užívali si krásnou atmosféru, která na diskotéce panovala.
Vše jsme si užili, a to i díky panu E. Kvasničkovi, kterému touto cestou děkujeme za
ozvučení.
Daniel Eret (IX.)
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Vyrábění na Mikulášské trhy
Dne 1. prosince jsme na druhém stupni, jako
už tradičně, vyráběli nejrůznější vánoční
dekorace, které se potom prodávaly na
Mikulášských trzích.
Kromě tohoto výrobního dne se vyrábělo na
hodinách výtvarné výchovy a světa práce. Na
celé škole tak vznikla spousta věcí – věnce,
perníkové stromy, svícny, sněhuláci, sáňky
s překvapením…
Následující sobotu 6.12. se po všech těchto
dekoracích na trzích jen zaprášilo. Možná to
bylo příznivým počasím, možná lidi nalákalo
vystoupení Báry Zemanové… ale po jedenácté hodině nebylo co prodávat. Takže
částka, ze které platíme školné naší Muthině, zase pěkně narostla.
Honza Hinterholzinger (IX.)

29

Florbalový turnaj starších žáků v Tachově
V rámci Sportovní ligy škol se konal 11.12.2014 v Tachově florbalový turnaj starších
žáků. Zúčastnilo se ho 11 družstev ze základních škol a víceletých gymnázií
tachovského okresu a vítězné družstvo vždy postupuje do krajského finále.
Většinu hráčů našeho týmu tvořili kluci z deváté třídy a měli tak poslední možnost
dokázat, že jsou výborná florbalová parta. A byla to právě obrovská vůle, která je hnala
v každém zápase za vítězstvím, a dovedla je tak k výbornému výsledku. Je třeba
poznamenat, že kluci převážnou část turnaje odehráli v základní sestavě s minimem
střídání, a o to je jejich výkon hodnotnější.
Turnaj byl rozlosován do třech skupin, z kterých vždy pouze vítěz postupoval do bojů o
medaile. Už se stává téměř tradicí, že nám los přisoudí stříbrské školy. Ale tentokrát boj
ve skupině naši kluci zvládli, když v prvním zápase porazili Planou 1 : 0 /L.
Bubeníček/, remizovali se základní školou Stříbro Gagarinova 1 : 1 /L. Žižka/ a
v rozhodujícím zápase zdolali Stříbro Mánesova 1 : 0 /L. Bubeníček/.
Finále hrála tři družstva systémem každý s každým a my jsme začínali hned v prvním
zápase s favoritem turnaje, kterým bylo Gymnázium Stříbro. Bylo to patnáct minut
boje o každý míček a jediná chyba mohla rozhodnout. Nestalo se tak a zápas skončil
0 : 0 a šance na postup do krajského finále pořád žila. V druhém zápase porazili stříbrští
kluci Tachov Zárečnou jasně 3 : 0 a počty byly jasné - musíme v posledním zápase
zvítězit a dát gól navíc.
Zápas pro nás nezačal šťastně, protože po první větší šanci soupeře jsme prohrávali. Ale
naši kluci se nevzdali a soustavným tlakem vydřeli výhru 2 : 1, a obsadili tak skvělé
druhé místo. Uznání si tým zaslouží nejen za výkon na palubovce, ale i za vystupování
v průběhu celého turnaje.
Pavel Nový

P. Nový
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Střípky ze ZŠ














23.10. – Celkem 8 chlapců a dívek
z 3. – 5. třídy soutěžilo v netradiční
disciplíně v německém Weidenu.
V prázdných garážích autobusové
firmy závodily děti z českých a
německých partnerských škol na
„strkacích“
autíčkách,
která
v Německu nazývají „Bobby cars“.
Družstva složená ze čtyř českých a
čtyř německých žáků závodila na
trase 40m a děti se o autíčko střídaly. Výsledný nejlepší čas ze tří jízd určil 5
družstev, která postupují do finále. To se bude konat 23. dubna 2015 v Plzni a
my máme také svoje želízko v ohni – smíšené družstvo ZŠ Kladruby a GS
Altenstadt 
1.11. pokračoval seriál Rock Point Překližka Cup 2014 v lezení na umělých
horolezeckých stěnách čtvrtým závodem, kterým byl 2. Ročník Los Niňos
Escaladores v lezení na obtížnost /viz článek/...
4.11. navštívili čtvrťáci a páťáci v rámci exkurze planetárium v plzeňské
Techmanii, kde se jim samozřejmě moc líbilo ...
Žáci 5. a 9. třídy byli přizváni do projektu „Podpora technických dovedností“,
který pro základní školy v našem regionu připravilo Gymnázium Stříbro. 11. a
21. listopadu si tak mohli vyzkoušet spoustu zajímavých pokusů, které pro ně
připravili žáci a profesoři v odborných učebnách gymnázia ...
11.11. se v Tachově konala „Burza škol“, která prezentuje nabídky studia na
středních školách a učilištích. Z naší školy se přijeli podívat žáci 8. a 9. třídy ...
25.11. vyjeli do Bezdružic mladší žáci /6. a 7. třída/, aby reprezentovali naši
školu ve florbalu. Okresní turnaj se hrál ve dvou skupinách po pěti družstvech
a konkurence se sešla opravdu velká. Naši kluci uhráli ve skupině „A“ celkem
4 body a skončili na třetím, tedy nepostupovém místě. Celkově pak skončili
šestí a rozhodně předvedenou hrou nezklamali ...
5.12. Tradiční Čertovskou diskotéku v tělocvičně pořádali stejně jako každým
rokem deváťáci. Před velkou přestávkou navštívil všechny třídy Mikuláš
s čerty a andělem, aby odměnil hodné děti a ty zlobivé trošku poškádlil. Po
svačině už mohla začít diskotéka, vyšperkovaná maskami a různými
soutěžemi. Škoda, že se účast na diskotéce také neznámkuje. To by bylo
jedniček v žákovských knížkách 
6.12. už tradičně prodávali žáci a učitelé naší školy svoje výrobky na
Mikulášských trzích /více v článku/ ...
6.12. byl zakončen letošní ročník / již osmý!/ Rock Point Překližka Cupu 2014
a to pátým závodem, kterým byl Mikulášský Open Cup ve Stříbře /výsledky
v článku/…
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10.12. se ve farním kostele v Altenstadtu konal další z adventních koncertů
žáků českých a německých škol. Náš pěvecký sbor zazpíval píseň „Vánoční
strom“ od Lucky Vondráčkové, klasickou vánoční koledu „Pásli ovce Valaši“
a skotskou lidovou píseň „Auld Lang Syne“. Patří jim poděkování za píli a
reprezentaci naší školy 
11.12. vyrazili dobýt Tachov nejstarší kluci. Konal se zde totiž okresní turnaj
ve florbalu starších žáků /8. a 9. třída/ a pro
většinu chlapců z florbalového kroužku to
byla poslední možnost předvést svoje
dovednosti, které po čtyři roky každý pátek
pilovali v tělocvičně školy /více v článku/ ...
17.12. pojede celý první stupeň na pohádku
„Tři bratři“ do kina Slavia ve Stříbře a
19.12. je pro všechny žáky připraven pořad
„Putování s Vánoční hvězdou“ v kulturním
domě v Kladrubech ...
30.12. pak nezapomeňte „hejbnout kostrou“
v tělocvičně školy 

Adventní koncert partnerských škol se konal v bavorském Altenstadtu za účasti dvou
českých /Kladruby, Stříbro Mánesova/ a tří německých škol /GS a MS Altenstadt, MS
Neustadt/. Na snímku pěvecký sbor ZŠ Kladruby, který vznikl právě pro tuto slavnostní
příležitost.
Pavel Nový
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Hasiči informují
Vážení spoluobčané,
konec roku 2014 se přiblížil a je třeba se za jeho průběhem poohlédnout. V našich očích
byl velice plodný. Uspořádali jsme ples, spolu s městským úřadem stavění máje a jeho
následné kácení. Svojí troškou do mlýna jsme přispěli ke dni dětí a Ahoj prázdninám.
Pomáhali jsme také s organizací pochodu MOBILISACE 1938 spolu s Pětatřicátníky
Plzeň, který se u nás konal. Z pracovních činností jsme udělali brigádu na sázení
stromků a železnou sobotu.
Ze soutěžní činnosti bych chtěl vyzdvihnout práci dorostenců, kteří v letošním roce
dosáhli pěkných výsledků v okresní i krajské soutěži. Družstvo dospělých se v letošním
roce moc nevytáhlo, bylo jen na dvou soutěžích, a to s žádným valným výsledkem.
Stále řešíme problém s naplněním družstva
dětí, díky kterému jsme s Mladými hasiči na
podzim
nejeli
na
žádnou
soutěž.
Vyvrcholením soutěžní činnosti bylo
uspořádání soutěže Kladrubská studna, které
se oproti minulým ročníkům zúčastnilo málo
družstev.
Výjezdová jednotka se starala o údržbu
techniky, účastnila se školení a jezdila
k výjezdům. V letošním roce to bylo
prozatím čtrnáct událostí, dvanáct požárů a
dvě technické pomoci. Od posledního čísla
jsme vyjeli k vyproštění osoby z jeskyně
v Kladrubech, požáru domu ve Kšicích a
požáru zemědělské budovy v Bukové.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří u
nás v letošním roce pracovali a plnili si
povinnosti v rámci sboru. Také těm, kteří nás
podpořili, spolupracovali s námi a účastnili
se našich akcí. Hlavní dík patří městskému
úřadu, který nás v naší činnosti podporuje, spolupracuje s naší organizací a v rámci
možností nám vychází plně vstříc.
Vám spoluobčanům a našim členům bych rád popřál příjemné prožití vánočních svátků
a klidný vstup do roku nového.
Náš nový rok začne vyvrcholením příprav na Hasičský ples, na který bych Vás rád
touto cestou pozval. Koná se 24.1. 2015 ve 20:00 v kulturním domě, k tanci a poslechu
zahraje hudební skupina UNION Heřmanova Huť. Informace o plesu a předprodeji vám
budou sděleny formou pozvánek, které začátkem ledna rozneseme do vašich schránek.
Martin Větrovec, SDH Kladruby
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Včelařské okénko :
První pomoc při pobodání včelami
Při pobodání, obzvláště u alergiků,
dodržujeme tento postup :
- Včelařskou lékárničku udržujte VŽDY
v naprostém pořádku!
- Ihned vyjměte žihadlo z rány včelařskou
pinzetou jedním z jejich konců podle místa a
hloubky vpichu. Pokud ji nevlastníte,
pokuste se vytáhnout žihadlo podebráním
hranou nehtu nebo nožem. V žádném případě nevytahujte žihadlo za konec
s jedovatým váčkem, při jeho stisknutí by se do rány dostalo mnohem více jedu.
- Místo vpichu co nejdříve vytřete studenou vodou a neutralizujte lehkým potřením
8% čpavkovou vodou, čistým lihem (alkoholem), roztokem manganistanu draselného
(hypermangan), medem nebo něčím, co máme vyzkoušené. Dříve se používal studený
obklad z octanu hlinitého, nahradit ho můžeme studeným obkladem zředěného
alkoholu nebo je možné použít masti z lékárny určené po bodnutí hmyzem. Volně
dostupných je jich mnoho druhů.
- Při bodnutí do úst dáváme postiženému polykat zmrzlinu, led nebo navlhčenou sůl.
Při vpichu do úst vždy vyhledáme lékařskou pomoc. Postiženého uložte na rovnou
podložku – postel.
- Pokud je to možné, použijeme škrtidlo nebo pásek. Mezi vpichem a srdcem
postupně zaškrcujeme a opět povolujeme v intervalech 5 až 10 minut. Zpomalíme tak
postup jedu v krvi směrem k srdci. Pokud je postižený zároveň alergický na včelí jed,
okamžitě aplikujeme potřebné léky. Doporučuji 1 tabletu léku ZIRTEC nebo
HISMANAL. Rozpusťte 1 šumivou tabletu CALCIUM 500 mg nebo 1000 mg ve
sklenici vody a dejte ji vypít postiženému. Pokud se stav postiženého nadále zhoršuje,
podejte 1 tabletu léku PREDNISON. Uložte postiženého do stabilizované polohy, aby
mu nezapadl jazyk. Mohlo by dojít ke ztrátě vědomí a následnému udušení!
Neodkladně zavolejte rychlou lékařskou záchrannou službu.
Z odborných překladů vybral František Černoch

Chovatelské okénko
Šťastné a veselé Vánoce, bohatého Ježíška,
všechno nejlepší do nového roku, hodně zdraví a
životní spokojenosti přejí kladrubští chovatelé.
František Janoušek
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Zprávy z PONYFARMY
Blíží se konec roku a i my se ohlížíme za
uplynulým rokem 2014. Naše tradiční akce
během celého roku začínají novoroční
vyjížďkou a končí vánoční besídkou v našich
stájích. V květnu je Den koní v našem areálu,
prázdninový tábor s koňmi ve Svojšíně, na
podzim Hubertovy jízdy pro děti a o týden
později pro dospělé v okolí Kladrub.
Během jezdecké sezóny se naši členové účastní řady závodů v parkurovém skákání i
v drezuře – namátkou Horšovský Týn, Bernartice, Tachov, Plzeň, Domažlice, Dobřany,
Klatovy a další místa v regionu. Město nám přispívá alespoň skromnou částkou na tuto
sportovní činnost, která je náročná jak na čas, tak na finance.
Práce s dětmi je u nás v oddíle hlavní náplní našeho snažení. Chodí k nám na exkurze
děti z mateřské školy, tak každoročně třídy ze Základní školy z Kladrub. Všem dětem se
u nás líbí, protože jim ukážeme nejen naše koně, ale i další zvířátka (papoušky, holuby,
kůzlata, králíky, morčata, kočky). Všechny děti povozíme na ponících, což je pro ně
hezký zážitek. Někteří z nich se pak stávají členy našeho klubu. Po pilném tréninku
mohou být časem zdatnými jezdci a reprezentovat na závodech náš klub i město
Kladruby.
Zveme všechny zájemce o činnost naší Ponyfarmy mezi nás. Přijďte se podívat k nám
nejen při našich tradičních akcích, ale i kdykoliv během roku.
Emil Kraus
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HISTORIE
Vánoce našich předků
Nejkrásnější svátky v roce slavili naši předkové před třemi či čtyřmi sty lety trochu
jinak, než my. Že si nezdobili vánoční stromek, a že si tedy nedávali pod něj ani dárky,
je všeobecně známo. To však neznamená, že by se o Vánocích vzájemně
neobdarovávali
nebo
nepřipravovali štědrovečerní
hostinu. Ta byla, pravda,
trochu jiná, než jsme zvyklí
dnes, ale i v nejchudších
rodinách si na tento slavný
den dopřáli to nejlepší, co
bylo v jejich možnostech.
Vánocům předcházely tak
zvané suché dny. Byly to tři
dny, středa, pátek a sobota po
třetí neděli adventní, v nichž
se musel dodržovat velice
přísný půst (tyto suché dny
bývaly čtyřikrát do roka). Tím
více se všichni lidé, a
především děti, těšili na
štědrovečerní hostinu.
Už po svatém Martinu chodil
po domech obecní sluha a
vybíral
od
každého
kladrubského souseda dva
malé groše tak řečeného
praeciales, což byla vlastně
hlavní součást jeho mzdy. Na
Štědrý večer pak sluha
procházel s rozžatou lucernou
setmělými
a
svátečně
naladěnými ulicemi města, aby svítil obecnímu pastejři, jenž troubením na roh
oznamoval všem radostnou novinu, že se narodil Spasitel. Když dospělí po
Štědrovečerní večeři uložili ke spánku své ratolesti, odebrali se na půlnoční do kostela.
Na Štěpána chodili koledníci. Koledovat nechodily jen děti, ale mezi koledníky se
znova objevuje postava obecního sluhy, učitelů i obyvatelů kladrubské pastoušky.
Sluhovi totiž náležela radnicí určená koleda ve výši 1 malého groše z každého domu.
V Kladrubech bývalo zvykem, že chodil koledovat i pan farář a dával při tom „osobně
svaté požehnání jednomu každému domu ve městě“, jak uvádí jeden zápis ve starých

36

městských knihách. Co nestačil obejít na svatého Štěpána, obešel pak na den svatých
Tří králů. Ne ve všech rodinách však mohl obdržet výslužku v penězích či naturáliích
hodnou jeho postavení, a tak se někteří hospodáři po nějaké době začali obávat, aby
snad se důstojný pán neurazil, když od nich nedostane to, co mu mohli dát třeba vedle u
sousedů.
Této situace si byli vědomi i páni konšelé na kladrubské radnici. A tak se tedy v roce
1602 sešli za řízení primase Jakuba Laziuse „v plnosti rady“ a k jednání přizvali také
tehdejšího faráře, ctihodného kněze Řehoře Mičana. Po projednání celé situace se
vzájemně dohodli a podepsali smlouvu platnou i pro jeho další nástupce v této funkci.
Ta zaručovala panu faráři, pokud bude i nadále „ráčiti osobně jednomu každému domu
svaté požehnání udělovati“, že mu bude z obecní pokladny za to vyplácena částka ve
výši 25 kop grošů a 50 krejcarů. Později byla tato dávka upravena na 18 zlatých a
k tomu dvě várky piva z městského pivovaru. Bylo tím tak vyřešeno pro pana faráře ne
dosti důstojné koledování, připomínající spíše žebrání. Smlouva byla zapsána do knih
kostelních i městských. Ale i potom nosili panu faráři koledu jeho farníci sami na faru.
Zahrnuli ho vánočkami, jablky, ořechy, křížalami, vajíčky a dalšími naturáliemi. To
ovšem byla jen malá část desátků, které mu během celého roku náležely. Také rektor,
tedy ředitel školy, měl na svátek svatého Štěpána právo koledy od každého sedláka 3
vejce a od každého chalupníka 3 groše, a to i v okolních obcích. Na den svatého
Štěpána obědvali oba kantoři městské školy u farní tabule, kostelník jedl ve farní
kuchyni.
Chudým v kladrubském špitále se rozdávalo tzv. špande. Byla to mouka, chléb nebo
peníze z darů či nadací bohatých měšťanů a kladrubských mlynářů. Nad správným
rozdělováním těchto darů bděli dva úředníci „ke špitálu určení", tedy dva konšelé
jmenovaní purkmistrem na celý rok. Chudákům ze špitálu byla před Vánoci dopřána
jednou za rok také řádná koupel. I k tomu sloužily peníze odkázané měšťany v jejich
kšaftech čili posledních vůlích, kde uváděli částky, za něž se měla před Vánocemi
chudým „lázeň topiti“. Svátky rychle utekly, po nich přišly zase prací naplněné všední
dny a lidem nezbylo, než se těšit na příští Vánoce za rok.
Jiří Čechura

Jak šel život ….
V létě 1945 jsme se přistěhovali do Kladrub. Město bylo ještě plné německého
obyvatelstva, které šlo až na jaře na odsun. Byla zde ještě i americká armáda, ubytovaná
v bývalém kině, dnes v regionálním muzeu. Druhá posádka sídlila na Pozorce, kde
stával přes silnici vedle Holcknechtů - dnes Medů jednoposchoďový dům a fungoval
jako kasárna, později i pro československé vojsko. Byl zbourán někdy v šedesátých
letech. Na podzim v roce 1945 Američané odjížděli směrem na Stříbro. V zatáčce stálo
plno dětí včetně nás - českých, protože nám vojáci z aut házeli žvýkačky a velké
čokolády. Byla jsem nejmenší, a tak se na mě nedostalo. Starší děti to stačily sebrat.
Bylo mi to líto.
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Otec dostal pekárnu na náměstí v čísle popisném 30, byl totiž mistr pekařský. Další rok
v dubnu nám zemřela maminka, mně bylo šest let a bráškovi jeden a půl roku. Po
maminčině smrti odešli obyvatelé z našeho domu na odsun. Měla jsem u nich
kamarádku - pětiletou Mariannu, která mi přes noc zmizela ze života. Hrávaly jsme si
spolu.
Tatínek se dobře znal s panem profesorem Skupou, českým loutkářem, a ten při jedné
návštěvě u něj v Plzni mi daroval krásnou mrkací pannu. Vypadala jako velké mimino.
S Mariannou jsme o ni pečovaly a jednoho dne jsme ji nakrmily bílou kávou. Měla
otevřenou pusu, pohyblivý jazýček a malé zoubky. Do večera se rozpadla, byla
z papundeklu a měla porcelánovou hlavu. Bylo po panně.
Do života mi vstoupila jiná paní místo maminky. S bráškou jsme už spolu nevyrůstali.
Jeho péči převzala maminka nové matky, která se s mojí maminkou dobře znala. Ale
nejvíc se o něj starala její druhá dcera
Tonička. V té době byla svobodná, a když se
později vdala, měla potom své tři děti a mého
brášku navrch. On ji miloval a ona jeho.
Začala jsem chodit v Kladrubech do školy.
Mým prvním učitelem byl pan učitel Smolík.
Bydlel s rodinou v domě, kde dnes bydlí
Ocelíkovi. Při hudební výchově nám hrával
na housle, při nich jsme se učili zpívat. Když
jsem chodila do třetí třídy, konal se v Praze
11. všesokolský slet. Ve škole nás
nacvičovaly dvě vedoucí dorostu a žen – paní
Šebestová
a
paní
Tůzová,
tenkrát
Pomahačová. S nimi jsme jeli do Prahy
cvičit. Ten samý rok se paní Tůzová vdávala
a my, její cvičenky, jsme ve cvičebních
úborech při svatbě stály špalír. Pro nás to
byla naše paní Vlasta a milovali jsme ji.
V roce 1951 nám pekárnu vzali. Na klášteře
byl státní statek a hospodářské družstvo. Ve
druhém nádvoří byla opravárenská dílna a tam odešel můj otec pracovat. Potom ještě
rok pekla naše pekárna chleby pro prasata. Rok nato pekárna osiřela, pec vychladla a
nikdy víc se v ní nepracovalo.
V Kladrubech byla základní škola do páté třídy. Do měšťanky se jezdilo do Stříbra. Než
jsme došli do osmé třídy, byla zrušena třída devátá, takže jsme vycházeli z třídy osmé.
Totéž se dělo v učebních oborech. Výuční doba se smrskla ze tří let na jeden rok.
V patnácti letech jsme byli vyučeni a hurá do práce. Ten zlepšovák se jmenoval JUK –
jednoletý učební kurs. Byli jsme takzvané pracovní zálohy.
Blanka Krýslová
kronikářka města
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KULTURA

Rok 2015
Oslavy 900 let města Kladruby

„Novoroční setkání v kostele sv. Jakuba se zpěvy“
1. ledna 2015 v 17.00 hodin

„Novoroční ohňostroj“
1. ledna 2015
v 18.00 hodin na kladrubském náměstí

„Tři králové“
6. ledna 2015
- obcházejí kladrubské domácnosti -
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„Dětský maškarní rej“
10. ledna 2015
od 15.00 v sále kulturního domu v Kladrubech
- připraveny soutěže, zábava,
překvapení
a hlavně správná diskotéka.

„Myslivecký ples “
17. ledna 2015
od 20.00 v sále kulturního domu
v Kladrubech.
Pořádá Myslivecké sdružení Výrov.
Hraje skupina Triangl.

„Hasičský ples “
24. ledna 2015
od 20.00 v sále kulturního domu
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kladruby.
Hraje Union Heřmanova Huť.

40

„Včelařský ples “
31. ledna 2015
od 20.00 v sále kulturního domu
v Kladrubech.
Pořádá základní org. Českého svazu včelařů Kladruby.
Hraje DM band.

„Učitelský ples “
7. února 2015
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.

„Masopust “
14. února 2015
Sraz je ve 13.oo hodin na náměstí
v Kladrubech.
Již po dvacáté deváté!
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„Masopustní taškařice “
14. února 2015
od 19.00 v sále kulturního domu
v Kladrubech.
O zábavu nebude nouze!!!
Soutěž o nejlepší masku, volenka, půlnoční
překvapení.
Tradiční kapela bude hrát, dokud to vydržíme!

Divadelní rok 2015
„SBOROVNA“
Divadelní představení divadla Pavla Trávníčka
26. února 2015
od 19.00 v sále kulturního domu v Kladrubech.
Hrají: Pavel Trávníček, Luboš XAVER Veselý/ Zdenek Havlas, Petra Jindrová,
Uršula Kluková, Kateřina Kornová, Hana Tunová, Monika Fialková

Sborovna
je
původní
česká
komedie,
která
řeší problematiku
učňovské mládeže
prostřednictvím
učitelského sboru.
Je to nemilosrdná
mozaika celé naší
společnosti, která
nejen pobaví, ale
přinutí diváka se
zamyslet, v čem
to vlastně žijeme.
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6. 3. 2015
14.3.2015
27.3.2015
5. 4. 2015
5. 4. 2015
11.4.2015
30.4.2015

Oslava MDŽ
Maglajz boulder cup
Klubový večer
Velikonoční jarmark
Velikonoční koncert
Volejbalový turnaj
smíšených družstev
Slavnostní stavění
máje
Irena Löriková

Výstava při Kladrubské pouti 2015
V rámci Kladrubské pouti 2015 se bude opět konat
výstava místních fotografů, výtvarníků, ale i ostatních
tvůrců.
Zájemci, kteří budou chtít svá díla vystavovat, hlaste se
na městském úřadě do konce měsíce února 2015.
Vernisáž se bude konat v pátek 14.8.2015.
Irena Löriková

Městský úřad v Kladrubech děkuje
majitelce kladrubské cukrárny
p. Haně Zdvihalové
za sponzorský dar ve formě 200 kusů
martinských rohlíčků pro děti na Martinskou
procházku dne 8. listopadu 2014.
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Blahopřejeme
V měsíci lednu a únoru 2015 se dožijí významného životního jubilea tito naši občané:
Únor :

Leden :
Šrůtová Hana

(Láz)

Kudryová Zdeňka

Polivková Jaroslava (Brod)

Prokešová Olina

Duspivová Anna

Rubáš František

Švec Zdeněk

Štěpán Josef

(Vrbice)

(Milevo)

Kudry Vladimír

Kreps Václav

Rypová Olga

Vilímová Jiřina

(Vrbice)

Škorvánek Milan

Kunešová Helena

Pilík František

Zabloudilová Kristina

Špičková Anna

Jordán František
Němcová Alžběta
Balík Václav
Janečková Sláva (Milevo)
Kuneš Jaroslav

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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Zamyšlení
Dny už se krátí, zimní je čas
vánoční svátky těší se v nás
i když je nevlídno, i když je zima
za okny v domovech krb štěstí dřímá.
U srdce zahřeje, probudí lásku
u starších vzpomínky na zašlé časy
mladším pak položí jen podotázku
opravdu rozkvetou děti do krásy ?
Ve tváři krása je všem dost známá
však krása duše málo se zná
odchází po čase do neznáma
životu otisk svůj navěky dá.
Mějme se rádi, život je krátký
na srdcích zůstane štěstí i žal
jak motor žene nás do obrátky
a nejvíc lásku by si přál.
Blanka Krýslová
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SPORT
Los Ninos Escaladores 2014 - Plzeň, 1.11.2014
První listopadovou sobotu přivítala hala Lokomotivy na Slovanech lezce a lezkyně
nejen z plzeňského regionu na 2. ročníku lezeckých závodů Los Ninos Escaladores.
Účast se tradičně pohybuje kolem 80 startujících a i letos tomu nebylo jinak.
Lezení táhne a plzeňský závod Překližka Cupu navštívilo 74 lezců. Výkonnost mladých
každým rokem roste, proto pořadatelé pro závodníky připravili technické lezecké cesty
v různých profilech. V kvalifikaci každá kategorie poměřila své síly na 4 cestách. Ti
nejlepší postoupili do finále, kde se lezla jedna cesta určující celkové pořadí. Jednou z
novinek závodu bylo online zobrazování výsledků na dotykové 42 palcové obrazovce,
která nabízela kompletní servis průběžných výsledků. Závodníci měli ve volných
chvílích k dispozici výsledkový servis i ostatních pohárových závodů.
Velké poděkování patří organizačnímu týmu jističů a rozhodčích, kteří pro děti vytvořili
přátelské a fairplay prostředí.
Z kladrubského HK Maglajz se tentokrát zúčastnili pouze Eliška a Vojtěch Čechurovi a
vybojovali ve svých kategoriích 1. místo!
Pavel Nový
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Mikulášský Open Cup, Stříbro, 6.12.2014
Osmý ročník Překližka Cupu a jedenáctý ročník Mikulášského Open Cupu? Opravdu
ten čas tak letí? Kolik generací mladých lezců se už vystřídalo na umělých lezeckých
stěnách ve Stříbře, Kladrubech a v Plzni? Kolik boulderů a stěn vzniklo právě díky
těmto závodům, které chytly za srdce desítky, a ohlédneme-li se do více než desetileté
historie, už stovky dětí?
Závěrečný závod Rock Point Překližka Cupu přivítal právě na Mikuláše 69 lezců
z různých koutů naší republiky. Zatímco v prvních ročnících tvořili naprostou většinu
členové horolezeckých kroužků Skoba Stříbro a Maglajz Kladruby, v současnosti už je
to přibližně třetina závodníků. Kromě lezců z Plzeňského kraje se již pravidelně
zúčastňují i lezci z Berouna, Prahy, Karlových Varů, Chebu a dokonce až z Brna 
Ale teď už k samotným závodům. Pořadatelé připravili pro každou kategorii dvě
kvalifikační a jednu finálovou cestu. Co se týká náročnosti, opět „přitvrdili“. Cesty
často obsahovaly pasáže, v kterých závodníci museli prokázat nejen sílu, ale zejména
dokonalou techniku a myšlení. U těch nejlepších byly k vidění opravdu skvělé výkony
a i ti méně šťastní, kteří nedosáhli na medaile, bojovali na hranici svých možností. Za
jejich snahu je na závěr obdaroval Mikuláš s čertem malým dárečkem. Po vyhlášení
medailistů následovalo ještě ocenění celkových vítězů Rock Point Překližka Cupu 2014
v jednotlivých kategoriích /viz. celkové výsledky/.
Takže na závěr už zbývá jen popřát krásné Vánoce a hodně lezeckých úspěchů v roce
2015!
Výsledky:
H1 1. J. Šik /Plzeň/, 2. P.Resch /Beroun/, 3. M.Kamenský/Cheb/
D1 1. T.Polcarová/K. Vary/, 2. M.Lešetická/Plzeň/, 3. S.Löblová/Stříbro/
H2 1. V.Čechura/Kladruby/, 2. M.Matúš/Stříbro/, 3. V.Pechmann /Břasy/
D2 1. K.Dvořáková/Brno/, 2. T.Chudáčková/Stříbro/, 3. M.Kabelová/Stříbro/
H3 1. J.Churavý/Kaznějov/, 2. A.Kopřiva/Praha/, 3. M.Honsig/Tachov/
D3 1. T.Kubátová/Plzeň/, 2. K.Matúšová/Stříbro/, 3. J.Hegerová/Cheb/
H4 1. M.Kalous/Domažlice/, 2. R.Palma/Kladruby/, 3. M.Dobranský/Třebýcinka/
D4 1. M.Matúšová/Stříbro/, 2. L.Kepková/Stříbro/, 3. K.Boučková/Cheb/
Celkové výsledky – Rock Point Překližka Cup 2014:
Kategorie H1 /roč. 2005 a ml./
Jan Šik - Plzeň
Katedorie D1
Eliška Čechurová – HK Maglajz Kladruby
Kategorie H2 /roč. 2003-2004/
Vojtěch Čechura – HK Maglajz Kladruby
Kategorie D2
Kateřina Dvořáková – Rocky Monkeys, Brno
Kategorie H3 /roč. 2001-2002/
Jiří Churavý – DDM Radovánek Kaznějov
Kategorie D3
Tereza Kubátová – Climber.cz, Plzeň
Kategorie H4 /roč. 1999 - 2000/
Matyáš Kalous – SK Dolez Domažlice
Kategorie D4
Michaela Matúšová – HK Skoba Stříbro
Pavel Nový
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TJ Sokol Kladruby informuje
V průběhu prvního pololetí roku 2015 proběhne revize členské základny. Všichni
členové obdrží, prostřednictvím svých vedoucích, přihlášku do Sokola, která je
doplněná o povinný údaj „souhlas se zpracováním osobních údajů“. Tuto přihlášku, je
nutné odevzdat do 30. května 2015 spolu se zaplacením členského příspěvku.
Přehled členský příspěvků:
Kategorie
čestní členové
žactvo
studenti SŠ, důchodci
studenti VŠ, MD
ženy, muži

Výše příspěvku
0,50,100,150,200,Jitka Švecová, hospodář TJ Sokol Kladruby

Volejbalistky odehrály polovinu soutěže krajského přeboru
Máme za sebou první polovinu krajské soutěže I. třídy žen. Jako nováčci jsme do všech
zápasů nastupovali s nadšením a odhodláním. Některé zkušenější týmy jsme tím zprvu
trochu zaskočili, ale
pak nám předvedly
své
volejbalové
dovednosti. Veškeré
zápasy však nebyly
jen v režii soupeřek a
dokázali jsme držet
krok
s většinou
z nich.
Po
první
polovině
soutěže
jsme na sedmé pozici
z celkových
osmi.
Doufáme, že si přes
vánoční
pauzu
náležitě odpočineme,
trochu potrénujeme a nastoupíme do druhé půle s novým elánem a plné sil.
Děkujeme také všem fanouškům, kteří nás podporovali na každém domácím zápase, a
těšíme se na ně opět v příštím roce na palubovce.
Za celý volejbalový tým Vám přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok.
Aneta Škorvánková
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Mikulášský barevný minivolejbal
V neděli 7.12.2014 se uskutečnil první turnaj v barevném minivolejbalu pod názvem
MBM. Zúčastnilo se celkem 22 dětí v kategoriích žlutý, oranžový a červený, hrálo se
na předepsaných hřištích podle pravidel platných pro jednotlivé kategorie
s přihlédnutím ke skutečným množnostem jednotlivých dětí. Povzbuzovat a fandit
přišli i rodinní příslušníci a myslím, že vytvořili dokonalou soutěžní kulisu. Dík patří i
členům ostatních volejbalových oddílů, kteří pomohli s přípravou hřiště a hlavně jako
rozhodčí jednotlivých zápasů. Na závěr proběhlo slavnostní vyhodnocení, každé
družstvo obdrželo diplom a drobné ceny.
Žlutí:
1 . místo: Tereza Burešová, Aneta Žižková, 2. místo: Adéla Jašová, Klára Švecová.
Oranžoví:
1. místo: Zuzana Kovaříková, Kryštof Ganobják, 2. místo: Simona Říhová, Martin
Liška, 3. místo: Zuzana Švecová, Ondřej Pelánek, 4.-6. místo: Barbora Gajdošíková,
Hana
Duspivová, Bára Budínová, Klára Budínová, Kateřina Mrňáková, Michal
Havránek.
Červení:
1. místo: Sabina Žáková, Petra Jandíková, 2. místo: Eliška Prokopová, Eva Heřmanová,
3. místo: Daniel Drudík, David Havránek
Myslím, že všichni zúčastnění si užili krásný sportovní den. (Fotky z této podařené
akce si můžete prohlédnout na www.kladruby.cz – galerie.
Miroslava Škorvánková
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Fotbalistům skončila podzimní část soutěže
Skončila podzimní část soutěže sezóny 2014/2015 a tak je čas bilancovat. Skončili jsme
ve 3. třídě na 10. místě se 14 body. Není to žádný výrazný úspěch, přesto si
nemyslíme, že bychom to museli hodnotit jen negativně. Především jsme obnovili
činnost teprve v loňské sezóně a zatím organizačně fungujeme bez větších problémů.
Podařilo se nám zapracovat do týmu i několik nových hráčů, z nichž největší posilou je
Lukáš Kotlár, který se výrazně prosazuje střelecky. V letních měsících jsme znovu
zprovoznili zavlažování a postavili jsme nové zábrany za brankou směrem na Klášter.
Naším cílem pro jarní část soutěže je především udržet 3. třídu a postupně zapracovat
do týmu mladé hráče. Čtyři jsou na
hostování v Heřmanově Huti, kde hrají
dorosteneckou soutěž, a jeden se
přistěhoval ze Starého Sedliště. Pokud
by se nám toto podařilo, mohli bychom
mít během 1 či 2 let poměrně kvalitní a
především mladý tým. Přes zimu
chodíme do tělocvičny každou středu od
18:30 do 20:00 hod. Rádi uvítáme
každého, kdo si chce zahrát fotbálek.
Ing. Tomáš Kasl
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Víte, že …
… svoz směsného komunálního odpadu bude v období
svátků probíhat dle plánu, tj. 24.12. a 31.12.2014 …
… nové veřejné WC je otevřeno v rekonstruované budově
regionálního muzea na náměstí (boční vchod směrem
k dětskému hřišti) …
… Základní škola v Kladrubech na Mikulášském trhu
utržila prodejem výrobků žáků částku cca 4.000,- Kč pro
adoptovanou africkou holčičku Muthinu Munywoki…
… nájemníkům domu s pečovatelskou službou byla
pořízena infrasauna ….
… v domě s pečovatelskou službou bude od ledna 2015 zřízena pro občany poradenská
činnost v oblasti farmacie a výdeje léků. (více informace MěÚ na str. 18) ….
… v kladrubské knihovně v roce 2014 bylo 74 čtenářů, z toho 26 dětí. Knihovna
obsahuje v současné době 7532 knih ….
… prostřednictvím systému CZECH POINT bylo v roce 2014 vydáno 51 výpisů
z katastru nemovitostí, 21 výpisů z rejstříku trestů, 11 výpisů , z obchodního rejstříku,
2 výpisy z živnostenského rejstříku, 3 výpisy bodového hodnocení osoby …
… bylo provedeno 329 ověření podpisů a listin …
… matriční úřad města Kladruby uzavřel celkem 28 svateb …
… Kladrubské lesy s.r.o. čerpají dovolenou do 2.1.2015 …

INZERCE
Město Kladruby nabízí volné pracovní místo na pozici uklízečka.
Jedná se o hlavní PP, pracovní doba 8 hodin.
Požadujeme : zodpovědnost, spolehlivost, trestní bezúhonnost.
Přihlášky zasílejte na Městský úřad Kladruby, náměstí Republiky 89,
349 61 Kladruby nejpozději do 15.1.2015.
Nástup dle dohody.
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