
OBSAH         2/ 2016 

 

 

1 

 

OBSAH 

 
 
Slovo úvodem S. Štěrbová 3 
 

Zprávy městského úřadu 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města I. Löriková    4 
Jednání starostky města I. Löriková    10 
 

Informace organizací a spolků 
ZŠ informuje:   

Střípky ze ZŠ… P. Nový 12 
Výrobní den N. Verbičová, IX. 13 
Prodej velikonočních výrobků J. Turek, IX. 13 
Promítání filmu Drsná něžná Keňa V. Kokešová, IX. 13 
Výlet do Techmánie R. Hájek, VI. 13 

 

MŠ informuje:   
Koťata pálila „paní Zimu“ a vítala jaro P. Kertysová, Š. Ježová 14 
Vystoupení pro ženy Š. Ježová 14 
Velikonoce v muzeu P. Kertysová 15 
Vítání jara Z. Křížová 15 
Sluníčka na návštěvě u truhláře Z. Křížová 15 
Zvířátka ze ZOO ve školce E. Pomyjová 16 
Budulínek u Koťat M. Jandíková 16 
Berušky a Broučci v knihovně M. Jandíková 17 
Berušky a Broučci vítají jaro E. Pomyjová, M. Jandíková 18 
Informace k Zápisu do Mateřské školy Kladruby A. Medová 19 
Víte, že: A. Medová 19 

 

ZUŠ informuje:  
Jarní akce v ZUŠ S. Šmahelová 20 
Připravované akce ZUŠ S. Šmahelová 10 
VO ZUŠ vystavuje S. Šmahelová 10 

 

RMK informuje:   
Na pár slov do muzea B. Dusíková 21 
V recepci RMK   kolektiv muzea 22 
Vernisáž výstavy Velikonoce J. Kunešová 22 
Drsná něžná Keňa J. Šmahel 22 
Na kole přes Patagonii J. Šmahel 23 
Vernisáž Přes čočky J. Šmahel 23 
Klubový večer s prof. Miroslavem Vernerem B. Dusíková 23 
 Reakce Hany Štollové  24 
 

Klášter informuje: spolek KKOS 25 
 

DPS informuje: 
Oslava 8. výročí cvičení v DPS Kladruby pečovat . služba Kladruby 26 

OBSAH         2/ 2016 

 

 

2 

 

 

Jaro v Milevě bude krásnější Z. Nikolovová 26 
 

Hasičské okénko: M. Větrovec 27 
 

Okénko rybářského kroužku: B. Kraus 27 
 

Včelařské okénko: 
Malí včelaři na soutěži Zlatá včela P. Kovaříková 28 

 

Historie  
Mariánský sloup na náměstí byl opět restaurován J. Čechura  29 
 

Kultura  
Soutěž o nejkrásnější okno – balkon – terasu  redakce 32 
Výstava na Kladrubské pouti redakce 32 
1. klubový večer J. Kunešová 32 
Oslava Mezinárodního dne žen J. Kunešová 33 
Divadelní představení Ruské loto J. Šmahel 34 
Jarní orientační jízda J. Šmahel 34 
 

Zveme Vás… redakce 35 
Připravované akce redakce 41 
 

Tábor PO HODA 2016  41 
 

Blahopřejeme SPOZ 42 
 

Poezie z Kladrub  
Jarní     B. Krýslová 43 
 

Sport 
 

TJ Sokol Kladruby informuje: J. Kurš 44 
 

Maglajz Boulder Cup – 10. ročník P. Nový 45 
2. ročník O velikonoční kozičku R. Hnojský 46 
 

Víte, že…  47



SLOVO ÚVODEM        2/ 2016 

 

 

3 

 

SLOVO ÚVODEM 
 
 

Vážení spoluobčané, 
podle kalendáře nás již nějakou dobu mají hřát jarní paprsky, ale zima stále 

svoji vládu nevzdává, což si připomínám obzvláště po ránu, když vytahuji 
škrabku a pouštím se do očisty skla na autě. Na konci dubna... 

 

Na mapce Kladrub přibyla nová ulice. Zastupitelstvo města rozhodlo, že 
ponese název Západní. Hlasování bylo poměrně jednoznačné. Protinávrhem, 
který vzešel z řad zastupitelů, byl název Spojovací, ten v zastupitelstvu získal 
dva hlasy a návrh, aby ulice nesla název po rodákovi – hrdinovi Kohnovi, který 
vzešel z řad veřejnosti, nezískal při hlasování žádný hlas. 

 

S názvy ulic jsou občas problémy, a to nemyslím jen ty historické – vždyť já 
sama jsem v dětství bydlela v Gottwaldově ulici a jsem opravdu ráda, že byla 
přejmenována… Mám na mysli různé nelogičnosti spočívající v tom, že některá 
ulice má různé odbočky, rozdvojuje se apod. Jedná se o některé domy v Zadní 
a Stříbrské ulici, „rozdvojenou“ máme Hřbitovní ulici. Ale co s tím? Můžeme 
kritizovat tehdejší rozhodnutí, kdy se nedomyslelo, jaké důsledky to bude mít – 
bloudění a hledání správných adres. Ale měnit to později? O situaci jsme 
samozřejmě několikrát diskutovali v radě i zastupitelstvu města, ale návrhy 
přejmenovat různé úseky stávajících ulic nebyly vyslyšeny. Opravdu si 
nedovedu představit, jak by toto rozhodnutí proklínali lidé, kteří zde bydlí, mají 
své firmy atd. Museli by si měnit občanské průkazy, sídla firem v rejstřících, 
o katastru nemovitostí nemluvě. Takže doufám, že občané Kladrub si už na 
stávající stav zvykli. Kladruby nejsou tak velké, aby zde někdo, kdo zde bydlí, 
musel bloudit, a u těch ostatních, občas bloudících cizinců budeme doufat, že 
vždy potkají někoho ochotného, kdo jim dobře poradí.  

 

A to mne ještě v této souvislosti vždy napadá, proč vlastně nemáme 
v Kladrubech Klášterní ulici, proč se žádná ulice (nebo náměstí) nejmenuje 
po zakladateli kladrubského kláštera Vladislavovi? Myslím, že podobných proč 
si může každý z nás položit více.  

 

Do Regionálního muzea Kladrubska nastoupí od června nový ředitel. 
Vzhledem k tomu, že bývalá ředitelka odešla již v únoru, došlo k určitým 
změnám v plánu akcí a výstav pro letošní rok. V květnu proběhne vernisáž 
výstavy, kterou pořádáme ve spolupráci s Muzeem strašidel a která bude 
zaměřena na pohádky. Potrvá až do září a bude určena nejen dětem z Kladrub, 
ale doufáme, že přilákáme i dětské turisty z celých Čech i Moravy. V září je pak 
plánována výstava Tahem pera. Měla by se zabývat dějinami písma, písemností 
a potřeb pro psaní. V této souvislosti Vás tedy prosíme a vyzýváme – kdo může 
zapůjčit, prodat či darovat nějaké věci, které se vztahují k problematice písma, 
např. staré psací potřeby, písanky, tiskopisy atd., ozvěte se nám, děkujeme. 
 

Vaše Svatava Štěrbová
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ZPRÁVY MĚSTSKÉHO ÚŘADU 
 
 
Informace z jednání rady a zastupitelstva města 
 
Zasedání rady města v období od 10. 2. 2016 do 23. 3. 2016   
 
 
Rada města vzala na vědomí: 
• Žádost majitelů domu čp. 288 v Sadové ulici v Kladrubech p. Dikyho a 

pí Kokrmentové o prořezávku vzrostlé břízy na pozemku města s tím, že 
bude provedeno místní šetření 

• Informaci starostky města o průběhu výběrového řízení na ředitele 
Regionálního muzea Kladrubska 

• Odstoupení p. M. Holáka, Stříbro a sl. I. Bílé, Stříbro od záměru odkoupení  
p.p.č. 580/ 125 a p.p.č. 580/ 124 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové 
výměře 865 m2 v lokalitě Kladruby – západ 

• Návrh p. Jaroslava Zabloudila – projekce vodohospodářských staveb, Na 
Vinici 1657, Stříbro ve věci zpracování dotačních titulů na revitalizaci  
rybníků v k.ú. Kladruby, k.ú. Vrbice, k.ú. Milevo a odvodnění  pozemků 
v k.ú. Pozorka  

• Doplnění žádosti pí M. Duspivové, Kladruby k výměně bytu s tím, že 
v plánu rozvoje se počítá s okopáním omítek v domě čp. 209 

• Konání zápisu dětí do MŠ v Kladrubech pro školní rok 2016/ 2017 dne 
16. 3. 2016 od 10:15 do 13:00 hodin v ředitelně MŠ 

• Vysvětlení ředitelky MŠ, že zvýšení počtu dětí v MŠ nebude mít vliv na újmu 
kvality výchovně vzdělávací práce školy a budou splněny podmínky 
bezpečnosti a ochrany zdraví dětí 

• Zprávu o hospodaření Kladrubských lesů, s.r.o. s tím, že bude použita 
částka 400.000,- Kč z nerozděleného zisku minulých let na opravu střechy 
pilnice 

• Zápis z pracovní schůzky finančního výboru města Kladruby ze dne 
9. 3. 2016 

• Konání soukromého ohňostroje Ing. Junka, Kladruby firmou Laki, Ladislav 
Kincl, Plzeň dne 16. 4. 2016 od 20:30 hodin v prostorech komunikace ke 
skládce 

• Žádost p. D. Blažka, Láz o ukončení pachtovní smlouvy na pronájem 
pozemků v k.ú. Láz u Kladrub od 1. 1. 2016 

 
Rada města projednala a schválila: 
• Cenovou nabídku Ing. Evy Záhořové, Stříbro na zpracování projektové 

dokumentace stavebních úprav DPS Kladruby pro ordinaci praktického 
lékaře za cenu 15.400,- Kč 
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• Cenovou nabídku arch. Martina Kondra, Plzeň na zpracování projektové 
dokumentace stavebních úprav Sulanova statku v Kladrubech za cenu 
996.900,- Kč bez DPH a uzavření smlouvy s arch. Kondrem 

• Poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,- Kč Národopisnému spolku Kladruby 
na konání 30. výročí masopustu v Kladrubech 

• Umístění novostavby RD manželů Kuršových, Kladruby na p.p.č. 580/ 136 
v k.ú. Kladruby u Stříbra dle předloženého návrhu. Předložená dokumentace 
je v souladu se zpracovanou územní studií – regulačními prvky a zásadami 
plánované zástavby Kladruby – západ   

• Výměnu bojleru a digestoře v bytě č. 9 v domě čp. 36 v Kladrubech – 
nájemce manž. Bebrovi 

• Přidělení bytu č. 13 v DPS v Kladrubech p. J. Blábolovi, Kladruby z důvodu 
zdravotního stavu a uvolnění místnosti v čp. 6 

• Zařazení žádosti o byt p. T. Jaši do seznamu žadatelů o přidělení bytu 
• Ukončení nájmu NP v DPS – masáže, nájemce p. Eva Krejčová dohodou dle 

požadavku k 30. 9. 2016 
• Úplatu za vzdělávání v MŠ Kladruby pro školní rok 2016/ 2017 ve výši 

500,- Kč 
• Smlouvu o dílo č. J16-0013 na dodání a montáž garážových vrat do garáže 

SDH uzavřenou mezi městem Kladruby a p. Michaelem Jandou, Mánesova 
497, Stříbro – navýšení ceny oproti schválené ceně o 900,- Kč z důvodu 
požadavku SDH na změnu zavírání 

• Výjimku z počtu dětí v Mateřské škole Kladruby podle § 23 odst. 3 zákona 
č. 561/ 2004 Sb., školského zákona, a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání pro školní rok 2014/ 15. Celkem ve 3 třídách 75 
dětí 

• Zařazení žádosti pí K. Rötlichové, Tachov do seznamu žadatelů o přidělení 
bytu v DPS 

• Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem NP v čp. 197 v Kladrubech 
(stomatologická ordinace) spol. AGdent, s.r.o. do 30. 9. 2016 za stávajících 
podmínek 

• Prodloužení nájemní smlouvy na pronájem NP v čp. 197 v Kladrubech 
(ordinace obvodní lékařky) spol. S+K Stříbro do 31. 12. 2016 za stávajících 
podmínek 

• Návrh autobusové linky 440516 Plzeň – Bor, Nová Hospoda, dopravce 
ČSAD autobusy Plzeň, a.s., V Malé Doubravce 27 (přeprava pracovníků 
firmy Ideal) s využitím zastávek uvedených v jízdním řádu 

• Smlouvu o dílo č. 16/ 2016 uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou 
Promonasta, s.r.o., Kralovická 7, Plzeň na akci „Oprava plochy před 
muzeem“ za cenu 517.133,81 Kč vč. DPH 

• Smlouvu o dílo č. 17/2016 uzavřenou mezi městem Kladruby a firmou 
Promonasta s.r.o., Kralovická 7, Plzeň na akci „Vrbice – oprava povrchu 
komunikace“ za cenu 286.558,50 Kč vč. DPH 
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• Dodatek č. 1 ke smlouvě o pronájmu vodovodů ze dne 1. 1. 2012 se 
společností Jaroslav Slepička, provozování vodovodů a kanalizací, 
Kostelec 81, do 31. 12. 2019 

• Výroční zprávu za rok 2015 v souladu s ustanovením § 18 zák. č. 106/ 1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím 

• Výměnu podlahové krytiny v obývacím pokoji v bytě pí Balíčkové (byt č. 35) 
v DPS 

• Poskytnutí příspěvků spolkům a organizacím na rok 2016 dle přílohy 
• Zařazení žádosti pí Z. Hermanové, Kladruby do seznamu žadatelů 

o přidělení bytu             
• Cenovou nabídku firmy Prolemax, s.r.o. Plzeň na dodávku herních prvků 

na dětské hřiště v Tuněchodech v částce 95.035,- Kč vč. DPH 
• Cenovou nabídku firmy Česko-bavorská, spol. s r.o., Kladruby – ve výši 

300.655,- Kč bez DPH na akci – VO Kladruby – od ZŠ k autobusové 
zastávce a uzavření smlouvy na provedení akce 

• Cenovou nabídku firmy OberBau Servis, s.r.o. Praha 3 – ve výši 91.930,- Kč 
vč. DPH na akci – Oplocení hřiště Kladruby – Láz a uzavření smlouvy 
na provedení akce 

• Cenovou nabídku firmy Martin Maule, Chotěšov – ve výši 69.819,- Kč 
na akci – Oplocení hřiště Brod u Stříbra a uzavření smlouvy na provedení akce 

• Žádost P. Řezáče, Kladruby o převod pozemkové nájemní smlouvy č. 64 
na části p.p.č. 2310 v k.ú. Kladruby na nového nájemce p. M. Tesárka, 
Kladruby a uzavření nové smlouvy s p. Tesárkem za stejných podmínek 

• Žádost p. Z. Svobody, Kladruby o povolení pokácení 4 ks osiky na p.p.č. 
2538 v k.ú. Milevo na vlastní náklady a za cenu dřevní hmoty dle 
schváleného sazebníku 

• Žádost pí H. Zdvihalové, Kladruby o povolení užívání veřejného prostranství 
před cukrárnou v Kladrubech v období od 1. 4. 2016 – 31. 10. 2016 
z důvodu umístění stolků a židlí 

• Žádost p. Petráně, Kladruby o povolení pokácení 1 ks jasanu a 9 ks náletu 
smrčků a 1 ks borovice na p.p.č. 2538 v k.ú. Kladruby u Stříbra na vlastní 
náklady a za cenu dřevní hmoty dle schváleného sazebníku (výskyt kůrovce) 

• Žádost p. Šimka, Tuněchody o povolení pokácení 1 ks akátu na 
p.p.č. 1399/ 2 v k.ú. Tuněchody na vlastní náklady a za cenu dřevní hmoty 
dle schváleného sazebníku 

 
Rada města souhlasila: 
• S umístěním stavby „Kolna na zemědělské nářadí na p.p.č. 202/ 9 v k.ú. 

Kladruby“ společností AGRONED plus, s.r.o. Kladruby 
 
Rada města nemá námitek: 
• K předložené projektové dokumentaci na stavbu RD na p.p.č. 2493/ 4, 

580/133 v k.ú. Kladruby u Stříbra (lokalita západ), stavebník p. 
Novohradský, Plzeň 
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Rada města neschválila: 
• Předložený návrh dohody od firmy ARBO Klatovy na úhradu opravy 

překopávače kompostu PEZZOLATO PRT 2500 
 
Rada města doporučila: 
• ZM schválit smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 

83/ 1, 126/ 2, 2008/ 10 v k.ú. Láz u Kladrub uzavřenou mezi městem 
Kladruby a ČEZ Distribuce, a.s. v zastoupení Elektro Wellmont, s.r.o. 

• ZM schválit odprodej části p.p.č 1957/ 33 v k.ú. Kladruby u Stříbra manž. 
Kuršovým, Kladruby za cenu 500,- Kč/ m2 a s tím, že náklady související 
s prodejem pozemku bude hradit žadatel (GP, 1000,- Kč správní poplatek). 
Jedná se o narovnání skutečného stavu, kdy došlo k zaplocení městského 
pozemku 

• ZM schválit odprodej části p.p.č. 1958/11 v k.ú. Kladruby u Stříbra manž. 
Kuvíkovým, Kladruby, za cenu 100,- Kč/ m2 a s tím, že náklady související 
s prodejem pozemku bude hradit žadatel (GP, 1000,- Kč správní poplatek). 
Byla zjištěna nesrovnalost s hranicí plotu 

• ZM schválit veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kladruby a městem 
Stříbro na výkon agendy speciálního stavebního úřadu v přenesené 
působností – agenda silničního správního úřadu         

• ZM schválit pojmenování ulice v lokalitě Kladruby – západ na ulici Západní  
• ZM schválit odprodej p.p.č. 580/ 131 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

p. M. Holákovi, Stříbro a sl. I. Bílé, Stříbro na výstavbu RD v lokalitě 
Kladruby – západ dle schválených podmínek 

• ZM schválit plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2016 
• ZM schválit odprodej pozemku p.p.č. 580/ 126 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

určeného k výstavbě RD – lokalita Kladruby – západ o celkové výměře 
1003 m2 dle platných a schválených podmínek, žadatel V. Kocián, Kladruby 

• ZM schválit převod p.p.č. 35 v k.ú. Milevo do vlastnictví města Kladruby 
na základě smlouvy o převodu privatizačního majetku č. 130/15 se Státním 
pozemkovým úřadem  

• ZM schválit podání žádosti na SPÚ o bezúplatný převod majetku dle zákona 
č. 92/ 1991 na p.p.č. 146 v k.ú. Pozorka u Kladrub o celkové výměře 
401 m2 do vlastnictví města Kladruby  

 
 

Rada města nedoporučila: 
• Pronájem pozemků p.p.č. 2014, 202/ 3 v k.ú. Kladruby u Stříbra 

p. T. Demeterovi, Kladruby za účelem skladování materiálu a odstavení 
přívěsných vozíků ke svému podnikání z důvodu, že jeden z pozemků není 
ve vlastnictví města a další obklopuje pozemek třetí osoby 
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Rada města jmenovala: 
 

• Do funkce ředitele Regionálního muzea Kladrubska p. Pavla Parláska, Plzeň 
s účinností od 1. 6. 2016 

 

Rada města pověřila: 
• P. Martina Tůmu, člena rady města, účastí na valné hromadě HS Vrbice, 

Holostřevy, Benešovice a Brod 
 

 
Zasedání zastupitelstva města dne 6. 4. 2016 
 
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo: 
• Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 27. 1. 2016 
• Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení 
• Účetní závěrku města Kladruby za rok 2015; kdy ZM posoudilo a) úplnost 

podkladů účetní závěrky; b) soulad podkladů účetní závěrky; c) kontrolní 
zjištění. Zjistilo, že předložená účetní závěrka poskytuje v rozsahu 
posuzovaných požadavků věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a 
finanční situace účetní jednotky města Kladruby. Dle vyhlášky č. 220/2013 
Sb. je pořízen písemný záznam o jmenovitém hlasování  

• Plnění rozpočtu města k 31. 3. 2016   
• Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/ 2016 
• Odprodej pozemku st.p.č. 52/ 5 v k.ú. Pozorka u Kladrub o celkové výměře 

320 m2 pí M. Štíchové, Pozorka dle platných a schválených podmínek za 
cenu 100,-Kč/ m2 a náklady související s prodejem pozemku (GP, 1000,- Kč 
správní poplatek kolek) 

• Odprodej části p.p.č 1957/ 33 v k.ú. Kladruby u Stříbra manž. Kuršovým, 
Kladruby, za cenu 500,- Kč/m2 + DPH dle platného zákona a s tím, že 
náklady související s prodejem pozemku bude hradit žadatel (GP, 1000,- Kč 
správní poplatek). Jedná se o narovnání skutečného stavu, kdy došlo 
k zaplocení městského pozemku  

• Odprodej části p.p.č. 1958/ 11 v k.ú. Kladruby u Stříbra manž. Kuvíkovým, 
Kladruby za cenu 100,- Kč/ m2 a s tím, že náklady související s prodejem 
pozemku bude hradit žadatel (GP, 1000,- Kč správní poplatek). Byla 
zjištěna nesrovnalost s hranicí plotu  

• Odprodej p.p.č. 580/ 131 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 1057 m2 
p. M. Holákovi, Stříbro a sl. I. Bílé, Stříbro na výstavbu RD v lokalitě 
Kladruby – západ dle schválených podmínek, cena 650,- Kč/ m2 + DPH  

• Odprodej pozemku p.p.č. 580/ 126 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře 
1003 m2 p. V. Kociánovi, Kladruby na výstavbu RD v lokalitě Kladruby – 
západ dle platných a schválených podmínek, cena 650,- Kč/ m2 + DPH 
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• Převod p.p.č. 35 v k.ú. Milevo do vlastnictví města Kladruby na základě 
smlouvy o převodu privatizačního majetku č. 130/ 15 se Státním 
pozemkovým úřadem  

• Podání žádosti na SPÚ o  bezúplatný  převod majetku dle zákona 
č. 92/ 1991 na p.p.č. 146 v k.ú. Pozorka u Kladrub o celkové výměře 
401 m2 do vlastnictví města Kladruby  

• Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – 
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu, Kladruby, TC, Tuněchody 
1187/ 1, kNN č. IV-12-0010794 společností ČEZ Distribuce, zastoupená 
společností JH projekt, s.r.o.  

• Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti na p.p.č. 83/ 1, 126/ 2, 
2008/10 v k.ú. Láz u Kladrub uzavřenou mezi městem Kladruby a ČEZ 
Distribuce, a.s. v zastoupení Elektro Wellmont, s.r.o. 

• Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Kladruby a městem Stříbro na výkon 
agendy speciálního stavebního úřadu v přenesené působností – agenda 
silničního správního úřadu 

• Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene na p.p.č. 2207 v k.ú. Kladruby 
u Stříbra mezi městem Kladruby a pí M. Duspivovou, Kladruby (důvod: 
vedení dešťové a splaškové kanalizace pro lokalitu – Kladruby – západ) 

• Tvorbu sociálního fondu r. 2016 přídělem ve výši 4% z ročního objemu 
vyplacených mzdových prostředků roku 2015, tj. částka 168.444,- Kč, která 
bude převedena z běžného účtu na sociální fond nejdéle do 30. 4. 2016  

• Předložený seznam pomístních jmen v k.ú. Brod u Stříbra pro společnost  
Georeal, spol. s r.o. 

• Pojmenování ulice v lokalitě Kladruby-západ na ulici Západní  
• Plán činnosti kontrolního výboru města Kladruby na rok 2016 
• Smlouvu o zřízení věcného břemene  na pozemky v lokalitě Kladruby-západ 

p.č. 580/86,  580/119, 582/1, 2007/1, 2493/1 na zřízení a provoz 
plynárenského zařízení, uzavřenou mezi městem Kladruby a RWE GasNet, 
s.r.o. Ústí nad Labem, zastoupené firmou RWE  Distribuční služby, s.r.o.  
Brno. Jednorázová úplata za zřízení věcného břemene činí 500,- Kč bez 
DPH 

• Kupní smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a RWE GasNet, s.r.o. 
Ústí nad Labem na převod plynárenského zařízení včetně všech součástí 
a příslušenství v rámci stavby „Středotlaký plynovod a přípojky pro 22 RD – 
I. etapa, lokalita Kladruby západ“ za cenu 693.935,- Kč vč. DPH      

• Darovací smlouvu uzavřenou mezi NET4GAS, s.r.o. Praha a MŠ Kladruby 
na poskytnutí finančního daru na podporu činnosti MŠ, kterou je 
předškolní výchova a vzdělávání dětí  

 
Zastupitelstvo města neschválilo: 
• Žádost manželů Davídkových, Zdiby o odprodej p.p.č. 1459/ 1 a části 

p.p. 1642 a 1462/ 2 v k.ú. Brod u Stříbra, které jsou ve vlastnictví města 
Kladruby z důvodu, že probíhají pozemkové úpravy a do té doby nebudou 
probíhat žádné transakce  
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• Žádost V. Dubce, Stříbro a V. Zíky, Brod o dlouhodobý pronájem pozemku 
č. 717/ 3 v k.ú. Brod u Stříbra o výměře 4043 m2 k rozšíření chovu daňků 
z důvodu, že pozemek se nachází v aktivní zóně stanoveného záplavového 
území a z důvodu nesouhlasu Povodí Vltavy 
 

 

Irena Lőriková 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednání starostky města 
 
6.1. 2016 – jednání se zástupcem Tachovského deníku 
8.1. 2016  – kolaudace stavby – kanalizace u kláštera 

12.1. 2016 – zasedání předsednictva Stříbrského regionu 
12.1. 2016 – jednání se studenty OA Stříbro ohledně projektu „Seniorpark“ 
13.1. 2016 – zasedání rady města 
18.1. 2016 – jednání s SPÚ – hranice pozemků v k.ú. Brod – Výrov 
21.1. 2016  – jednání s architektem ohledně Sulanova statku 
25.1. 2016  – jednání s ředitelkou ZŠ 
25.1. 2016  – jednání na Krajském úřadu v Plzni – zahájení projektu Baroko v PK 
26.1. 2016  – jednání se zástupcem regionální televize ZAK 
27.1. 2016  – výběrové řízení na ředitele Region. muzea Kladrubska – 1. kolo 
27.1. 2016  – zasedání rady města 
27.1. 2016  – zasedání zastupitelstva města 
28.1. 2016  – jednání s MUDr. Blažkovou ohledně stomatologické ordinace 
28.1. 2016  – zasedání rady SOČ (skládka) 
28.1. 2016  – kolaudace stavby v Brodu 
4.2. 2016  – jednání s místostarostou města Přimda 
4.2. 2016  – výběrové řízení na ředitele Region. muzea Kladrubska – 2. kolo 
4.2. 2016  – zasedání Stříbrského regionu 
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5.2. 2016  – prezentace projektu „Seniorpark“ v DPS 
10.2. 2016  – jednání s obvodní lékařkou 
10.2. 2016  – zasedání rady města 
11.2. 2016  – jednání na ROP v Plzni 
16.2. 2016  – jednání MAS Český Západ v Tachově 
19.2. 2016  – jednání v muzeu ve Stříbře - Geoloci 
23.2. 2016  – jednání se zástupcem MAS Český Západ 
24.2. 2016  – zasedání rady města 
2.3. 2016  – jednání se zástupcem Technické inspekce Plzeň 
2.3. 2016  – jednání s kastelánem kladrubského kláštera 
7.3. 2016  – jednání s poslancem PČR Ing. Votavou 
9.3. 2016  – zasedání rady města 

10.3. 2016  – zasedání rady SOČ (skládka) 
10.3. 2016  – jednání na ministerstvu dopravy ohledně kamionové dopravy 

přes Kladruby 
14.3. 2016  – porada starostů Stříbrského regionu 
15.3. 2016  – zasedání rady cestovního ruchu Tachovska 
21.3. 2016  – jednání s novým ředitelem Regionálního muzea Kladrubska 
21.3. 2016  – jednání účastníků projektu ohledně výstavy k výročí Karla IV. 
22.3. 2016  – krajské setkání starostů v Plzni 
23.3. 2016  – zasedání investiční komise VSOZČ 
23.3. 2016  – zasedání rady města 
30.3. 2016  – jednání s architektem ohledně Sulanova statku 
30.3. 2016  – jednání se zástupcem tisku 
30.3. 2016  – jednání se zástupci finančního úřadu 
31.3. 2016  – jednání se studenty OA Stříbro ohledně projektu „Seniorpark“ 
1.4. 2016  – jednání v muzeu Stříbro – Geopark 
4.4. 2016  – jednání se zástupcem Euregia Egrensis 
6.4. 2016  – jednání se zástupcem tiskárny Lieblprint Planá 
6.4. 2016  – zasedání rady města 
6.4. 2016  – zasedání zastupitelstva města 

12.4. 2016  – jednání s ředitelkou ZŠ 
13.4. 2016  – jednání se zástupci firmy Arbo ohledně opravy stroje 

na kompostárně 
13.4. 2016  – jednání se zástupci finančního úřadu 
14.4. 2016  – zasedání rady SOČ (skládka) 
15.4. 2016 – jednání s p. Sulanem ohledně muzejních strojů na Sulanově 

statku 
18.4. 2016  – jednání v MŠ Kladruby ohledně odběru energií 
  

 Irena Lőriková 
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Základní škola informuje: 
 
Střípky ze ZŠ… 
 
• 2. 4. se konal první letošní závod již desátého ročníku Rock Point Překližka 

Cup v lezení mládeže na umělých horolezeckých stěnách /viz. článek/… 

• 17. 3. byl ve znamení vyrábění dekorací na Velikonoční trhy. Výtěžek 
z prodeje bude opět použit na podporu vzdělávání „naší“ Muthiny v Keni… 

• 18. 3. si žáci „lámali hlavy“ nad příklady v matematické soutěži Klokan… 

• 23. 3. mezi nás zavítal p. Pavel Justich /již dříve zde pořádal pěveckou 
soutěž Solasido/ s vlastním filmem o životě obyčejných lidí v Keni. Film 
promítal a o zážitky se podělil dopoledne ve škole a odpoledne v místním 
muzeu… 

• 31. 3. se uskutečnila první letošní návštěva plzeňské Techmánie. Téměř dvě 
a půl hodiny různých pokusů, prohlížení a objevování čekalo tentokrát 
na šesťáky a sedmáky… 

• 31. 3. začal pro třeťáky a čtvrťáky plavecký výcvik v tachovském bazénu. 
Potrvá až do 2. června a žáci absolvují celkem 20 hodinových lekcí… 

• 12. 4. navštívili Techmánii žáci 3. – 5. třídy, den poté i žáci 1. a 2. třídy… 

• 13. 4. se ve Stříbře utkala v hokejbalu 4 školní družstva o postup 
do krajského finále, které se bude konat pod názvem Street Hockey Cup 
2016 na podzim v Plzni. Jednalo se o první semifinálový turnaj skupiny B, 
druhý turnaj se uskuteční v Tachově na přelomu května a června. Naše 
družstvo nazvané Flash Kladruby hrálo ve složení P. Ryp, K. Ganobják, 
F. Rohm, M. Varga, D. Havránek a P. Pechmann. V utkáních ve skupině 
postupně porazilo Tachov Hornickou 5 : 2, Pumy Stříbro 4 : 2 a Rytíře 
z Bělé nad Radbuzou 3 : 1 a s plným počtem bodů postoupilo do boje 
o první místo. Zde se utkalo opět s Tachovem Hornickou a v normální hrací 
době zápas skončil 3 : 3. V trestných stříleních byli tachovští šťastnější, ale 
i tak je druhé místo úspěchem. Zejména těší plný počet bodů za tři 
vítězství, které se započítávají do celkového hodnocení po dvou turnajích… 

• 20. 4. – Tento den byl vyhrazen fotografování tříd a skupinek. Výběr termínu 
je vždycky tak trochu loterie a počasí nelze naplánovat. Měli jsme letos štěstí? 

• 22. 4. – Tradiční projektový den k příležitosti Dne Země se konal až 
po uzávěrce, takže podrobnější informace až příště … 

 

Pavel Nový 
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Výrobní den 
 
Jako každý rok před Velikonocemi se i letos konal 17. března výrobní den. 

Účastnil se ho celý druhý stupeň, první stupeň vyrábí při hodinách výtvarné 
výchovy. Žáci se rozdělili na 5 skupinek a vyráběli různé výrobky, jako třeba 
pomlázky, ozdobené květníky, bambulové králíčky, věnce, slepičky a zajíčky… 
Výrobky vypadaly moc pěkně a měly na Velikonočních trzích velký úspěch. 
 

Nikola Verbičová, IX. 
 
 

Prodej velikonočních výrobků 
 
Dne 24. a 27. března prodávali žáci ZŠ nejrůznější velikonoční výrobky. 

Rádi bychom poděkovali za Váš nákup, díky němu se nám podařilo vydělat 
úžasných téměř 6 000 Kč. Peníze poputují opět africké dívce Muthině, kterou 
naše škola adoptovala na dálku. Tradice prodeje u nás trvá už 9 let, vždy 
míváme stánek na Mikulášských trzích, Velikonočním jarmarku a Historickém 
jarmarku. Tímto bychom Vás chtěli pozvat o víkendu 21. a 22. května 
k našemu stánku na nádvoří kláštera, který tam bude v rámci Historického 
jarmarku.  

Jan Turek, IX.  
 
 
Promítání filmu Drsná něžná Keňa 
 

Ve středu 23. března se konalo promítání filmu Drsná něžná Keňa. Do 
školy přijel pan Pavel Justich, který tento film natáčel a na vlastní kůži zjistil, 
jaký je život v Keni. Nejprve se promítal pro 1. – 4. třídu film o zvířátkách 
a potom pro žáky od 5. třídy tento film. Film měl ukázat, jaký je pravý život lidí  
v Keni, že jsou chudí, ale přesto spokojení, nikam nespěchají, nekrade se tam. 
Dokáží využít všechno kolem sebe. Do školy moc nechodí, protože je příliš 
drahá, a ti, kteří si to mohou dovolit, tam chodí jen pár let. Byl do dost zajímavý film. 
 

Valentina Kokešová, IX. 
 
 
Výlet do Techmánie 

 
31. března jsem se těšil do školy, protože celá naše 6. třída společně se 7. 

jela do plzeňské Techmánie. Když jsme byli na místě, rozdělili jsme se 
do skupin a každá skupina šla do jedné laboratoře. My jsme se chtěli něco 
dozvědět na téma „co ti ničí zuby“. Potom jsme se mohli volně pohybovat po 
Techmánii. Byl tam třeba Titanik, když jste do něj vstoupili, vypadalo to, jako 
kdyby se loď s námi houpala a potápěla, nebo jsme se mohli dozvědět, jak se 
čerstvé jídlo rychle kazí. Nakonec jsme si mohli koupit nějakou drobnost a jelo se domů. 
 

Robin Hájek, VI. 
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Mateřská škola informuje: 
 
Koťata pálila „paní Zimu“ a vítala jaro 

 
Nesmíme zapomenout na vítání jara ve třídě Koťat, která už se nemohla 

dočkat, až se vypořádáme s „paní Zimou“ a přivítáme jaro. Děti za pomoci paní 
učitelky vyrobily „Moranu“ a naučily se básničku „Zimo, zimo, táhni pryč“ 
a písničku „Zima odešla“. Nejvíce se Koťata těšila, až „paní Zimu“ opravdu 
vyženeme, a tak se stalo. Moranu jsme spálili na připravené hranici a poslali 
po vodě, aby už zima opravdu odešla a ztratila svoji moc. Na chvilku z mraků 
vykouklo sluníčko, jako by hlásilo, že jaro už je tady. 

Koťata připravila na jaro i zahradu MŠ. Děti si vyrobily „kouzelné klíče 
a žezla“, kterými začarovaly a odemkly naši školní zahradu. Naučily se říkadlo 
„Odemyky, zamyky, odemkneme trávníky“, ozdobily stromy barevnými 
pentličkami a vajíčky. Pak už stačilo jen chvíli čarovat, sluníčko vykouklo 
a všechna Koťata s nadšením očekávala jaro, které přijde.  

 

  
 
 

Petra Kertysová, Šárka Ježová 
 

 
Vystoupení pro ženy 

 
Děti z kladrubské MŠ si na 10. 3. 2016 připravily vystoupení k MDŽ 

pro maminky a babičky, které se konalo v KD v Kladrubech. Broučci a Berušky 
spolu se Sluníčky a Koťaty nacvičili básničky, písničky, tanec se stuhami 
a nesmíme zapomenout ani na pohádku „O Palečkovi a Budulínkovi“. Všichni 
se moc snažili a jejich snaha byla oceněna sladkým koláčem a malým dárkem. 
 

Šárka Ježová 
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Velikonoce v muzeu 
 
V březnu jsme také navštívili regionální muzeum v Kladrubech. Paní 

Čechurová pro kladrubskou MŠ měla připravený program, který děti seznámil 
s tradicí Velikonoc a různými velikonočními zvyky. Děti zhlédly krásnou 
pohádku „Chaloupka na vršku“, pak si zazpívaly píseň k vynášení Morany 
a vítání jara. Nechyběl velikonoční taneček a také koledování, které si kluci 
náležitě užili. Holčičky se něco dozvěděly o různých technikách barvení 
a výzdoby vajec. Na závěr jsme si v muzeu prohlédli výstavu týkající se Velikonoc. 

 

  
 
 

Petra Kertysová 
 
Vítání jara 

 
Zimu jsme konečně vyhnali! Hurá, sláva, jaro přišlo k nám! Děti z naší třídy 

Sluníček se na příchod jara také těšily. Navštívila nás víla Jarnička, která 
chtěla dětem ukázat kouzla své jarní hůlky. Ale tetka Zima si půjčila její 
oblečení, aby v mrazivých dnech nenastydla. Vílu Jarničku děti oblékly a aby jí 
šlo jarní probouzení přírody pěkně od ruky, vzaly jí s sebou na procházku 
do parku. Jarnička Sluníčkům ukázala rozkvetlé sasanky, plicníky, jaterníky 
a další květiny, které vytvářely barevné koberce. 

Ptačí zpěv děti doprovodil zase zpátky do školky, kde si společně 
s Jarničkou vyzdobily třídu vlastními obrázky květin a ptáčků zpěváčků. 

 

Zuzana Křížová 
 
 
Sluníčka na návštěvě u truhláře 

 
Děti ve třídě Sluníček jsou šikovné, svými prstíky umí vytvořit krásné 

obrázky nebo sestrojit zajímavé modely ze stavebnic. Při vzdělávacím programu 
„Čím budu“ jsme se společně zamýšleli nad budoucím „povoláním“ kluků 
a holčiček. Věřte, nemusíme se bát o naši budoucnost. Z dětí bude několik 

INFORMACE ORGANIZACÍ A SPOLKŮ      2/ 2016 

 

 

16 

 

lékařek, veterinářů, učitelek, muzikantů, policistů, vojáků, automechaniků 
a počítačových expertů. Aby se rozšířil obzor i pro manuálně zručné kluky, 
navštívili jsme truhlárnu. Zde se mohly děti seznámit s rozličnými nástroji, 
které používá truhlář pan Krásný ke zpracování voňavého dřeva. 

Děti si prohlédly i některé hotové výrobky – například nové tabule 
na naučnou stezku nebo krásné schodiště. Do školky si pak donesly krabici 
dřevěných špalíků, ze kterých budoucí truhláři určitě něco pěkného vyrobí. 

 

Zuzana Křížová 
 

   
 

  Foto: Vítání jara      Foto: Sluníčka na návštěvě u truhláře 

 
 

Zvířátka ze ZOO ve školce 
 
V březnu navštívil naši mateřskou školu imitátor a s jednoduchými 

pomůckami předvedl zvířátka ze ZOO. V průběhu představení děti viděly tygra, 
slona, plameňáka, zebru… V závěru se zapojily i děti a převtělily se do zvířat 
ze zoologické zahrady. 

 

Eva Pomyjová 
 

 
Budulínek u Koťat 

 
Naše školka je plná herců. Tentokrát pro své kamarády z ostatních tříd 

zahráli „herci“ ze třídy Koťat. Pohádky, když děti hrají dětem, jsou v naší MŠ 
dětmi velmi oblíbené, a tak se děti ze třídy Berušek a Broučků  
i Sluníček těšily na pohádku „O Budulínkovi“. Tento příběh děti dosud znaly jen 
z knížek. Nyní mohly, díky hudební verzi autorů Z. Svěráka a J. Uhlíře, vidět 
krásné ztvárnění zpracování pohádky svými kamarády. 

 

Marcela Jandíková 
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Foto: Zvířátka ze ZOO ve školce  Foto: Budulínek u Koťat 

 
 

Berušky a Broučci v knihovně 
 
Berušky a Broučkové se po celý školní rok seznamují s knihami. Sami si 

knihy prohlížejí a rádi poslouchají čtené pohádky. Proto byla logickým 
vyvrcholením návštěva kladrubské knihovny. Většinu návštěvy jsme strávili 
v oddělení dětských knih. Děti si samy mohly knihy prohlédnout i prolistovat 
v čítárně na koberci. Zajímaly se, jak si knihy mohou půjčit domů. Paní Lenka 
Bogdanská jim vše vysvětlila, velmi se nám věnovala a nakonec nám ukázala 
i oddělení pro dospělé, kde si knihy mohou půjčit maminky i tatínkové. Děti tak 
zjistili, že do knihovny mohou chodit společně. Paní Lence Bogdanské za její 
vřelé přijetí velmi děkujeme. 
 

 
 

Marcela Jandíková 
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Berušky a Broučci vítají jaro 
 
Zima byla sice mírná, ale dlouhá. Tak jsme se moc těšili, až konečně přijde 

jaro. A ono se mu moc nechtělo. Proto jsme vyrobili papírovou paní zimu – 
Moranu a se zpěvem písní i básničkami, jsme ji radostně odnesli k řece 
Úhlavce. Slavnostně jsme ji zapálili a poslali po vodě pryč!  

A druhý den jsme opravdu vítali to dlouho očekávané jarní sluníčko a mohli 
se těšit na brzké velikonoční svátky, které v letošním roce vyšly na měsíc 
březen. S přípravou na ně jsme museli začít již v zimě, protože jsme chtěli 
připravit rodičům „velké překvapení“. V naší mateřské škole totiž máme 
keramickou pec, a tak jsme vyváleli keramickou hmotu a vykrajovali vajíčka 
i slepičky. Práce to byla veliká, protože hlína musela dlouho schnout, tvary jsme 
zvýrazňovali burelem a nakonec po vypálení ještě domalovali. Ale děti byly moc 
šikovné, a proto na svátky mimo keramických slepiček s vajíčkem k zavěšení, 
nesly domů také veselý jarní věnec a osení, které samy zasely a pěstovaly 
ve školce. Během velikonočních příprav jsme si také důkladně prohlédli vajíčko 
– jak vypadá zvenku, zevnitř, ale i těsně pod skořápkou. Pokusem jsme zjistili, 
že skořápka v octě zmizí a zůstane jen blanka. Děti užasly, co obyčejný ocet dokáže.  

Naše první pokusy se nám tak líbily, že jsme zkusili další – tentokrát s fazolí 
a čočkou. Ty jsme položili do mokré vaty v sáčku a pozorovali jsme, jak jarní 
sluníčko dělá „zázrak“. Ale největším zázrakem je příroda sama, která na jaře 
každým dnem čaruje něco nového. A všechny změny na dlouhých procházkách 
velmi rádi pozorujeme. Teď nejčerstvěji to jsou sasanky a jaterníky v zámeckém 
parku a malé nutrie u řeky. 

 

  
 

  
 

Eva Pomyjová, Marcela Jandíková 
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Informace k Zápisu do Mateřské školy Kladruby 
  
 Zápis pro školní rok 2016/ 2017 se konal dne 16. 3. 2016 a zájem 

o docházku do Mateřské školy Kladruby projevili rodiče pro 22 svých dětí.  
 Z tohoto počtu 6 dětí nesplňuje věkové kritérium 3 let do konce srpna 

2016. Pokud bude volná kapacita po odchodu předškolních dětí do ZŠ 
a vyřešen počet dětí s odkladem školní docházky, lze pak přijmout i děti 
splňující dosažený věk 3 let do prosince 2016. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Víte, že: 

  
• dne 15. 4. bude vydáno rozhodnutí o přijetí do MŠ Kladruby 

• pedagogické pracovnice se od ledna 2016 vzdělávají v Pedagogickém centru 
vzdělávání  v Plzni na seminářích o tom, jak správně používat hlas, jak děti 
získat k pohybovým aktivitám se zajímavým náčiním, jak kvalitně rozvíjet 
grafomotoriku důležitou k nácviku psaní i čtení, jak na dětskou fantazii 
a tvořivost při práci s keramickou hlínou a jaké lze ve výchovném procesu 
využít uvolňovací a relaxační techniky  

• děti s učitelkami vybíraly a posléze rozmístily větší kameny na květinovém 
záhonu zahrady u nízkého pavilónu 

• máme díky firmě Rajan Eko zrekonstruované na zahradách  pískoviště – 
sedáky jsou z kvalitního plastu a obě pískoviště jsou ochráněná před 
znečištěním novou napínací  plachtou  

• máme objednanou u p. J. Krásného nové tělo houpacího koníka a trámky 
na pohyblivou lávku  

• 23. 3. proběhlo preventivní vyšetření zraku téměř všech dětí z naší MŠ pod 
vedením MUDr. Bohuslavové a za pomoci „zrakové kamery“ bylo zjišťováno, 
zda na děti v blízké době nečíhá nějaká oční vada 

• byla dokončena sbírka Fondu Sidus – rodiče mohli dětem zakoupit za 35 Kč 
přívěsek ve tvaru zvířátka ze ZOO, prodalo se 30 ks 

 

Alena Medová  
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ZUŠ informuje:  
 

Jarní akce v ZUŠ 
 

Žáci hudební školy v Kladrubech vystoupili v březnu 
na oslavách MDŽ v kulturním domě. Nejprve zahrál 
soubor Kladruby Band písně, které společně secvičili na 
různé hudební nástroje. Potom zahráli žáci na elektrické 
klávesy písně lidové i populární s rytmickým doprovodem. 

Největším jarním koncertem ZUŠ je Velikonoční 
koncert v klášteře Kladruby. Vystoupení souboru staré 
hudby Cavalla sklidilo velký úspěch.  Jako host vystoupilo 
houslové trio Naladěno. 

Letos soubor Cavalla vystoupil i na Velikonočním 
koncertě v Plané v kostele sv. Petra a Pavla, kam byl 
pozván plánskými pořadateli. 

 
 

Připravované akce ZUŠ 
 
Na neděli 8. května připravili žáci ZUŠ hudební dárek ke Dni matek. Slovem 

je doprovodí děti z MŠ i ZŠ, maňáskové divadlo zahraje divadelní kroužek. 
Soubor Cavalla vystoupí na historickém jarmarku v klášteře Kladruby. Poté se 
všichni žáci kladrubské pobočky představí na Závěrečném koncertě 21. 6. 

Soubor staré hudby Cavalla byl dále vybrán, aby se účastnil historických 
slavností v německé Kostnici, které se konají na konci května. Na oslavách 
k výročí mistra Jana Husa bude reprezentovat Českou republiku. 

 
 

VO ZUŠ vystavuje 
 
Žáci z kladrubské pobočky výtvarného oboru vystavují v současné době své 

obrázky na výstavě ve Stříbře v Muzeu. Výstava trvá od 22. 3. do 22. 4. 
Starší děti potom vystavují své obrázky v Praze v budově Senátu. Výstava se 

nazývá U nás na západě, trvá dva týdny (vernisáž 26. 4.). 
V plánu je výstava ve Stříbře v knihovně. Je to na téma já a moje knížka, 

kde se děti snaží namalovat, jak a kde rádi čtou a samozřejmě co čtou. Jedna 
z hlavních knížek bude Dášenka od Karla Čapka. Zajímavé na téhle výstavě by 
měly být hlavně formáty obrázků, které budou opravdu velké – kolem metru 
na výšku. 
 

 Stanislava Šmahelová 
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Regionální muzeum Kladrubska informuje: 
                                                                              
Na pár slov do muzea 
 
Rozhovor s Jiřím Kasalem 
Myslím, že nikomu z Kladrubských neuniklo, že lze občas v ulicích města potkat 
podivné postavy… Jednou jsou to zvláštní bílé bytosti, které kontrolují pořádek 
v domácnosti, jindy mudrcové z východu, o masopustním průvodu ani nemluvě. 
Všechny tyto akce má už řadu let „na svědomí“ pan Jiří Kasal.  
 
Před 30 lety vznikl v Kladrubech národopisný spolek, který zahájil tradice 
masopustů, obcházení domácností na Tři krále, na Lucie apod. Jak vlastně tato 
myšlenka vznikla? 
 

Myšlenka se zrodila při vánočním posezení v roce 1986 v obývacím pokoji 
u tehdejšího kulturního pracovníka Karla Petrikoviče. Bylo to v domě U Jelena 
v č.p. 86. Tehdy nás napadlo, což uspořádat masopust. Nu, a povedlo se. 
1. března 1987 jsme vyrazili do ulic a domácností. V prosinci téhož roku pak 
přibyla obchůzka se sv. Lucií a v lednu 1988 koleda Tří králů. V 90. letech jsme 
také chodili koledu s malým betlémem. 
 
Zajímají v dnešní době lidi tradice, když to srovnáme s dobou před 30 lety? 
 

Myslím, že ano. Asi je to trochu jiné. I my jsme byli o něco mladší. Většinou 
chodíme stálé „štace“, i když už některé ubyly. Ale tak to prostě chodí. 
 
Kolik domácností při těchto příležitostech stíháte obejít? Mohou se ozvat ti, kteří 
by např. masopustní průvod rádi přivítali? 
 

O masopustu obejdeme asi tak dvacet rodin, průvod s koledami trvá přibližně 
šest až sedm hodin. Někdy jsou roky tučnější, jindy jen kůžičkové. Rádi 
půjdeme i tam, kde jsme nikdy nebyli. Zájemci o masopustní návštěvu se 
mohou ozvat osobně nebo přes kladrubské muzeum. 
 
Co nejzajímavějšího jste na svých obchůzkách kladrubských domácností zažili? 
Máte nějakou „vtipnou“ příhodu? 
 

Zažili jsme toho dost. Veselého, úsměvného i dojemného. Rád vzpomínám 
na koledování u paní Sulanové, to bylo takové opravdové, jak za starých časů. Rádi 
přijdeme ke Kovaříkům, Medům, ale vlastně všude, kde nás rádi vidí, a to se pozná! 
 
A otázka na závěr – jak bude v Kladrubech vypadat masopust za dalších 30 let? 
 

Jak se zpívá „…masopust, jen nás nikdy nevopusť…“ Když už se po Čechách 
usadil těch pár století, tak jistě vydrží. No a jaký bude? Jistě veselý, rádi se 
Čertem přijdeme podívat. 
 
Děkuji za rozhovor.  
 

 Bohuslava Dusíková 
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V recepci RMK  
 
• si můžete v předprodeji zakoupit vstupenky na divadelní představení 

Poslední ze žhavých milenců – na pátek 13. 5. za 200 Kč… 

• nám můžete nabízet k zapůjčení, prodeji či darování předměty vztahující 
k problematice písma – staré psací potřeby, písanky, tiskopisy… 

 

kolektiv muzea 
 
 
Vernisáž výstavy Velikonoce 

 
První letošní výstava v muzeu patřila Velikonocům. Vernisáž výstavy 

proběhla 11. března, na ní nám krásně zahráli kladrubští dudáci, paní 
Stehlíková nám ukázala klasické zdobení vajíček voskem. Vystavovány byly 
různé druhy kraslic zdobené různými technikami, krásná keramická vajíčka 
a mnoho dalšího. Samotná výstava trvala až do 27. března. Tímto bych chtěla 
poděkovat všem účinkujícím a také těm, kteří nám zapůjčili své výrobky 
na výstavu. 

 

  
 
 

Jana Kunešová 
 
 
Drsná něžná Keňa 

 
Ve středu 23. 3. k nám do města zavítal Pavel Justich s filmem o jeho 

expedici do východní Afriky. Nejprve měl besedu v základní škole a večer 
v 18 hodin promítal ve společenském sále Regionálního muzea Kladrubska. 
Jeho poutavý film komentovaný Petrem Jančaříkem sklidil velký ohlas 
a i následná diskuze byla naplněna mnoha zvídavými dotazy.  

 

Jiří Šmahel 
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Na kole přes Patagonii 
 
Večer 2. 4. jsme pak vyslechli a zhlédli vyprávění Lucie Šmahelové o její  

cyklocestě skrz Chile a Argentinu až na samý konec světa. Všichni zúčastnění 
obdivovali krásu a divokost místní krajiny a po skončení promítání následovala 
ochutnávka typického jihoamerického nápoje maté. 

 

Jiří Šmahel 
 
 
Vernisáž přes Čočky 

 
Druhý dubnový pátek proběhlo zahájení výstavy Přes čočky, která potrvá 

do 8. května. K ukázce bezmála 100 historických fotoaparátů a kamer fotografa 
a sběratele Michala Štěrby zahrála jazzová skupina Mr. Z, a tím i oficiálně 
pokřtila náš nový klavír značky Petrof. 

 

 
 

Jiří Šmahel 
 
 
Klubový večer s prof. Miroslavem Vernerem 

 
V pátek 22. dubna se konal letošní druhý klubový večer, do kladrubského 

muzea, kde se sešlo kolem 35 zájemců o svět starověkého Egypta, zavítal prof. 
Miroslav Verner. Přednášky pro veřejnost nedělá příliš často, a tak není divu, že 
někteří návštěvníci dorazili z širokého okolí. Bez dechu naslouchali 
dvouhodinovému poutavému povídání a zřejmě by to vydrželi i déle, protože 
poté došlo i na pár dotazů. Řada návštěvníků si s sebou dokonce přinesla 
některou z Vernerových knih k podpisu. Jsme rádi, že klubový večer veřejnost 
zaujal, a dovolíme si zveřejnit jednu z reakcí. 

 

Bohuslava Dusíková  
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V rámci Klubového večera v Kladrubech měla veřejnost možnost setkat se 
s předním archeologem a egyptologem prof. PhDr. Miroslavem Vernerem DrSc. 
Profesor Verner patří ke světové špičce ve svém oboru. 

Moje knihovna obsahuje spousty knih o Egyptě světových autorů 
a samozřejmě i knihy napsané právě panem Vernerem, které mám nejraději. Bylo 
proto pro mne velkou ctí, že jsem mu mohla osobně vyjádřit, jak si jej vážím. 
A také jsem si knihy mohla dát podepsat. 

Téma, které bylo zvoleno pro tento podvečer, se týkalo archeologických 
výzkumů v Egyptě a Súdánu. Velmi zajímavé a poutavé bylo povídání o získávání 
vody v oázách pomocí tzv. manavárů, což je mnohakilometrová síť podzemních 
tunelů na svádění vody. V dnešní době a hlavně u nás v Evropě si nikdo neumí 
představit, co to boj o vodu je. Proto člověka až mrazí z velikosti obrovských 
tunelů a šachet a z neskonalé píle tamních lidí, kteří je pomocí kopáčů hloubili.  

Egypt je jedna z nejstarších kolébek civilizace. Dnes láká svými historickými 
památkami. Pan profesor Verner má za, že téměř 90% jich ještě čeká na objevení 
pod nánosy písku. Objevy, které teprve přijdou, se staly v Egyptě již v době, kdy 
se v jiných částech světa lidstvo teprve „probouzelo".  

Bez odborných znalostí, bez osobní odvahy, vytrvalosti a schopností 
vyjednávat pana profesora Vernera by česká egyptologie byla už dávno 
minulostí.  

Díky panu Vernerovi se podařilo vybudovat ústav s mezinárodní pověstí 
a v Egyptě získat koncesi, která patří v celém světě mezi nejvýznamnější.  

Setkání s kapacitou, jakou pan profesor Verner je, je setkání, které Vás 
ovlivní na celý život.  

Klubové večery v Kladrubech jsou velmi pěkným počinem, který město 
pro své občany a okolí udělalo. Je tu totiž možnost setkat se s osobnostmi 
z nejrůznějších oborů. V případě pana Vernera se světovou osobností svého 
oboru. Budu jmenovat pár lidí, které si vybavím a kteří byli pozváni v rámci 
klubových večerů do Kladrub – RNDr. Václav Větvička, MUDr. Cajthamlová, 
Samson Lenk nebo Dasha. 

S dcerou za tento večer musíme jen poděkovat, byl pro nás velkým přínosem.  
 

   
 

              Hana Štollová 
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Klášter informuje: 
 

Tak nám to zase začalo! Poslední 
březnový víkend se otevřela brána 
kladrubského kláštera všem 
návštěvníkům a nová turistická sezona 
se pomalu rozbíhá na plné obrátky. 
Opět začíná ten velký kolotoč 
pravidelných denních (i nočních) 
prohlídek, koncertů a jarmarků. 

Tak jako vloni i letos proběhnou 
mimořádné tematicky zaměřené 
prohlídky – Monastýrování, připravené 
ve spolupráci s kláštery Plasy, Zlatá Koruna a Teplá. Prvním tématem budou 
prohlídky o klášterním životě s účastí bratra Martina z břevnovského kláštera 
v sobotu 21. 5. od 16:30 hodin. Kladrubský klášter se připojil také k oslavám 
700. let od narození krále a císaře Karla IV., a to akcí nazvanou „Putování Karla 
IV.“ ve dnech 13.-15. května. 

Bývá zvykem, že první zatěžkávací zkouška připravenosti kláštera na novou 
sezonu je Velikonoční jarmark. Letos nám předpověď počasí slibovala, po 
propršeném týdnu, slunečnou neděli. Téměř celé dopoledne si všichni hosté, 
prodejci i organizátoři připadali jako na návštěvě u rybníčka Brčálníku, kde je 
mlha hustá tak, že by se dala krájet, ale naštěstí kolem poledne se na nás 
slibované sluníčko přece jen usmálo. Teplé a slunné počasí přivádělo stále více 
a více návštěvníků, kteří plně využívali letošní velkou nabídku prodejců. 
Vesměs se jednalo o prodej od velmi zručných řemeslníků, kteří nabízeli své 
krásné šperky, chutné perníčky, drátované ozdoby, nádhernou keramiku, ale 
i voňavé koření nebo medovou kosmetiku. Hlad všem pomáhali zahánět 
prodejci s trdlem, cukrovinkami a pracovníci místní restaurace. Děti si 
nechávaly pomalovat obličej a společně s rodiči vyráběly korálkové andílky pro 
štěstí. Všimli jste si, že k nám zavítala i ilustrátorka krásně dětské knihy plné 
víl? 

Velký dík patří místní Dudácké muzice, která každý rok zcela nezištně 
zpříjemňuje všem návštěvníkům jarní velikonoční atmosféru. Možná i právě 
díky takto dobře naladěným posluchačům byla letos rekordně velká 
návštěvnost odpoledního koncertu v klášterním kostele Nanebevzetí Panny 
Marie, kde vystoupil soubor staré hudby Cavalla Kladruby, pěvecký sbor 
Cantus Stříbro a houslové Trio Naladěno. 

A že jste letos nestihli zahájení sezony? Nevadí! Pracovníci kláštera, členové 
Spolku KKOS a další dobrovolníci pro Vás již nyní připravují další akce, 
na které jste srdečně zváni. 

 

spolek KKOS 
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DPS informuje: 
 

Oslava 8. výročí cvičení v DPS Kladruby 
 

V měsíci únoru jsme u nás v Domě s pečovatelskou službou v Kladrubech 
oslavili již osmé výročí tradičního protahovacího cvičení. Cvičení vede bývalá 
pečovatelka paní Hana Balíčková, která je v nynější době správcovou DPS 
a právoplatným obyvatelem. Senioři se schází společně každý den, pořádně se 
protáhnou a zacvičí si. Někdy se jich sejde méně, někdy zase více, ale i přesto se 
snaží nevynechat ani jeden den. Ke cvičení používají různá pomocná náčiní, 
nejraději cvičí s velkým balónem, malými míčky a dřevěnými hůlkami. U nás 
v DPS se nachází malá tělocvična, kde máme různá posilovací zařízení, žebřiny 
a žíněnku. I tuto tělocvičnu se snaží cvičící využívat. A protože obdivujeme 
aktivitu, elán a energii našich klientů, kterou při cvičení vynaloží, tak společně 
každý rok v den výročí pořádáme malé posezení. Na toto výročí k nám 
pravidelně přijdou zaměstnanci z městského úřadu a společně si popovídáme. 
Na závěr posezení uspořádaného k výročí si vždy paní Balíčková (správcová 
a hlavní cvičitelka) připraví pro ostatní cvičící malé překvapení v podobě 
básničky a třeba velké čokoládové medaile, kterou si opravdu jistě všichni moc 
zaslouží. Pro toto 8. výročí paní Balíčková složila pro cvičící tuto básničku: 
 

PROTÁHNEME kostřičky, ruce i nožičky 
 

Je to dneska osm let, 
co začal náš cvičební slet. 

Ráno začnem kávičkou 
a pak to končí rozcvičkou. 

Každý den se snažíme, 
i když to v kostech cítíme. 

Proto se tu scházíme, 
ruce, nohy cvičíme 

a pak se celý den dobře cítíme. 
 

Pečovatelská služba Kladruby 
 

 

Jaro v Milevě bude krásnější 
 
V sobotu 23. 4. 2016 se potkala dobrá parta, která se rozhodla uklidit 

odpad z okolí Mileva. Kromě pobytu na čerstvém vzduchu, jsme si užili 
i spoustu legrace. 

Velké poděkování patří všem účastníkům tohoto „očistného zájezdu“: 
Františku Vachulkovi, Václavu Běhounkovi, Milanu Udržalovi, Jaroslavu 
Kaiserovi, Petru Naruševičovi a Miroslavu Liškovi. Děkuji! 
 

Zuzana Nikolovová 
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Hasičské okénko: 
 

Vážení spoluobčané, 
 

úvodem svého příspěvku bych Vás rád pozval 
na slavnostní stavění máje, které pořádáme ve spolupráci 
s městským úřadem. Akce se uskuteční 30. 4. od 18 hod. 
na plácku před paneláky, tedy místě tradičním. 
Občerstvení bude připraveno snad v dostatečném 

množství a výběru. Při nepřízni počasí se namačkáme do našeho stanu, který 
bude pro tento případ připraven, ale doufám, že nám počasí bude přát. Doufám 
také, že tohle číslo Zpravodaje vyjde ještě před touto akcí, aby byla pozvánka 
aktuální. 

Z pracovní činnosti jsme zorganizovali 10. 4. brigádu na sázení stromků. 
Přestože to byla neděle, sešli jsme se v hojném počtu a nechali za sebou kus 
práce. 

Výjezdová jednotka jela od posledního článku k jedné události, k požáru 
rodinného domu ve Stříbře. 

V nejbližší době určitě přispějeme s naší troškou do mlýna na dětském dnu. 
 

 Martin Větrovec 
 
 

Okénko rybářského kroužku: 
 
  Letos rybářský kroužek v Kladrubech navštěvuje 18 

mladých rybářů, 13 chlapců a 5 děvčat. 11 z Kladrub, 
2 z Boru, 1 z Holostřev, 2 z Heřmanovy Huti, 1 ze Stříbra 
a 1 z Popova. Scházíme se každou středu kromě svátků 
a prázdnin. Do konce června nás čeká pár závodů, tak nám 
držte palce. O výsledcích Vás budeme informovat zde ve 
Zpravodaji nebo ve vitríně u klubovny.                                                                                                                     
 
Termínový kalendář rybářského kroužku v Kladrubech 2016: 
 

16. 4.  Feeder mládeže jaro – Plzeň 1 
23. 4. Krajský přebor mládeže v plavané – Nepomuk 
28. 4. Plzeňský Plaváček – Plzeň 1 
30. 4. Krajský přebor v rybolovné technice – Kdyně 
8. 5. Dětské závody v rybolovné technice – Plzeň DECATHLON 

14. 5. Okresní kolo Zlatá udice – Kladruby 
3.-5. 6. Krajské kolo Zlatá udice – Nepomuk 

10.-12. 6. Mistroství republiky juniorů a žáků v RT – Velké Pavlovice 
24.-26. 6. Národní kolo Zlatá udice – Kdyně 

 

Bohumil Kraus
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Včelařské okénko: 
 
Malí včelaři na soutěži Zlatá včela 

 
Zlatá včela je celostátní soutěž mladých včelařů. Jako každý rok tak i letos 

se jí opět velmi úspěšně zúčastnilo 6 zástupců včelařského kroužku Kladruby. 
Tento rok se organizace oblastního kola ujali poprvé stříbrští včelaři 
pod vedením pana Oldřicha Koubka.  

Děti soutěží v pěti disciplínách: test včelařských znalostí, botanika, 
včelařské pomůcky, mikroskopování včely medonosné a včelařská praxe. 
Všechny tyto disciplíny velmi důkladně prověřují jejich znalosti a dovednosti 
v oboru včelař.  Letošní soutěžní klání proběhlo 23. 4. 2016 v prostorách ZŠ 
Gagarinova ve Stříbře. 

Všichni kladrubští účastníci zde velmi dobře zúročili svou celoroční práci 
v kroužku a ve svých kategoriích se vždy umístili v první polovině.  

Jediným zástupcem v kategorii starších žáků byl Michal Varga. Kategorii 
mladších žáků letos prvně reprezentovali prvňáčci Viktorka Mautvicová, Filip 
Junek a Jakub Kasl, který se umístil na krásném 5. místě. Dále v této kategorii 
soutěžili Šimon Kovařík a Šimon Blažek. Ten s přehledem navázal na své loňské 
vítězství a i letos si ze Stříbra odváží 1. místo ve své kategorii.  

Šimone, velká gratulace Tobě, ale i všem ostatním účastníkům za úspěšnou 
reprezentaci a prokázání všech znalostí, které během roku získáváte 
na kroužku pod vedením paní Milušky Junkové a p. Černocha. Blahopřejeme! 

 

 
 
 

Pavla Kovaříková 
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HISTORIE 

 
 

Mariánský sloup na náměstí byl opět restaurován 
 
Proč musel být restaurován? 

Chodíme kolem něj denně, snad někteří i několikrát. Většina z nás jistě 
zaregistrovala i lešení postavené ještě donedávna u této kladrubské památky 
z roku 1701. Památkáři a restaurátoři zjistili v posledních dvou letech závažné 
nedostatky na všech jejích částech. Tak třeba spodní stupně byly pospojovány 
masivními železnými sponami, ale už silně zrezivělými. Spárování některých 
částí bylo poškozeno a nevhodný cementový tmel většinou vydrolen. Úzký pilíř 
byl v horní části nadvakrát slepován. To poté, když ho před padesáti lety 
porazilo nákladní auto a pilíř se po pádu rozbil na tři kusy. Nejhorší stav byl 
zaznamenán na nejvyšší části sloupu, na soše Bolestné Panny Marie, i když její 
korunka byla začátkem devadesátých let znova pozlacena významným 
pražským sochařem Oldřichem Drahotušským. Ten pracoval v klášterním 
kostele jako restaurátor a zemřel náhle v době svého kladrubského pobytu 
v plánské nemocnici. V korunce chybělo v současné době několik hvězd a meč 
zabodnutý v hrudi světice byl zcela zkorodovaný. Tato socha, která se při 
zmíněném pádu před padesáti lety celá roztříštila na kousky, byla nahrazena 
tzv. výduskem (kopií) z umělého kamene. Ale i tato kopie byla už opět značně 
poškozena, popraskána a zjištěna na ní dlouhá trhlina. 

 
Něco z historie sloupu a jeho přesuny během 19. století 

Sloup byl zhotoven v roce 1701 a postaven v ulici, která se tehdy nacházela 
mezi budovou radnice a kostela. Radnice stála na náměstí, 4 sáhy (to je asi 
sedm metrů) před vchodem do kostela, přibližně tam, kde je dnes lapidárium 
kamenných křížů. V radnici byla umístěna i jedna třída školy, druhá třída byla 
v přístavku radnice směrem dolů, do Kostelní ulice. Do přízemní, kde byla 
vstupní hala radnice, se vcházelo po šesti kamenných schodech od silnice. 
Školní učebna první třídy byla pod ní, jakoby v jejím suterénu a vchod do ní se 
nacházel z náměstí. Vedle radnice, podél silnice, měli kladrubští pekaři svoje 
„chlebné krámy“, nejprve jen pronajaté, později zakoupené do vlastnictví. Pod 
nimi, směrem do náměstí, byla malá strážnice pro nočního hlídače a kůlna 
s uskladněnými potřebami pro případ hašení požáru. 

A právě ten největší požár v historii Kladrub, jenž vypukl koncem března 
v roce 1843, tohle všechno zcela pohltil, jen kostel, jakoby zázrakem, zůstal jen 
mírně poškozený. Že se tak stalo zásluhou neznámého kominíka z Chotěšova 
a kladrubského zámečníka Johanna Menzla z čísla 178, když správce 
windischgrätzského panství Josef Ebert ve chvíli, kdy už vše vypadalo, že je 
pozdě, zvolal: „Kdo dokáže vylézt do věže a uhasit oheň, a tím zachránit oba 
kostelní zvony, dostane ode mne 50 zlatých odměny!“ A skutečně, oba je 
zaslouženě dostali. 
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Po tomto požáru se náměstí nečekaně zvětšilo o místo shořené radnice 
a okolních budov. Mariánský sloup byl přenesen potom blíže k tehdejšímu 
pivovaru, dnešnímu nákupnímu středisku. Je však zajímavé, že na plánku 
města z roku 1836 je již tento sloup u pivovaru zakreslen, včetně čtyř 
zasazených „akácií“ (akátů) kolem něho. Teprve v roce 1853, po postavení nové 
obecné školy na náměstí (dnešní budova muzea), byl přenesen znova, tentokrát 
na místo, kde stojí od té doby dodnes. 

 
Opravy a restaurování sloupu 

Právě při posledním přemístění byl sloup restaurován a znova vysvěcen 
spolu s nově postavenou školní budovou, když nedaleko od ní byl usazen. Další 
oprava ho čekala v roce 1901, kdy opravu uskutečnil stříbrský malíř Josef 
Sauersick za 160 K. V roce 1924 vysázel kladrubský Okrašlovací spolek kolem 
sloupu podél Farní ulice dalších několik „akácií“. V roce 1931 byl k opravě 
povolán malíř Oskar Čermák z Horních Sekyřan, který sochu i sloup „solidně 
renovoval“ za 700 Kč, včetně lešení postaveného stavebním mistrem Wenzelem 
Mrasekem z Kladrub. S dalšími drobnými výdaji pak oprava přišla celkově na 
834 Kč, které hradila kladrubská fara. Pak dlouho nebyla zaznamenána žádná 
oprava, až ... 

... dne 8. února 1968 kolem 5. hodiny ranní řidič vojín M. Š. z vojenského 
útvaru v Rakovníku s velitelem vozu PV3S, rotným Z. jeli z Tachova do Plzně. 
Zastavili v Kladrubech na náměstí a pak při neopatrném couvání poškodili 
mariánský sloup. 

Pokud si na tuto událost pamatuji, a vy jistě mnozí se mnou, vím z různého 
vyprávění, že šofér se rychle snažil opustit náměstí, ale byl zastaven panem 
Grösslem, vedoucím prodejny potravin na náměstí, který to všechno viděl. Ten 
si napsal číslo vozu a snad i další údaje. Pamatuji si dobře na tu hromadu 
drobných kousků spadlé sochy, která se pod ním vytvořila, i na ten dvakrát 
přeražený úzký sloup. Tehdejší předseda místního národního výboru Jaroslav 
Duspiva jednal rychle, vše bylo, zásluhou i pana Grössla, brzy vyšetřeno, 
opraveno a částka 10 000 Kčs, navýšená o další tisícovku, zřejmě uhrazena 
armádou. V roce 1990 shodil sochu vítr, a tak musela být znova opravována 
a usazena na vrchol pilíře. Potom ji restauroval již zmíněný Oldřich 
Drahotušský. K poslední opravě došlo tedy v roce 2013 a pokračovalo ještě 
v loňském roce. 

 
Co vyjadřuje sochařská výzdoba sloupu  

Socha Madony, Bolestné Matky Boží s mečem v hrudi, vyjadřuje bolest nad 
ukřižovaným Kristem po jeho sejmutí z kříže. Na úzkém čtyřhranném dříku 
(sloupku) jsou vyobrazeny po všech čtyřech stranách tzv. reliéfy Kristova 
umučení (latinsky Arma Christi). Jsou to mimo jiné halapartna, řemdih (řetěz 
s koulí), třtina, provazy, tři kostky, (Jidášův) měšec se 30 stříbrnými, kalich, 
meč s uťatým uchem veleknězova služebníka (jemuž měl při výslechu Kristus 
u velekněze svým zázrakem navrátit useknuté ucho), žebřík, kleště, kladivo, 
džbán, rouška, kohout, metla, důtky, pochodeň, ruka vojáka, lebka, kříž, 
trnová koruna, kopí, tyč s houbou a plášť. 
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Dole na podstavci je německý nápis: 
 

Mit Allen Trost Hier Ewig Segne Zur Einigkeit: Iezu Treu, Liebe, Ehr – 
Regne 

 

Tento nápis se dosti obtížně překládá do češtiny, protože obsahuje celou 
řadu archaismů, dnes již málo používaných. Obvykle, i když nepřesně, 
se v českém jazyce uvádí takto: 
 

Roku 1701, se vší útěchou zde žehnej na věky k jednotě: věrnost Ježíšovi 
a úctu – (nám) sešli 

 

Když jsem před několika lety stál u tohoto sloupu a zjišťoval přesné znění 
tohoto nápisu, bylo mi divné, že každé slovo začíná velkým písmenem. Zkusil 
jsem tato začáteční písmena sestavit do jednoho celku, a ejhle! Přečetl jsem si 
jméno donátora, tedy člověka, který nechal sloup postavit. Už tenkrát jsem 
říkal, že jsem asi „neobjevil žádnou Ameriku“, i když v současné době asi nikdo 
v Kladrubech toto „zaklínadlo“ neznal, brzy poté jsem stejné vysvětlení našel 
i ve farní kronice. Tedy iniciály MZ a AZ, rozdělené zednickou lžící, kladivem 
a nad nimi třemi hřeby, značí Mathes Zeitler (možná ve skutečnosti Zeidler) 
a jeho ženu Annu.                

 

Jiří Čechura 
 
 
Informace o nedávném restaurování mně poskytl osobně architekt pan PhDr. 
Viktor Kovařík a čerpal jsem i z knihy, jejímž je on spoluautorem:  
ADAMCOVÁ Kateřina, GLÁSEROVÁ LEBEDOVÁ Zdenka, KOVAŘÍK Viktor, 
NEJEDLÝ Vratislav, ZAHRADNÍK Pavel: Mariánské, trojiční a další světecké 
sloupy a pilíře v Plzeňském kraji. Vydal Národní památkový ústav, generální 
ředitelství Praha v roce 2015.  

 
 

   
Foto č. 1: Německý nápis na čelní straně podstavce (foto Viktor Kovařík) 
Foto č. 2: Iniciály donátorů, manželů Zeitlerových, na pravé boční straně podstavce s monogramem 
IHS (foto Viktor Kovařík) 
Foto č. 3: Poražený sloup v únoru roku 1968 nákladním autem (foto Jaroslav Duspiva)  
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KULTURA 

 
 

Soutěž o nejkrásnější okno – balkon – terasu  
 
Město Kladruby opět vyhlašuje soutěž O nejkrásnější 
květinové okno – balkon – terasu (situované směrem 
do ulice). Soutěž se týká nejen Kladrub, ale 
i přilehlých obcí. 
Okna bude hodnotit soutěžní komise složená 
ze zástupců zastupitelstva města a obyvatel všech 
věkových kategorií. Do soutěže se nemusíte 
přihlašovat. 
Oceněno bude jedno nejkrásnější okno v každé 
spádové obci a 3 nejkrásnější okna v Kladrubech. 
Slavnostní vyhlášení a předání cen proběhne v neděli 
14. srpna 2016 odpoledne v rámci Kladrubské pouti. 

 

redakce 
 
 
Výstava na Kladrubské pouti 
 

I letos připravujeme na Staré poště výstavu 
fotografií, obrazů, výtvorů místních občanů, a to 
v rámci Kladrubské pouti ve dnech 12. 8. – 14. 8. 
2016. Pokud máte zájem vystavovat, přijďte, napište 
e-mail na muzeum@kladruby.cz. 

Příprava výstavy bude probíhat v týdnu od 8. – 
11. 8. 2016, vernisáž proběhne v pátek 12. 8. 2016 
od 17:00 hodin. 
 

redakce 
 

 
1. klubový večer 
 

Na letošní první klubový večer, který se uskutečnil 26. února, dorazil herec, 
režisér a komik v jedné osobě, pan Antonín Procházka. Diváci mohli na začátku 
besedy napsat na papírek své dotazy na pana Procházku a ten na ně v průběhu 
odpovídal a vyprávěl různé historky z jeviště i z natáčení. O zábavu tedy nebyla 
nouze. 
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Jana Kunešová 
 
 
Oslava Mezinárodního dne žen 
 

10. března sál kulturního domu doslova praskal ve švech! Na oslavu totiž 
dorazilo 130 žen a některé měly i doprovod, tudíž dohromady nás tam bylo 
opravdu nespočet. Na poslech nám zahráli a zazpívali žáci Základní umělecké 
školy, krásné taneční vystoupení si připravily dívky z tanečního kroužku Bezva 
těla a samozřejmě nechyběly ani děti z Mateřské školy, které měly několik 
vystoupení. Akce proběhla v klidu a myslím si, že si to užili všichni diváci 
i účinkující. 

 

 
 

Jana Kunešová 
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Divadelní představení Ruské loto 
 

18. března představil v kulturním sále Kladruby Divadelní soubor při MKZ 
Horšovský Týn komedii Vasilije Sigareva Ruské Loto v režii Hany Žákové. Hra 
byla velice poutavá a i herci předvedli famózní výkony, za což je publikum 
ocenilo spoustou smíchu během celého představení a velkým potleskem 
na závěr. 
 

  
 

Jiří Šmahel 
 

 

Jarní orientační jízda 
 

Na první dubnový víkend jsme měli to potěšení hostit v našem muzeu 
Trabant klub Plzeň při jejich Jarní orientační jízdě. První auta měla v sobotu 2. 
dorazit po 11. hodině, ale jelikož bylo překrásné počasí a cesta byla náročná, 
museli si všichni zájemci o prohlídku veteránů, kteří se sešli na kladrubském 
náměstí, počkat necelou hodinu, než mohli uslyšet charakteristický zvuk 
dvoutaktního motoru. Nakonec se do cíle dostaly všechny posádky a my jsme si 
mohli prohlédnout kolem 20 trabantů. Děkujeme všem řidičům za ukázku 
strojů a hlavně panu Křovákovi jakožto pořadateli závodu. 

 

 
 

Jiří Šmahel 
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Zveme Vás…  
 

 
 

KONCERT K SVÁTKU MATEK 
 

8. května od 15:00, sál muzea 
 

Vystoupí žáci hudebního oddělení ZUŠ, maňáskový kroužek při DDM Divadýlko 
Amatýlko a děti z MŠ i ZŠ. 

 
 
 

DIVADELNÍ ROK – 3. PŘEDSTAVENÍ: 
 POSLEDNÍ ZE ŽHAVÝCH 

MILENCŮ 
 

13. května od 19:00, KD Kladruby 
 

Komedie se Simonou Stašovou a Petrem Nárožným. 
Vstupenky v ceně 200 Kč si můžete zakoupit 

v předprodeji v RMK. 
 
 
 

PUTOVÁNÍ KARLA IV. 
 

13., 14. a 15. května vždy od 11:15, 14:15 a 17:00, 
klášter Kladruby 

 
Mimořádné tematické prohlídky připomínající vztah panovníka 

ke kladrubskému klášteru a jeho cesty po celé Evropě, zájmy a životní lásky… 
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JÍZDA MALÝCH MOTOCYKLŮ A MOPEDŮ 
 

21. května od 10:00, start na náměstí 
 

100 km vyjížďka po okolí. 
 

 
 
 

MONASTÝROVÁNÍ... ANEB 
KLÁŠTERNÍ ŽIVOT 

 

21. května od 16:30, 18:00 a 19:30, 
klášter Kladruby 

 
Mimořádné tematicky zaměřené prohlídky připravené ve 

spolupráci s kláštery Plasy, Teplá a Zlatá Koruna. 
 
 

 
 

HISTORICKÝ JARMARK 
 

21. + 22. května od 10:00, nádvoří kláštera 
 

Po oba dny budou na nádvoří dobové stánky s rozličným zbožím, 
ukázky řemesel, občerstvení.  

Připravena bude jízda na ponících, rozličná zvířata na dívání 
i drbání… 

 
 
 
 

3. VERNISÁŽ VÝSTAVY:  
Z POHÁDKY DO POHÁDKY 

 

27. května od 18:00, sál muzea 
 

Vernisáž bude, jak už je zvykem, zpříjemněna občerstvením i hudbou... Výstavu 
vytvořenou ve spolupráci s Muzeem strašidel můžete navštívit během celých 

prázdnin až do 11.9.  
 
 



KULTURA         2/ 2016 

 

 

37 

 

 
DEN KONÍ NA PONY FARM 

 

28. května, ve 13:30 začíná průvod 
městem, od 14:30 program na Pony 

Farm Kladruby 
 

Hudební program a občerstvení zajištěno. 
 
 

 
 

DEN DĚTÍ 
 

29. května od 14:00,  
„plácek před paneláky“ v Kostelní ulici 

 
Připraveny jsou pohádkové soutěže, střelba ze vzduchovky, 
házení na panáky, hasičské soutěže, nafukovací atrakce, 

hry, zábava, dobroty… 
 
 

 
 

Andrea Miltnerová & Jan Komárek: 
TRANZMUTACE  

 

28. května 2016, klášter Kladruby 
 

Taneční představení v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie pořádané 
v rámci festivalu TANEC PRAHA 2016. 

 
 
 
 

KÁCENÍ MÁJE 
 

29. května od 18:00, 
„plácek před paneláky“ v Kostelní ulici 
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KLADRUBSKÁ STUDNA 
 

4. června, fotbalové hřiště 
 

Soutěž v požárním sportu 
 
 

 
 

KladRockFest 

4. června od 15:00, fotbalové hřiště 
 

Vstupné: 150,- Kč na místě, 100,- Kč v předprodeji. 
 
 
 
 

MONASTÝROVÁNÍ... ANEB KLÁŠTERNÍ 
ARCHITEKTURA 

 

4. června od 17:00, klášter Kladruby 
 

Mimořádné tematicky zaměřené prohlídky připravené ve spolupráci s kláštery 
Plasy, Teplá a Zlatá Koruna. 

 
 
 
 

SPANILÁ JÍZDA 
 

10. června od 16:00,  
Sadová a Zahradní ulice 

 
Závody se vším, co má kola a vlastní 

pohon… 
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NOC KOSTELŮ – v kostele sv. Jakuba 
 

10. června 
 
 
 

NOC KOSTELŮ 2016 – v klášteře Kladruby 
 

10. června 
 

18:00 – zahájení Noci kostelů 
19:00 – komentovaná prohlídka 
19:30 – volná prohlídka kostela 
22:30 – komentovaná prohlídka 

 
 
 

KLADRUBSKÝ EXPRES  
 

11. června od 9:00 hodin, 
 tělocvična ZŠ Kladruby 

 
Závody v lezení na rychlost. 

 
 
 

MALOVÁNÍ NA ASFALT 
 

15. června od 10:00 do 14:00, náměstí v Kladrubech 
 

Letošní tématem budou: zvířata. Pro všechny děti je připravená sladká 
odměna…  

 
 
 

PASOVÁNÍ NA ŠKOLÁKY 
 

15. června 15:30,  
obřadní síň MěÚ 

 
Slavnosti se mohou zúčastnit rodiče a rodinní 

příslušníci. 
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KLADRUBSKÝ KOLO-BĚH 
 

18. června od 17:00,  
start v klášteře Kladruby 

 
 
 
 
 

Letní slavnost – SLUNOVRAT 
 

18. června od 19:30, nádvoří kláštera 
 

Tradiční akce v areálu kladrubského kláštera – koncert, divadelní a ohňové 
vystoupení… 

 
 

 
 
 

ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ 
 

21. června od 18:00, sál muzea 
 
 
 

 
 

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ 
VYSVĚDČENÍ ŽÁKŮM 9. TŘÍDY 

 

30. června, obřadní síň MěÚ 
 

Slavnosti se mohou zúčastnit rodiče. 
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Připravované akce – na měsíce červenec a srpen 2016 
 
8. – 10. 7. od 10:00 Jízda malých motocyklů a mopedů 

8. 7. od 20:00 Benediktinské dny 
9. 7. od 20:00 Benediktinské dny 

15. 7.  od 20:00 Benediktinské dny 
16. 7.  od 20:00 Benediktinské dny 
16. 7. od 15:00 KLADRUBSKÉ LÉTO – 1. koncert  
23. 7. od 15:00 KLADRUBSKÉ LÉTO – 2. koncert  
30. 7.  od 12:00 Kladrubské klášterní delikatesky 
30. 7.  od 15:00 KLADRUBSKÉ LÉTO – 3. koncert  

   
5. + 6. 8.  od 19:00 Monastýrování… aneb Nocí ke hvězdám 

6. 8.  od 15:00 KLADRUBSKÉ LÉTO – 4. koncert  
12. 8. od 17:00 VERNISÁŽ – Fotografové a výtvarníci 
13. 8.  od 8:00 Chovatelská výstava a výstava zemědělské techniky 
13. 8. od 14:00 VERNISÁŽ – Filmové plakáty 
13. 8.  od 15:00 KLADRUBSKÉ LÉTO – 5. koncert  
20. 8  od 15:00 KLADRUBSKÉ LÉTO – 6. koncert  
27. 8.  od 14:00 Ahoj prázdniny 
27. 8.  od 19:00 Hradozámecká noc v klášteře Kladruby 

 

redakce 

   

 
 
Tábor PO HODA 2016 

Od 30. 7. do 12. 8. bude pro děti od 7 do 15 let (dokonce i ty s bezlepkovou 
dietou) probíhat v údolí řeky Střely dětský tábor. Tématem letošního ročníku 
bude Hollywood. 

Přihlášky a bližší informace na: webových stránkách www.pohodatabor.cz; 
e-mailu info@pohodatabor.cz či tel. 721 866 066. 
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BLAHOPŘEJEME 

 
  
V měsíci květnu a červnu 2016 se dožijí významného životního jubilea tito naši 
občané: 
 
KVĚTEN 
 

Dusík Jan (Kladruby) 
Fáčová Stanislava (Kladruby) 
Zezula Eduard (Kladruby) 
Timura Stanislav (Kladruby) 
Slabyhoudek Zbyněk (Kladruby) 
Kašparová Marie (Kladruby) 
Demjanová Jana (Kladruby) 
Marek František (Kladruby) 
Pospíchalová Zdeňka (Kladruby) 

ČERVEN 
 

Petráň Pavel (Kladruby) 
Kožnar Václav (Kladruby) 
Kajerová Libuše (Kladruby) 
Mašek Alois (Kladruby) 
Krásný Jiří (Kladruby) 
Duspiva Jan (Kladruby) 
Horáková Alena (Kladruby) 
Horáček Václav (Milevo) 

 
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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POEZIE Z KLADRUB 

 
 
 
 
 

Jarní 
 

Rozkvetly zahrady, větřík si zpívá, 
že paní Zima už nemá moc 

rána jsou jásavá, někdy i tklivá 
slunce jim spěchá na pomoc. 

 
Květen je měsíc lásky a jasu 
vše kolem voní, zpívá si les 
sic někdy vyjdeš do nečasu 

při toulkách krajem hladí Tě vřes. 
 

buď pozdraveno jaro, Tvá krása budí čas 
v srdcích probouzí štěstí 

nejhezčí pocity v nás, 
když rozkvetlými stromy nám příchod jara věští. 

 
 

Blanka Krýslová
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SPORT 
 
 

TJ Sokol Kladruby informuje: 
 
I v letošním roce si můžete přijít zahrát na antukové hřiště. K dispozici jsou 

dva kurty. Spodní na tenis a horní na volejbal.  
 

Poplatek za pronájem kurtů – jednorázové použití 1 osoba/1 hodina: 
Členové TJ  ZDARMA (po zaplacení členských příspěvků) 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

V červnu oslaví významné životní jubileum 
dlouholetý aktivní člen Sokola pan Pavel Petráň – 
hráč, trenér, rozhodčí, funkcionář, zkrátka člověk, 
bez kterého by nebyl Kladrubský volejbal tím, čím 
je. Pod jeho vedením vyrostla silná generace 
volejbalistů a volejbalistek. Jeho obětavost, píle, 
nadšení a vitalita je neskutečná. Rádi bychom touto 
cestou popřáli panu Petráňovi mnoho zdraví, 
optimismu a dobré nálady do dalších let. Děkujeme 
za vše. 

 

Jiří Kurš 
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Maglajz Boulder Cup – 10. ročník 
 

Tak se nám to letos pěkně zakulatilo… Desátý Maglajz Boulder Cup byl 
i podesáté úvodním závodem Rock Point Překližka Cupu, který už 
neodmyslitelně patří mladým lezcům od Prahy na západ. Pravidelným a milým 
zpestřením jsou návštěvy lezkyň z Brna ☺ 

Letošního boulder cupu se zúčastnilo na Kladruby rekordních 64 lezců 
a opět jsme mohli vidět skvělé souboje o medaile, zejména v mladších 
kategoriích. Dvě kvalifikační cesty spolehlivě rozdělily závodníky na finalisty 
a ty méně úspěšné. Ale i ti obdrželi nějakou drobnost na památku a spousta 
z nich vydržela fandit a řádit v tělocvičně až do konce. 

Dvě finálové cesty už ukázaly, kdo má na začátku sezóny nalezeno. Zejména 
u delších cest a v převisech síly rychle ubývaly a na top dosáhli jen ti 
nejúspěšnější. I tak ale docházelo k rozlézání mezi kandidáty na „bednu“, 
protože někteří byli až moc dobří! Odměnou pro medailisty byly i tentokrát 
pěkné ceny od sponzorů (Děkujeme ☺) a tradiční „horolezecké“ dorty k doplnění 
vyčerpaných kalorií… 
Dalším závodem bude Májový Open Cup v lezení na obtížnost 21. 5. 2016 
ve Stříbře. Celkové výsledky a fotografie na www.preklizkacup.cz nebo 
na facebooku… 
 

   
 
 
Výsledky 
 

H1: 1. – A. Prokop, Slaný; 2. – L. Jiřina, Plzeň, 3. – O. Mulač, Plzeň 
D1: 1. – E. Čechurová, Kladruby; 2. – A. Jílková, Plzeň; 3. – T. Loukotová, Stříbro 
H2: 1. – F. Danda, Slaný; 2. – J. Janovský, Studeněves; 3. – Z. Štička, Stříbro 
D2: 1. – T. Polcarová, Březová; 2. – M. Lešetická, Plzeň; 3. – M. Troníčková, Plzeň 
H3: 1. – V. Čechura, Kladruby; 2. – K. Breburda, Praha; 3. – O. Hartl, Cheb 
D3: 1. – K. Dvořáková, Brno; 2. – A. Artimová, Stříbro; 3. – L. Rabadová, Kyšice 
H4: 1. – D. Hrivňák 
D4: 1. – K. Matúšová, Stříbro; 2. – R. Artimová, Stříbro; 3. – A. Kubíková, Cheb 
 

Pavel Nový 
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2. ročník O velikonoční kozičku 

 
V sobotu 2. 4. 2016 se v útulném prostředí sálu kulturního domu 

v Kladrubech sešlo celkem 35 vyznavačů voleného mariáše. Po loňském 
1. ročníku, kdy se soutěže zúčastnilo celkem 43 hráčů, byla letošní účast 
slabší, přestože v termínu konání akce se žádná jiná soutěž v mariáši nekonala. 

Účastníci si pochvalovali příjemnou a rychlou obsluhu restaurace U Koruny 
a zejména chutný a vydatný oběd, tradiční knedlo-zelo-vepřo. 

V soutěži jednotlivců zvítězil a kladrubskou velikonoční kozičku si odvezl 
Alois Václavík z Mariánských Lázní startující za družstvo MK Licita Kladruby 
„B“, druhý skončil Josef Poláček ze Starého Sedliště ze stejného družstva a třetí 
Petr Hinterholzinger  z Kladrub startující za MK Licita Kladruby „A“. 

Soutěž družstev ovládli Hoblovci, hráči z Blovicka a Nepomucka, ve složení 
Václav Hobl, Václav Brožík, Josef Plocar a Pavel Cihelna. Na druhém až čtvrtém 
místě se umístila všechna tři „kladrubská“ družstva. Druzí MK Licita Kladruby 
„A“ /Hinterholzinger, Hnojský, Liška, Míka/, MK Licita „B“ /Čunát, Hlas, 
Poláček a Václavík/ a „bramborovou medaili“ si odneslo družstvo Města 
Kladruby /Klečka, Kostka, Paleček/. Do soutěže zasáhlo celkem 9 družstev. 

Akci pod záštitou města Kladruby podpořili: Steelcase Ostrov u Stříbra, 
Lékárna Melissa Stříbro, AGbydleni.cz, s.r.o., Primagra, Železářství Zoubek 
Stříbro, Dorty jako od táty a Karel Žáček Popov. Děkujeme! 

 

 
 

  
 

Roman Hnojský 
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VÍTE, ŽE… 
 
 

… starostka obce Kladruby nad Labem zorganizovala 1. setkání zástupců všech 
Kladrub, kterého se v květnu zúčastní i naše starostka 
 
… v lokalitě Kladruby – západ již zbývají k prodeji poslední 4 pozemky 
na výstavbu RD 
 
… v restauraci U Koruny v Kladrubech je v provozu bufet, a to od 5:00 do 11:00 
hodin 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poděkování 

 

U příležitosti 900 let města Kladruby byl pořízen videozáznam z Masopustu 
a Spolkového dne, který pořídil pan Květoslav Jiránek ze Stříbra, a to bez 
nároku na finanční odměnu. 

Tímto mu město Kladruby velice děkuje. 
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