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Městský úřad Kladruby, jakožto vydavatel Zpravodaje, si vyhrazuje právo
odmítnout zaslané příspěvky, a to bez udání důvodu.
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SLOVO ÚVODEM
Vážení občané a milí čtenáři kladrubského Zpravodaje,
nejprve nám, novým zástupcům města, dovolte, abychom Vám poděkovali
za podporu ve volbách do zastupitelstva města a vložené hlasy. Velice si vážíme
Vaší důvěry. Budeme usilovat o další rozvoj našeho města nejen v oblasti
technické infrastruktury, ale i v oblasti kulturního života.
Na prosincovém zasedání zastupitelstva města byl schválen rozpočet a Plán
rozvoje města. V těchto materiálech byly z části převzaty již započaté projekty,
některé projekty projdou úpravami tak, aby byly realizovatelné a hlavně účelné.
K některým projektům, ačkoli v Zápisu o předání funkce starostky a místostarosty
města Kladruby byly uvedeny jako projekty připravené k realizaci, uvádím
následující:


Studie náměstí – návrh architektonické studie zpracovaný 09/2016,
navrženo: povrch kamenná dlažba, změna příjezdu do prostoru
náměstí, 19 parkovacích stání, v severní části při silnici navrženo
podélné stání nazvané zásobovací boxy



Kostelní ulice – součástí studie náměstí je i návrh řešení Kostelní
ulice. V tomto prostoru je navrženo 12 podélných stání při chodníku
a 4 podélná stání při RD čp. 113, před garážemi bytových domů je
navržena zeleň. Nejsou zaznamenány žádné připomínky. Na tuto studii
nebylo dále navázáno žádným dalším stupněm projektové dokumentace.



Založení sídelní zeleně – projekt zpracovaný v září 2017 na lokalitu
Obytná zóna Okružní a Nová obytná zóna (Kladruby západ).
Na základě tohoto projektu byla podána žádost o dotaci z Operačního
programu životního prostředí. Dne 8. 2. 2018 byl Městskému úřadu
v Kladrubech doručen doklad Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí
dotace ve výši 922.061,83 Kč. Dne 8. 6. 2018 byla zveřejněna Výzva
k podání nabídky, kde byla uvedena předpokládaná hodnota veřejné
zakázky ve výši 1.191.647,-Kč bez DPH a stanoven termín
pro podávání nabídek do 26. 6. 2018. Lhůta pro následnou péči byla
určena v trvání 3 let od převzetí díla. Byla doručena jedna nabídka,
která převyšovala uvedenou cenu (cena díla bez DPH 2.521.000,- Kč).
Dne 9. 7. 2018 bylo rozhodnuto o zrušení výběrového řízení. Další
výběrové řízení bylo vyhlášeno 21. 9. 2018, kde byla uvedena
předpokládaná hodnota veřejné zakázky ve výši 1.079.595,-Kč bez
DPH, stanoven termín pro podávání nabídek do 2. 10. 2018 a stanovena
lhůta pro následnou péči v trvání 366 dnů od převzetí díla. Nebyla
doručena žádná nabídka.
Vzhledem k tomu, že podmínkou dotační výzvy byl stanoven termín
ukončení vlastní realizace výsadeb do konce roku 2018, kdy
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zpracovatel tuto skutečnost opakovaně oznamoval zástupci města
s tím, že tato skutečnost již byla psána i telefonicky sdělena, nezbylo
nám, novému vedení města, nic jiného, než z výše uvedených důvodů
od dotace odstoupit.


Rekonstrukce střechy jídelny a tělocvičny v ZŠ – projekt zpracován
09/2017, vydané stavební povolení 06/2018, kde je podmínkou
vlastníka fotovoltaických panelů, které jsou umístěné na střeše, že
bude zachován stávající počet těchto panelů. V projektu je však
naplánován nižší počet panelů, poslední jednání s vlastníkem panelů
proběhlo v 02/2018 bez výsledku.



Husova čp. 6 – stavební úpravy – projektová dokumentace navazuje
na výměnu oken s tím, že ještě před realizací výměny oken v 1. NP
(přízemí; objekt je dle projektové dokumentace členěn na 1. NP
a 2. NP), měly být provedeny přípravné práce – vybourání novodobých
konstrukcí za účelem odvětrání a odvlhčení objektu. Toto realizováno
nebylo, přesto do přízemí byla instalována nová okna.



Bezbariérový Městský úřad – projekt zpracovaný 09/2018 a topný
systém na MěÚ – projekt zpracovaný 06/2017 – mezi těmito projekty
není návaznost



Obytná zóna Kladruby západ II. etapa – projekt zpracován 01/2018,
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení vydáno
Městským úřadem Stříbro 26. 10. 2018 s tím, že se stanovuje lhůta
účastníkům řízení pro podání námitek a důkazů do 5. 12. 2018. Nyní
bude následovat vydání stavebního povolení pro tuto stavbu „Technická
a dopravní infrastruktura lokalita Kladruby západ – II. etapa“, kde
bude stanovena 15i denní lhůta pro možnost podání odvolání. Teprve
po té stavební povolení nabude právní moci.



Rozšíření MŠ – projektová dokumentace zpracována 11/2017,
společné povolení územní rozhodnutí a stavební povolení vydané MěÚ
Stříbro dne 2. května 2018



Sulanův statek čp. 99 – projektová dokumentace pro provedení
stavby zpracována 11/2016, vydáno stavební povolení Městským
úřadem Stříbro dne 21. září 2016 s tím, že toto stavební povolení
pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy
nabylo právní moci. V den předání funkce starostky Mgr. Štěrbové
a místostarosty p. Pospíchala nebyly v objektu žádné práce zahájeny.

V Zápise o předání funkce starostky a místostarosty města Kladruby není
nic uvedeno ohledně podaných dotací – rozpracovaných, úspěšných či
neúspěšných.
Dále k ostatním činnostem na Městském úřadě v Kladrubech. Dne
23. 11. 2018 byla pracovnicí MěÚ Stříbro, správní odbor, Bc. Monikou
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Zelenkovou provedena kontrola matriční agendy na Městském úřadě
v Kladrubech za období roku 2017 (každoročně se vždy provádí takto zpětně).
Na základě protokolu bylo zjištěno 8 závažných chyb a 16 ostatních
pochybení z celkového počtu 34 provedených zápisů matričních událostí.
O ostatním výkonu státní správy lze konstatovat, že řešení některých
záležitostí se odsouvalo, na některé písemnosti nebylo odpovězeno.
Pracovnice na tomto oddělení stejně jako pracovnice v sekretariátu ukončily
pracovní poměr dohodou k 30. 11. 2018. Tuto dohodu uzavřely s bývalou
starostkou. Chod městského úřadu pro Vás občany to však nenarušilo zejména
díky zbylým pracovnicím úřadu, které na sebe převzaly část agendy těchto
úřednic. Za to bychom jim chtěli i touto formou poděkovat.
Společně s Regionálním muzeem Kladrubska jsme započali připravovat
kulturní akce na léto – Kladrubskou pouť, Kladrubské léto a ostatní tradiční
akce.
Věříme, že vše bude probíhat k Vaší spokojenosti. A pokud tomu tak
nebude, přijďte nám to sdělit, protože i na základě Vašich připomínek
a podnětů můžeme zlepšit život v obci.
Adventní čas jsme přivítali lampiónovým průvodem a následným zpíváním
koled na náměstí se žáky Základní umělecké školy Kladruby a rozsvícením
stromu. A nyní už je čas Vánoc. Přejeme Vám všem klidné, pokojné vánoční
svátky a pohodový nový rok.
Hana Floriánová
starostka města

Matěj Havránek
místostarosta města
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU
Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města ze dne 7. 11. 2018
Rada města vzala na vědomí:

Dodatek k žádosti o byt – J. a K. J.ovi, Kladruby

Žádost p. V. Š., Kladruby o přidělení bytu č. 4 (3+1) v čp. 86 na náměstí
Republiky, Kladruby

Zápis o předání funkce starostky a místostarosty města Kladruby
Rada města schválila:

Seznam osob oprávněných k přijetí prohlášení o uzavření manželství
v matričním obvodu města Kladruby – Hana Floriánová, Matěj Havránek,
Jaroslav Pospíšil, Martin Tůma a dále v souladu s ustanovením § 11
a odst. 3 zák. č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně
některých souvisejících zákonů se místem pro konání slavnostních obřadů
(uzavírání manželství) určuje Městský úřad Kladruby, obřadní místnost.

Směrnici č. 1/2018 o inventarizaci majetku a závazků

Přidělení bytu 3+1 v 1. NP čp. 86, náměstí Republiky 86, Kladruby p. V. Š.,
Kladruby

Přidělení bytu 2+kk v Revoluční ulici, Kladruby (po p. V. Š.) p. J. P.,
Kladruby za předpokladu jeho souhlasu

Zařazení žádosti p. L. K., bytem, Kladruby do seznamu žadatelů o přidělení
bytu

Zařazení žádosti p. V. K., Stříbro do seznamu žadatelů o pronájem bytu
v domě s pečovatelskou službou

Prodloužení nájemních smluv o pronájmu nebytových prostor dle seznamu

Prodloužení nájemních smluv o pronájmu bytů dle seznamu a s platností
do 31. 12. 2019

Prodloužení nájemních smluv o pronájmu bytů dle seznamu a s platností
do 30. 6. 2019

Prodloužení nájemních smluv o pronájmu bytů dle seznamu a s platností
do 31. 12. 2020
Rada města neschválila:

Žádost JSDH Kladruby o slevu na vstupném a o přístup do nové posilovny
z důvodu fyzické a kondiční přípravy zásahové jednotky SDH s tím, že roční
vstupné činí pro 1 osobu 1000,-Kč; přístup do posilovny je možné řešit
s p. P. Š., správcem posilovny.
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Žádost p. Z. L., Kladruby, o výměnu podlahové krytiny v celém bytě s tím,
že již byly provedeny nutné opravy lina, které se jeví jako dostačující

Rada města doporučila:

ZM schválit rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2018

ZM schválit Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a Jaroslavem
Zabloudilem, Stříbro na dokončení prací na akci „Obnova Kaple Panny
Marie u rozcestí k Brodu“ (s dodavatelem byla uzavřena smlouva o dílo jen
na zhotovení svislých zdí a s tím souvisejících prací)

Zasedání rady města ze dne 14. 11. 2018
Rada města vzala na vědomí:

Příkaz Energetického regulačního úřadu, kterým ukládá opatření k nápravě
spočívající v povinnosti odstranit protiprávní stav, a to odstranění
vysazeného trvalého porostu dřeviny javoru mléč z ochranného pásma
podzemního vedení zařízení elektrizační soustav, jejímž správcem je
společnost ČEZ Distribuce, a.s., nacházejícím se na pozemku par. č. 2072/5
v obci Kladruby a k.ú. Kladruby u Stříbra a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne
nabytí právní moci tohoto příkazu. Příkaz doručen 16. 10. 2018

Pozvánku na jednání členské schůze SOČ a poradního sboru dne
22. 11. 2018

Uzavření Kladrubského muzea NE + PO v měsících 12/2018, 1, 2/2019

Informaci o ocenění bezpříspěvkových dárců krve – 2 občané Kladrub s 20
odběry

Informaci o přípravě výběrového řízení na obsazení pracovního místa
administrativní pracovník

Informaci o přípravě výběrového řízení na obsazení pracovního místa
referent všeobecné správy vnitřních věcí státu a administrativní pracovník

Informaci o předložené cenové nabídce v souvislosti s prodloužením
platnosti Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny společností
Amper Market, a.s., Praha 4 na dodávku silové elektřiny pro město
Kladruby a MŠ Kladruby v předpokládaném ročním objemu 407 MWh
na rok 2019 + 2020 s tím, že nabídnutá cena se mění dle aktuální nabídky
ceny na burze. Proto si město nechá předložit aktuální cenu k datu dalšího
konání rady městy, tedy k 21. 11. 2018

Žádost Mgr. B. D., Kladruby o příspěvek na hudební produkci při
11. ročníku akce Masopustní taškařice s tím, že tato částka bude zařazena
do rozpočtu Regionálního muzea Kladrubska pro rok 2019 stejně jako
v uplynulém roce
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Rada města schválila:

Poskytnutí věcného daru pro dárce krve – 1x kniha Kladruby 900 let,
1x Kladrubský kalendář na rok 2019, 1x taška, 1x dárkový balíček
v hodnotě 500,-Kč
Rada města osvědčila:

Dle ustanovení § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., zákona o volbách
do zastupitelstev obcí, v platném znění, tímto osvědčuje, že Mgr. Bohuslava
Dusíková, bytem Kladruby, se stala dne 7. 11. 2018 členem Zastupitelstva
města Kladruby (rezignoval člen zastupitelstva Mgr. Pavel Nový)

Zasedání rady města ze dne 21. 11. 2018
Rada města vzala na vědomí:

Návrh rozpočtu města pro rok 2019

Návrh Plánu rozvoje města pro rok 2019

Předložený návrh programu na Kladrubskou pouť 17. a 18. srpna 2019

Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2018
(přezkoumané období od 1. 1. 2018 do 31. 10. 2018)

Cenovou nabídku TNT Consulting, s.r.o., Praha 4 na zpracování dotace
na opravu místních komunikací

Informaci společnosti GridServices, s.r.o., Brno, o možnosti odkupu
plynovodní přípojky společností GasNet, s.r.o.; plynovodní přípojka
k posilovně

Zrušení žádosti p. M. P. a J. Š., Kladruby na odkup p.p.č. 185/38 v k.ú.
Kladruby u Stříbra

Žádost p. J. Ř., Kladruby o odprodej pozemku p.p.č. 580/158 a p.p.č.
582/71 v k.ú. Kladruby u Stříbra dle GP s tím, že bude provedeno místní
šetření

Sdělení M. H., Ostrov, o odstoupení od žádosti na koupi stavební parcely
č. 40 v Kladrubech z rodinných důvodů

Žádost p. Ing. J. V., Plzeň o úhradu nájemného z pozemků zahrnutých
do MS Výrov s tím, že tato žádost bude postoupena k vyřízení Honebnímu
společenstvu Kladruby – Brod u Stříbra

Žádost p. M. Č., Prostiboř o odprodej pozemku k výstavbě RD č. 32
určeného k výstavbě RD – lokalita Kladruby – západ
Rada města schválila:

Komise pro mládež, školství a kulturu – Eva Pomyjová (předseda), Blažena
Šálová, Mgr. Bohuslava Dusíková, Jaroslav Pospíšil, Jan Koukolík, Martin
Šebesta, Josef Walter

Komise služeb a dopravy – Ing. Tomáš Kasl (předseda), Jana Stránská,
Radek Budín, Pavel Kocián, Romana Rypová

8

ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU












6/ 2018

Komise rozvoje města – Radek Kuvík (předseda), Petr Ganobják, Petr Tvrdý,
Josef Jaša, Ing. Milan Kušnír
Sbor pro občanské záležitosti – Lenka Hrachovcová (předseda), Hana
Balíčková
Odměny členům SDH Kladruby v navržené výši
Vyplacení odměny ředitelce MŠ
Směrnici č. 2/S k inventarizaci majetku Kladrubských lesů, s.r.o.,
k 31. 12. 2018 a k inventarizaci zásob v prodejně k 30. 11. 2018
Přijetí nabídky na prodloužení smlouvy se společností Amper Market, a.s.,
na sdružené služby dodávky elektřiny pro město Kladruby a MŠ Kladruby
a to pro období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2020
Přidělení bytu 2+kk, Kladruby manželům E. a J. H., Kladruby
Ukončení smlouvy o zemědělském pachtu na pozemky v k.ú. Milevo
dohodou k 31. 12. 2018 na základě žádosti p. F. V. a převod tohoto
smluvního vztahu na p. Z. Z.
Termíny svateb na rok 2019
Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a J. Zabloudilem, Stříbro,
IČO 0201822 na zajištění autorského a technického dozoru investora
na stavbu „Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 2508 – Kladruby“

Rada města nemá námitek:

K předložené projektové dokumentaci na stavební akci: „Kladruby, TC, čp.
368 – DTS, kNN“, investor ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín;
žadatel Skopal Petr, projektování elektro – VN,NN, Plzeň

K předložené projektové dokumentaci na stavební akci: „Kladruby, TC, p.č.
77/5 – kNN“, (Kostelní ulice), investor ČEZ distribuce, a.s., Teplická 874/8,
Děčín; žadatel Skopal Petr, projektování elektro – VN,NN, Plzeň

K předložené projektové dokumentaci na stavební akci: „Kladruby, TC, p.č.
4/1 – kNN“, investor ČEZ distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín; žadatel
Skopal Petr, projektování elektro – VN,NN, Plzeň

K předloženému
návrhu
Asociace
TOM
ČR,
Střelka
Komárov,
na znovuvybudování táborové základny LDT Úhlavka na p.p.č. 1567/1
v k.ú. Kladruby u Stříbra s tím, že toto stanovisko města nenahrazuje
povolení vyžadovaná dle platných právních
předpisů. Zároveň
upozorňujeme, že se jedná o zátopové území
Rada města nesouhlasila:

S pronájmem části pozemku p.p.č. 1399/4 v k.ú. Tuněchody p. M. H.,
Plzeň s tím, že předmětný pozemek bude udržován a sekán šetrnějším
způsobem
Rada města doporučila:

ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-120013129/VB/01 „Kladruby, TC, čp. 368 – DTS, kNN“, uzavřenou mezi
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městem Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín na p.p.č. 2554 v k.ú.
Kladruby u Stříbra, předpokládaný rozsah omezení dotčené nemovitosti
věcným břemenem činí 184 m2, výše jednorázové náhrady bude činit 2325,Kč bez DPH
ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-120013179/VB/01 „Kladruby, TC, p.č. 77/5 – kNN“, uzavřenou mezi městem
Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín na p.p.č. 2001 v k.ú. Kladruby
u Stříbra, předpokládaný rozsah omezení dotčené nemovitosti věcným
břemenem činí 12 m2, výše jednorázové náhrady bude činit 1000,-Kč bez DPH
ZM schválit Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-120013173/VB/01 „Kladruby, TC, p.č. 4/1 – kNN“, uzavřena mezi městem
Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s., Děčín na p.p.č. 4/1, 2251/1, 2251/2
v k.ú. Kladruby u Stříbra, předpokládaný rozsah omezení dotčené
nemovitosti věcným břemenem činí 9 m2, výše jednorázové náhrady bude
činit 1000,- Kč bez DPH

Zasedání rady města ze dne 28. 11. 2018
Rada města vzala na vědomí:

Dohodu o splácení dluhu a splátkový kalendář (dlužná částka 41.336,-Kč) –
byt v domě Zadní ul., Kladruby

Informaci o neúčasti bez omluvy nájemce bytu v domě čp. 36, Kladruby
pozvanému k jednání ohledně řešení dluhu na nájemném a služeb
spojených s užíváním bytu

Žádost žadatele ze Zhoře o přidělení bytu
Rada města schválila:

Vyřazení inventáře z evidence MŠ Kladruby v celkové výši 49.918,-Kč

Příkazní smlouvu č. 2611201801 uzavřenou mezi městem Kladruby a TNT
Consulting, s.r.o., Praha 14 ve věci zajištění podání žádosti o dotaci v rámci
Podpory obnovy místních komunikací z Ministerstva pro místní rozvoj
na projekt „Obnova místní komunikace ve městě Kladruby“

Cenovou nabídku na dodávku materiálu na opravu 3 ks autobusových
čekáren v Kladrubech předloženou společností Soter Stříbro, s.r.o., cena
materiálu 81.476,-Kč s DPH + cena spoj. materiál 3900,-Kč bez DPH

Povodňovou komisi v tomto složení:
Hana Floriánová – starostka města Kladruby
Matěj Havránek – místostarosta města Kladruby
Jaroslav Pospíšil – člen PK
Radek Kuvík – člen PK
Josef Větrovec – člen PK
Martin Větrovec – člen PK
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Rada města nesouhlasila:

S odprodejem části p.p.č. 2287 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře
cca 220 m2 Asociaci TOM ČR, Střelka Komárov s tím, že rada města trvá
na pokračování smlouvy o výpůjčce
Rada města doporučila:

ZM schválit Smlouvu o výpůjčce Asociaci TOM ČR, Střelka Komárov ve věci
bezplatného užívání pozemku p.p.č. 2287 v k.ú. Kladruby u Stříbra
na dobu následujících 10 let počínaje dnem 1. 1. 2021 z důvodu znovuvybudování zařízení tábořiště LDT Úhlavka (vysoké náklady na pořízení –
materiál v hodnotě 300.000,- Kč; nyní platnost smlouvy o výpůjčce
do 31. 12. 2020)

ZM schválit rozpočet města pro rok 2019

ZM schválit Plán rozvoje města pro rok 2019

Zasedání rady města ze dne 5. 12. 2018
Rada města vzala na vědomí:

Odstoupení od poskytnuté dotace „Založení sídelní zeleně v obytné zóně
v Kladrubech“ poskytnuté Ministerstvem životního prostředí prostřednictvím
OPŽP ve výši 922.061,83 Kč z důvodu nemožnosti dodržet termín stanovený
v pravidlech uvedené dotace – dle podmínek výzvy musí být vlastní realizace
výsadeb a ošetření ukončena do konce roku 2018

Přihlášky celkem 10 uchazečů o pracovní místo na Městském úřadě
v Kladrubech
Rada města schválila:

Vyřazení inventáře z evidence ZŠ Kladruby v celkové výši 26.210,02 Kč –
kabinet zeměpisu: odpis pomůcek v hodnotě 313,-Kč, školní jídelna: odpis
inventáře ve výši 25.897,02 Kč (příloha č. 1)

Dohodu ve věci ukončení platnosti smlouvy o nájmu nebytových prostor
a o nájmu služebního bytu v Brodu u Stříbra čp. 51 uzavřenou mezi
městem Kladruby a nájemcem Martinou Švarcovou, Kladruby, ukončení
k 17. 10. 2018

Žádost o pronájem nebytových prostor včetně bytu Brod u Stříbra čp. 51,
žadatel Jiří Bohuslav, Brod 33 s platností od 18. 10. 2018 za stejných
podmínek jako dosavadní nájemce.
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Zasedání zastupitelstva města dne 15. 11. 2018
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:

Rezignaci člena zastupitelstva dne 6. 11. 2018 – Mgr. Pavel Nový, dalším
náhradníkem se stala Mgr. Bohuslava Dusíková, která vzhledem k dnešní
nepřítomnosti složí slib zastupitele na následujícím zastupitelstvu

Směrnici č. 1/2018 k inventarizaci majetku a závazků a složení ústřední
a dílčí inventarizační komise
Zastupitelstvo města schválilo:

Informaci o provedení zápisu z ustavujícího zasedání ZM ze dne 5. 11. 2018

Jednací řád Zastupitelstva města Kladruby

Zřízení finančního výboru ve složení: Mgr. David Blažek – předseda, Ing.
Ivana Strachotová – člen, Ing. Andrea Heřmanová – člen

Zřízení kontrolního výboru ve složení: Mgr. Vladimír Šmahel – předseda,
Ing. Vladimír Junek – člen, Jiří Kurš – člen

Odměňování členů Zastupitelstva města Kladruby dle nařízení vlády
č. 318/2017 Sb. a následně dle nařízení vlády č. 202/2018

Rozpočtové opatření města Kladruby č. 2/2018

Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a Jaroslavem
Zabloudilem, Na Vinici 1109, Stříbro na dokončení prací na akci „Obnova
Kaple Panny Marie u rozcestí k Brodu“
Hana Floriánová
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Plán rozvoje města Kladruby – 2019
AKCE

PLÁN

LÁZ
Údržba VO
Pokrytí střechy autobusové zastávky
Ping-pongový stůl
Projektová dokumentace – rybník v obci
Desinfekce studny
Celkem

15
5
15
60
5

000,000,000,000,000,100 000,-

VRBICE
Údržba VO
Autobusová zastávka
Desinfekce studny a rozbor vody
Celkem

15 000,100 000,5 000,120 000,BROD

Údržba VO
Provoz vodárny
Projektová dokumentace – chodník
Studna
Celkem

15
90
100
15

000,000,000,000,220 000,-

TUNĚCHODY
Údržba VO
Provoz vodárny
Nátěr střešní krytiny kapličky
Fasáda kapličky
Autobusová zastávka
Celkem

15
30
50
50
100

000,000,000,000,000,245 000,-

MILEVO
Údržba VO
Povrchová kanalizace
Oprava kapličky
Dezinfekce studní
Renovace autobusové zastávky
Studie úpravy veřejného prostranství – č.p. 23, 25

13

15
200
150
10
50
10

000,000,000,000,000,000,-
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Celkem

435 000,KLADRUBY

Vodní hospodářství
Desinfekce studny
Celkem

50 000,50 000,-

Opravy a údržba VO
Opravy a údržba VO
Rozšíření VO Sadová – Pozorka
Celkem

50 000,250 000,-

Údržba bytového hospodářství
Údržba a opravy bytového fondu
Celkem

250 000,-

Místní hospodářství NP
Sulanův statek – přístřešek
Ostatní údržba nebytových prostor
Rybník – směr Milevo (podíl dotace)
Kaplička rozcestí Brod, Láz
Workoutové hřiště
Celkem

200
300
590
230
280

300 000,-

250 000,-

000,000,000,000,000,1 600 000,-

Komunikace
Kladruby – západ – II. etapa síťování
Chodník proti č.p. 325 – Zahradní ulice
Projektová dokumentace – Kostelní ulice
Oprava povrchu včetně chodníku Zadní ulice
Celkem

15 000
160
200
3 000

000,000,000,000,18 360 000,-

Veřejná zeleň
Ostatní zeleň a údržba
Celkem

200 000,-

Muzeum
Výstavní exponáty
Celkem

100 000,-

200 000,-

100 000,-

ZŠ
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Rekonstrukce cvičné kuchyně, dílen – podíl dotace
Příslušenství ke kuchyňskému robotu
Celkem

300 000,50 000,350 000,-

MŠ
Oplocení jižní strany
Živý plot
Celkem

200 000,10 000,-

SDH
Opravy a údržba
Kára za hasičský vůz
Služby (Servis, STK)
Celkem

25 000,150 000,40 000,-

210 000,-

215 000,-

DPS
Opravy a údržba
Celkem

50 000,50 000,-

Pohřebnictví
Úpravy prostranství
Oprava hřbitovní zdi a prostranství
Celkem

20 000,150 000,-

Technické služby
Opravy a údržba strojů
Celkem

100 000,-

170 000,-

100 000,-

CELKEM

23 075 000,Matěj Havránek
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Rozpočet města Kladruby na rok 2019 – příjmová část
POLOŽKY
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1333
1334
1341
1343
1344
1356
1361
1381
1511
2460
4111
4121
1012
1039
2115
3111
3113
3314
3315
3319
3612
3613
3632
3636
3639
3722
4351
6171
6310
6330

NÁZEV
Daň z příjmů FO
Daň z příjmů FO ze sam. výd. čin.
Daň FO vybíraná srážkou
Daň z příjmů PO
Daň z příjmů PO za obce
Daň z přidané hodnoty
Za ukládání odpadu
Za odnětí zem. půdy
Poplatek ze psů
Za užívání veřej. prostr.
Poplatek ze vstupného
Příjmy z úhrad z dob. prostoru
Správní poplatky
Daň z hazardních her
Daň z nemovitosti
Splátky půjček od obyvatelstva
NI transfer od KÚ
OÚ Benešovice Za SDH
Stanování
Lesní hospodářství
Úspora energie a obn. zdrojů
Mateřská škola
Základní škola
Knihovna
Muzeum
Kultura
Bytové hospodářství
Nebytové hospodářství
Pohřebnictví
Územní rozvoj – pozemky
Věcná břemena FVE
Odpadové hospodářství
Domovy – penziony pro star. obč.
Všeobecná správa
Příjmy z úroků
Převody vlast. fondům
CELKEM
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5 500
100
500
4 500
800
12 000
3 000
18
28
45
1
33
45
100
1 300
72
588
10

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
400
000

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

5 000 Kč
1 020 710 Kč
180 000 Kč
128 700 Kč
297 300 Kč
1 000 Kč
120 000 Kč
50 000 Kč
4 100 000 Kč
800 000 Kč
24 800 Kč
315 000 Kč
216 226 Kč
70 000 Kč
1 310 900 Kč
10 026 000 Kč
13 000 Kč
150 000 Kč
47 469 036 Kč
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Rozpočet města Kladruby na rok 2019 – výdajová část
POLOŽKY
2115
2212
2219
2292
2310
2321
2341
3111
3113
3314
3315
3319
3392
3522
3612
3613
3631
3632
3636
3639
3722
3725
3745
4351
5512
6112
6171
6330
6399

NÁZEV
FVE
Komunikace
Doprava a pozemní komunikace
Dopravní obslužnost
Pitná voda
Kanalizace a odpad. voda
Rybníky
Mateřská škola
rek. MŠ
Základní škola
rek. ZŠ
Knihovny
Muzeum
vyb. + expozice
SPOZ org. 3300 + KHLK
Členské příspěvky sdružení
Podpora nemocnice
Bytové hospodářství
Nebytové prostory
Veřejné osvětlení
Pohřebnictví
Územní rozvoj – pozemky
Technické služby org.
Odpadové hospodářství
Kompostárna
Veřejná zeleň
Domovy – penziony pro star. obč.
SDH
Zastupitelstvo obce
Všeobecná správa
Převody vlast. fondům
Ostatní fin. operace
CELKEM

25 000 Kč
390 000 Kč
3 755 940 Kč
87 285 Kč
580 000 Kč
330 000 Kč
650 000 Kč
853 492 Kč
856 000 Kč
2 262 316 Kč
350 000 Kč
124 900 Kč
3 058 500 Kč
100 000 Kč
365 000 Kč
100 000 Kč
15 000 Kč
2 116 000 Kč
3 456 000 Kč
665 000 Kč
170 000 Kč
15 080 000 Kč
100 200 Kč
750 000 Kč
50 000 Kč
2 783 200 Kč
1 167 000 Kč
368 000 Kč
2 452 000 Kč
6 177 100 Kč
150 000 Kč
1 000 000 Kč
50 387 733 Kč

Rozpočet je navržen jako schodkový.
Schodek bude uhrazen z úspor minulých let.
Miroslava Škorvánková
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Termíny svozů směsného komunálního odpadu v Kladrubech
a spádových obcí Láz, Vrbice, Milevo, Brod, Tuněchody
(rok 2019 – den výsypu středa)
svoz standard
říjen – duben
1x týdně

svoz 1x
měsíčně
(poslední
středa
v měsíci)

svoz 1x týdně

svoz 1x za 14
dnů
(sudý týden)

leden

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

9., 23.

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

30.

únor

6., 13., 20., 27.

6., 20.

6., 13., 20., 27.

27.

březen

6., 13., 20., 27.

6., 20.

6., 13., 20., 27.

27.

duben

3., 10., 17., 24.

3., 17.

3., 10., 17., 24.

24.

květen

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

1., 15., 29.

1., 15., 29.

29.

měsíc

červen

květen – září
1x za 14dnů
(sudý týden)

5., 12., 19., 26.

12., 26.

12., 26.

26.

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

10., 24.

10., 24.

31.

srpen

7., 14., 21., 28.

7., 21.

7., 21.

28.

září

4., 11., 18., 25.

4., 18.

4., 18.

25.

říjen

červenec

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

2., 16., 30.

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

30.

listopad

6., 13., 20., 27.

13., 27.

6., 13., 20., 27.

27.

prosinec

4., 11., 18., 25.

11., 25.

4., 11., 18., 25.

25.

EKO-SEPAR, s.r.o. Nýřany

Nové kontejnery na tříděný odpad
Jistě jste si již všimli, že na čtyřech místech v Kladrubech (v Kostelní ulici,
u základní školy, u domu s pečovatelskou službou, mezi Revoluční a Zadní
ulicí) byly umístěny nové kontejnery na papír a plast s většími otvory – klasické
nádoby o objemu 1100 litrů. Tyto typy zde byly umístěné pro třídění rozměrnějších
odpadů, jako jsou papírové krabice a různé plastové objemnější obaly. Chceme,
aby i tyto odpady byly ukládané v nádobách, nikoli různě pokládané a opírané
okolo IGLU. Pozor nejsou určené pro komunální odpad! Zároveň Vás prosíme,
abyste nadále využívali pro třídění plastu a papíru i ty stávající kontejnery typu
IGLU. Finanční náročnost vývozu nově osazených nádob je trochu vyšší než
dosavadní IGLU. Mějte tuto skutečnost na mysli a opravdu využívejte všechny
umístěné nádoby. I město musí své finance šetrně využívat.
Hana Floriánová
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Termíny svateb na rok 2019


leden

19. 1. 2019



únor

23. 2. 2019



březen

23. 3. 2019



duben

20. 4. 2019
27. 4. 2019



květen

4. 5. 2019



červen

8. 6. 2019
22. 6. 2019



červenec



srpen

6. 7. 2019
27. 7. 2019
3. 8. 2019
10. 8. 2019
24. 8. 2019



září

21. 9. 2019



říjen

19. 10. 2019



listopad

23. 11. 2019



prosinec

14. 12. 2019
Miroslava Škorvánková

Ocenění bezpříspěvkových dárců krve
Dárci obdrželi malé dárky a upomínkové předměty od Českého červeného
kříže, dárkový balíček od města Stříbra, kde se 20. 11. 2018 konalo slavnostní
předávání, a město Kladruby dárcům krve předalo knihu Kladruby 900 let,
Kladrubský kalendář na rok 2019, tašku a dárkový balíček v hodnotě 500,-Kč.
Z našeho města byli oceněni tito dárci:
Stříbrná medaile Prof. Mudr. Jana Janského (udělena za 20 odběrů):



Vojtěch Horák
Luděk Sigmund
Hana Floriánová
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ
Základní škola informuje:
Střípky ze ZŠ…


6. 11. – Burza škol v Tachově –
stejně jako v minulých letech se
mohli vycházející žáci seznámit
s nabídkou
středních
škol
a učebních oborů…



14. 11. navštívili páťáci sklárnu
v Heřmanově Huti…



15. 11. – tento den byl
vyhrazen
pro
čtvrtletní
pedagogickou radu a třídní
schůzky…



21. 11. se konal zájezd do Divadla J. K. Tyla na večerní představení…



22. 11. čtvrťáci a páťáci vyrazili na exkurzi do hvězdárny v Rokycanech
a odnesli si zajímavé poznatky…



23. 11. umožnila firma Kermi ve Stříbře exkurzi pro žáky 9. ročníku…



26. 11. byl ve znamení výrobního dne – žáci společně s jejich učiteli
vytvářeli vánoční dekorace pro Mikulášský trh…



30. 11. – s nepatrným předstihem se v tělocvičně školy konala tradiční
Čertovská diskotéka „okořeněná“ různými soutěžemi. Takový malý trénink
před příchodem skutečných čertů, andělů a Mikuláše 



1. 12. – prodej výrobků na Mikulášském trhu byl úspěšný a získané
finanční prostředky budou opět věnovány na podporu vzdělání „naší“
Muthiny z Keni…



5. 12. zhlédly děti z prvního stupně pohádku v kině Slavia ve Stříbře. I když
počasí příliš nepřálo, zvládly zpáteční cestu ze Stříbra pěšky 



8. 12. – závěrečný závod Rock Point Překližka Cupu 2018 v lezení se konal
na boulderu v DDM Stříbro, a protože se jednalo o Mikulášský Open Cup,
naděloval dárečky pro závodníky sám Mikuláš s čertem.



Pro 51 soutěžících byly připraveny opravdu náročné cesty, které ti nejlepší
zase s přehledem zvládali. Současně byl vyhodnocen i celý pětidílný seriál
Překližka Cup, kde Eliška Čechurová zvítězila v kategorii D2 a její bratr
Vojta v kategorii H4. Gratulujeme!
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11. 12. se dočkali svého představení v divadle Alfa i osmáci a deváťáci, kteří
viděli hru „Kde domov můj?“



13. 12. se v německém Altenstadtu konal již 11. ročník adventních
koncertů partnerských škol /více v článku/



18. 12. byl v kině Slavia připraven film „Čarodějovy hodiny“, tentokrát
pro žáky druhého stupně…



20. 12. vyrazili do divadla naši nejmenší. Prvňáci a druháci si v divadle Alfa
v Plzni užili oblíbeného „Otesánka“…



21. 12. – páteční ráno bylo zahájeno tradičním Vánočním zpíváním
a po velké přestávce následovaly třídní vánoční besídky s předáváním
dárečků, mlsáním cukroví a rozloučením v předvánočním čase. Ve škole
se znovu sejdeme až 7. ledna, takže na odpočinek a užití dárků je spousta
času. Ten můžete vyplnit i pohybem 28. 12., kdy se koná v tělocvičně školy
akce „Hejbni kostrou“…
Krásné Vánoce 
Pavel Nový

Adventní koncert partnerských škol, Altenstadt, 13. 12. 2018
V pořadí již jedenáctý společný adventní koncert českých a německých
partnerských škol se konal v německém Altenstadtu. Žáci si společně se svými
učiteli připravili přibližně desetiminutová vystoupení, při kterých zazněly známé
i méně známé vánoční písně a koledy.
Jako první vystoupili žáci a učitelé z Mittelschule Altenstadt, kteří zahráli
několik skladeb na dechové nástroje. Po nich následovali kluci a děvčata z naší
školy s písní „Vánoční“, dvěma koledami na trubku /J. Blažek/ a skladbou
„Chtíc, aby spal“ v podání J. Kvasničkové /kytara/, I. Igerské /klávesy/,
F. Buriana /klarinet/ a D. Hinterholzingera /zobcová flétna/. Jako třetí
v pořadí zpívaly a hrály děti z altenstadtské Grundschule, které se naučily
jednu z koled i dvojjazyčně – česky a německy. Hudební vystoupení
ZŠ Mánesova ze Stříbra obstaraly dvě skupiny převážně děvčat. První sbor
zazpíval tradiční vánoční písně, zatímco druhá část vystoupení obsahovala spíš
moderní skladby. Posledním příspěvkem byly písně v němčině a angličtině
neustadtské Mittelschule. Koncert zakončil „příležitostný“ pěvecký sbor složený
ze všech zúčastněných společnou písní „Feliz Navidad“.
Po koncertu a krátkém poděkování místního pana faráře se všichni odebrali
k malému občerstvení do budovy fary. Potom už zbývalo se jen rozloučit, naložit
nástroje do autobusu a vyrazit domů.
Příští adventní koncert se bude konat 12. 12. 2019 ve Stříbře.
Pavel Nový
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FOTO: Žáci ZŠ na adventním koncertu v Altenstadtu

Burza škol
6. listopadu se v tachovském kině konala Burza škol, je to tradiční akce,
kde se prezentují zástupci středních škol převážně z Plzeňského kraje. Střední
školy ukazovaly žákům základních škol, jak probíhá vyučování, žáci se mohli
zeptat na různé věci, mohli si také vzít letáčky škol, které je zaujaly. Poté jsme
se přesunuli do druhého sálu, kde probíhala vystoupení některých škol – byla
tam např. ukázka sebeobrany, ukázka účesů nebo módní přehlídka…
Celé dopoledne bylo zajímavé a užitečné při výběru střední školy.
Milan Brzobohatý, IX.
Exkurze do KERMI
23. listopadu jsme navštívili firmu KERMI, která vyrábí např. sprchové
kouty nebo topení. Nejprve jsme šli do návštěvní místnosti, kde byly vystavené
některé ukázky jejich výrobků. Pak jsme se rozdělili na dvě skupiny a šli se
podívat po výrobních halách, tam jsme se seznámili s procesem výroby,
ukázkou strojů i některými zaměstnanci. V halách bylo dost teplo, protože
stroje a pece ho vytvářejí.
Tadeáš Pěkný, IX.
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Mikuláš v ZŠ
Mikuláš je u nás ve škole dlouholetá tradice, po třídách chodí Mikuláš, čerti
a andělé a „straší“ děti. Za Mikuláše šla tentokrát spolužačka Hanka,
za hlavního čerta, který čte z pekelné knihy seznam zlobivých dětí, jsem
se převlékla já. Andělé byli tři – Eva, Petra a Eliška a ostatní spolužáci byli za
čerty.
Když jsme přišli do tříd, hlavní čert vždy přečetl seznam „hříšníků“, kteří šli
na chodbu a tam buď zazpívali nebo odříkali básničku. Hodní žáci zůstali
ve třídě a andělé jim rozdali sladkosti.
Michaela Kašáková, IX.
Čertovská diskotéka
V pátek 30. listopadu se v tělocvičně konala čertovská diskotéka, pořádala ji
devátá třída a začínalo se po velké přestávce. Byly tam různé soutěže, pouštěly
se písničky pro menší i větší, tancovalo se, probíhala i soutěž o nejlepší masku.
Všichni si to užili.
Kateřina Tancošová, VII.
Výrobní den
V pondělí 26. 11. se konal výrobní den, většina z nás se na to těšila. Žáci
druhého stupně byli rozděleni na pět týmů, které vyráběly vánoční dekorace,
např. věnce, svícny, různé drobné ozdůbky… Výrobní dny probíhají dvakrát
ročně už více než 10 let. Dekorace, které žáci vyrobí, se prodávají na trzích
a vydělané peníze jdou na školné pro naši adoptovanou Muthinu.
Aneta Komorousová, VII.
Prodej na Mikulášských trzích
Jako každoročně jsme po výrobním dnu šli prodávat naše výrobky
na Mikulášské trhy. Tentokrát se konaly v sobotu 1. 12., vzhledem k pátečnímu
náledí nedorazilo na kladrubské náměstí mnoho stánků. Trhy začínaly v 8:00
hodin a hned od rána chodila spousta lidí a nakupovali naše výrobky. Byla sice
dost zima, ale bylo tam krásně. Okolo 12:00 trhy skončily a prodávající
i nakupující se rozešli do svých domovů.
Eva Heřmanová, IX.
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Mateřská škola informuje:
Divadlo „Hra“
Nejlepší je, když si děti nevšimnou, že se něco učí, že něco poznávají,
a myslí si, že si hrají. Tak přesně tak vypadalo představení divadla Hra. Název
divadlu naprosto sedí.
Tentokrát nás herci vzali na výlet do Afriky. Letěli jsme letadlem, pluli lodí,
překonávali úzké lávky i hluboké propasti. To vše proto, že jsme měli společný
velký úkol najít kamaráda pro opuštěného smutného papouška. Po cestě jsme
poznávali úplně jiný život. Potkávali jsme exotická zvířata, která nás cestou
provázela.
Jako v každé správné pohádce všechno dobře dopadlo – papoušek
kamarády našel. U nás za okny vládla zima a sníh a my jsme s papouškem
prožili dobrodružství v horku. Těšíme se na další.
Marcela Jandíková, Eva Pomyjová
Návštěva čerta, anděla a Mikuláše
Jako každý rok i letos do naší MŠ zavítal svatý muž se svými pomocníky –
andělem a dvěma čerty. Pekelníci měli připravenou „Knihu hříchů“, kde byly
vyjmenovány všechny nedostatky Koťat, Sluníček i Broučků s Beruškami. Čerti
sice vyhrožovali peklem, na důkaz toho měli i pytel, do kterého zlobiče strčí.
Hříšníci museli stvrdit otiskem prstu „smlouvu s peklem“ a slíbili, že se opravdu
polepší.
Mikuláš s andělem čerty hodně krotili, aby nezbedníky do pekla neodnášeli.
Děti za to zazpívaly čertí písničku a někteří odvážlivci zvládli i básničku. Čekala
je sladká odměna a my můžeme jen doufat, že zlobílci slib splní a polepší se.
Petra Kertysová, Šárka Ježová

FOTO: Mikuláš s čerty a andělem u Koťat a Sluníček
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První pomoc v MŠ zábavnou formou
V listopadu jsme v MŠ zhlédli vystoupení s ukázkou první pomoci. Děti byly
zábavnou formou seznámeny, kdy je potřeba volat první pomoc a naopak kdy se
bez této pomoci obejdeme. Vyslechly si příběh kluka, který se zranil na kole
a musel si přivolat lékařskou pomoc. S počátečními problémy to pak zvládl
na jedničku. Dále viděly scénku s babičkou, které se udělalo nevolno,
s ukázkou, jak se správně zachovat, co dělat a hlavně nezmatkovat.
Na závěr složili test, kdy správně tipovaly obrázky, zda voláme či nevoláme
lékařskou pomoc. Číslo na rychlou záchrannou pomoc si zapamatovali také
všichni. Zábavnou formou se děti dozvěděly něco o základech první pomoci
a moc se jim to líbilo.
Petra Kertysová, Šárka Ježová

FOTO: Vystoupení s ukázkou první pomoci
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Poslední setkání centra v naší mateřské škole v tomto roce
Jako každý měsíc, tak i v prosinci jsme se sešli v MŠ Kladruby na dalším
semináři Centra čtenářské pregramotnosti. A jak se na konci každého roku
dělá, i my jsme bilancovali.
Nejvíce ocenily účastnice našich setkání možnost zapojit se do seminářů se
žádanými expertkami Mgr. Evou Svobodovou a Mgr. Hanou Švejdovou. Protože
byl o tyto workshopy vždy velký zájem, využili jsme jejich nabídky a během dne
se vystřídaly dvě skupiny pedagogů. Celá věc šla zorganizovat díky podpoře
města Kladruby a Regionálního muzea Kladrubska, které nám poskytlo sál
i zázemí pro všechny zúčastněné.
Další dobrou zkušenost máme s návštěvou pana Mgr. Vojtěcha Juríka,
který našim kolegyním předvedl část své tvorby a besedoval s námi na téma
ilustrace a tvorba dětské knihy.
Naší poslední expertkou v tomto roce byla Mgr. Markéta Světlíková, která
na téma čtenářské pregramotnosti předvedla nádhernou prezentaci klasických
říkadel Josefa Lady a nastínila nám, jakým způsobem se dá i v dnešní době
použít tvorba tohoto spisovatele.
Jsme opravdu velmi rády, že jsme se mohly do tohoto projektu zapojit a tím
získat mnoho podnětných zkušeností, které předáváme dál, a že naše CKP se
stalo místem setkávání podobně smýšlejících a tvořících pedagogů, kteří se
navzájem obohacují a stávají se i novými přáteli.
V rámci tohoto projektu EU se mohlo naše CKP obohatit o mnoho dětských
knih, materiálů a velký interaktivní stůl, který používáme k prezentaci dětské
literatury a různých výukových programů.
Poslední naše setkání se uskutečnilo 11. 12. 2018. Velice příjemnou tečkou
na konci semináře bylo tvoření vánočních dekorací pod dohledem paní Jany
Klepsové, která nám předala mnoho užitečných rad a prozradila spoustu
„vychytávek“ na poli výtvarném a kreativním.
Děkujeme všem, kteří s námi sdílejí naše nadšení a pomáhají nám
v realizaci našeho Centra.
za CKP Kladruby Zuzana Křížová a Eva Pomyjová

FOTO: Prosincový seminář Centra čtenářské pregramotnosti
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Tvořivá dílnička u Sluníček
Čertovskou tvořivou dílničku jsme si uspořádali v naší mateřské škole. Děti
ze třídy Sluníček si s rodiči vyzkoušely opravdovou pracovní spolupráci.
Společně tvořili čertíky z brambor, skládali čertí hlavičky z papíru a dolepovali
jim detaily obličeje a někdo si vyzkoušel i čerta z papírového talíře. Všechny
zdařilé výrobky jsme si ve třídě vystavili, aby každý, kdo nás navštíví, mohl
obdivovat zručnost, kreativitu a nápaditost rodinných týmů, které se do této
aktivity zapojily. Všichni si zaslouží velkou pochvalu.
Zuzana Křížová

FOTO: Sluníčka se svými rodiči vyrábějí na tvořivé dílničce

Přerušení provozu Mateřské školy Kladruby
Mateřská škola Kladruby ukončí svůj provoz
v letošním roce 21. 12. 2018 v pátek. Pak zůstane
se souhlasem rodičů dětí uzavřena ve dnech 27., 28.
a 31. 12. 2018 a ještě 2. 1. 2019. Provoz bude obnoven
opět 3. 1. 2019.
Alena Medová
Víte, že:


děkujeme organizaci včelařů za perníkové čerty a Mikuláše pro každé dítě
MŠ a taktéž p. Robertu Kertysovi za zprostředkování jogurtů do nadílkového
mikulášského balíčku



19. 12. navštívili Broučci s Beruškami DPS s malými vánočními dárky
i přáníčky a zároveň potěšili seniory svým krátkým vánočním programem
Alena Medová

27

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ

6/ 2018

Hasičské okénko:
Vážení spoluobčané,
během celého roku Vás pravidelně informujeme o dění ve sboru. Dnes jen
malé ohlédnutí: Začátkem roku 2018 jsme zahájili sezonu tradičním Hasičským
plesem, následovalo oblíbené stavění a následné kácení Máje a spolupráce na
dětských akcích, jako je Dětský den a Ahoj prázdniny. Novinkou pro nás bylo
obnovení soutěže Kladrubská studna, která byla také úspěšná.
Kroužek dětí se nám během roku také trošku rozrostl a jsme velice pyšní
na jejich soutěžní výkony. Nemůžeme opomenout ani soutěžní družstvo mužů,
které naše město reprezentuje v požárním útoku z krásného 3. místa.
Z pracovní činnosti si můžeme připomenout sázení stromků a sběr železa.
Od minulého čísla měla naše výjezdová jednotka celkem 3 zásahy: 20. 10. –
požár nízké budovy ve Kšicích, 21. 11. – požár popelnice v Kladrubech, 7. 12. –
požár nízké budovy v Kladrubech.
S letošním posledním číslem Zpravodaje bychom chtěli poděkovat všem
členům, kteří se zapojili během celého roku do činností sboru, dále Městskému
úřadu v Kladrubech za podporu a spolupráci a samozřejmě děkujeme i všem
našim sponzorům. Veliké díky patří i Vám, našim spoluobčanům, za společně
strávené chvíle.
Touto formou Vás chceme v předstihu pozvat také na blížící se Hasičský
ples, který se bude konat 23. 2. 2019. Novinkou na plese bude neméně
oblíbená skupina Amati band. Kapacita sálu je omezena a předprodej
vstupenek se bude konat 14. 2. 2019 a 19. 2. 2019 od 17:00 v hasičárně.
Vstupné je 150,-Kč a vstupenky budou k dispozici do vyprodání.
Závěrem bychom chtěli všem popřát jen to nejlepší do nového roku a hlavně
klidné prožití Vánoc s Vašimi blízkými.
Kateřina Hlinková
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Včelařské okénko:
Včelařský kroužek mládeže se i letos rozrostl o další nové členy, kteří se
ihned zapojili do práce. Abychom se mohli naplno věnovat jak našim stálým
členům, tak i nováčkům, scházíme se 3x týdně v klubovně pronajaté od MěÚ
Kladruby.
Během našich schůzek se snažíme předat dětem vědomosti a dovednosti
v oblasti biologie včely, chovu včelstev, pastvy, včelařských pomůcek, ale
i bezpečnosti a v neposlední řadě také marketingu. Proč zrovna marketing?
No, protože každý dobrý včelař se snaží ukázat a prodat co nejvíce z celoroční
práce jak včel, o které se zodpovědně stará, tak i jeho vlastní. Vše, co utrží,
zpětně věnuje do svého vzdělávání, vybavení včelína, modernizace včelích
pomůcek apod.
Proto si i mladí včelaříci již pomalu zvykli účastnit se trhů, kde nabízejí
nejen med od včel, které mají v rámci kroužku na starosti, ale i další
zpracované včelí produkty.
Poslední takováto událost proběhla první prosincový víkend. Pokud jste
navštívili Mikulášské trhy v Kladrubech nebo jste se snad byli podívat
na rozsvěcení vánočního stromu v Kostelci, mohli jste narazit na stánek, kde
děti ze včelařského kroužku mládeže v Kladrubech nabízely voskové ozdobičky,
svíčky, již zmíněný med a také chutné perníčky, které samy zdobily.
Jak je patrno, žádný, dokonce ani ten nejmladší včelař, v zimě nelení. Musí
se připravit na další sezonu, aby byla alespoň tak dobrá, jako ta právě
ukončená. Proto si do nadcházející sezony a nového roku popřejme dostatek
práce, hodně zdraví, tolerance a především radosti a spokojenosti.
Pavla Kovaříková

FOTO: Děti z včelařského kroužku na Mikulášských trzích

29

HISTORIE

6/ 2018

HISTORIE
Krizová léta 1948 a 1968
(Kladrubské osmičky – 6. pokračování)
Celý letošní rok 2018 jsme měli možnost seznamovat se v našem
Zpravodaji, stejně jako v celostátním měřítku, s událostmi v letech, které jsme
si zvykli nazývat „významné osmičky“. Poznali jsme tak průběh rebelie
kladrubských měšťanů proti klášteru na počátku třicetileté války v roce 1618
i přísné tresty, které klášterní vrchnost svým poddaným za to v roce 1628
udělila. Potom jsme sledovali trpké konce třicetileté války, která skončila v roce
1648. Vynechali jsme „osmičkové“ události celého 18. století a zastavili jsme se
až u informací o revolučním roce 1848 a o činnosti tehdejší kladrubské Národní
gardy. Pak už následovalo letošní kulaté, sté výročí vzniku ČSR v roce 1918,
které mělo v Kladrubech tehdy pachuť spíše porážky a nepochopení
u kladrubských obyvatel německé národnosti. V minulém čísle Zpravodaje jsme
si mohli přečíst, jak viděli a co zapsali čeští i němečtí kronikáři o roce 1939
před i po nešťastné mnichovské zradě a odtržení území Sudet, včetně Kladrub,
od ČSR. V dnešním čísle už se zaměříme jen na poválečné „osmičky“
v Kladrubech tak, jak o nich existují některé dochované písemné dokumenty (to
v případě roku 1948), nebo tak, jak si je uchoval autor tohoto článku ve své
paměti v případě roku 1968.
Situace na přelomu let 1947 a 1948
V Kladrubech byl během roku 1947 ukončen odsun německého
obyvatelstva a postupně se sem stěhovali lidé z vnitrozemí. Přicházeli s různými
úmysly – někteří v dobrém svědomí, že zde získají domek, vlastní bydlení
a s ním třeba i zemědělskou půdu, jiní i proto, aby si zde pro sebe vyhledali
v opuštěných domech věci ke svému obohacení a poté nepoznáni se hned
vraceli s kořistí do vnitrozemí. Už koncem roku 1947 se noví obyvatelé Kladrub
spolu celkem sžili a navzájem se přátelili bez ohledu na své postavení
a politické názory. V Kladrubech dobře prosperovala tělovýchovná jednota
Sokol, v níž aktivně pracovali třeba manželé Bohumil a Vlasta Tůzovi nebo
Božena Šebestová. Dobrou činnost vyvíjela také organizace Junák pod vedením
oblíbeného šprýmaře, místního pekaře Jindřicha Balíka, který také uplatňoval
své zkušenosti z působení v Divadle Spejbla a Hurvínka a založil v obci loutkové
divadlo. Formovala se i organizace Sboru dobrovolných hasičů, v jejímž čele stál
František Wohlmuth. Hasiči při svém tolik potřebném sboru založili i dechovou
hudbu, jejímž kapelníkem se stal příslušník naší zahraniční armády v Anglii
Hubert Täuber. Ani kultura nepřišla zkrátka, Stanislav Mikšík, místní
zahradník, aktivně pracoval jako vedoucí ochotnického divadelního spolku.
Také ženy z organizace KSČ nacvičily divadelní představení a z výtěžku přispěly
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na opravení někdejšího německého pomníku padlým v parku u školy, který byl
rozbit nějakými příliš „agilními českými vlastenci“ v prvních poválečných dnech
v květnu 1945. Zbývající částku peněz věnovaly pro děti z místní mateřské
i obecné školy. V kině Máj, tehdy sídlícím v hostinci pod parkem u školy, se od
října 1947 promítaly filmy, ale až po dlouhých průtazích kvůli netěsnosti
zatemnění a malým rozměrům plátna. Fotbalový klub Slávia Kladruby neměl
sice ještě řádné hřiště, a tak se zatím jeho členové vyžívali kromě „čutání“
s míčem kdesi na louce také hraním stolního tenisu. Místní lékárnu provozoval
PhMr. Vladimír Krčil, odsunutého lékaře Friedla nahradil MUDr. Karel Sadílek.
Z řemesel tu působil obuvník Jan Kříž, kominickou živnost provozoval ještě pak
i dlouho poté Jan Kohn z Mileva. A další žádosti o možné otevření živností jen
pršely. V archivu jsem našel třeba žádost holiče Václava Svobody z mé rodné
obce na Plzeňsku o přidělení kladrubského domu č. 24, ale Svaz holičů
a kadeřníků ve Stříbře to z konkurenčních důvodů zamítl.
Na velké slavnostní hasičské vatře 7. března 1947 nabádal vzdělavatel
hasičů, ředitel místní školy Jindřich Vrba, všechny jeho členy, že do hasičského
sboru nepatří politika, ale jen svědomitost, jednotnost a opravdové bratrství.
Ministerstvo zemědělství přispělo v květnu 1947 částkou 10 000 Kčs na zřízení
jeslí a v srpnu obdržel předseda MNV služební motorku, zatímco cestář Josef
Walter dostal již dříve služební kolo. Z dotace Ministerstva zemědělství 20 000
Kč byla v malém domku pod kostelem vybudována veřejná prádelna.
Změny po únoru 1948
Místní národní výbor, jehož předsedou byl Jindřich Vrba, zajistil otevření
mateřské školy z obdržené dotace, původně určené na jesle. Po dlouhém čekání
kvůli mnoha
zakázkám
se
podařilo instalovat i místní
rozhlas. Původní sjednaná cena
necelých 38 tisíc Kčs stoupla
nakonec na více než 83 tisíc Kčs.
Na tuto částku přispěl zdejší
podnikatel
Josef
Cafourek
částkou 10 000 Kčs. Začátkem
roku 1948 požádal národní
výbor ministerstvo zemědělství
o poskytnutí sanitního auta do
vlastnictví obce. A věřte, nebo
nevěřte – uspěl. Obec Kladruby
obdržela vlastní sanitku Škoda
1101 pro převoz nemocných
a chůze neschopných lidí k lékaři
do Stříbra či do nemocnice.
Teprve v roce 1948 se obyvatelé
Kladrub dočkali také autobusoObr.: Přidělení sanitky pro obec
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vého spojení do Stříbra úpravou linek Darmyšl-Stříbro a Horšovský TýnStříbro.
Únorové události v roce 1948 přinesly do Kladrub mnoho změn. Čím dál,
tím více se začala projevovat svárlivost mezi lidmi kvůli politickému přesvědčení
i stranické příslušnosti. V obou obcích (Pozorka byla až do roku 1955
samostatnou obcí) byly ustaveny, tedy jmenovány, Akční výbory Národní fronty,
které si přisvojovaly nadřazenost nad orgány národních výborů. O činnosti
kladrubského akčního výboru se dokumentace nezachovala, zato o pozoreckém
přece jen něco víme. V té době si obyvatelé Pozorky podávali žádosti o nábytek,
ponechaný zde po odchodu německých uprchlíků před frontou, kteří zde byli
ubytováni koncem války. Akční výbor podle svých představ zhotovil seznam,
komu se mají přidělit jednotlivé součásti tohoto vybavení. Daleko důležitější
však bylo rozhodnutí o odebrání zemědělské usedlosti Janu Rundovi, jehož
rodina bydlela na samotě v čp. 27 naproti Petrovu mlýnu. Jeho statek
a zemědělskou půdu převedl akční výbor od 3. března 1948 do národní správy
tehdejšímu majiteli Petrova mlýna, Bohumilu Mžikovi. Důvody odebrání byly
v zápise uvedeny jen velice obecně. Bohumil Mžik se nakonec odtud krátce poté
odstěhoval do vnitrozemí a mlýn se vším majetkem přenechal svým příbuzným.

Spor o klášter
Bývalý kladrubský klášter, od roku 1825 majetek šlechtického rodu
Windischgrätzů a všeobecně nazývaný zámek, byl v roce 1945 zkonfiskován
majiteli maďarské národnosti Ludvíku Aladaru Windischgrätzovi ve prospěch
státu. „Kníže“ Windischgrätz se již v srpnu 1945 nechal odvézt americkými
vojáky přes hranici u Pavlova Studence do americké okupační zóny v Německu.
Jeho majetek byl pak ve státní správě do roku 1947, ale v září tohoto roku
rozhodl ministr zemědělství Julius Ďuriš předat areál zámku bezúplatně
benediktinskému klášteru v pražských Emauzích. V dopise stanovil přesné
podmínky, kde bylo podrobně uvedeno, co bude předáno a jak o to má být
v majetku Emauzského kláštera pečováno. Informoval o tom dopisem
i kladrubský a pozorecký národní výbor. Jenže ty společně s akčními výbory
uskutečnily podpisovou akci občanů a odeslaly ministerstvu protest proti
tomuto rozhodnutí. Protestní dopis uváděl, že v případě, pokud by k předání
přece jen došlo, měl by pražský klášter dostat jen chrám a knihovnu. Zbytek
majetku, včetně polí a lesů, by měl připadnout Státnímu statku, který by chtěl
v ostatních budovách zřídit ve spolupráci se státem zemědělskou školu
a vzorové hospodářství, včetně lesní správy. Ne ale všichni občané Kladrub
a Pozorky tuto petici podepsali, a naopak chtěli, aby bylo splněno původní
rozhodnutí ministra Ďuriše. Za tím účelem byl do Kladrub pozván i arcibiskup
pražský Josef Beran. Ten skutečně Kladruby navštívil, ale o jeho jednání
ohledně předání zámku neexistuje v místním archivu žádný zápis. Nakonec byly
všechny zámecké (klášterní) budovy předány pod správu Památkové péče,
zemědělská půda Státnímu statku a rovněž lesy Státním lesům.
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V tomto roce a v následujících dvou letech došlo i v Kladrubech v několika případech
k postihu za tzv. protistátní
činnost. Podle vyprávění paní
Blanky Krýslové, která zde již
v této době bydlela, byli na
podzim při taneční zábavě
Vinobraní, přímo v hostici
U Vrátníků, zatčeni manželé
Pisingerovi, majitelé Střížkova
mlýna. Také mladý farář Alois
Křivánek měl být v dubnu
roku 1950 obviněn z přechovávání hledaných osob a zatčen.
Byl však včas varován a za
pomoci svých známých se
tajně dostal za hranice, jak
informuje také zápis faráře
Josefa Schwarze z roku 1957
ve farní kronice.
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Obr.: Přidělení zámeckého areálu klášteru v Emauzích

Rok 1968 pohledem kladrubského učitele
V roce 1968 jsem byl učitelem na tehdejší Základní devítileté škole
v Kladrubech ve funkci zástupce ředitele. Vzpomínám si, jak již od ledna či
února vozili učitelé, kteří dojížděli z Plzně, ranní noviny a kolem nich se vedly
každé ráno před vyučováním vzrušené debaty a přetřásaly se tehdejší politické
události. V neděli 18. srpna proběhla tradiční kladrubská pouť za krásného
počasí na přírodním divadle v zámeckém parku. Každý si užíval pouťových
zábav a netušil, co přijde za tři dny.
Ve středu 21. srpna 1968 dorazily i do Kladrub ozbrojené vojenské jednotky
pěti států Varšavské smlouvy, konkrétně útvary sovětské armády. Jejich vojáci
se ubytovali na kraji Senetického lesa a za Lázem směrem na Benešovice, tam,
kde dnes prochází dálnice. I do školy přijel asi dvakrát jeden jejich důstojník
jednat s ředitelem školy. Jednání probíhalo tehdy u vchodu do budovy nebo
na školním dvoře a bylo stručné. Představitelé obce, místních závodů,
organizací a Státního statku v počtu asi 8 až 10 osob byli brzy poté pozváni
k návštěvě a jednání s okupační jednotkou. Tohoto setkání se zúčastnil
i tehdejší ředitel školy Kosán, za což byl potom silně kritizován lidmi v obci.
A tak hned poté raději přesunul jednání se sovětským důstojníkem na mne,
jakožto zástupce ředitele. Já jsem požadoval, aby se jednalo v budově
národního výboru, ne však za zavřenými dveřmi. Ty zůstávaly při našem
jednání úmyslně otevřené do úřadovny, kde pracovaly zaměstnankyně MNV.

33

HISTORIE

6/ 2018

Důstojník v hodnosti kapitána, shodou okolností slušný a inteligentní
člověk, který pocházel z běloruského Minsku, zprvu požadoval při těchto
jednáních v budově MNV, aby mohl předstoupit před žáky školy osobně.
Vysvětloval jsem mu několikrát, že to není možné vzhledem k náladě obyvatel
i dětí, která nastala vstupem vojsk. Kupodivu si opravdu nechal říci, dále to už
pak nevyžadoval, a také k tomu skutečně nedošlo. Říkal jsem mu i o tom, jak se
celý náš národ zlobí na sovětského představitele Brežněva. On však vyprávěl, že
Brežněvův předchůdce Nikita Chruščov byl sice pro jejich zemi známou
osobností v zahraniční politice, ale doma lidé hladověli. Proto byl na něho
spáchán neúspěšný atentát při návštěvě Bělověženského pralesa v dnešním
Bělorusku, což nebylo, pokud je mně známo, u nás nikdy ani v tisku, ani jinde
zveřejněno. Teprve prý za Brežněva se situace obyčejných lidí u nich, pokud se
týká nedostatku potravin, přece jen zlepšila, takže ten byl hodnocen lidmi
u nich lépe než jeho předchůdce. Pak vojáci z lesů najednou zmizeli, pomalu
jsme ani nevěděli, kdy k tomu došlo.
Ve škole jsme důstojně oslavili na podzim 50. výročí vzniku ČSR. Z té doby
pochází fotografie nástěnky umístěné na chodbě mezi ředitelnou a sborovnou ve
staré budově (nová přístavba ještě nebyla). Její autorkou byla učitelka výtvarné
výchovy Jana Šmídová, později provdaná Klepsová. Také jsme zasadili lípu jako
Strom svobody. Jak už jsem uvedl ve Zpravodaji dříve, ta však již na svém místě
není, zřejmě uschla a byla poražena. Poté následovaly dosti nechutné prověrky
učitelů, které měly dopad i na složení učitelského sboru. Teprve dokončení
přístavby školy snad přineslo mezi učitele i žáky nové oživení.
Jiří Čechura

Obr.: Školní nástěnka k 50 letům ČSR z roku 1968
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Podzimní muzejní kafírny
Muzejní kafírny už se pomalu stávají tradicí. Sice to celé začalo jako nápad,
jak zpestřit program kladrubské poutě a nabídnout jejím návštěvníkům
možnost ukrýt se buď před velkým horkem nebo případným deštěm. Ale
ukázalo se, že strávit podzimní pošmourné nedělní odpoledne v příjemném
prostředí kladrubského muzea, má taky něco do sebe. Zvlášť když si k tomu
dáte kávu nebo „dvě deci“, zobete cukroví a k tomu Vám ještě zahrají.
Během letošního podzimu proběhly kafírny dvě, první s pianistou Petrem
Pudou v neděli 18. listopadu, ten již v muzeu vystupoval několikrát,
návštěvníkům zahrál i zazpíval a některé písničky byly i na přání.
Druhá kafírna byla o měsíc později 16. prosince, na ní sice měla dorazit
Dáma s hranostajem, tedy dva kytaristé. Kvůli zdravotní indispozici ale
nakonec přijeli „náhradníci“ – sympatické duo Jenmy, které pobavilo a potěšilo
příchozí vlastními písničkami.
Kdo přišel, určitě nelitoval, užil si poklidné dvě hodinky v příjemné
společnosti a unikl na chvíli od předvánočního shonu. Tak třeba zase příště
a třeba i s Dámou s hranostajem…
Bohuslava Dusíková

FOTO: Muzejní kafírny 18. listopadu a 16. prosince
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Zveme Vás…

SLAVNOST MATKY BOŽÍ – MŠE SVATÁ
1. ledna od 11:00,
kostel sv. Jakuba na náměstí

NOVOROČNÍ SETKÁNÍ V KOSTELE SV. JAKUBA
1. ledna od 17:30, kostel sv. Jakuba na náměstí
Každý, kdo má chuť, si může poslechnout varhany, zazpívat koledy,
prohlédnout si kladrubský betlém s Jezulátkem anebo si jen tak posedět…

NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ
1. ledna od 18:00, kladrubské náměstí

TŘI KRÁLOVÉ
6. ledna, Kladruby
Obcházejí kladrubské domácnosti…
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SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
6. ledna od 12:00, kostel Nanebevzetí Panny Marie

NOVOROČNÍ KLAVÍRNÍ KONCERT
Linda Coganová
8. ledna od 18:00, muzeum
Vstupné zdarma.

DIVADELNÍ ROK 2019: DÍVČÍ VÁLKA
11. ledna od 18:00, KD Kladruby
Zahraje divadelní spolek DIVOCH ze Stříbra.
Vstupné: 80 Kč

MYSLIVECKÝ PLES
18. ledna od 20:00, KD Kladruby
Pořádá Myslivecké sdružení Výrov.
Opět bude připravena bohatá myslivecká tombola.

VČELAŘSKÝ PLES
26. ledna od 20:00, KD Kladruby
Pořádá základní org. Českého svazu včelařů Kladruby.
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KONCERT ZUŠ STŘÍBRO
30. ledna od 17:00, muzeum

UČITELSKÝ PLES
1. února od 20:00, KD Kladruby
Pořádá Základní škola v Kladrubech. Zahraje kapela
George band, je připraven kulturní program.
Vstupenky v ceně 150 Kč v předprodeji v ZŠ.

MAŠKARNÍ REJ PRO DĚTI
9. února od 15:00, KD Kladruby
Připraveny soutěže, zábava, překvapení a hlavně
správná diskotéka.
O zábavu se postará kabaret Řimbaba.

VERNISÁŽ VÝSTAVY
15. února od 18:00, sál muzea

KLUBOVÝ VEČER: Wyjou
22. února od 18:00, sál muzea
Hudební večer s povídáním se členy kapely Wyjou, vstupné 50 Kč.
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HASIČSKÝ PLES
23. února od 20:00, KD Kladruby
Pořádá Sbor dobrovolných hasičů Kladruby, hraje
Amati band, předprodej vstupenek v ceně 150,- Kč
14. a 19. 2. 2019 od 17:00 v hasičárně.

Připravované akce – na měsíce březen a duben 2019
2.
2.
5.
8.
15.
16.
22.
29.

3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.
3.

od
od
od
od
od
od
od
od

18.
18.
18.
18.
19.
21.
21.
22.
30.

4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.
4.

od 10:00
od
od
od
od
od
od
od

13:00
19:00
18:00
17:00
18:00
9:00
18:00
18:00

8:00
17:00
17:00
13:00
15:00
11:00
18:00

Masopust
Masopustní taškařice
Koncert Loutna a Harmonika
Oslava MDŽ
Vernisáž
Maglajz Boulder Cup
2. klubový večer
DIVADELNÍ ROK 2019 – divadlo pro děti – O Budulínkovi
Mariášový turnaj
Kouloboulení
Prodej výrobků žáků ZŠ
Zelený čtvrtek – mše svatá
Velikonoční vigilie
Velikonoční jarmark
Velikonoční koncert
Pondělí velikonoční – mše svatá (klášter)
Slavnostní stavění máje
redakce
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BLAHOPŘEJEME
V měsíci lednu a únoru 2019 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
LEDEN

ÚNOR

Berková Helena, Kladruby
Nadler František, Kladruby
Krásná Marie, Kladruby
Prantl Milan, Kladruby
Kovařík Jiří, Kladruby
Kuršová Eva, Kladruby
Jelčicová Nina, Kladruby

Tauschová Jana, Kladruby
Paločko František, Kladruby
Ocelík Václav, Kladruby
Hilfová Jitka, Kladruby
Kinšt Miloslav, Kladruby
Walter Milan, Kladruby
Punčochář Bohumil, Kladruby
Polivka Juraj, Brod
Pecl František, Kladruby

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

40

POEZIE Z KLADRUB

6/ 2018

POEZIE Z KLADRUB

Vánoční hvězda
Na nebi svítí plno hvězd
a všechny mají cíle
v té nekonečné změti cest
i posvátné jsou chvíle.
Nejhezčí hvězda svítila,
když narodil se Pán,
celému světu sdělila,
že Ježíš nám byl dán.
A od těch dob se v rodinách
vánoční hvězda skví
to při slavnostních hodinách
ji každé dítě zří.
Pochváleny jsou Vánoce
v duši nám vnesou klid
láska, to pravé ovoce
co může každý mít.
Blanka Krýslová
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Mikulášský barevný minivolejbal 9. 12. 2018
Dne 9. 12. 2018 se v tělocvičně ZŠ Kladruby konal Mikulášský turnaj
v barevném minivolejbale. Pořádal ho kladrubský kroužek DDM Stříbro
„Opravdu správní rošťáci“. Jednalo se o první turnaj pro skupinu dvanácti
nových členů. To bylo důvodem pro jejich slavnostní přivítání a přijetí. Tento
rituál je spojen s předáním oddílových dresů a gratulací starších členů. Poté
následovala důkladná rozcvička a série volejbalových utkání ve třech
kategoriích a to dle zkušeností a dovedností dětí. Po prvním kole následovala
přestávka na oběd a pokračovalo se kolem druhým. Společenské a kolektivní
hry vyplnily čas do závěrečného slavnostního vyhodnocení. Turnaje se
zúčastnilo 27 dětí. Všechny děti statečně bojovaly o každý míč a tady jsou
výsledky:
Skupina A:
1. Ondřej Kasl, Viktor Vačviric
2. Ondřej Ďurinda, Lucie Bubeníčková
3. Alexandra Lehečková, Nella Trochová
4. Pavel Kubizňák, Jan Vačviric
5. Tobias Stahl, Kateřina Stahlová
Skupina B:
1. Daniela Böhmová, Alena Němečková
2. Alžběta Kubizňáková + kolektiv
3. Filip Hejplík, Jiří Martinec
4. Eva Hradilová, Lucie Hejplíková
Skupina C:
1. Natálie Kalabusová, Patricie Hanzlíčková
2. Daniel Železný, Ondřej Kadlec
3. Veronika Vargová, Miroslava Pelánková
4. Klára Kalabusová, Klára Kadlecová
5. Kryštof Šrámek, Jan Hradil
Každý z účastníků obdržel mikulášský balíček se sladkostmi, perníkovou
čertovskou medaili, diplom a první tři místa medaili kovovou, jak jinak než
s čertem, andělem a Mikulášem. Po společném focení a velmi hlasitém závěrečném
pokřiku byl turnaj ukončen.
Doufám, že si všichni užili sportovní neděli. Dík patří nejen pořadatelům,
ale i všem co při organizaci a přípravě turnaje pomáhali.
Miroslava Škorvánková
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TJ Sokol Kladruby informuje:
KP1 – ženy
Na začátku listopadu nám opět začala volejbalová soutěž první třídy
Plzeňského kraje. Letošního ročníku se účastní již standardně 8 týmů.
Nováčkem je tým Plzeň-Letná, který nahradil loňský sestupující tým z Města
Touškova.
Naše dosavadní výkony se dají hodnotit jako velice zdařilé, většinu soupeřek
se nám podařilo porazit. Malé zaváhání jsme ale také měly, proti družstvu Plzeň
– Lokomotiva jsme získaly pouze 2 body z 6 možných. A se suverénním lídrem
tabulky Unionem Plzeň jsme bohužel neutržily bod žádný, ale je nutné
podotknout, že jako jediným se nám podařilo tomuto týmu sebrat alespoň set.
Kromě těchto dvou výpadků však procházíme celou soutěží s jedním vítězstvím
za druhým a předvádíme velmi kvalitní a pro fanoušky koukatelný volejbal.
Před sebou máme poslední zápas první poloviny soutěže, kde se rozhodne
o konečném pořadí před Vánocemi. S veškerým nasazením se popereme o každý
míč a doufáme, že si udržíme naše krásné druhé místo. Po vánoční pauze se
na Vás opět těšíme 26. 1. 2019 v kladrubské tělocvičně, kde budeme hostit
družstvo ze Skvrňan.
Celý tým Vám tímto přeje krásné prožití svátků vánočních a šťastný skok
do nového roku 2019.
Aneta Ocelíková

Atletika:
Mistrovství ČR v přespolním běhu
Atletické mistrovství ČR v přespolním běhu proběhlo na Alfrédově
24. 11. 2018. Pořádaly se tam i „nemistrovké“ běžecké závody pro děti (1. –
5. třída). Mistrovská soutěž byla pro juniory/ juniorky – 6 km, ženy – 8 km
a muže. Kategorie mužů je vždy ještě rozdělena do dvou disciplín, a to MUŽI
VYTRVALCI, kteří běží 10 km, a MUŽI MÍLAŘI – trasa 4 km. Já běžel letos muže
MÍLAŘE. Tradičně jsou tyto krosové závody velmi dobře obsazené. Je totiž
po dráhové sezoně a běžci ze všech disciplín, na které se specializují, se sejdou
právě zde. Vzhledem k mé přípravě, kdy mi nezbývá moc času na trénink, jsem
se třetím místem nepočítal. Běžel jsem ale tak, že jsem hlídal čelní skupinu
a čekal jsem, jak se závod vyvine. V závěru mnoho soupeřů zpomalilo a já
se necelý kilometr před cílem dostal na třetí místo. Nedotáhl jsem jen Davida
Kučeru z Liberce a prvního Jana Friše z Dukly Praha.
Tomáš Jaša
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VÍTE, ŽE…
…osobní auta Octavia a Mazda, která užívá město Kladruby, jsou označená
znakem a logem města
…na čtyřech místech v Kladrubech již byly instalovány nádoby s větším
otvorem pro třídění papíru a plastu (v Kostelní ulici, u základní školy, u domu
s pečovatelskou službou, mezi Revoluční a Zadní ulicí)
…v Milevě, Brodu a na Pozorce si občané připravili a rozsvítili vánoční stromek
…v Kostelci u Stříbra se konalo dne 24. 11. 2018 Mistrovství republiky
v přespolním běhu a místní Tomáš Jaša se umístil na 3. místě – gratulujeme
k úspěchu
…v kladrubském muzeu si můžete koupit kalendář na rok 2019, který vydalo
město Kladruby, a také kalendář vydaný Stříbrským regionem
…otevírací doba knihovny v Kladrubech je v úterý od 15:00 do 17:00 hodin,
ve čtvrtek od 12:00 do 17:00 hodin. 5x během roku dochází k výměně knížek
se stříbrskou knihovnou, naposledy letos na konci listopadu
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