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SLOVO  ÚVODEM   
 

Vážení spoluobčané, 

nedá mi to, a hned na úvod se musím vrátit k 20. červnu, Spolkovému dni a 

slavnostnímu otevření Regionálního muzea Kladrubska. 

Na úvod se představily naše příspěvkové organizace ZŠ a MŠ a SDH. Otevřely své 

dveře veřejnosti a ta se tak mohla seznámit  nejen s jejich činností, ale i s prostory, 

kam by se  jindy normálně  nepodívala. Mnozí tak mohli vidět, že třeba vybavení 

kuchyní v našich školách se za poslední dobu velmi zkvalitnilo a že za čísly, která se 

objevují v rozpočtu města je něco opravdu vidět.  

Spolkový den pokračoval na Sulanově  statku, kde se nám představily různé spolky. 

Návštěvnost byla poměrně velká, protože připravený program byl opravdu 

zajímavý.Také sportovci si 20. června přišli na své a mohli se „vyřádit“ nejen na 

volejbale, ale i při koloběhu. 

Slavnostní otevření Regionálního muzea Kladrubska se těšilo velkému zájmu z řad 

veřejnosti. Doufám, že to nebyl mylný dojem, ale většina návštěvníků byla spokojená 

a muzeum se jim líbilo. Budova, ve které je dnes muzeum nás v posledních letech 

opravdu hodně zaměstnala. A cesta k slavnostnímu otevření nebyla jednoduchá.  Vše 

začalo výskytem dřevomorky ,kterou bylo nutno z budovy odstranit (opravdu z celé 

budovy, protože napadený nebyl jenom krov, ale i například zdivo). Výsledkem první 

fáze rekonstrukce budovy, ještě bez určení účelu využívání, tedy byla nová střecha 

s novým krovem (některé trámy zůstaly zachovány z důvodu, že se jedná o památkově 

chráněný objekt).   Dalším krokem byla komplexní stavební rekonstrukce, kterou jsme 

hradili z 85% z prostředků EU. Tento krok tím pádem přinesl nejen běžné problémy 

spojené s rekonstrukcí staré budovy, ale také velkou administrativní zátěž. Vše 

dopadlo dobře, výsledkem je zdařilá rekonstrukce. 

Posledním krokem k otevření muzea pak bylo jeho naplnění – vytvoření expozice. 

Vzhledem k tomu, že i tato část je finančně náročná, rozhodli jsme se stálou expozici 

budovat postupně a část expozice pořídit s minimem finančních nákladů – díky 

šikovnosti tvůrce a díky darům od veřejnosti. 

Na vybudování muzea se podílelo mnoho osob. Od zastupitelů, kteří přijali důležitá 

rozhodnutí, zaměstnanců úřadu, kteří se podíleli především na „papírování“ spojeném 

s akcí, projektantů, technického dozoru až po dodavatelské  firmy. Jmenovitě  bych 

však chtěla vyzdvihnout čtyři osoby, které mají největší podíl na tom, jakého ducha 

naše muzeum v současné době má. Je to pan Jiří Čechura, který se podílel na přípravě 

historické expozice a bez jehož znalostí dějin Kladrub bychom se sotva obešli, pan 

Václav Balík, který vtiskl expozicím výtvarný ráz,  pan Petr Petr, který nám poskytl 

své znalosti a exponáty spojené s československým opevněním a především paní 

Marcela Hlaváčová, ředitelka muzea,  bez jejíž schopností a odvedené práce by 

expozice nevznikly. 

Všem, kteří se na vybudování muzea podíleli, tedy moc děkuji nejen za vedení města, 

ale troufám si tvrdit, i za většinu občanů našeho města. 

                                                                                              Vaše Svatava Štěrbová 
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 ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 

Informace z jednání rady a zastupitelstva města 

 

Zasedání rady města v období od 8.4. 2015  do 3.6. 2015  : 

 

Rada města   v z a l a    n a    v ě d o m í   : 

 

 Žádost pí. Eleonóry Vogelové, Kladruby, Revoluční 406 o přidělení pozemku 

za účelem zřízení zahrádky s tím, že žádost bude zařazena do seznamu 

žadatelů o přidělení zahrádky. 

 Žádost V.P. Praha, o odstranění dopravní značky z  pozemku xxx v k.ú. 

Kladruby u Stříbra s tím, že bude prověřeno, na jakém pozemku se značka 

nachází. 

 Cenovou nabídku na svoz BIO-ODPADU od firmy Ekosepar Nýřany s.r.o. 

s tím, že likvidaci bioodpadu bude pro město Kladruby zajišťovat firma 

Ekodepon s.r.o. Černošín. 

 Zápis z prohlídky vodních toků Lázského potoka a jeho přítoků  provedeného 

zástupcem Povodí Vltavy, závod Berounka. 

 Nabídku  SPÚ Tachov  na pronájem nemovitosti  st.p.č. 25/2 v k.ú. 

Tuněchody u Stříbra  s tím,  že o předmětný pozemek nemáme zájem (bude 

vyřešeno pozemkovou úpravou).  

 Protokol o vypracování interního auditu – školní jídelny ZŠ Kladruby, 

provedeného vedoucí stravovacího zařízení MŠ  Kladruby dne 21.1.2015. 

 Připomínky občanů z výjezdního zasedání rady města v obci Vrbice dne 

8.4.2015. 

 Předložený projekt rekonstrukce RD čp. 284 v Zahradní ulici v Kladrubech, 

stavebník p. Jaroslav Stahl, Zahradní 284, Kladruby s tím, že nesouhlasí se 

stavbou zastřešeného stání pro os. automobil z důvodu nedodržení podmínek 

dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných  

               požadavcích na využívání území ve znění pozdějších změn  a  předpisů, -  

               „vzdálenost stavby garáže a dalších staveb souvisejících a podmiňujících  

               bydlení umístěných na pozemku rodinného domu nesmí být od  

               společných hranic pozemků menší než 2 m“ a dále požárně  bezpečnostní  

               prostor zasahuje na obecní pozemek. 

 Informaci k požadavku na změnu v jízdním řádu (na lince 490350 Stříbro – 

Zhoř, spoj č. 9  tak, aby autobus ze Stříbra jel přes Vrbici a Láz směrem do 

Kladrub a pak dále dle jízdního řádu,  a  změnu v jízdním řádu na lince 

490 370 Stříbro – Kostelec – Skapce, spoj č. 22 tak,  aby jel z Kladrub přes 

Láz a Vrbici směrem do Stříbra. 

 Zápis ze závěrečného jednání „Komplexní pozemková úprava v k.ú. 

Tuněchody u Stříbra“  ze  dne 06.05.2015. 
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Rada města   projednala  a     s c h v á l i l a   : 

 

 Cenovou nabídku firmy OberStav Servis s.r.o., Ječná 547/15, Praha na 

zhotovení pergoly  v Tuněchodech za cenu 175.519,- Kč vč. DPH a uzavření 

smlouvy o dílo (další cenová nabídka od firmy Tesařství Josef Zeman Přimda 

– 187.550,- Kč vč. DPH). 

 Návrh na obsazení 3 bytů v DPS Kladruby 

- 1) byt po pí. Hellerové byt č. 11 –  pí. Alena Fuksová, Plzeň 

- 2) byt po pí. Kratochvílové v přízemí  byt č. 2 – pí. Věra Štěpánková, 

Zhoř, nebo pí. Hana Javůrková, Stříbro 

- 3) byt po pí. Krejčové  byt č. 9 – pí. Jiřina Škorvánková, Stříbro.  

 Zahájení jednání s Centrem pečovatelských a ošetřovatelských služeb Města 

Touškova ohledně provozování sociálních služeb v DPS Kladruby s tím, že 

bude předložena konkrétní  smlouva, která bude dále projednána v ZM.  

 Pořízení známek na psy v ceně do 40,-Kč /1 ks. 

 Zařazení žádosti manželů  Jana a Věrky Demjanových, Líšťany, Třebobuz 3 

do seznamu žadatelů umístění do DPS v Kladrubech  s tím, že při přidělování 

bytů v DPS jsou upřednostňováni občané s trvalým pobytem ve správním 

obvodu města Kladruby.  

 Zařazení žádosti  Věry Dvořákové, Staré Sedlo 28 do seznamu žadatelů 

umístění do DPS  v Kladrubech  s tím, že při přidělování bytů v DPS jsou 

upřednostňováni občané s trvalým  pobytem ve správním obvodu města 

Kladruby.  

 Uzavření pachtovní smlouvy na p.p.č. 1655 v k.ú. Milevo o výměře 2609 m2  

s p. Janou  Zdvořanovou, Milevo 11 za účelem pastvy koní, sazba nájmu 

0,30 Kč/1m2, roční nájemné 783,-Kč. 

 Užívání veřejného prostranství před cukrárnou na náměstí  před čp. 30  za 

účelem umístění 3  stolků a 10 židlí s platností od 01.04.2015 do 

31.10.2015  p. Haně Zdvihalové za  stejných  podmínek jako v minulém 

období (2,-Kč/1m2/den, tzn. platba celkem 2140,-Kč). 

 Cenovou nabídku Ing. Evy Záhořové, Stříbro na vyhotovení projektové 

dokumentace stávajícího stavu stavby – Sulanův statek za cenu 55.000,- Kč 

(geodetické zaměření,  vyhotovení PD, kompletace dokumentace). 

 Cenovou nabídku firmy Strabag a.s. Plzeň na propojení kanalizačních 

přípojek na Pozorce  v ceně  91.695,- Kč + DPH. 

 Přidělení bytu č. 2 v DPS Kladruby p. Emilu Suchému, Kostelec 89. 

 Cenovou nabídku na rekonstrukci podkrovního bytu v čp. 356 v Kladrubech 

od firmy Vladimír Kunc, Plzeň za cenu 144.200,- Kč. 

 Výsledek hospodaření ZŠ Kladruby za rok 2014. 

 Výsledek hospodaření MŠ Kladruby za rok 2014. 

 Přidělení bytu 1+kk v čp. 36 v Kladrubech (po p. Paločkové) p. Jakubovi 

Švarcovi, Kladruby. 
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 Zařazení žádosti o byt pí. Jany Nadlerové a p. Magdy, Kladruby, Stříbrská 

331 do seznamu uchazečů o přidělení bytu. 

 Zařazení žádostí na výměnu bytu do seznamu uchazečů o byt : 

              -  Zdeňka Lišková, Revoluční ul. 

              -  manž. Duspivovi, Husova 209 

 Cenovou nabídku na opravu balkonu u MŠ Kladruby od firmy Otto Hilf, 

Stříbro za cenu  71.800,- Kč. 

 Změnu splátkového kalendáře – Tereza Kučerová, Kladruby 403 – 1.000,- Kč 

místo 2.000,- Kč s platností od 1.4.2015. 
 Poskytnutí příspěvku Střeleckému klubu Kladruby ve výši 3000,- Kč na 

zajištění 25. výročí střeleckého klubu. 

 Prezentaci v Tachovském deníku  - Festivaly a letní akce - 1 strana v příloze 

za cenu 3.800,-  Kč bez DPH. 

 Výsledky výběrového řízení na akci „Komplexní architektonicko výtvarné 

prostorové řešení expozice Regionálního muzea Kladrubska a realizaci této 

expozice a uzavření smlouvy s vítěznou firmou M Plus s.r.o. Praha za cenu 

1.800.000,- Kč vč. DPH.  

 Výsledky výběrového řízení na akci „Dopravní infrastruktura v lokalitě 

Kladruby – západ I.etapa“ a uzavření smlouvy s vítěznou firmou Stamoza 

Cheb za cenu 15.834.067,57 Kč vč.  DPH. 

 Změnu v provedení technologie oprav žlabovnic u kotelny čp. 80 

v Kladrubech a s tím související navýšení cenu díla na částku 29.400,-Kč bez 

DPH - cenová nabídka O.Hilfa. 

 Cenovou  nabídku firmy  KRS2007 ve věci ošetření 4 ks lip  ve Vrbici u 

rybníku – ořez spodních větví s tím, že této firmě bude ještě zadána další 

práce – ořez větví břízy před čp. 298-9  v Kladrubech, ořez větví u světla  

VO u čp. 299, posouzení stromu u čp. 315 (p.Nedvědová) u             

křižovatky ulic Kostelní a Husova, javory v Zahradní ulici před domy čp. 232 

– 238 (Smith-Kušnír). 

 Změnu ceny díla technického dozoru Jana Kuvíka, Stříbro při akci – 

Dopravní napojení obytné zóny Pozorka  

 Změnu ceny díla koordinátora BOZP Jana Kuvíka, Stříbro při akci – 

Dopravní napojení obytné zóny Pozorka  

 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a BcA. Pavlou Žiakovou, 

Boleslavova 26, Praha na restaurování pilíře se sochou Panny Marie Bolestné 

na náměstí Republiky v Kladrubech za cenu 175.800,- Kč. 

 Dodatek nájemní smlouvy na pronájem NP stavebního dvora – nájemce 

Martina Švarcová. Snížení úhrady částky za spotřebu el. energie z 30.000,- 

Kč na 7.000,- Kč z důvodu zjištění  skutečného stavu odběru. 

 Výměnu bytu v DPS Kladruby, nájemce p. Alena Abrahámová (byt 1+1 za 

byt o jedné místnosti). 

 Poskytnutí příspěvku MS Výrov ve výši 3.000,- Kč na uspořádání Dne dětí 

v Brodu. 
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Rada města    n e s c h v á l i l a   : 

 

 Žádost L.Jozové, Kladruby 36 o instalaci nové kuchyňské linky z důvodu 

nedostatku finančních prostředků. Prostředky budou upřednostňovány na 

společné prostory. 

 
Rada města    n e m á     n á m i t e k   : 

 
 K návrhu zprávy o uplatňování územního plánu Bor a jeho změny č. 1.  

 K umístění orientační směrovky firmy UNID, s.r.o. Kladruby s textem 

BROUŠENÍ na sloup  veřejného osvětlení v Zadní ulici u křižovatky s ulicí 

Zahradní s tím, že velikost a barva směrovky bude stejná jako jsou ostatní 

směrovky ve městě (hnědý podklad s bílým textem).  

 

Rada města   d o p o r u č i l a   : 
 

 ZM schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi 

městem Kladruby a  Státním pozemkovým úřadem – pro stavbu „Kanalizace 

v jihozápadní části obce Milevo“  p.p.č. 1940/1 a 1950/1 v k.ú. Milevo , výše 

úplaty 100,-Kč za 1 bm, minimální úplata 1000,- Kč.              

 ZM schválit pronájem pouze části p.p.č. 84 v k.ú. Láz u Kladrub a to průchod 

z pozemku p.p.č. 79 na p.p.č. 136/4 v k.ú. Láz u Kladrub  o šíři cca 5 m, 

celkem 170 m2, za cenu nájemného 0,30 Kč/1m2 bez jakýchkoli úprav a 

kácení, žadatel p. Karel Špringl, Milevská 321, Kladruby. 

 ZM schválit pronájem části p.p.č. 83/1 v k.ú. Láz u Kladrub p. Karlu 

Špringlovi, Milevská 321,  Kladruby pro zajištění přístupu o ploše 170 m2 

s tím, že pronajatý pozemek bude využíván pouze pro převádění dobytka, 

v žádném případě zde nebude budován vjezd na pozemek           (z důvodu 

odtokových poměrů) a nebude zde prováděno žádné kácení.  

         Jakékoli zásahy do pozemku budou předem konzultovány na MěÚ  

         Kladruby a prováděny pouze na základě  písemného stanoviska. 

 ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 71  v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 534 

m2 a p.p.č. 70/1  v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 534 m2, žadatel p. Jaroslav 

Mašát, Láz 34; cena dle  zásad 48,-  Kč/ 1m2,  tzn. výměra celkem 1068 m2 

x cena 48,-Kč/1m2 = 51.264,-Kč. 

 ZM schválit uzavření nové kupní smlouvy s Milanem Naruševičem, 

Kladruby, Zadní 347 , kdy  předmětem prodeje bude p.p.č. 2488 o výměře 

3942 m2 a p.p.č. 102/3 o výměře 97 m2 s tím, že rozdíl ve výměře (1184 m2) 

bude doplacen a to ve výši 40,-Kč/1 m2, cena celkem 47.360,-Kč. 
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Rada města   n e d o p o r u č i l a   : 
 

 ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 1 v k.ú. Milevo o výměře 283 m2 

společnosti  Milevo.com s.r.o. – nemovitost čp. 2 není řádně užívána ani 

udržována – střešní krytina padá na přilehlou komunikaci.  Objekt čp. 2 stojí 

na st.p.č. 1 v k.ú. Milevo, což je jednak přímo  zastavěná plocha pod 

nemovitostí  a  dále  nádvoří.  K  řádnému užívání nemovitosti  čp. 2  není  

               nutností   vlastnit  navazující pozemek  ve  vlastnictví   města    Kladruby   

               p.p.č. 1 v k.ú. Milevo.  

 

Zasedání zastupitelstva města dne 29.4.2015  : 

                   
Zastupitelstvo města    projednalo  a   s c h v á l i l o    : 
 

 Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 11.3.2015. 

 Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení. 

 Bez výhrad závěrečný účet města Kladruby za rok 2014 vč. zprávy o    

       výsledku přezkoumání hospodaření města Kladruby a příloh č. 1-7. 

 Odměňování členů zastupitelstva města dle nařízení vlády č. 52/2015 ze dne 

27.3.2015 dle předloženého návrhu s platností od 1.5.2015. 

 Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou Plzeňský 

lesprojekt, a.s., nám. Generála Píky 8, Plzeň na zpracování lesního 

hospodářského plánu pro lesní hospodářský celek Kladrubské lesy s.r.o. 

s platností od 1.1.2017 do31.12.2026 za cenu 589.875,- Kč vč. DPH  (471,90 

Kč/1 ha lesní půdy vč. DPH, celkem cca 1250 ha lesní půdy). 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městem 

Kladruby a Státním pozemkovým úřadem – pro stavbu „Kanalizace 

v jihozápadní části obce Milevo“ p.p.č. 1940/1 a 1950/1 v k.ú. Milevo, výše 

úplaty 100,-Kč za 1 bm, minimální úplata 1000,- Kč. 

 Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti uzavřenou mezi 

městem Kladruby a a.s. Průmysl kamene, Příbram ohledně umístění stavby 

kanalizačního potrubí v rámci akce  „Kanalizace v jihozápadní části obce 

Milevo“ na pozemku č. 1931/1 v k.ú. Milevo, výše úplaty 200,- Kč/1bm. 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene na p.p.č.240/1 v k.ú. Pozorka - přeložení 

plynárenského zařízení v rámci stavby „Kladruby – Pozorka - úpravy MK“, 

uzavřenou s RWE GasNet, výše úplaty 1.000,-  Kč +  DPH.  

 Pronájem části p.p.č. 83/1 v k.ú. Láz u Kladrub p. Karlu Špringlovi, Milevská 

321,  Kladruby pro zajištění přístupu o ploše 950 m2 s tím, že pronajatý 

pozemek bude využíván pouze pro převádění dobytka, v žádném případě zde 

nebude budován vjezd na pozemek (z důvodu odtokových poměrů) a nebude 

zde prováděno žádné kácení. Jakékoli zásahy do pozemku budou předem 
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konzultovány na MěÚ Kladruby a prováděny pouze na základě písemného 

stanoviska. 

 Odprodej pozemku p.p.č. 71  v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 534 m2 a p.p.č. 

70/1 v k.ú. Láz u Kladrub o výměře 534 m2, žadatel p. Jaroslav Mašát, Láz 

34; cena dle  zásad 48,- Kč/1m2,   tzn. výměra celkem 1068 m2 x cena 48,-

Kč/1m2 = 51.264,-Kč. 

 Realizaci směny pozemků mezi městem Kladruby a p. Špringlem dle GP 

 -  p. Špringl převede do vl. města  

- 1953/113 o výměře 97 m2 

- 2063/7 o výměře 39 m2 

- 1953/112 o výměře 226,  celkem 362 m2 

               -  město Kladruby převede do vlastnictví p. Špringla 

- 1953/111 o výměře 256 m2 

- 1953/110 o výměře 17 m2 

- 1953/109 o výměře 89 m2; celkem 362 m2  vše v k.ú. Kladruby u    

   Stříbra  

 Odkoupení pozemků  

              -  pozemek 15/2 o výměře 10 m2 od Jiřiny Michálkové za cenu 50,-Kč/ 1  

                 m2 

              -  pozemek 14/5 o výměře 10 m2 od Mileny Palmové za cenu 50,-Kč/1m2  

                 z důvodu dořešení přístupu do zahrad a nemovitostí v Revoluční ulici v  

                 Kladrubech. Náklady nesou obě strany rovným dílem.  

 Směnu pozemků mezi městem Kladruby a Českým rybářským svazem, MO 

Stříbro; jedná se o pozemky pod hrází Výrovského rybníku  

               -   město převede do vlastnictví rybářskému svazu vše k.ú. Brod u Stříbra   

                   dle GP 

- st.p.č. 124/5 o výměře 30 m2 

- st.p.č. 124/6 o výměře 26 m2 

- st.p.č. 124/3 o výměře 183 m2 

- st.p.č. 124/2 o výměře 146 m2 

- st.p.č. 124/4 o výměře 8 m2;  celková výměra ke směně 393 m2 

               -     rybářský svaz  převede do vlastnictví města: 

- p.p.č. 1462/1 o výměře 293 m2  

- p.p.č. 1462/6 o výměře 100 m2, celková výměra ke směně 393 m2  

               Náklady za vklad práva do KN  jsou na vrub ČRS MO Stříbro. 

 Uzavření nové kupní smlouvy s Milanem Naruševičem, Kladruby, Zadní 347 

, kdy předmětem prodeje bude p.p.č. 2488 o výměře 3942 m2 a p.p.č. 102/3 o 

výměře 97 m2 s tím,  že rozdíl ve výměře (1184 m2) bude doplacen, a to ve 

výši 40,-Kč/1 m2, tj. cena celkem  47.360,- Kč. 

 Uzavření smlouvy o úhradě nákladů spojených se zabezpečením 

pečovatelské služby s Centrem pečovatelských a ošetřovatelských služeb 

Město Touškov za dohodnutou cenu 34.400,- Kč. 

 Odprodej budovy bývalé knihovny v Brodu čp. 24. 
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 Zrušení výjezdové jednotky SDHO Vrbice (ev.č. 327 181) – jednotka je již 

dlouhodobě zcela nefunkční a není zařazena v požárním poplachovém plánu 

kraje. 

 

Zastupitelstvo města    u l o ž i l o    : 

 

 Starostce města prověřit možnost doplnění vyhlášky o čistotě a veřejném 

pořádku a  vyhlášky o místních poplatcích o zákaz a určení podmínek 

prodeje na VP. 

 Starostce města zrušit ve vyhlášce o místních poplatcích poplatek za 

ubytování. 

 Starostce města zorganizovat výběrové řízení na dodavatele stavby – 

Rekonstrukce staré budovy ZŠ Kladruby. 

 

Jednání starostky města : 

 
28.4.  -  setkání se zástupci měst a obcí oslavujících 900 let od založení   

29.4.  -  jednání zástupců SOČ ve spalovně ve Schwandorfu  

29.4.  -  zasedání rady města 

29.4.  -  zasedání zastupitelstva města 

30.4.  -  účast na slavnostním zpřístupnění Jižní zahrady kláštera  

  5.5.  -  školení HZS ve Stříbře – krizové řízení 

  6.5.  -  konference SMO PK k odpadovému hospodářství  

  7.5.  -  zasedání rady SOČ  

11.5.  -  jednání s architektkou ohledně muzea  

15.5.  -  zasedání komise památkové péče ve Stříbře 

15.5.  -  jednání s ředitelem MKS Stříbro 

20.5.  -  výběrové řízení na akci Dopravní infrastruktura v lokalitě Kladruby –  

              západ – I. etapa 

21.5.  -  účast na sněmu Svazu měst a obcí v Olomouci 

22.5.  -  účast na sněmu Svazu měst a obcí v Olomouci 

27.5.  -  jednání s architektkou ohledně muzea 

27.5.  -  jednání se zástupci firmy Geoportal 

29.5.  -  jednání s kastelánem kláštera Kladruby 

  1.6.  -  schůzka s nájemníky domu s pečovatelskou službou 

  4.6.  -  zasedání členské schůze SOČ 

  5.6.  -  zasedání VSOZČ v Karlových Varech 

  8.6.  -  kolaudace stavby – Pozorka 

10.6.  -  přednáška na konferenci Obce a odpady v Hradci Králové 

15.6.  -  jednání se zástupcem pojišťovny Kooperativa 

16.6.  -  předání staveniště – lokalita Kladruby – západ 

22.6.  -  schůzka zřizovatelů škol ve Stříbře 

Irena Lőriková 
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Nově otevřené Regionální muzeum Kladrubska 

 
Děkujeme Vám všem, vážení přátelé,  

 

kteří jste darovali nebo zapůjčili předměty na výstavu do muzea. Svezli jsme jich 

velké množství, až se nám málem do vyčleněného prostoru nevešly.  Doufáme, že 

výstava Za 

časů našich 

babiček 

potěší nejen 

ty, kteří na 

ní „své“ 

předměty 

najdou, ale i 

ostatní 

návštěvníky.  

V muzeu 

jsou 

aktuálně k 

vidění také 

ještě další 

dvě menší 

výstavy. 

Jedna s názvem Pojď do světa fantazie s výtvarnými díly dětí z Mateřské školy 

v Kladrubech a druhá Od hlíny ke stojanu, na které si můžete prohlédnout především 

krásnou keramiku a pak drobné obrázky místních autorek.   

Počítáme s tím, že prostory, v nichž se tyto tři tematické výstavy nacházejí, se budou 

během dalších období obměňovat. Nejmenší sál hned na podzim. Společenský sál 

s jevištěm bude sloužit k pořádání kulturních akcí, edukačních a klubových projektů,  

místo, kde jsou nyní ke zhlédnutí díla dětí  z mateřské školy, bude v budoucnu 

využíváno jako zázemí společenského sálu. Tam, kde v letošní sezóně vystavujeme 

předměty „od našich babiček“, plánujeme vybudovat velkou stálou expozici 

zaměřenou na přírodu. 

V přízemí je znázorněna známá Via Carolina, která vedla zdejším územím, a její 

vývoj v průběhu času. V oddělení Historie Kladrubska se můžeme pochlubit např. 

vzácnými archeologickými nálezy, které zapůjčilo Západočeské muzeum v Plzni. 

Doufáme, že zaujme i model Kladrub nebo informace o lehkých opevněních na 

Kladrubsku, k nimž se pak návštěvník může vydat pěšky nebo na kole.  

Od 1. července bude muzeum kromě pondělí otevřeno denně. Srdečně Vás všechny 

zveme nejen na uvedené výstavy, ale i na akce pořádané RMK.  

                                                                        

                                                                        Marcela Hlaváčová 
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Děkujeme všem, kteří darovali nebo zapůjčili muzeu předměty, 

fotografie, exponáty... 
Václav Balík, Kladruby 
Zdena Čadilová, Mariánské Lázně 

Marie Černá, Stříbro  

František Černoch, Kladruby 

Stanislav Eberl, Stříbro  

Stanislava Fáčová, Kladruby 

Milan Folk, Stříbro 

Dana Hilfová, Stříbro 

Manželé Holátovi, Lom u Tachova 

Zdeňka Hollá, Kladruby 

Květoslava Holubová, Kšice 

Václav Chaloupka, Kladruby 

Robert Junker, Kladruby 

Slavomíra Junkerová, Kladruby 

Ladislav Kajaba, Stříbro 

Karel Kliment, Tachov 

Helena Kokrmentová ml., Kladruby 

Helena Kokrmentová st., Kladruby 

Pan Kotva, Stříbro 

Jiří Kovařík, Kladruby 

Petr Kovařík, Kladruby 

Maria Krejčová, Kladruby 

Václav Kreps, Kladruby 

Marie Kreysová, Kladruby 

Marie a Josef Krimlovi, Přeštice 

Vladimír Kučera, Kladruby 

Jaroslav Kuneš, Kladruby 

Irena a Josef Lörikovi, Kladruby 

Hana Mašková, Kladruby 

Vlastimil Michálek, Milevo 

Stanislav Mikšík, Kladruby 

Pavel Nový, Kladruby  

Zdeňka Pařížská, Domaslav 

Kamil Petráň, Kladruby 

Eva Pomyjová, Kladruby 

Jan Pospíchal, Kladruby 

Vlasta Prantlová, Kladruby                                     Stanislava Šmahelová, Kladruby 

Lucie Racková, Třebenice                                        Vladimíra Votavová, Svobodka 

Adam a Vlastimil Semorádovi, Kladruby                       Jaroslav Winkler, Kladruby 

Václav Sulan, Tlucná                                               Jitka a Zdeněk Záhlavovi, Plzeň 
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Osvědčení firmy  EKO–KOM, a.s. o úspoře emisí 
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Certifikát environmentálního vyúčtování od společnosti Asekol 
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Táboření na Výrově 

 
Od 1.7. bude jako každým rokem v tomto období zahájen provoz  

tábořiště na Výrově. Provoz bude opět zajišťovat obsluha, která bude přítomna až 

do 31.8.2015. Telefon na obsluhu je vyvěšen v areálu spolu s ceníkem a provozním 

řádem. 

 

Ceník poplatků za táboření : 

Poplatek za 1 osobu a den   -   dospělá osoba …………………………  30,- Kč 

                                                 dítě od 6 do 15 let …………………….   20,- Kč 

Poplatek za automobil a den …………………………………………..   50,- Kč 

Poplatek za motocykl a den …………………………………………...   30,- Kč 

V ceníku je zahrnuto :   

- poplatek za užívání pozemku 

- užitková voda 

- kontejner na odpadky 

- suché WC 

Irena Löriková 
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INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ 

 

M a t e ř s k á     š k o l a       
 

Děti hrály dětem  

 

Děti ze třídy „Sluníček“ si zahrály na herce a nacvičily pohádku 

„O šípkové Růžence“. Pohádku zahrály svým maminkám k jejich 

svátku, ale také ostatním kamarádům z MŠ. 

Celou pohádku doprovázely písně Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Děti uměly 

perfektně texty písní, které doprovázely pohybem. Za jejich výkon byly odměněny 

potleskem svých kamarádů. 

Ladislava Pauchová 

 
 

Modrá pohádka 

 

Návštěva paní Mileny 

Jelínkové je pro nás 

v MŠ vždy příslibem 

dobrého zážitku. Ani 

v květnu, když nám 

přivezla „Modrou 

pohádku“ se svým 

„Nána divadélkem“, 

nás nezklamala. 

Tentokrát nepřijela 

sama – vzala s sebou i 

svého hereckého 

kolegu a společně nám 

ukázali, že „ve dvou se 

to lépe táhne“. 

Sehráli letní příběh táty 

- kapitána a mamky - 

plavčíka, kteří proplouvají mořem života na své malinké loďce. Velké dobrodružství 

zažili s novým členem své posádky - rybou „Rýbou“, která rozehřeje svou dobrotou 

nejedno srdce. A že si na ni nepřišli ani žralok s piráty jsme viděli v této hudební, 

rýmované pohádce, kde se děti staly součástí příběhu. Moc se těšíme na podzim, kdy 

nás paní Jelínková opět navštíví s dalším příběhem. 

Marcela Jandíková 
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Návštěva kláštera 

 

Jako každý rok jsme se se Sluníčky vydali na prohlídku kladrubského kláštera. 

Průvodkyně paní Petráňová děti seznámila s historií a účelem celého komplexu budov. 

Děti měly 

možnost si 

prohlédnout 

katedrálu, 

jídelnu, 

knihovnu a 

poznávat 

některé pěkné 

i méně pěkné 

lidské 

vlastnosti na 

sochách a 

sousoších 

M.B. Brauna. 

Prošli jsme si 

i nově 

otevřené 

zahrady a 

přilehlým parkem jsme se vrátili do naší školičky. 

Děkujeme za krásný výklad přizpůsobený i našim nejmenším dětem a už se těšíme na 

další setkání.                                                                  

Zuzana Křížová 

 
Relaxační cvičení u Sluníček 

 

Naše děti rády cvičí, stále si 

staví překážkové dráhy a za 

pomoci různých tělocvičných 

náčiní zdokonalují své 

motorické schopnosti. 

Abychom uměly s dětmi zapojit 

všechny svalové skupiny, 

navštívila nás fyzioterapeutka 

paní V. Andršová a zacvičila si 

s námi. Rázem se děti ocitly 

v zoologické zahradě, protože 

tolik lvů, hadů, opiček a medvědů nikde jinde nemají. Cvičení s prvky jógy, 

kineziologie a dalších relaxačních technik nás moc bavilo a děkujeme Martínkově 

mamince za návštěvu. 

Zuzana Křížová 
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Sluníčka v Domě dětí ve Stříbře 

Kluci a holky ze třídy 

Sluníček naší mateřské 

školy se vydali na 

výzvědy do DDM ve 

Stříbře. Od starších 

kamarádů už znali 

některé kroužky, které 

budou moci navštěvovat 

až budou školáci a někteří 

si vzpomněli, že už sem 

s maminkou chodili, když 

byli mrňata. Všichni si 

mohli vyzkoušet 

venkovní horolezeckou 

stěnu a přilehlé dětské 

hřiště, zahrát si na 

spidermanna na síti a chvíli pozorovat svět z výšky. Uvnitř budovy si mohli 

prohlédnout ateliér, modelářskou dílnu, v dětském centru si zaskotačit v bazénku 

plném míčků, v tělocvičně si procvičit pozornost při vybíjené a v malé tělocvičně si 

pohrát s kruhy, relaxačními ježky nebo se projít na nízkých chůdách. Největší atrakcí 

však pro naše školáčky byla jízda na šlapacích motokárách na náměstí a lovení rybek 

z vodních nádrží. 

Děkujeme paní B. Šálové za prohlídku a panu M. Cvrkovi za přípravu horolezecké 

stěny. 

Zuzana Křížová 

 

Trnkova Zahrada se Sluníčky 

 

Když jsme s kolegyní letos hledaly vhodný námět na výlet, který by děti zaujal, 

pobavil a něco užitečného se naučily nebo objevily, zalíbila se nám nabídka 

Západočeského muzea v Plzni s interaktivní výstavou Jiřího Trnky podle známé knihy 

a animovaného filmu Zahrada. Pro většinu dětí bylo zážitkem i naše cestování. Drtivá 

většina totiž jela poprvé vlakem! Cesta nám ubíhala rychle a po svačince v parku jsme 

se ocitli v kouzelné zahradě pana Trnky. Děti si mohly zalenošit na polštářcích a 

hledět na ubíhající mráčky po obloze, v dalším oddělení výstavy se seznámily se 

sloním cirkusem nebo moudrou velrybou, která poučovala kluky i holky o všem 

možném i nemožném. K nejatraktivnějším prvkům však patřila honička s kocourem  

na tříkolce nebo trpasličí hledání cestiček či štěkafon. V tvořivé dílně si mohly děti 

zahrát na zahradníky a sestavit si pohádkovou zahradu podle vlastní fantazie. 

Společnými silami jsme s dětmi vyluštily křížovku a našly všechny schované pejsky. 

Výlet se nám vydařil, děti byly spokojené a zpáteční cesta nám utekla jako voda.                                            

Zuzana Křížová 
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Výlet za zvířátky 

 

Po roce se děti z MŠ vypravily na zahradu manželů Kokrmentových. Děti byly hlavně 

zvědavé na pštrosy, jak od loňského roku vyrostli. Byly překvapené, že už jsou pštrosi 

větší než ony. Děti si prohlédly i ostatní „obyvatele“ zahrady (kachničky karolínky, 

mandarinky, kachny „běžce“, husy, slepice, kohouta). 

Děkujeme manželům Kokrmentovým za jejich vstřícné přijetí a těšíme se na další 

shledání. 

Ladislava Pauchová, Marcela Jandíková 

 

Návštěva Koťat v klášteře 

 

Tak jako každý rok i letos jsme se vydali  na prohlídku kláštera. Provázela nás paní 

Renata Petráňová. Přivítala nás hned na nádvoří a provedla postupně celým klášterem. 

Samozřejmě se dětem  líbilo v klášterní jídelně, kde si dokonce mohly sednout ke 

stolu. Nejvíce se jim ale líbilo v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde si děti pozorně 

prohlédly hvězdy na podlaze a vyzkoušely jejich sílu. Také si vyzkoušely sezení 

v chórových lavicích, kde se mniši modlili a rozjímali. U hlavního oltáře obdivovaly 

nově umístěnou korunu, na náhrobku knížete Vladislava I. si sáhly na mramorovou 

desku. A protože v klášteře se mniši vzdělávali, učili se jazyky a četli knihy, závěr 

prohlídky patřil knihovně. Cestou domů ještě děti dostaly v klášterní restauraci 

lízátko. Moc děkujeme paní Petráňové za poutavou prohlídku, která děti opravdu 

zaujala. 

  Petra Kertysová  
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Sportovní hry mateřských škol 

 

Ve Stříbře na stadionu se každoročně konají Sportovní hry mateřských škol. V květnu 

letošního roku se družstvo naší školky vydalo autobusem získat to nejlepší umístění. 

Družstvo bylo ve složení:  

Daniela Jamrišková, Markéta Mašková, Viktorie Mautvicová, Nikola Šimková, Ema 

Větrovcová, 

Martin 

Andrš, 

Jakub Kasl, 

Jaroslav 

Tkáč, 

Matyáš 

Horák a 

Lukáš 

Opava. 

Soutěžní 

disciplíny ve 

skoku v 

pytlích, 

v trojskoku, 

v hodu 

míčkem, 

štafetovém 

běhu i 

zdolání překážkové dráhy, děti zvládly na výbornou. V hojné účasti mateřských škol 

ze Stříbra, Záchlumí i Kostelce náš tým získal celkové 2. místo! Po návratu do školky 

si děti po výborném obědě ještě zaslouženě odpočinuly na lehátku. 

Eva Pomyjová 

 

Návštěva truhlárny 

 

Jeden květnový týden jsme ve třídě Koťat věnovali povídání o povoláních a 

řemeslech. Děti vyprávěly, čím je maminka, tatínek a jaká řemesla znají. Poprosili 

jsme pana truhláře Krásného, zda bychom se mohli podívat do jeho dílny. A tato 

návštěva se dětem opravdu velmi líbila. Obrovská dílna, plná různých strojů zaujala 

především kluky, ale i holčičky měly zvídavé otázky. Pan Krásný pomalu a podrobně 

vysvětloval, co který stroj umí, jak vrtá velká vrtačka, jak vypadají prkna, a také 

dětem ukázal, co právě ze dřeva vyrábí.  

Moc panu Krásnému děkujeme za jeho čas a trpělivost. Děti měly možnost vidět 

truhlářskou dílnu zblízka a také si dřevěné materiály osahat vlastníma rukama. 

 

Eva Pomyjová 
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Den matek u Koťat 

 

Oslavu svátku Dne matek jsme u Koťat pořádali ve středu  7.5. Na tento den jsme 

pozvali maminky i babičky. Třída se diváky brzy zaplnila a děti mohly začít 

s písničkami, básněmi i pohádkou. Program se všem povedl, všechny děti se zapojily a 

na závěr předaly maminkám dárečky, které samy vyráběly. Odpoledne uteklo velmi 

rychle a maminky i děti odcházely spokojené.  

Petra Kertysová  

 

 

Návštěva čistírny odpadních vod 

 

Děti vědí spoustu věcí. Čemu nerozumí, tomu rychle chtějí přijít na kloub, a tak 

uvítaly, že jsme se mohli dojít na vlastní oči přesvědčit, kde končí voda, kterou 

používáme doma na mytí nádobí, kde končí voda z vany i  z WC. Vydali jsme se na 

prohlídku nově upravené čističky odpadních vod v Kladrubech. Přivítal nás pan Pavel 

Petráň, který některé děti znal z volejbalu a ostatním dal jasně hned najevo, koho 

budou na prohlídce poslouchat. A děti poslouchaly s velkým zájmem a nadšením. Děti 

viděly, jak se čistí voda, která do čistírny přitéká, i posléze výsledek čištění. Samy 

uznaly, že je potřeba vodou šetřit a zbytečně neplýtvat. Všichni děkujeme panu 

Petráňovi za jeho čas i podrobné a milé vysvětlování. 

 

Petra Kertysová  

 

 



 23 

Včely a med 

 

Na jaře, když všechno začalo kvést a začaly létat včelky, jsme si týden vyhradili na 

povídání o jejich životě, o starostech a povinnostech včel v úle. Děti se dozvěděly, jak 

jsou včely důležité pro přírodu a vlastně pro lidi vůbec. Že bez včel, bez jejich 

opylování, bychom neměli co jíst. Při procházkách přírodou jsme pozorovali, jak 

včelky opylují stromy, květiny. Byli jsme se podívat u včelích úlů.  Děti si mohly 

vyzkoušet včelařskou kuklu i klobouk, potěžkat si plást a podrobně si jej prohlédnout. 

I ochutnat čerstvý med přímo z plástu. A protože děti mají rády med, zkusili jsme si 

vyrobit med pampeliškový. Děti nasbíraly potřebný počet pampeliškových květů. Ve 

školce jsme nechali květy vyluhovat a svařili jsme vše s cukrem a hotový med děti 

každé ráno užívaly jako medicínu.  

Děti také vyrobily papírový plást i včeličky. Práci jsme nejprve vystavili v naší třídě, 

ale poté jsme se  s naším dílem zúčastnili výtvarné soutěže „Včela, příroda, člověk“, 

kterou vyhlásil Český svaz včelařů ve Stříbře a kde jsme získali 1. místo v kategorii 

MŠ. 

Eva Pomyjová 

 

Tuzemská stáž Brno 

 

 Na  konci  dubna  (od 27.- 29.4.2015) odjela  A. Medová a  Z. Křížová společně  s 

dalšími učitelkami z Tachovska a jihočeského kraje na plánovanou stáž z programu 

LegraConsult do Brna. Cílem stáže bylo načerpat praktické zkušenosti v různých 

typech mateřských škol. Navštívili jsme 4 typy předškolních zařízení  :  

Lesní                                - Dětský lesní klub STROMÍK  a MARJÁNKA 
Státní - Mateřská škola Pohořelice 
Zdravá MŠ,Montessori    - Zdravá miniškolka Brno 
Montessori     - Vzdělávací rodinné centrum Brno 
Odtud   jsme   si   všichni odnesli   cenné,   převážně   kladné, poznatky,  které   lze  

aplikovat i v naší praxi . 

Alena Medová 

  

Oslava MDD u Sluníček 

 

Svátek dětí  jsme u Sluníček slavili na jejich přání - jak jinak   než pohybem . Celé 

dopoledne se neslo v duchu skoků v pytlích , házením míčků do dálky, štafetovým 

během , překážkovými dráhami ,trojskokem do kačírku ..... 

Sportovní klání bylo nakonec korunováno zaslouženou odměnou - malými 

zmrzlinovými kornouty ( snědenými hned ) , "sluníčkovou" medailí , pexesem a 

dalšími drobnostmi .  

Ve   třídě   ještě   na všechny   ( jakož i na Koťata a  Broučky )   čekal   balíček     s  

dobrůtkami od p. kuchařky a jogurty od Mlékárny Stříbro . 

Alena Medová 
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Uzavření MŠ Kladruby 

  

V době hlavních prázdnin se uzavře MŠ 

Kladruby od 20.7. do 14.8.2015. 

Provoz bude opět obnoven 17.8.2015 v 

označených třídách . 

 

 

 

 

 

 

Víte,že  :  
  

 naše poděkování patří p.Robertu Kertysovi za dodání jogurtů dětem k jejich 

svátku … 
 moc děkujeme i pí.B.Šálové za péči o děti od Sluníček při návštěvě DDM ve 

Stříbře … 
 14.4. dětem z MŠ  zahrála děvčata z Divadýlka Amatýlka tři pohádky … 
 od 11.5. do 22.5. absolvovala v MŠ Kladruby pedagogickou praxi Lucie 

Stará … 
 máme na zahradách v dopadových zónách nový kačírek , který děti aktivně 

pomáhaly rozvážet …  
 se  všechny třídy MŠ připravují za pomoci p. Marcely Hlaváčové na 

uspořádání výstavy dětských výtvarných prací v Muzeu Kladruby … 
 pojedeme 12.6. do Divadla Alfa na "Pohádky ovčí babičky" … 
 17.6. budeme mít na MěÚ rozloučení - šerpování s předškolními dětmi se 

závěrečnou "buřtovkou" … 
 od dubna 2015 máme prozatím ve "výpůjčce" keramickou pec s interaktivní 

tabuli a po ukončení seminářů k polytechnické výchově budeme mít pec i 

tabuli ve svém vlastnictví … 
 18.6. jedeme všichni na celoškolní výlet -opět po loňském úspěchu – do 

LVÍČKA  Plzeň … 
 23.6. se uskuteční výlet Koťat do Hornického skanzenu ve Stříbře … 

 

                Alena Medová 
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Z á k l a d n í      š k o l a : 

 
 

Den Země 

 

Dne 23.4. proběhl na naší škole Den Země. Celá 

škola vyrazila na úklid okolí školy i Kladrub, 

páťáci šli jako obvykle sázet stromky, část deváťáků sbírala po městě nefunkční 

elektrospotřebiče.  

Den jsme si užili, práce bylo dost a doufáme, že jednou třeba nebude, co sbírat. 

 

Aleš Demeter, VIII. 

 

Dopisy v ulicích 

 

Naše škola se již potřetí účastnila projektu Dopisy v ulicích, který pořádá organizace 

Amnesty International a do kterého se zapojují lidé z celého světa.  

Do akce se zapojila 9. třída a nejprve se zúčastnili workshopu, který vedli dva 

dlouholetí členové Amnesty. 

Tato organizace se již dlouhá desetiletí zabývá lidskými právy a jejich dodržováním. 

V uplynulých letech se vždy sbíraly podpisy pro 3 nespravedlivě vězněné konkrétní 

osoby, letos se řešilo vzdělávání a zajištění rovného přístupu k němu. 

Řešilo vylučování studentských aktivistů z VŠ v Íránu, zákaz skládat závěrečnou 

zkoušku pro těhotné studentky v Sierra Leone a problematika umisťování romských 

žáků do praktických ZŠ v ČR. 

Jelikož se tohoto projektu účastníme již poněkolikáté, zastihli jsme ve středu 27. 

května kladrubské občané ochotné, za což jim děkujeme. Doufáme, že i v dalších 

letech budete k podobným případům přistupovat stejně otevřeně. 

 

Daniel Eret, IX. 

 

Přemyslovští králové 

 

8. června k nám do školy přijeli dva členové spolku Pernštejni, kteří naši školu 

navštívili již poněkolikáté, tentokrát s výukovým programem „Přemyslovští králové“. 

Přivezli si s sebou různé kulisy a dobové rekvizity, středověké zbraně… a sehráli 

scénky z české historie. Pro některé scény si vybrali dobrovolníky mezi žáky. 

Představení zakončili ukázkou boje s meči a byl i prostor na dotazy. 

 

Stanislav Kokrment, VII. 
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Spaní – nespaní ve škole 

 

Dlouho jsme přemlouvali naši paní učitelku, abychom mohli  přespat ve škole. 

Nakonec se nám to podařilo, paní učitelka navrhla termín 31.5. – 1.6. , tedy noc před 

školním dnem dětí. 

V neděli v 18:00 jsme se všichni sešli ve škole, s sebou buřty, karimatku, spacák a 

takové ty typické věci, jako když jdete spát do stanu.  

Nejprve jsme si šli opéct buřty, pak jsme v učebně zeměpisu zapojili počítač a X-box, 

pustili si písničky a tancovali. Pak jsme si šli upéct buchtu na snídani. Poté jsme ještě 

chvíli tancovali a v půl desáté se začalo hrát na schovku. Ve 22:00 jsme vyrazili na 

procházku „indiánkou“. 

Když jsme se vrátili, začali jsme připravovat noclehy, holky spaly na chodbě ve 

„čtenářském koutku“ a kluci v učebně zeměpisu. Uteklo to všechno strašně rychle a 

najednou bylo 23:00  a večerka. Nikomu se ale spát nechtělo, paní učitelka nás 

přesvědčovala, ať už spíme, že další den je dětský den… ale každý usnul jen na malou 

chvilku. 

Ráno jsme si ke snídani dali vlastnoručně upečenou buchtu, někteří si udělali tousty, 

nebo míchaná vajíčka. U snídaně jsme trochu usínali. 

 

Kristýna Prušáková, IX.  

 

 

Mezinárodní den dětí 

 

V pondělí 1.6. se na fotbalovém hřišti konal den dětí naší školy, tedy vlastně sportovní 

utkání 11 států, např. České republiky, Francie, Kanady, Lotyšska. 

V každém týmu bylo okolo 15 žáků namíchaných ze všech tříd. Během dopoledne 

jsme měli splnit 11 netradičních disciplín, jako byly např. chůze na chůdách, házení 

botou do obruče, kutálení pneumatikou… Kdo měl všechny disciplíny splněné, mohl 

odpočívat nebo si hrát s míčem. 

Za každou splněnou disciplínu jsme dostali určitý počet bodů, body se pak sečetly a 

určilo se pořadí. Zvítězila Kanada, druhé bylo Švédsko a třetí Francie, tato družstva 

dostala sladkou odměnu. Družstvo, ve kterém jsem byla já (Česko), skončilo 

předposlední, dostali jsme „jen“ bonbony, ale alespoň jsme se zúčastnili. 

Akce se vyvedla, měli jsme štěstí, protože i počasí bylo pěkné. 

 

Zuzana Demeterová, VII.  

 

 

 

 

 

 

 



 27 

Historický jarmark 

 

Historický jarmark se 

uskutečnil ve dnech 6. a 17. 6. 

2015, i naše škola zde měla 

svůj stánek. Prodávali jsme  

tam různé květiny, větrníky a 

nejvíc na odbyt šli bambuloví 

pštrosi. Počasí se vydařilo, na 

nádvoří probíhala i různá 

kulturní vystoupení , o zábavu 

nebyla nouze a k našemu 

stánku přišla spousta 

nakupujících. Podařilo se nám 

vydělat další část na školné pro 

naši adoptovanou Muthinu. 

Simona Říhová, VI. 

 

Sběr víček 

 

Již tradičně se v červnu konalo vyhodnocení sběru víček. 11. června o velké přestávce 

se ve školní jídelně shromáždili všichni „sběrači“. 

Letos se zúčastnilo 75 sběračů, 50 z prvního stupně, 24 z druhého stupně a paní 

ředitelka. Největší radost nám udělala 6. třída, ve které se do sbírání zapojila celá 

třída. Celkem se nasbíralo 307,77 kg víček. 

První místo získal Martin Zeman, který nasbíral 32,75 kg, druhá byla Isabela Igerská, 

která nasbírala 27,79 kg a třetí Natálie Polívková s 23,2 kg víček. Tito tři vítězové 

dostali za odměnu dort a ostatní sladkou maličkost. 

Jan Keller, IX. 

 
Střípky ze ZŠ 

 

 2.4. se děti z  2. – 9. třídy vyřádily na tradičním Velikonočním kouloboulení 

v areálu Baníku Stříbro, které pro ně každoročně připravuje kulturně-školská 

komise při MěÚ Kladruby… 

 21.4. se závodilo na „strkacích“ autíčkách v areálu bývalé plzeňské papírny. 

Této akce se zúčastnila společná česko-německá družstva, která postoupila 

z podzimního utkání. To se konalo 23.10. 2014 ve Weidenu a i nám se 

podařilo postoupit do plzeňského finále, kde jsme skončili na pátém místě… 

 22.4 se ve Stříbře uskutečnil první turnaj v Streethockeyballu mladších žáků. 

Naši kluci si vedli celkem dobře, skončili na třetím místě a zachovali si tak 

naději na postup do krajského finále… 
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 23.4. byl ve znamení Dne Země /z organizačních důvodů byl přesunut 

z 22.4./. V průběhu tohoto projektového dne žáci naší školy každým rokem 

pomáhají uklízet nejbližší okolí Kladrub, sází stromky nebo pomáhají při 

svozu elektroodpadu … 

 24.4. nás navštívila společnost Zayferus s ukázkou dravých ptáků. Kdo viděl 

– nelitoval  

 27.4. se Vojtěch Čechura zúčastnil okresního kola Pythagoriády, které se 

konalo ve Stříbře. Skončil na 6. – 8. místě… 

 30.4.  v okresním kole Dopravní soutěže BESIP v Černošíně vybojovalo 

družstvo mladších žáků čtvrté a družstvo starších žáků druhé místo. 

Gratulujeme  

 30.4. jsme mohli v tělocvičně školy shlédnout výstavu „Exkurze pravěkem“, 

která se moc líbila … 

 30.4. jako vítěz okresního kola fyzikální olympiády reprezentoval Daniel Eret 

v krajském kole a nevedl si vůbec špatně. V konkurenci třiceti studentů /25 

studentů bylo z gymnázií/ skončil na pěkném 14 místě … 

 5.5. v okrskovém turnaji  Mc Donald´s Cup v minikopané skončili naši 

nejmladší žáci na třetím /2. a 3.tř./ a čtvrtém místě /4. a 5.tř./ a nepodařilo se 

jim tak postoupit do okresního finále v Tachově… 

 7.5. zazpívala pátá třída babičkám v DPS Kladruby ke Dni matek… 

 12.5. se osmáci a deváťáci vydali na divadelní představení do Plzně… 

 17.5. se konal Májový Open Cup ve Stříbře /více v článku/… 

 21.5. běželi někteří žáci společně s účastníky běhu Peace Run od Stříbra do 

Kladrub a zúčastnili se slavnostního zasazení stromu u DPS… 

 1.6. připravili učitelé sportovně zábavný den pro žáky v rámci MDD… 

 4.6. měli svůj atletický svátek vybraní reprezentanti z 1.stupně ZŠ. Soutěžili 

v atletických disciplínách na stadiónu Baníku Stříbro s vrstevníky z ostatních 

škol tachovského okresu. Jediné medailové umístění získal O. Ďurinda 

v hodu míčkem /3. místo/… 

 4.6. navštívili žáci 5. a 6.třídy promítání a přednášku o Indii v kině Slavia ve 

Stříbře … 

 8.6. nám členové z pardubické skupiny historického šermu Pernštejni 

předvedli v tělocvičně školy, jak se žilo za vlády Přemyslovců… 

 9.6.  se druhého kvalifikačního turnaje ve Streethockeyballu v Tachově 

zúčastnili mladší žáci z druhého stupně a tentokrát vítězně! Zajistili si tak 

postup do krajského finále, které se bude konat na podzim v Plzni. 

Gratulujeme  

 13.6. výsledky z 11. ročníku Kladrubského expresu najdete v článku 

v rubrice sport … 

 16.6. byli v Městské knihovně ve Stříbře pasováni naši prvňáčci na 

ČTENÁŘE  

 23.6.  žáci z prvního stupně zavítali v rámci přírodovědného programu na 

Šumavu… 

Pavel Nový 
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Základní umělecká škola informuje 

P 
V letošním školním roce navštěvuje hudební obor ZUŠ Stříbro, pobočka Kladruby 30 

žáků.  

Zájem o výuku v hudebním oboru je velký, 

kapacita hudebního oboru  je tak opět zcela 

naplněna. Žáci se učí hře na klavír, elektronické 

klávesové nástroje, kytaru, flétny, žestě, 

sólovému zpěvu.   

V rámci hudebního vzdělávání absolvují 

individuální výuku i komorní hru při hodinách 

společného muzicírování.  

Výtvarný obor navštěvuje 14 žáků.  

 

V Kladrubské pobočce ZUŠ vyučují tito učitelé: 

hudební obor:  St. Šmahelová,  p. řed. Fr. 

Kratochvíl, výtvarný obor  Veronika Kořanová.  

Při ZUŠ pracuje i soubor staré hudby  

CAVALLA.   

V letošní

m roce 

jste ho 

mohli slyšet např. na Velikonočním koncertě 

v klášteře Kladruby, na Historickém jarmarku, 

ve Skapcích na oslavách 900 let, v Kladrubech 

na oslavách 900 let.  

Z odrostlých členů Cavally vznikl soubor 

Cavalla Canor, který se zaměřuje více na 

interpretaci písní období středověku. Vystupují 

na akcích historického zaměření v Kladrubech i 

okolí.  

Další soubor, který při ZUŠ pracuje, je 

Kladruby Band, kde žáci hrají na nejrůznější 

nástroje písně lidové i populární. Jejich 

vystoupení potěšilo letos např. při MDŽ v 

Kladrubech, seniory v DPS Stříbro, v Kostelci. 

                                                              

  Mgr. Stanislava Šmahelová 
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DŽeM se představuje 
 

V sobotu 30. května zazněly ve stříbrském muzeu premiérové tóny nové kapely 

DŽeM z Kladrub. Mohli jste slyšet písně na motivy slavných popových i jazzových 

interpretů. Jako host vystoupil Yanus Stříbrský se svou poezií a poté následovala jeho 

skladba Salamandr v podání kapely. 

Skupina je složena ze čtyř členů: Markéty Kučerové (piano), Matěje Havránka 

(trubka, perkuse), Františka Havránka (tenorsaxofon) a Jiřího Šmahela (altsaxofon). 

„Paradoxem je, že největší práci nám nedalo napsání skladeb nebo jejich hraní, ale 

jméno kapely, to byl skutečný oříšek,“ říká Jirka, který pro kapelu skladby upravuje. 

Prvotní nápad pochází od slova jam (způsob hry založený převážně na improvizaci), 

ale protože chtěli mít český název, zvolili DŽeM. 

V nejbližší době je můžete slyšet 20. června u příležitosti slavnostního otevření muzea 

v Kladrubech. 

Mgr. Stanislava Šmahelová 
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Hasiči informují    

 
Vážení spoluobčané, 

30. dubna v podvečer jsme spolu s městským úřadem uspořádali tradiční stavění 

májky. Letos jsme to nějak přehnali s tloušťkou stromu a objevil se menší problém se 

závěrečným usazením do stojanu. Vše se nakonec podařilo a nic nebránilo veselé 

zábavě při  hudbě harmonik až do pozdních nočních hodin. Chtěl bych tímto 

poděkovat všem nehasičům za pomoc při stavění, hlavně p. Pospíchalovi, který 

tradičně řídil stavění od přípravy až po vztyčení. 

V neděli 31. května jsme se zúčastnili dětského dne, kde jsme mimo naší atrakce ještě 

zajišťovali dopravu vody do bazénů na aquazorbing. Na dětský den plynule navázalo 

kácení májky, kterou dražil náš člen V. Babuška, a vydražil ji za 600,- Kč.  Nový 

majitel měl tu čest skácet ji s námi na zem. 

V sobotu 6.6. jsme uspořádali tradiční soutěž Kladrubská studna. Zúčastnilo se 8 

družstev mladých hasičů a 3 družstva dospělých. Dokonce jsme vytvořili dvě dospělá 

družstva, která skončila na druhém a třetím místě. 

Výjezdová jednotka od minulého článku nezasahovala, pouze se zúčastnila cvičení na 

výrobní hale ve Stříbře. 

Momentálně se musíme začít naplno připravovat na oslavy výročí 140 let od založení 

sboru, které se uskuteční 8.8.2015 před hasičskou zbrojnicí a na náměstí. Můžete se 

těšit na výstavu techniky, ukázky činnosti a volná zábava nebude také opomenuta. 

Občerstvení bude samozřejmě zajištěno. Detailní program bude zveřejněn včas na 

plakátech. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rozloučím se s přáním příjemně prožitého léta a s tím souvisejících dovolených a rádi 

vás uvidíme na našich oslavách. 

Martin Větrovec 
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Noc kostelů 2015 

      

Šestým rokem byly ve večerních hodinách v rámci akce Noci kostelů zpřístupněny 

prostory klášterního kostela Nanebevzetí Panny Marie a kostela sv. Jakuba v 

Kladrubech na náměstí. V pátek 29. května se mohli návštěvníci v kostele sv. Jakuba    

seznámit s tradicemi a zvyky liturgického roku. Nechyběl samozřejmě i hudební 

doprovod, kde zazněly skladby z období baroka ve varhanní i sborové úpravě a 

romantické housle s varhanním doprovodem.                                             ŘKF 

Kladruby by velmi ráda poděkovala všem zúčastněným, kteří se na této akci podíleli.                                                                                                                           

Velký dík patří samozřejmě i návštěvníkům, kteří dorazili i přes nepřízeň počasí.   

                                                                                                                                                                                                     

                                                                 Silvie Strachotová 

 

 

Římskokatolická farnost Kladruby u Stříbra 

Tel. 731 712 184         e-mail – farnost.kladruby@seznam.cz 

 POŘAD BOHOSLUŽEB   -  červenec 

 

Sobota, 

18. července 2015 

XV Neděle v 

mezidobí 
18

00
 Mše svatá 

 Svátost smíření 

      přede Mší 

Sobota, 

25. července 2015 

XVI Neděle v 

mezidobí 
18

00
 Mše svatá 

  Svátost smíření 

      přede Mší 
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HISTORIE 
                                                                                                                    

Ještě jednou k fenoménu „Zlaté“ a „Zakázané“ cesty přes 

Kladruby 

 
Cesty po založení kláštera ve 12. století 

 

Tvrzení, že kladrubský klášter byl založen na zemské stezce, která již v době 

jeho vzniku spojovala Prahu a Norimberk je chybné. Tak se to však stále ještě píše, 

dokonce i v různých odborných pojednáních o vzniku kláštera. Norimberk sám byl 

prvně písemně zmíněn sice již v roce 1050, poté se jako vesnice uvádí k roku 1110, 

ale jako říšské obchodní město až teprve 1219. 

Rozlehlý pohraniční hvozd, široký mnohde i přes 40 kilometrů, pokrýval celé 

pohoří Českého lesa. Jeho středem probíhala pomyslná hranice mezi Čechami a 

Německem, která ale nebyla nijak vyznačena. Projít do sousední země se dalo jen na 

obou koncích tohoto pohoří, jednak přes Cheb na severu a jednak přes dnes již zaniklé 

obce Lučina a Valtířov nedaleko pozdějšího hradu Starý Herštejn na Poběžovicku 

v jihozápadní části Čech. Jinudy nevedla přes tento hvozd žádná přímá spojovací 

cesta do Německa, ani přes Přimdu, ani přes Tachov, ani jinudy. Ty se teprve začaly 

budovat. Dokonce se dnes mění dlouhotrvající názor na to, že na Přimdě měl být 

vybudován nějakými Němci malý hrádek už před postavením dnešního hradu. 

Píše o tom Kosmas, který zemřel roku 1125, ve své kronice k roku 1121, že jacísi 

Němci vystavěli ve hvozdě na strmé skále uvnitř hranic českých hrad, k němuž se jde 

přes ves Bělou“. Tento hrad kníže Vladislav I. dobyl a chtěl nechat všechny jeho 

obyvatele „zvěšeti“. Byl by tak učinil, nebýt proseb hraběte Albrechta, který tam 

právě přijel. Až dosud se uvažovalo bez jediné pochybnosti, že tento hrádek byl 

postaven na Přimdě, ale zřejmě to bylo úplně  jinde, pravděpodobně se tak stalo na 

vrchu Velký Zvon, jenž se nachází asi 6 až 7 km jihozápadně od Bělé nad Radbuzou. 

Přemyslovští panovníci, především Vladislavův nástupce Soběslav I., vybudovali 

jako reakci na to hluboko ve hvozdu několik strážních bodů s hlídkami (Tachov, 

Přimda, snad i Stráž a Bělou), k nimž vedly jen jednoduché, veřejně zatím 

nepoužívané stezky a snažili se pomocí kladrubského kláštera co nejrychleji vystavět 

k nim nové cesty lemované vesnicemi s nově osazenými kolonisty. Nejrychleji se to 

podařilo k Bělé přes Prostiboř a Darmyšl a potom k Přimdě přes Bonětice, Stráž a 

Souměř. Nejdéle to trvalo k Tachovu, kam se snažili „probít“ neprostupným hvozdem 

i Švamberkové od Boru přes Staré Sedliště. To se však povedlo dokonce až v dalším 

století, Švamberkům asi dříve než klášteru. 
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„Zlatá“ a „zakázaná“ cesta 

I tyto názvy jsou svým způsobem jen určité mýty. Ještě ve 13. století neexistovala 

dnešní Plzeň, ta byla založena až na jeho konci kolem roku 1295. Zemská cesta od 

Prahy a Rokycan přicházela tedy zprvu do našeho regionu od Starého Plzence, 

směřovala na Kladruby, aby nemusela překračovat řeku Mži. Stříbro bylo pro tyto 

podmínky umístěno dosti nevhodně na opačném, levém břehu řeky. 

Když však tato cesta zamířila od Rokycan už k nové Plzni a vedla potom dále 

přes Radčice, Malesice a Touškov, začalo Stříbro uvažovat o možném napojení na 

tuto hlavní cestu. Jenže v Touškově přešla cesta řeku Mži do Kozolup, ale nevedla 

jako dnes ke Stříbru, nýbrž stočila se přes Myslinku, Doubravu, zaniklou ves 

Harvažov (též Harabaska, severně od Kbelan), Hněvnice a Lhotu, stále ještě na 

Kladruby. 

Stříbro se snažilo získat za každou cenu hlavní směr pro sebe a stále žádalo krále 

Jana Lucemburského i potom Karla IV. o jejich zásah ve svůj prospěch. Jenže ti se 

k tomu moc neměli. Slib svému královskému městu snad sice nějaký dali, ale buď jen 

ústní nebo tak neúčinný, že se o tom nezachoval žádný doklad. 

Jediné, čeho Stříbrští dosáhli bylo, že u Hněvnic se cesta rozdvojila jednak 

přes Sytno ke Stříbru a  dále k Milíkovu, jednak ke Lhotě, Žďáru a Kladrubům, aby se 

obě rovnocenné cesty spojily opět v Benešovicích a pokračovaly dále jako jedna 

cesta přes Holostřevy a Hlupenov až ke Kurojedům. Tam se rozdělila na dvě větve: 

- jedna vedla od Kurojed přes Jemnici, Lhotku, Trnovou, Tachov a poté přes 

Bärnau, Weiden, Plößberg, Altenstadt, Kohlberg, Hirschau a Lauf 

k Norimberku (té se dnes říká někdy Zlatá, Goldene Straße) 

- druhá, která se od ní oddělila v Kurojedech a vedla přes Bor, Přimdu, dále 

Waidhaus, Leuchtenberg, Wernberg a Hirschau, kde se spojila s předešlou, 

ale vedla rovněž k Norimberku (té se říká nesprávně Zakázaná, Verbotene 

Straße) 

 

Ani jedna z nich však neměla právo nazývat se zlatá nebo zakázaná. Karel IV. 

vydal sice příkaz, či doporučení: Aby při cestách královské družiny na říšské sněmy 

nebo ke korunovaci byla používána ta první z nich, to je cesta přes Tachov. 

Ta druhá však nebyla pro normální cestování nikterak „zakázaná“. Označení Zlatá 

cesta (Goldene Straße) se ještě v době Karla IV. stejně nepoužívalo, teprve poprvé je 

známo v roce 1513 (to je 135 let po Karlově smrti!), a to jen v Horní Falci, nikoli 

v Čechách. 

Proč by Karel IV. cestoval v roce 1376 se synem Václavem na jeho korunovaci 

přes Kladruby, kde pobyli v klášteře spolu několik šťastných dnů? Proč by Kladrubští 

stavěli v té době novou cestu směrem na Láz a Benešovice, když byla opuštěna stará 

cesta úvozem od kladrubského hřbitova směrem na Láz? Proč by se stavělo nové 

„předměstí“ Kladrub na západním okraji města pod názvem Karlov na počest císaře 

Karla? Vždyť císař se mohl sám rozhodnout, zda od Kurojed použije cestu přes 

Tachov („Zlatou“) nebo přes Bor a Přimdu („Zakázanou“). Jel-li ovšem na 

korunovaci, jistě použil cestu přes Tachov. 
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Teprve od konce 14. století 

(1386) si Stříbro vybojovalo u 

krále Václava IV. povinnost 

cestovat pro všechny pěší, jízdní, 

pro formany i pro ty, co ženou 

dobytek přes hranice na prodej 

jedině přes Stříbro. Třeba i od 

Domažlic musela být původní 

přímá cesta na Plzeň nevhodně 

odkloněna přes Stříbro. Kladruby 

si proto spolu s chotěšovským 

klášterem vytvořili svoji 

„truccestu“ od Plzně přes Úherce, 

Přehýšov, Radějovice, Popov, 

Ostrov, Kladruby, Láz, Výrov, 

Borovany, Bor, Přimdu směřující 

také k Norimberku, která ovšem 

nevedla přes stříbrská území. Ta 

byla teprve opravdovou 

zakázanou cestou, ale zakázanou 

městem Stříbrem, přesto i tak 

byla velice hojně používaná. 

Jinak se stejně i ke Stříbru 

cestovalo od Plzně pořád ještě, až 

do konce 17. století (do roku 

1692) přes Myslinku, Doubravu, 

po tzv. Valdštejnce, jež vedla 

severně od Hněvnic a přes 

Sulislav, nikoli přes Bdeněves a 

Úlice, jako jezdíme dneska. 

 

Jiří Čechura                                                                                                            
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KULTURA 

 

Poděkování  
 

V neděli 31.5.2015 jsme opět jako každý rok uspořádali oslavu Mezinárodního dne 

dětí.  Počasí se vydařilo, a tak jsme mohli pozvat všechny děti na trávník do Kostelní 

ulice. Pobavit se přišlo 238 dětí s doprovodem. Město Kladruby zaplatilo pronájem 

nafukovacího  hřiště, aquazorbingu, který ocenily  větší děti a vodního autodromu, na 

kterých se naopak vyřádily menší děti. Každé dítě si mohlo vyrobit a vymalovat dle 

výběru svoji loutku, nazdobit perníček nebo si nechat namalovat obličej. Mnoho 

dalších atrakcí zajišťovaly i spolky a organizace města. 

I když se všichni snažíme, není jednoduché připravit program na celé odpoledne tak, 

aby se pobavily děti všech věkových kategorií. Máme v Kladrubech velké štěstí, že je 

tu stále dost ochotných lidí, kteří ve svém volném čase s tímto programem pomohou. 

A to je v současné době velká vzácnost.  

Proto MOC DĚKUJEME :  

Sboru dobrovolných hasičů za překážkovou dráhu. 

Střeleckému klubu, který tradičně připravil střelbu ze vzduchovky. 

Kladrubské divadelní společnosti za jejich soutěže, které byly jako vždy 

doprovázeny krásnými kostýmy ochotníků. 

Fotbalistům za soutěže ve střelbě na branku. 

Ivaně Dejlové za zdobení perníčků. 

Horolezeckému kroužku Maglajz za perfektní servis na horolezecké lanovce. 

Markétě Liškové, Evě Pomyjové a Anetě Škorvánkové  a dalším dobrovolnicím 

za malování na obličej. 

Pony farmě za umožnění jízdy na ponících. 

Petře Čechurové za „hrátky s přírodou“. 

Mlékárně Stříbro, s.r.o. za jogurty. 

Na závěr si děti odnesly jogurt a smlsly si na „něčem dobrém“ od Lucky. 

Irena Löriková 

 
  

„BENEDIKTINSKÉ DNY“ 
 

10. + 11. července 2015 
17. + 18. července 2015 
klášter Kladruby - vždy od 20.00 hodin. 
 

Objednávky vstupenek od 1. července 2015, 

na tel. č. 374 631 773,  e-mail: kladruby@plzen.npu.cz 

mailto:kladruby@plzen.npu.cz
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Město Kladruby  
společně 

s Národním památkovým ústavem,  

Správou kláštera Kladruby  

Pořádají  38. ročník hudebního festivalu 

 

KLADRUBSKÉ LÉTO 
 

PROGRAM : 

Sobota 18. 7. 2015                 1. koncert                      15  : 00 hodin 

VARHANNÍ  KONCERT  

Robert Hugo – varhany                                                                                           

Lucie Sedláková Hůlová – housle 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 25. 7. 2015                 2. koncert                      15  : 00 hodin 

Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704 

                    Koncert ve spolupráci            

         ----------------------------------------------------------------------------------------------- ---- 

Sobota 1. 8. 2015                 3. koncert                      15  : 00 hodin 

 

Lubomír Brabec 

Consortium Pragense     

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 8. 8. 2015                 4. koncert                      15  : 00 hodin 

Gabriela Demeterová  

Collegium Gabriely Demeterové 

------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 15. 8. 2015                 5. koncert                      15  : 00 hodin 

 

Plzeňská filharmonie 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Sobota 22. 8. 2015                 6. koncert                      15  : 00 hodin 

VARHANNÍ  KONCERT  

Adam Viktora – varhany 

---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Vstupné na jednotlivé koncerty je 150,- Kč,  

v předprodeji pro občany z obcí slavících 900 let od založení – 100,- Kč, 

permanentka na všechny koncerty 600,- Kč.  

Informace o předprodeji: MěÚ Kladruby,  

tel. 374 616 711 

obec@kladruby.cz.  

Veškeré informace na www.kladruby.cz 
 

H u d e b n í    f e s t i v a l 

Kladrubské  léto  2015  - XXXVIII. ročník     p o d p o ř i l i : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediální partneři jsou : 

 

 

 

 

mailto:obec@kladruby.cz


 40 

„KLADRUBSKÁ 

POUŤ   2015“ 

 

Pátek   14. srpna 2015  
 

14.00 - 18.00 - Chovatelská výstava 

17.00   - Vernisáž výstavy kladrubských tvůrců a fotografů 

18.00 - 18.45 - Skupina SLZA 

19.00 - 21.00 - Skupina Lucie revival 

21.00 - 22.30 - Skupina ECHT! 

 

Sobota  15. srpna 2015   

 

8.00 - 18.00 - Chovatelská výstava 

   - Výstava historické zemědělské techniky   

12.00 - 13.00 - Soubor Cavalla 

13.00 - 14.00 - Kladrubská dudácká muzika 

    Kejklíři, divadélko … 

13.00 - 18.00 - Výstava kladrubských tvůrců a fotografů 

13.00   - Fotbalové utkání –  Hrádek u Rokycan  (ženy) –     

TJ Kladruby (muži) 

15.00 - 16.30 - Koncert Kladrubského léta – Plzeňská filharmonie 

16.00 - 17.30 - Skupina Strašlivá podívaná 

17.30 - 19.00 - Skupina Clamortis 

19.00 - 20.30 - Kamil Střihavka se skupinou Leaders 

21.00 - 24.00 - Skupina Agnes Rock 

23.00   - Ohňostroj 

 

Neděle  16. srpna 2015 
 

8.00 - 17.00 - Chovatelská výstava 

   - Výstava historické zemědělské techniky   

9.00 - 10.00 - Harmonikové duo – Pospíšilovi 

10.30   - Mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

10.00 - 17.00 - Výstava kladrubských tvůrců a fotografů 

10.00 - 12.00 - Veselá trojka 

12.00 - 13.00 - Harmonikové duo – Pospíšilovi 

13.00 - 15.00 - Švejk Band 

15.00 - 15.30 - Kouzelník a komik Richard Nedvěd 

15.30   - Vyhlášení soutěže „O nejkrásnější okno“ 

16.00 - 19.00 - Skupina Víla Análka 
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„AHOJ  PRÁZDNINY“ 

 

Sobota 29.srpna 2015 od 14.00 

na fotbalovém hřišti v Kladrubech 

 

Zábavné odpoledne nejen pro děti. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  5.9.2015 Memoriál Vojty Šrámka                              
11.9.2015 Ondřej Smeykal- didgeridoo  + hosté-koncert v klášteře 

12.9.2015 Slavnosti vína a medu 

12.9.2015 Mimořádné prohlídky nového konventu v klášteře 

28.9.2015 Kladrubská desítka 

2.10.2015 Zábavné odpoledne pro seniory 

3.10.2015 Hubertova jízda    - děti                    

10.10.2015 Hubertova jízda    - dospělí                       

23.10.2015 Klubový večer s Vlastimilem Vondruškou 
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Blahopřejeme    

  
V měsíci červenci a srpnu 2015 se dožijí významného životního jubilea   

tito naši občané: 

 

Červenec :     Srpen: 

 

Dolejšová Jiřina                 Ammerlingová Jaroslava  

Janešová Marie (Láz)   Kalina Jaroslav           

Koukolíková Miluše (Vrbice)                    Přibáňová Magdalena            

Štěpánová Jaroslava (Milevo)               Pavlíková Drahomíra 

Herianová Zuzana                Jelčic Rudolf          

Říhová Jitka                 Berka Josef 

Segíň Milan                 Szebenyi Jan  

Šrámková Jana                  Hermanová Hana            

          Mašátová Helena                                            

          Klepsová Marta 

          Čápová Lenka  

          Šála Zdeněk   

          Šimková Miloslava (Brod)                                                                                                                                                                                   

          Šebesta Vladimír                                                                                            

          Krejčí Josef                                                                                                  

          Šimková Ivana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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Kouzelné prázdniny 

 
Vzduch voní létem, sluncem a vodou 

prázdniny přišly zas na čas k nám 

dětem svět chrání před nepohodou 

a všechny zvou k svým krásným hrám. 

 

Načerpat sílu, lásku a štěstí 

obsypat květy palouky snů 

 jít do cukrárny na náměstí, 

hrát si a snít až do konce dnů. 

 

Jahody rdí se v zahradách, v lese, 

houby a borůvky provoní čas 

tu krásnou vůni nic neodnese 

zůstane nastálo v srdcích a v nás. 

 

S podzimem vrátí se zas naše škola 

do školních lavic a do starostí 

vzpomínka krásná na Tebe volá 

plní Tě steskem od radosti. 

 

 
 

         Blanka Krýslová  
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SPORT 

 
TJ Sokol Kladruby informuje 

 
V průběhu jarních měsíců provedli členové TJ Sokol Kladruby úpravu kurtů. Povrch 

kurtů byl očištěn od veškerého listí, kamenů, byla navezena nová vrstva antuky.  

Rádi bychom touto cestou poděkovali městu Kladruby za dodání antuky a členům 

Sokola, kteří se na brigádách podíleli.  

Kurty jsou tedy připraveny na sportovní vyžití našich členů. Seznam členů, kteří mají 

řádně zaplacené členské příspěvky pro rok 2015, bude viset na nástěnce v kabinách. 

Pro ostatní jsou kurty k dispozici také, a to za poplatek (jednorázové použití 1 osoba/1 

hodina) : 

Děti a mládež do 18 let 30,- Kč (děti členů zdarma) 

Dospělí   50,- Kč 

Pronájem  kurtů  a vyzvednutí klíčů si  zájemce může domluvit u těchto členů  TJ : 

Jitka Kuršová, Okružní 392, Kladruby – 731 546 865  

Jana Kaslová, Zahradní 244, Kladruby – 603 538 209 

nebo na emailu sokol@kladruby.cz.     

Přednost  mají  pravidelné tréninky  oddílů. 

Jiří Kurš, předseda TJ Sokol Kladruby 

 

 
  

IV.  kolo okresního přeboru barevného minivolejbalu 

 
V neděli  24.5.2015 se v Kladrubech uskutečnil čtvrtý  turnaj okresního přeboru 

v barevném minivolejbale.  Zúčastnilo se celkem 20 dětí v kategoriích žlutý, oranžový 

a červený, hrálo se na předepsaných hřištích podle pravidel platných pro jednotlivé 

kategorie s přihlédnutím na skutečné množnosti 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.  Vyhlašovala se tři nejlepší družstva z každé kategorie, tato družstva 

obdržela medaile, diplomy, věcné ceny a sladkosti. Je samozřejmostí, že s odměnou se 

nezapomnělo ani na družstva, která neměla tolik volejbalového štěstí.  Za ceny patří 

poděkování DDM Stříbro, TJ Sokolu Kladruby a MěÚ Kladruby.  

 

Žlutí:   1 . místo Karolína Kuršová 

            2. místo Gabriela Šmídová 

            3. místo Jindřich Jaša 

 

 

mailto:sokol@kladruby.cz
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Oranžoví:   1. místo Zuzana Kuršová, Ondřej Pelánek 

                   2. místo Tereza Burešová, Adéla Jašová 

                   3. místo Zuzana Kovaříková, Hana Duspivová 

                   4. místo  Kateřina Mrňáková, Michal Havránek, Veronika Heřmanová 

 

Červení:    1. místo Daniel Drudík, David Havránek 

                  2. místo Barbora Gajdošíková Eliška Prokopová 

                  3. místo Sabina Žáková, Kryštof Ganobjak 

                  4. místo Petra Jandíková, Eva Heřmanová 

 

Myslím, že všichni zúčastnění si užili krásný sportovní den.  (Fotky z této podařené 

akce si můžete prohlédnout na  www.kladruby.cz  – galerie. Autorka M. Šavlová)  

                                                                                       

 

Miroslava Škorvánková  

                                        

 

 

 

 

 

 

http://www.kladruby.cz/
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Informace fotbalového oddílu 

 
Sezóna 2014/2015 se pomalu blíží ke konci. Máme před sebou už jen poslední zápas – 

doma s Planou B. 

Myslím, že už teď můžeme považovat sezónu za poměrně úspěšnou. Do vyšší třídy 

jsme postoupili loni ze 6. místa a tak současná 11. pozice v tabulce je dobrý výsledek.  

Bez ohledu na poslední utkání  zůstaneme pro příští sezónu ve III. třídě.  

Podařilo se nám získat několik zcela nových hráčů ze Slovenska. Mimo to obnovili 

činnost i někteří z těch, kteří hráli naposledy za žáčky. Doufáme, že tito mladí hráči 

budou nastupovat v základní sestavě mnohem více a častěji, než tomu bylo letos. 

Nejlepšími střelci celé sezóny se stali Lukáš Kotlár a  „nestárnoucí“ kanonýr René 

Duspiva, zvaný Motejl. Tomu se dařilo především v jarní části sezóny. 

Za vedení klubu bych chtěl poděkovat paní Aleně Rytířové, která nám po celou 

sezónu významným způsobem pomáhala s přípravou zázemí na domácí zápasy. 

                           

 

  

TABULKA 

Rk.  Tým Záp + 0 - Skóre Body PK (Prav) 

 1. Lom 25 20 2 3 130: 49 62 
 

( 23) 

 2. St. Sedliště 25 16 2 7 108: 60 51 1 ( 14) 

 3. Halže A 24 14 4 6 93: 67 47 1 ( 10) 

 4. Dl. Újezd B 25 13 2 10 85: 56 43 2 ( 2) 

 5. Stříbro B 25 12 3 10 101: 63 41 2 ( 0) 

 6. Kšice B 25 11 4 10 56: 56 41 4 ( 1) 

 7. K. Lázně B 24 12 3 9 74: 63 40 1 ( 3) 

 8. Lesná 25 11 5 9 82: 67 39 1 ( 2) 

 9. Planá B 25 10 4 11 66: 61 36 2 ( -5) 

 10. Stráž B 25 9 3 13 86:115 33 3 ( -9) 

 11. Kladruby 25 9 3 13 81: 97 31 1 ( -6) 

 12. Trpísty 25 8 1 16 54:116 25 
 

(-11) 

 13. Z. Chodov 25 7 1 17 56:113 23 1 (-17) 

 14. Částkov B 25 3 1 21 40:129 10 
 

(-26) 

 
Tomáš Kasl 
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Májový Open Cup – Velká cena Singing Rock    

Májový Open Cup v neděli 17. května byl super! 9. ročník Rock Point Překližka Cupu 

v lezecké všestrannosti mládeže pokračoval letošním druhým závodem na venkovní 

horolezecké stěně DDM Stříbro. Účast 76ti závodníků z 15 horolezeckých klubů, mj. 

z Prahy, Slaného a Brna, byly zárukou opravdu kvalitních výkonů. Dopoledne 

závodníky čekaly dvě kvalifikační cesty, odpoledne jedna finálovka (obtížnost UIAA 

5+ – 8) - kdo vyleze výš, vyhrává. I přesto, že se rok od roku zvyšuje náročnost 

kvalifikačních i finálových cest, muselo také tentokrát dojít k „rozlézání“. V kategorii 

děvčat 2004-2005 se dokonce 5 finalistek rozlézalo na 6ti cestách, a to už obdivně 

kroutili hlavou úplně všichni.           

Májový Open Cup byl letošním druhým ze seriálu závodů 9. ročníku  "Rock point 

Překližka cup 15" (www.rockpoint.cz), závodů dětí a mládeže v lezení na umělých  

stěnách. 

Výsledky + foto, na www.facebook.com/preklizkacup, fotky v plné kvalitě na  

http://leteckaposta.cz/880927739 

Dalším závodem Rock point Překližka cupu bude 13.června Kladrubský expres – 

závody v lezení na rychlost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rockpoint.cz/
http://www.facebook.com/HK
http://leteckaposta.cz/880927739
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Výsledky: 

 

Kategorie H1 : 1. F.Danda, Slaný   2. A.Prokop, Slaný  3. Z.Štička, Stříbro 

Kategorie D1 : 1. A. Jílková, Plzeň    2. E.Čechurová, Kladruby  

3. K.Votavová, Klášterec n.O. 

   

Kategorie H2 : 1. V.Čechura, Kladruby   2. M.Kamenský, Cheb                 

3. O.Hartl, Cheb 

Kategorie D2 : 1. L.Rabadová, Kyšice   2. L.Toužínová, Brno                     

3. P.Jandová, Újezd n Lesy 

   

Kategorie H3 : 1. D.Founě, Stříbro   2. D.Hrivňák, Stříbro  3. J.Holý, Cheb 

Kategorie D3 : 1. K.Dvořáková, Brno   2.  K.Matúšová, Stříbro     

3. N.Rajnochová, Beroun 

   

Kategorie H4 : 1. J.Churavý, Kaznějov   2. M.Dobranský, Třebýcinka         

3. M. Honsig, Tachov 

Kategorie D4 : 1. J.Hegerová, Cheb  2. Z. Bunková, Stříbro                    

3. N. Langová, Stříbro 

   

Kategorie     

H, D5 

: 1. M.Matúšová  2. L.Kepková, obě Stříbro  3. V.Blažek, 

Nedražice  4. B.Rybová, Cheb 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pavel Nový 
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Kladrubský expres – Velká cena VIP ceny.eu, 13.6.2015 

  
Třetím letošním závodem, kterým byl 11. ročník Kladrubského expresu, se Rock Point 

Překližka Cup ocitl ve své druhé polovině. V celkovém pořadí Překližky se už začínají 

ukazovat největší favorité na celkové vítězství, ale nepředbíhejme… 

  

Samotné závody v lezení na rychlost mají každým rokem stejné ukazatele – poněkud 

nižší účast /letos 31 závodníků/, šanci pro spíše výbušnější typy závodníků a 

bouřlivou atmosféru při povzbuzování. Opět se lezly dva kvalifikační a dva finálové 

pokusy na cestách A a B, dohromady tedy osm pokusů na sedmimetrové stěně se 

sklonem 21 
o 

. Zejména u těch nejmladších a méně „vylezených“ bylo vidět, že jim 

energie pomalu ubývá. Přesto se bojovalo na 110 % a při cílových skocích měli jističi 

plné ruce i nohy práce  

  

Díky sponzorům si medailisté mohli opět vybrat pěkné ceny a ani ostatní nejeli domů 

s prázdnou. Teď už si jen přát pěkné a teplé počasí na prázdniny, odpočinout si a 

vypilovat fyzičku na podzimní závody … 
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Výsledky: 

 

Kategorie  H1 : 1. L.Jiřina, Klatovy   2. Z.Štička, Stříbro   3. J. Vitera, 

Mariánské Lázně 

Kategorie  D1 : 1. E.Čechurová, Kladruby   2. A.Pitoňáková, Stříbro  

3. A. Jílková, Plzeň  

   

Kategorie  H2 : 1. V.Čechura, Kladruby   2. O.Hartl, Cheb   3. Š.Blažek, 

Kladruby 

Kategorie  D2 : 1. A.Artimová, Stříbro   2. T.Polcarová, Karlovy Vary  

3.M.Lešetická, Plzeň 

   

Kategorie  H3 : 1. D.Hrivňák   2.  D.Founě, oba Stříbro   3. T.Jouja, Plzeň 

Kategorie  D3 : 1. K.Dvořáková, Brno  2.  K.Matúšová, Stříbro         

3. N.Rajnochová ,Beroun 

   

Kategorie  H4 : 1. M. Honsig, Tachov    2. J.Churavý, Kaznějov                 

3. P.Pinc, Cheb 

Kategorie  D4 : 1. J.Hegerová, Cheb 

   

Kategorie H, D5 : 1. M.Matúšová  2. K.Boučková, Cheb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pavel Nový 
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Kolo-běh dvojic 

 
Dne 20.6.2015 se v Kladrubech konal 1. Ročník v kolo-běhu dvojic v rámci 

Spolkového dne při příležitosti 900. Výročí založení Kladrub, který pořádal TJ Sokol 

Kladruby, cvičení žen. 

Start byl na nádvoří kláštera v 17.00 hodin. Zúčastnilo se 13 dvojic ve třech 

kategoriích, a to 

I.     dospělý + dítě do 15 let 

II.    dvě osoby, jejichž součet věku je do 100 let 

III.   dvě osoby, jejichž součet věku je nad 100 let 

Ve dvojici musel být jeden běžec a jeden cyklista a mohli se na trase libovolně střídat. 

Do cíle museli projet a proběhnout společně. 

Trasa byla dlouhá cca 8 km a vedla z kláštera směrem na Brod, u senáže za 

Kladrubami se odbočilo vpravo na polní cestu. Pokračovalo se po silnici z Lázu 

směrem zpět na klášter. V cíli čekala na každého sladká odměna. 

 

 

                                                                

Výsledky : 

 
I.     Eduard a Ivana Kvasničkovi   

II.    Jaroslav Stahl –  

        Lucie Nosková 

III.   Josef a Jaroslava Jašovi 

 

 

                       Ivana Kvasničková ml. 
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Víte, že … 

 
… Dne dětí v Kladrubech konaného 

31.5.2015 se zúčastnilo 238 dětí… 

 

…na KladRockFest dne 6.6.2015 do Kladrub 

přišlo 231 platících návštěvníků… 

 

… Kladrubské lesy, s.r.o. budou v době od 

10.8. do 23.8. 2015  čerpat řádnou dovolenou, 

tudíž dochází k uzavření celého provozu… 

 

… Mateřská škola v Kladrubech bude uzavřena od 20.7.2015 do 14.8.2015… 

 

… v místní knihovně je celkem 7 239 knih a navštěvuje ji 56 čtenářů – 14 dětí a 42 

dospělých … 

 

… kladrubská knihovna bude přes léto uzavřena od 21.7. do 27.8.2015 … 

 

… od 1.7.2015 je v provozu Regionální muzeum Kladrubska. Mimo pondělí bude 

otevřeno denně od 10.00 do 17.00 hodin. Základní cena vstupného pro dospělé je 30,- 

Kč … 

 

…od 7.7.2015 začne předprodej permanentek na 38. ročník hudebního festivalu 

Kladrubské léto 2015. Tento hudební festival organizuje zcela Městský úřad 

v Kladrubech za spolupráce s Národním památkovým ústavem - správnou kláštera 

v Kladrubech … 

 

… v době letních prázdnin nebude ordinovat obvodní lékařka v ordinaci v Kladrubech 

 

…  očkování psů proběhne dne 4.7.2015, a to následovně : 

Tuněchody – 16.30 – 16.40,    Brod – 16.50 – 17.05,    Milevo – 17.15 – 17.30, 

Kladruby – 17.50 – 19.00 … 

 

… očkování králíků starších 2 měsíců je možné po dohodě s p. Žemličkou na telefonu 

723 847 494 … 
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