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Vážení spoluobčané,
tak dlouho jsme si stěžovali, že je nám zima, až se nám to teď pěkně otočilo.
Pokud s někým v této době dáte řeč o počasí, řeč se stočí na velké sucho
a vedra, která nás teď sužují.
Dne 5. května jsme se dočkali otevření seniorparku. Nutno podotknout, že
za hojné účastni veřejnosti, z čehož mám velkou radost. Svoji návštěvou nás
poctil i senátor Miroslav Nenutil, který je patronem studentů – autorů projektu.
Jediné, co se nepodařilo, bylo počasí, před otevřením bohužel soustavně čtrnáct
dní pršelo, takže namísto očekávaného pěkného trávníčku jsme se brodili
v bahně. Ale nyní je již trávník narostlý a seniorpark může sloužit svému účelu.
Z dalších investičních akcí bych zmínila vybudování odvodnění a schodiště
při napojení cesty na chodník v Husově ulici. Akce sice na první pohled vypadá
jako malá a jednoduchá, ale ti, kteří sledovali průběh, výstavby mohou potvrdit,
že vyřešit danou lokalitu tak, aby byla funkční, nebylo v daném terénu snadné.
Když jsem byla převzít tuto stavbu, všimla jsem si, že vedle schodiště jsou
koleje od motorky. Upozorňuji tedy, že tato spojnice na hlavní silnici je určena
pouze pro pěší.
V jiné části Kladrub, v lokalitě řadových garáží u Zadní ulice, byla
vybudována nová komunikace. Chtěla bych zdůraznit, že se jedná o účelovou
komunikaci, která je určena především pro dosažitelnost a obsluhu těchto
garáží a rodinných domů v lokalitě. Nejedná se tedy o parkoviště velkých
nákladních automobilů, jak tomu bylo často v minulosti. Na takovouto zátěž
komunikace stavěná není.
18. května nás navštívili zástupci obcí s názvem Kladruby a podobným.
Připravili jsme si pro ně uvítání v muzeu, malou projížďku po Kladrubech
a samozřejmě také prohlídku kláštera. Myslím, že se jim u nás líbilo. Prohlídka
kláštera ohromí každého návštěvníka, ale myslím, že se máme čím pochlubit
i v samém městečku.
28. května se na „plácku u paneláků“ konal dětský den. Pro děti z Kladrub
a širokého okolí jsme si ve spolupráci s místními spolky, organizacemi a dalšími
dobrovolníky připravili pestrý program. Rozzářené dětské obličeje (většinou
pomalované) byly tou největší odměnou pro ty, kteří se na celém programu
podíleli. Všem velmi děkuji.
Z plánovaných letních investičních akcí bych zmínila především
rekonstrukci místního rozhlasu. Myslím, že na tuto akci již všichni netrpělivě
čekají, protože v poslední době již rozhlas dobře nefungoval. Zastarala technika
a drobné opravy bohužel situaci nevyřešily. Všem věrným posluchačům se tedy
velmi omlouvám za tuto situaci a doufám, že po rekonstrukci se situace zlepší
a dočkáte se svých oblíbených relací a informací.
Přeji Vám všem slunné (přiměřeně) a veselé léto, dětem prázdniny plné
zážitků a radosti.

Informace z jednání rady a zastupitelstva města
Zasedání rady města v období od 19. 4. 2017 do 24. 5. 2017
Rada města vzala na vědomí:
•
Dle § 132 odst. 1 zák. č. 513/1991: Zprávu jednatele o vztazích mezi
propojenými osobami v roce 2016 (KL x město)
•
Inspekční zprávu vypracovanou TIČR Praha na prohlídku provozovaného
elektrického výtahu ve ŠJ ZŠ Kladruby
•
Inspekční zprávu vypracovanou TIČR Praha na prohlídku provozovaného
hydraulického výtahu v DPS Kladruby
•
Zápis č. 3/2017 ze zasedání finančního výboru ze dne 29. 3. 2017
•
Protokol z provedené průběžné veřejnosprávní kontroly MŠ Kladruby dle
směrnice města Kladruby č. 12, provedené dne 18. 4. 2017
•
Protokol z provedené průběžné veřejnosprávní kontroly ZŠ Kladruby dle
směrnice města Kladruby č. 12, provedené dne 18. 4. 2017
•
Protokol z provedené průběžné veřejnosprávní kontroly RMK dle směrnice
města Kladruby č. 12, provedené dne 18. 4. 2017
•
Žádost pí A. Pokorné, Kladruby o vysvětlení k nepřidělení většího bytu
v Kladrubech s tím, že starostka města odpoví na dopis (přidělování bytů
dle pořadníku)
•
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Kladruby za rok 2016
•
Zápis komise rozvoje města Kladruby ze dne 13. 4. 2017
•
Zápis č. 7/2017 z jednání kontrolního výboru města Kladruby ze dne
28. 3. 2017 s tím, že zápis bude projednán zastupitelstvem města
•
Ukončení nájemní smlouvy na ubytovnu v čp. 80 v Kladrubech
k 30. 4. 2017
•
Opakovanou stížnost nájemníků domu čp. 36 v Kladrubech na chování
jednoho nájemníka s tím, že stížnost bude řešena s nájemníkem
•
Odstoupení od záměru koupě pozemků p.p.č. 580/122 a 580/123 v k.ú.
Kladruby Stříbra – žadatel V. Chaloupka, Škvorec
•
Odstoupení od záměru koupě pozemků p.p.č. 580/124 a 580/125 v k.ú.
Kladruby Stříbra – žadatel manž. Maxovi, Bubovice z důvodu nezískání
hypotečního úvěru
•
Žádost p. M. Šichtance, Stříbro o odprodej pozemku k výstavbě RD –
II. etapa lokalita Kladruby – západ, pozemek č. 39
•
Informaci z místního šetření v obci Láz ke stížnosti pí Janešové s tím, že
bude provedeno vyčištění propustku

Vaše Svatava Štěrbová
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Vysvětlení ředitelky MŠ Kladruby, 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
Žádost V. Hlaváče, Kladruby o opravu schodů v Sadové ulici u čp. 252 s tím,
že pokud budou na akci finanční prostředky, bude provedena v letošním
roce, v opačném případě bude zařazena do plánu rozvoje na příští rok
Žádost RNDr. Tomáše Herolda o finanční spoluúčast na opravě příjezdové
cesty k Tuněchodskému mlýnu s tím, že bude konkretizováno až
po místním šetření

Rada města projednala a schválila:
•
Dle § 132 odst. 1 zák. č. 513/1991 :
a) Účetní závěrku Kladrubských lesů s.r.o. za rok 2016
b) Rozdělení zisku 2016 ve výši 640.067,90 Kč takto:
- ve prospěch nerozděleného zisku minulých let – 625.545,90 Kč
- ve prospěch sociálního fondu – 14.522,- Kč
•
Účetní závěrku Regionálního muzea Kladrubska za rok 2016 a rozdělení
zisku ve výši 593.258,02 Kč
•
Výsledek výběrového řízení na akci – Komunikace u garáží Kladruby – větev
A včetně uzavření smlouvy o dílo: Promonasta, s.r.o. Sytno 5 – za cenu
617.375,83 Kč bez DPH
•
Užívání veřejného prostranství na p.č. 2001 a 2010/2 v k.ú. Kladruby
na dobu od 5. 6. do 30. 9. 2017 na uložení stavebního materiálu
při výstavbě garáže s tím, že bude určené přesné místo uložení
•
Smlouvu o dílo č. ZAK 1650 uzavřená mezi městem Kladruby a PPP Okna
Vranov na akci – Žaluzie do oken ve ŠJ ZŠ za cenu 12.357,- Kč vč. DPH
•
Změnu smlouvy o nájmu nebytových prostor v č.p. 85 ze dne 28. 7. 2016,
odst. 8, bod I, a to změna podnájemce z Vlasty Cuřínové na Márii
Petříkovou
•
Cenovou nabídku firmy Česko-bavorská, s.r.o. Kladruby na odstranění
závad hromosvodu v KD za cenu 7.691,- Kč
•
Přidělení bytu č. 7 v domě č.p. 36 na náměstí Republiky – 1 obytná
místnost + příslušenství (volný od 1. 5. 2017) panu K. Frausovi
•
Zařazení žádosti p. R. Valeny a Š. Mikotové, Kladruby do seznamu žadatelů
o přidělení bytu
•
Nákup projektoru Epson EH-TW5350 pro RMK v ceně 18.990,- Kč
a reproduktory Multimedia Speakers Z213 v ceně 879,- Kč
•
Pronájem části pozemku 1964/1 v k.ú. Kladruby u Stříbra o výměře cca
200 m2 za cenu 0,50 Kč/m2 za účelem zřízení zahrady s platností
do 31. 12. 2020 sl. Zámkové, Kladruby
•
Dohodu o úhradě nákladů za spotřebovanou el. energií v obci Láz pro
potřeby pořádání kulturně společenských akcí mezi městem Kladruby
a p. P. Hubáčkem, Láz za cenu dle platného ceníku ČEZ, a.s.
a odsouhlasené spotřeby za kalendářní rok 2016
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Smlouvu uzavřenou mezi městem Kladruby a Správou a údržbou silnic PK
o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚSPK – komunikace III/20316
na p.č. 2560 v k.ú. Kladruby za účelem uložení betonových hrdlových trub
provedení akce – Optimalizace vodního režimu MVN na p.p.č. 2508 –
Kladruby
Poskytnutí příspěvku ve výši 3000,- Kč p. J. Kouřilovi, Tuněchody pro
závodní tým Aljašských husky
Žádost p. Fr. Oláha a pí A. Černé, Kladruby o proplacení částky 1.578,- Kč
za výměnu WC
Žádost p. Fr. Oláha a pí A. Černé o snížení odečtu studené vody v bytě č. 1
v č.p. 36 v Kladrubech z důvodu havárie v červnu 2016 (praskla hadice u
umyvadla)
Cenovou nabídku Jana Kuvíka, Třešňová 1290, Stříbro na provedení
činnosti TDS při realizaci staveb – Rekonstrukce schodiště a napojení
chodníku v ul. Husova a Komunikace u garáží Kladruby – větev C za cenu
22.385,- Kč vč. DPH
Poskytnutí příspěvku Českému zahrádkářskému svazu na konání
Regionální česko-bavorské zahrádkářské výstavy, která se bude konat 22. –
25. 9. 2017 v tachovské jízdárně, a to ve výši 5.000,- Kč
Cenovou nabídku firmy Zikostav, s.r.o. Kladruby na opravu vzduchotechniky
v DPS Kladruby za cenu 77.085,- Kč
Cenovou nabídku firmy Zikostav, s.r.o. Kladruby na výměnu kotle v čp. 85
v Kladrubech – Antik za cenu 44.825,- Kč
Cenovou nabídku firmy Michael Janda, Mánesova 497, Stříbro na dodání
garážových vrat k hasičské zbrojnici v Kladrubech za cenu 68.865,- Kč
Cenovou nabídku firmy Míka, Plzeň na pořízení kamerového systému
na fotbalové hřiště a seniorpark v Kladrubech za cenu 96.127,- Kč
Přidělení bytu č. 1 v čp. 405 v Revoluční ulici v Kladrubech pí Pelikánové,
Kladruby
Smlouvu o připojení k distribuční soustavě RWE mezi společností GasNet,
s.r.o., Klišská 940/96, Ústí nad Labem a městem Kladruby na odběrné
místo nám. Republiky 36, Kladruby
Žádost p. P. Jozy, Kladruby o pokácení 1 ks suché břízy na p.p.č. 1999/1
v k.ú. Kladruby u Stříbra a následný odkup za cenu stanovenou dle
platného sazebníku
Nákup modulů pro inventarizaci pozemků včetně implementace dat
od společnosti GeoData, Svatopluka Čecha 1001, Sokolov dle cenové
nabídky ze dne 7. 3. 2017 za cenu 17.908,- Kč vč. DPH
Žádost sl. Lechnýřové, Kladruby o povolení užívání veřejného prostranství
na p.p.č. 2008/3 a část p.p.č. 2011/16 v k.ú. Kladruby u Stříbra,
za účelem umístění stanu 6 x 12 m od 14. 7. 2017 – 16. 7. 2017 a povolení
výjimky prodloužení nočního klidu dne 15. 7. 2017 do 24.00 hodin
Převod pozemkové nájemní smlouvy č. 52 na část p.p.č. 137/1 (21 m2)
v k.ú. Kladruby u Stříbra z p. V. Železného, Kladruby, na p. R. Železného,
Kladruby (pozemek pod plechovou garáží v Zadní ulici)
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Cenovou nabídku Jaroslava Zabloudila, Na Vinici 1109, Stříbro na akci
Rekonstrukce bytu v hostinci Brod ve výši 361.110,- Kč bez DPH
Výjimku z počtu dětí v MŠ Kladruby pro školní rok 2017/ 2018 – 75 dětí
Cenovou nabídku na oplocení hřiště v Revoluční ulici v Kladrubech
od firmy Martin Maule, Topplot, U Dráhy 191, Chotěšov ve výši 126.825,Kč vč. DPH
Poskytnutí finančního příspěvku Mysliveckému spolku Výrov na pořádání
Dětského dne v Brodu dne 27. 5. 2017 ve výši 3.000,- Kč
Prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 1 v Husově ulici v Kladrubech
do 31. 12. 2017, nájemník – R. Liška
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 1000,- Kč na ceny na Výrovský
triatlon a zakoupení pohárů
Uzavření smlouvy mezi městem Kladruby a firmou Starnet, s.r.o., Žižkova
226/3, České Budějovice na umístění sítě elektronických komunikací
na adrese Kladruby, Revoluční čp. 403-406
Obnovu zeleně v Kladrubech od zahradníka Kříže, Stříbro do ceny 20.000,Kč vč. DPH (výměna jarních květin za letničky)

Rada města nemá námitek:
•
K předložené PD na stavební akci DČOV BC 4 Pozorka u Kladrub na p.p.č.
73/1, 149/1,
149/2, 149/3 vypracované spol. Vavřička projekce,
vodohospodářské stavby, Částkova 74, Plzeň, investor Josef Mašek, Plzeň
•
K předložené PD na stavební akci Vrtná studna Pozorka u Kladrub
na p.p.č. 149/2b vypracované spol. Vavřička projekce, vodohospodářské
stavby, Částkova 74, Plzeň, investor Josef Mašek, Plzeň
•
K předložené PD na stavbu „Nástavba patra rodinného domu“ na st. 622
v k.ú. Kladruby u Stříbra, investor manž. Kociánovi, Kladruby
•
Ke stavbě garážového stání na p.p.č.1960/7 dle předloženého grafického
návrhu, investor man. Kuvíkovi, Kladruby
•
K předložené vytyčovací situaci vypracované p. Františkem Petrášem,
Nýřany na stavební akci „Dešťová kanalizační přípojka Vrbice u Stříbra
č.p. 1“, stavebník manž. Rypovi, Vrbice u Stříbra
•
K předložené PD na akci „Doplňkové stavby RD Západní č.p. 413,
Kladruby“ a současně souhlasí s výjimkou dle § 25 odst. 5 vyhl.
č. 501/2006 Sb., kdy je minimální vzdálenost objektu podmiňující bydlení
od společné hranice pozemků 2 m na 0,5 m pro potřeby výstavby SO1
a SO2, žadatel – manž. Pospíchalovi, Kladruby
Rada města neschválila:
•
Žádost p. Pavlíkové, Kladruby
v č.p. 355 v Kladrubech

o povolení
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Rada města doporučila:
•
ZM schválit odprodej p.p.č. 580/120 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové
v lokalitě
Kladruby – západ
na
stavbu
RD
výměře
1334
m2
sl. K. Jamriškové, Kladruby a M. Benešovi, Stříbro
•
ZM schválit odprodej části pozemků p.p.č. 453/12 o výměře 90 m2 a části
p.p.č. 2582 v k.ú. Kladruby u Stříbra, na kterých je umístěna vodoměrná
stanice ve vlastnictví ČHMÚ Plzeň na základě znaleckého posudku
a náklady spojené s prodejem (GP, 1000,- Kč správní poplatek)
•
ZM schválit Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
a smlouvy o právu provést stavbu „Kladruby, TC, č.p. 99 – kNN“ č. IZ-120000212/1/VB mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín a městem Kladruby dle předloženého návrhu smlouvy a
polohového výkresu za úplatu 1300,- Kč
•
ZM schválit závěrečný účet města Kladruby za rok 2016
•
ZM schválit účetní závěrku města Kladruby za rok 2016
•
ZM schválit střednědobý výhled rozpočtu města Kladruby na rok 2017 –
2021
•
ZM schválit plnění rozpočtu města Kladruby k 31. 3. 2017
•
ZM schválit odprodej části pozemku p.p.č. 1496 v k.ú. Tuněchody za cenu
43,- Kč/ m2 včetně nákladů spojených s prodejem (GP, 1000,- Kč správní
poplatek) na základě vypracovaného GP, žadatel – J. Říha, Tuněchody
•
ZM schválit Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu, Kladruby, TC, Tuněchody 1187/1, kNN č. IV-120010794 společností ČEZ Distribuce, a.s. zastoupená společností: JH
projekt, s.r.o. za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč
Rada města nedoporučila:
•
ZM schválit prodej p.p.č. 7 v k.ú. Kladruby u Stříbra

Zasedání zastupitelstva města dne 7. 6. 2017
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí:
•
Zápis č. 3 a 4/2017 ze zasedání finančního výboru města
•
Zápis č. 7/2017 ze zasedání kontrolního výboru města
Zastupitelstvo města projednalo a schválilo:
•
Informaci o provedení zápisu ze zasedání ZM ze dne 14. 12. 2016
•
Informaci o činnosti rady města za uplynulé období a kontrolu usnesení
•
Účetní závěrku města Kladruby za rok 2016; kdy ZM posoudilo: a) úplnost
podkladů účetní závěrky; b) soulad podkladů účetní závěrky; c) kontrolní
zjištění. Zjistilo, že předložená účetní závěrka poskytuje v rozsahu
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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
Bez výhrad závěrečný účet města Kladruby za rok 2016 v předloženém
znění vč. zprávy auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města
za rok 2016
Rozpočtové opatření města Kladruby č. 1/2017
Střednědobý výhled rozpočtu města Kladruby na rok 2017 – 2021
Obecně závaznou vyhlášku města Kladruby č. 2/2017 o nočním klidu
Odprodej části p.p.č. 2008/10 v k.ú. Láz u Kladrub dle předloženého
nákresu v mapě p. D. Blažkovi, Láz za cenu 150,- Kč/m2 a náklady spojené
s prodejem (GP, 1000,- Kč správní poplatek)
Odprodej p.p.č. 580/120 v k.ú. Kladruby u Stříbra o celkové výměře
1334 m2 v lokalitě Kladruby – západ na stavbu RD sl. K. Jamriškové,
Kladruby a M. Benešovi, Stříbro dle schválených podmínek
Odprodej části pozemků p.p.č. 453/12 o výměře 90 m2 a části p.p.č. 2582
v k.ú. Kladruby u Stříbra, na kterých je umístěna vodoměrná stanice
ve vlastnictví ČHMÚ Plzeň na základě znaleckého posudku a náklady
spojené s prodejem (GP, 1000,- Kč správní poplatek)
Pronájem části pozemku p.p.č. 580/144 a 2493/1 v k.ú. Kladruby p. J.
Pospíchalové, Kladruby o celkové výměře cca 274 m2 za cenu 0,50 Kč/m2
za účelem údržby pozemku
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti (vodovodní přípojka)
na p.p.č. 405/6 v k.ú. Vrbice u Stříbra na akci Rodinný dům Alfa –
Novostavba na p.p.č. 364/10 v k.ú. Vrbice u Stříbra mezi pí L. Nedbalovou
a městem Kladruby dle předloženého návrhu a polohového zakreslení
za úplatu 2.000,- Kč, investor L. Nedbalová, Vrbice
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu
provést stavbu „Kladruby, TC, č.p. 99 – kNN“ č. IZ-12-0000212/1/VB mezi
společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín a městem Kladruby
dle předloženého návrhu smlouvy a polohového výkresu za úplatu 1.300,Kč
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu, Kladruby, TC, Tuněchody 1187/1, kNN č. IV-12-0010794
společností ČEZ Distribuce a.s. zastoupená společností: JH projekt, s.r.o.
za jednorázovou náhradu ve výši 1.000,- Kč
Návrh změn v rámci komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Brod u Stříbra dle
předložené mapy
Odprodej pozemku na stavbu RD v lokalitě Kladruby – západ, p.p.č
580/124 a 580/125 o celkové výměře 865 m2 v k.ú. Kladruby u Stříbra
B. a M. Janečkovým, Heřmanova Huť dle pravidel schválených v ZM
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Zastupitelstvo města neschválilo:
•
Odprodej p.p.č. 7 v k.ú. Kladruby u Stříbra p. Milanovi Fránovi, Kladruby
•
Odprodej pozemku č. 137/1 v k.ú. Kladruby manž. Demeterovým
a A. Demeterovi, Kladruby za účelem výstavby nového vjezdu, a to z důvodu
stavby nové komunikace
Irena Lőriková

Jednání starostky města
28.4. 2017
28.4. 2017

–
–

seminář k opatrovnictví osob – KÚ PK
rozhovor se zástupcem Českého rozhlasu ohledně otevření
seniorparku v Kladrubech

2.5. 2017

–

2.5. 2017
3.5. 2017

–
–

schůzka se zástupcem firmy Promonasta a stavebním dozorem
(schodiště Husova ul., komunikace u garáží)
místní šetření ke stížnosti v obci Láz
jednání se zástupci Komerční banky ohledně sponzorství
Kladrubského léta
zasedání památkové komise ve Stříbře
zasedání právní komise KÚ PK v Plzni
slavnostní otevření seniorparku v Kladrubech
jednání na KÚ PK – podpis smlouvy
zasedání rady města
jednání s úřadem RRS Jihozápad
setkání obcí Kladruby
jednání s ředitelem České pojišťovny
zasedání rady města
zasedání rady SOČ (skládka)
jednání se zástupcem MV ČR, oddělení dozoru v Plzni (obecně
závazné vyhlášky)
jednání na KÚ PK ohledně zahraničních pracovníků
průmyslových zón
zasedání Stříbrského regionu

3.5.
3.5.
5.5.
9.5.
10.5.
11.5.
18.5.
24.5.
24.5.
25.5.
26.5.

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

26.5. 2017

–

29.5. 2017

–

1.6.
6.6.
7.6.
7.6.
8.6.
9.6.
12.6.
14.6.
15.6.

–
–
–
–
–
–
–
–
–

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

jednání v Mariánské Týnici – letní kulturní akce – barokní festival
seminář v Senátu – Vylidňování venkova
zasedání rady města
zasedání zastupitelstva města
účast při kolaudaci stavby – ustájení krav – Žďár
účast na zahájení barokního festivalu v Mariánské Týnici
zasedání MAS – akční plán vzdělávání
účast na konferenci o odpadech v Hradci Králové
účast na konferenci o odpadech v Hradci Králové
Irena Lőriková
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Základní škola informuje:
Střípky ze ZŠ…

11

•

28. 4. okresní dopravní soutěže BESIP se zúčastnila družstva mladších
a starších žáků. Mladší jeli spíš na zkušenou, ale i tak obsadili pěkné
5. místo z jedenácti družstev. Starší žáci potvrdili své kvality a skončili
na třetím místě. Gratulujeme ☺

•

10. 5. se v Tachově konal okresní turnaj Mc Donlad´s Cup v malé kopané,
na který postoupilo družstvo mladších žáků a vybojovalo páté místo…

•

16. 5. reprezentovalo naši školu několik žáků v matematické soutěži
Pythagoriáda a dalo by se říci, že úspěšně /2. – 4. místo I. Igerská,
6. tř. a A. Spievak, 7. tř., 2. – 5. místo L. Rytíř, 8.tř./

•

17. 5. přijeli do naší školy žáci a učitelé z partnerských škol v Altenstadtu.
Společně s našimi žáky plnili různé úkoly na trase v blízkém okolí školy.
Počasí se náramně vyvedlo a všichni jsme si slunečné dopoledne užili…

•

16. – 18. 6. probíhalo testování žáků 9. třídy v českém jazyce, angličtině
a dějepisu. Naše škola byla vybrána jako jedna z mnoha dalších Českou
školní inspekcí…

•

19. 5. se uskutečnil „odložený“ projektový Den Země. Stejně jako
v minulých letech jsme pomohli přírodě sběrem odpadků v okolí Kladrub,
zasázeli další stromky směrem k Lázu a svezli elektroodpad.

•

20. 5. Májový Open Cup v lezení na obtížnost se konal ve Stříbře /viz.
článek/

•

23. 5. si zasoutěžili žáci z prvního stupně v atletických disciplínách alespoň
v rámci školy. Okresní soutěže jsme se letos nemohli zúčastnit, protože
termín kolidoval s posledními lekcemi plaveckého výcviku. Škoda, snad
příští rok…

•

24. 5. žáci 4., 6. a 7. třídy navštívili promítání a besedu o Vietnamu v kině
Slavia ve Stříbře…

•

26. 5. vyrazili šesťáci na exkurzi do vzorového včelína ve Stříbře…

•

31. 5. žáci z 1. a 2. třídy byli pozváni oddílem kopané Baník Stříbro
na zábavné sportovní dopoledne… Téhož dne se ve škole konalo
fotografování tříd…

•

2. 6. Mezinárodní den dětí oslavily školou povinné děti na fotbalovém hřišti
v Kladrubech. Jejich učitelé pro ně připravili různé soutěže, při kterých si
všichni užili spoustu legrace☺
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•

6. 6. jako první odstartovali vlnu školních výletů žáci z 1., 2. a 5. třídy…

•

8. 6. byli osmáci na návštěvě v Senátu a také na výstavě Human Body
v Praze…

•

10. 6. třetím závodem Rock Point Překližka Cupu bývá tradičně Kladrubský
expres – závod v lezení na rychlost /více v článku/

•

12. 6. si tentokrát užili školního výletu šesťáci a sedmáci, kteří navštívili
areál letiště a ZOO v Praze…

•

14. 6. v Městské knihovně ve Stříbře byli pasováni na čtenáře naši
prvňáčkové ☺

•

15. 6. odměnili manželé Šimkovi všechny „sběrače“ víček z PET lahví.
Děkujeme!

•

16. 6. – tento páteční termín si rezervovali třeťáci a čtvrťáci pro konání
svého školního výletu…

•

22. 6. navštívili žáci 7. a 8. třídy Velké divadlo v Plzni

•

23. 6. se konečně dočkali školního výletu i osmáci a deváťáci…

Z důvodu vysokého počtu žáků v nižších ročnících bude ve školním roce
2017/18 zřízeno druhé oddělení školní družiny.
Vedoucí školní jídelny oznamuje, že v příštím školním roce bude navýšeno
stravné v ŠJ /děti na 24,- a 26,-Kč, cizí strávníci na 65,-Kč/. Odhlašování
obědů bude možné nejpozději 24 hodin dopředu. V první den nemoci dítěte lze
oběd vyzvednout.
Pavel Nový

MDD
Jako každý rok pořádala naše základní škola den dětí. V pátek 2. 6. se žáci
a učitelé z celé školy přesunuli na fotbalové hřiště. Tento rok se pojal dětský
den jako zimní olympiáda, protože zimní olympiádu v zimě pořádá každý, ale
v létě ji ještě nikdo nepořádal. Byli jsme rozděleni do 16. skupin. Každá skupina
zastupovala jeden stát. Vedoucí těchto skupin byli žáci z 9. třídy, kteří měli
za úkol starat se o ty nejmenší. Po zahájení dětského dne se skupiny vydali
na některé z 10 stanovišť. Jedno z nejoblíbenějších stanovišť bylo u p. učitele
Cvrka, kde se musela bez bot přeběhnout plachta s vodou, všichni byli mokří,
ale to bylo dobře, protože byl velmi teplý den. Když všechna družstva splnila
všechny úkoly na stanovištích, měli jsme volno, dokud se nespočítaly body. Poté
bylo vyhodnocení. Každý si odnesl nějakou sladkost. Byl to krásně prožitý den.
Tereza Tauschová, IX.
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Promítání Vietnam
Ve středu 24. května se 4., 6. a 7. třída zúčastnila promítání ve Stříbře,
v rámci projektu Svět kolem nás. Promítání bylo o Vietnamu. Promítáním nás
prováděli dva muži, kteří cestují po celém světě a natáčí tyto filmy. Celé promítání
bylo zajímavé, pánové mluvili o vietnamské kultuře, jídle, živobytí a podobných
věcech. Bylo to zajímavé a poučné. Na konci byl čas i na různé dotazy.
David Havránek, VII.
Den Země
Na den Země, který je 22. 4., se vždy chodí uklízet do okolí Kladrub,
popřípadě vyrábět něco z použitých nebo nepotřebných věcí. Z důvodu špatného
počasí jsme letos „uklízecí den“ přesunuli na pátek 19. 5. Většina žáků
1. stupně uklízela v Kladrubech a okolí, 4. třída sázela stromky, 6. třída byla
na exkurzi v čističce. Kluci z 9. třídy sbírali po městě nefunkční elektroniku…
My dívky z 9. třídy jsme první 2 hodiny vyráběly různé dekorace z recyklovaných
materiálů, například náramky z novin, které se později prodávaly na historickém
jarmarku. Zbylé tři hodiny jsme prošly částí Kladrub, tam kde chodí hodně lidí,
a sbíraly odpadky. Všichni se kolem 12:00 hodiny vrátili a odešli domů.
Kristýna Fichtlová, IX.
Návštěva z Německa v ZŠ Kladruby
Ve středu 17. 5. přijela do základní školy v Kladrubech skupinka žáků
z Německa. Konala se akce, které se účastnili žáci 7., 4. a 3. třídy z obou škol.
Nejprve jsme se seřadili do deseti smíšených družstev. A pak plnili úkoly
na různých stanovištích. První úkol bylo poznávání zvířecích stop, druhý byla
lukostřelba, třetí poznávání stromů, bylin, pak třeba také strefit se
do plechovek míčkem, poznávání věcí na obrázku, Yettiho nohy atd. Některé
týmy nestihly všechny úkoly, ale i tak si to všichni moc užili.
Adéla Jašová, VII.
Cvičný úl
S naší třídou jsme se byli podívat ve cvičném úlu ve Stříbře, byli jsme tam
s p. uč. Cvrkem, měli jsme dobrého průvodce, který nám všechno ukázal. Viděli
jsme, co jsou to plásty, kolik včel se vejde do jednoho včelína, měli tam přes
12 000 včel. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, z jednoho úlu můžete
vytočit až 100 kg medu, ale průměrně je to 70 kg. Pak jsme si dali svačinu a šli
zpátky do školy, cestou jsme hráli „na schovku“. A ještě jsme měli přestávku
u Černé boudy, tam jsme všichni skočili do vody a osvěžili se.
Jan Voják, VI.
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Mateřská škola informuje:
Ekoprogram včely
Paní Petru Čechurovou známe a vždy se těšíme na její ekoprogramy. Ten
poslední byl laděný do jara a měl název Včelí království. Mezi všechny děti
přiletěla včelí královna. Tu jsme si důkladně prohlédli a zjistili, kolik má nohou,
jaké má oči… Poslechli jsme, jak úl bzučí a nebáli se nakouknout ani dovnitř.
V každé třídě se jeden stal včelařem a ten ostatním kamarádům ukazoval plásty
z úlu. V průběhu programu se všechny děti staly včelkami a vyletěly z úlu
shánět pyl. Každá včelka se musela mnohokrát otočit, aby přinesla připravený
pyl do úlu. Když byly včelky hodně ulétané, sedly si ke královně a nakrmily ji.
Děti zjistily, kolik mají včeličky práce. Když je budou jen pozorovat, určitě jim
neublíží. Děti byly překvapené, co všechno včelky dokážou a jaký užitek pro nás
mají, i když jsou tak malé.
Marcela Jandíková, Eva Pomyjová
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Byli jsme u Peschiků na kuřátkách a králíčcích. Navštívili jsme i kravín
a prohlédli si malá telátka. Také jsme se vypravili na prohlídku kláštera i Ponyfarmy.
Všude se nám moc líbilo a chceme poděkovat všem, kteří nám umožnili získat
plno krásných zážitků (S. Eberl, P. Kovaříková, S. Strachotová, E. Kraus).
Nejvíc se ale těšíme, když jedeme na výlet. Jako třeba teď jsme byli celá
třída ve Stříbře. To byl zážitek. Jeli jsme společně autobusem a koukali
na ostatní auta pěkně z výšky. Měli jsme všichni stejná trička, takže každý, kdo
nás potkal, věděl, z jaké jsme třídy. Cestou do centra města jsme si prohlédli
výlohy a pochopitelně nejdéle jsme byli u té hračkářské. Dokonce nám paní
prodavačka věnovala katalogy hraček, abychom si mohli doma prohlížet.
Zastavili jsme se v lékárně u Míšovy maminky – ta nás za naši návštěvu
odměnila dobrým lízátkem se samolepkou a dostali jsme s sebou do školky
omalovánky pro všechny kluky a holky – moc jí za vše děkujeme.
V Minoritských zahradách jsme se nasvačili, prošli jsme si je a hodně se nám
tam líbilo. Potom už jsme pospíchali na návštěvu domu dětí a mládeže, kde už
na nás čekala paní Bláža. Vyrobili jsme si placky na tričko a užili si nádhernou
hernu pro nejmenší – tedy pro nás. No, a moc času už nezbývalo. Rozloučili jsme
se a cestou na zpáteční autobus jsme stihli výbornou zmrzlinu. Moc děkujeme
Bláže Šálové za pěkné hraní a našim paním kuchařkám za dobrou svačinku.
Marcela Jandíková, Eva Pomyjová

Foto: Ekoprogram Včelí království

Výlety Berušek a Broučků
Nejlepší na tomto období je, že je teplo a my děti můžeme chodit ven jen
v mikině, nejlíp v tričku a kraťasech. To je oblékání rychlé a snadné. Pokud
nám tedy maminky nedají boty na kličku. To my nejmenší opravdu ještě
nedokážeme. Když se všechno povede, každý z nás ví, co má dělat, tak jsme
v přírodě za chvilku. Ať už je to na zahradě školky, nebo na procházce někde
v přírodě. Zahradu milujeme. Co všechno nám nabízí: houpačky, skluzavku,
lanovku, trampolínu, písek, jízdu na kole, různé schovky. Prostě vždycky je co
vymyslet a je skvělé hrát si. Když jdeme na procházku, nesmíme zapomenout
dávat pozor na sebe, ale i kamaráda a hlavně dávat pozor na silnici. V okolí
objevujeme jiné věci – třeba, jak se změnily stromy od zimy, které kytky a keře
kvetou… Zkoušíme, jak nám jdou závody v běhu, skoku. Chodíme společně na návštěvy.
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Foto: Broučci na výletech
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Divadlo pana Pohody
Divadlo Alfa
Den dětí děti oslavily výletem do Plzně do divadla Alfa na pohádku „Kolíbá
se velryba“.
Všechno začíná tím, že si dva klauni vyrobí papírovou čepici, která by
vlastně docela dobře mohla být i lodí, ale ouha – i pirátskou lodí, na níž plují
„piráti“ Žvanda a Planda. Ti nakonec skončí ve velrybím břiše, ale naštěstí „jde
kolem velryby“ i hvězdička spadlá z nebe, jež – jak známo – umí plnit přání…
A právě z jejího, zcela nenápadného podnětu se dva „oškliví“ piráti „jaksi
mimochodem“ napraví a „jaksi mimoděk“ v nehostinných velrybích útrobách
zbudují vlastními silami útulný pokojíček.
Děti si svůj velký den skvěle užily a naučily se písničku, kterou dodnes
v MŠ zpíváme.

Jednoho dne navštívila mateřskou školu čarodějnice Elvíra, která
potřebovala uvařit kouzelný lektvar.
Pan Pohoda se slečnou Soničkou připravili dětem příjemnou zábavu.
Čarodějnice Elvíra vařila lektvar, který by jí pomohl v bezpečném řízení koštěte,
na kterém létala. Lety moc nezvládala a každé přistání končilo srážkou
s komínem. Čarodějnice za pomoci dětí uvařila lektvar z čarodějnického koření,
netopýra, hada, pavouka a z dalších „dobrot“. Dílo se zdařilo a čarodějnice
mohla odletět do jiné pohádky.
Divadelní představení bylo plné písniček, humoru a dobré zábavy. Děti si to
opravdu užily a jen málokdo uronil slzičku při příletu čarodějnice.
Petra Kertysová, Šárka Ježová

Marcela Jandíková, Eva Pomyjová

Voda, voděnka
V dubnu nás navštívila paní Čechurová se svým ekoprogramem „Voda,
voděnka“.
Koťata, Sluníčka a Broučci s Beruškami se dozvěděli, odkud se bere voda,
kam putuje a jakou může mít podobu. Společně jsme si zahráli na déšť, který
postupoval od mírného, až po pořádnou bouři. Také jsme navštívili rybník,
nachytali ryby v řece – naučili jsme se je i pojmenovat a poměřit jejich velikost.
Dokonce jsme si vyzkoušeli, jaké to je být kapičkou v moři, a seznámili se
s živočichy, kteří obývají moře.
Výchovný program byl pro všechny poučný, ale také velice zábavný. Paní
Petře Čechurové moc děkujeme a těšíme se na příště.
Petra Kertysová, Šárka Ježová

Foto: Divadelní představení s čarodějnicí Elvírou

Návštěva Pony farm
Koťata se těšila na návštěvu Pony farmy. Poctivě nosila nasušený chléb,
rohlíky, jablka i mrkev. Toto byla vstupenka na návštěvu farmy.
Při příchodu na Pony farmu nás přivítal p. Kraus. Seznámil nás s plemeny
koní, která chovají. Dozvěděli jsme se, který kůň je nejstarší, co mají koně
k snídani, obědu i večeři. Také jsme zjistili, že na farmě jsou ustájeny i koně
jiných majitelů, kteří se o ně zde starají. Prošli jsme si i místnost se sedly,
uzdami a navštívili stáj. Pan Kraus nám sdělil, že koně mají úspěch
i v soutěžících a různá ocenění. Prohlédli jsme si voliéru s andulkami, holuby,
a také malé králíčky. Došli jsme i ke zvědavým kozám, které se nám předvedly
ve své kráse.
Na závěr nás čekala projížďka na poníkovi, který měl s dětmi opravdu
trpělivost. Všichni si návštěvu na Pony farmy užili a tímto p. Krausovi děkujeme
za milé přivítání a čas, který s námi strávil.
Petra Kertysová, Šárka Ježová

Foto: Ekoprogram Voda, voděnka
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Návštěva kladrubského kláštera
Jedno ráno se Koťata vydala na prohlídku kláštera. Cesta nám rychle
utíkala, protože už jsme se nemohli dočkat, co nás čeká.
Při vstupu na nádvoří nás přivítala sl. Strachotová, která nás klášterem
provázela. Za zdmi kláštera se paní učitelka změnila v mnicha Petronela, který
se musel převléci do mnišského obleku. Děti se něco dozvěděly o tom, co bylo
náplní práce mnichů, čím se živili, o co se starali a jak se jim vlastně žilo.
Děti dostaly i malý kvíz, který ověřil to, jak dávaly pozor a zda si něco
z povídání průvodkyně zapamatovaly. Zvládly tento úkol na jedničku a byly
pochváleny.
Prohlédli jsme si jídelnu mnichů, v kostele jsme hledali madonku a sochu
sv. Benedikta.
Návštěva kláštera se dětem líbila, dozvěděly se něco zajímavého
a poučného. Děkujeme za příjemně strávený čas.

Foto: Návštěva Pony farmy

Koťata v Techmanii

Petra Kertysová, Šárka Ježová
Ve druhé polovině května se Koťata – předškoláci vydala do Techmanie
v Plzni. Všichni byli natěšení a plní očekávání, co je na výletě čeká.
Ráno jsme ve Stříbře nasedli do vlaku směr Plzeň. Někteří hned po usednutí
do vagónu vyndali svačiny a pustili se do hodování. Na výletě totiž chutná úplně
jinak. Cestu vlakem jsme zvládli a vydali se vstříc dobrodružství v Techmanii.
Některé z dětí, už tuto expozici navštívily, pro některé to byla novinka.
Po vstupu do pavilónu jsme si odložili batůžky a vydali se na průzkum. Děti se
pustily do objevování a stejně jako my dospělí byly ze všeho nadšení
a prozkoumávaly nová a nová stanoviště. Seznámili jsme se např. s vesmírem,
koloběhem vody v přírodě, zmrazeným stínem, dozvěděli jsme se něco
i o zpracování masa, zdravých a nezdravých potravinách atd. Po takové námaze
nám vyhládlo, a proto jsme se nasvačili v jídelním koutku. Když jsme se
posilnili, pokračovali jsme ještě ve zkoumání.
Cesta vlakem zpět do Stříbra proběhla také v klidu. Ve Stříbře jsme měli ještě
chvilku čas, a proto jsme si s chutí dopřáli zmrzlinu. Návštěva Techmanie se
stala velkým zážitkem nejen pro děti, ale i pro dospělé a rádi bychom si to zopakovali.
Petra Kertysová, Šárka Ježová

Foto: Koťata v kladrubském klášteře

Sluníčka na výletě v planetáriu v Plzni
Každým rokem jezdíme s předškolními dětmi na tematicky zaměřený výlet.
Letos jsme si vybrali plzeňské planetárium v Techmanii. Sluníčka se před
výletem seznámila v programu „O naší Zemi“ se sluneční soustavou a vývojem
kosmonautiky. Prohlíželi jsme encyklopedie, hráli si na kosmonauty,
porovnávali velikosti planet a sestavovali rakety.
V planetáriu jsme měli možnost všechny naše vědomosti ještě rozšířit.
U interaktivních stanovišť jsme doplňovali hvězdnou oblohu, pozorovali tornádo
nebo činnou sopku, zahráli si na meteority nebo pozorovali obíhající Zemi
kolem slunce a mnoho jiných zajímavých činností. Všichni se těšili
na promítání hvězdné oblohy a určování některých souhvězdí. Dětem se nejvíce

Foto: Koťata v Techmanii
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líbil film Polaris, kde s medvědem a tučňákem zjišťovaly, proč je na severním
a jižním pólu stále zima a půl roku den a půl roku noc.
Kluci strávili nejvíce času u maket raketoplánů a vyzkoušeli si ovládat
na dálku měsíční vozítko. Holčičky bavilo startování vesmírné lodě a všechna
Sluníčka si vyzkoušela opravdový vesmírný skafandr.
V planetáriu jsme si sice hráli na cestování ve vesmíru, ale pro některé děti
bylo zajímavé a premiérové i cestování obyčejným vlakem! Vrátili jsme se plni
nových dojmů a zážitků a už se těšíme na další dobrodružné výlety.
Zuzana Křížová

Sportovní hry ve Stříbře
Naše mateřská škola se už tradičně zúčastnila sportovního klání
předškolních dětí ve Stříbře. Děti pilně trénovaly ve svých třídách Sluníček
a Koťat několik disciplín, aby společně vytvořily družstvo z nejlepších sportovců.
Výkony byly někdy hodně těsné, ale po porovnání výsledků všech starších dětí
jsme vybrali tyto sportovce: Adam Míkovec. Jan Křen, David Krejčí, Lukáš Dyk,
Ondřej Kasl, Sára Štíchová, Klára Šimová, Simona Kociánová, Klára Kadlecová
a Eliška Havránková.
Stříbrský stadion nabídl sportoviště a Dům dětí ve Stříbře zorganizoval
pěkné sportovní zázemí pro „poměřování“ sil všech zúčastněných mateřských
škol. Všichni závodili ve štafetovém běhu, hodu na cíl, pětiskoku, skákání
v pytlích a překážkovém běhu.
A jak to dopadlo? No přece vítězstvím našich nadějných sportovců.
Gratulujeme!!!
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Sluníčka na turistickém výletě
Dne 15. 6. si téměř všechna Sluníčka (úplně nejmladší zůstala v MŠ)
vyjela autobusem do Stříbra. Čekala nás totiž pěší túra ze Stříbra do Kladrub.
Ve Stříbře jsme vystoupili na zastávce u Plzeňky a pokračovali dál na vlakové
nádraží. Prohlédli jsme si nástupiště se semafory i vstupní halu s pokladnou.
Paní pokladní nám dokonce věnovala dětské jízdenky s obrázky vláčků (ač
jsme se nikam vézt nechtěli) a básničkou o nich. Poté naše kroky směřovaly
přes tunel pod nádražím lesní cestou k přivaděči na dálnici – Jirnou. Asi z nás
kolona 15 terčíkem zastavených automobilů měla „náramnou radost“, když
jsme pochodovali v reflexních vestách kousek cesty po krajnici. Ale po odbočení
na lesní pěšinu jsme si všichni oddechli a naše putování mohlo pokračovat.
Po chvilkové chůzi lesem narazily děti na dopis od skřítka Lesníčka. Ten jim
vysvětlil pravidla chování v lese a představil další své kamarády skřítky.
Upozornil i na to, že je bude celou dobu výletu pozorovat duch lesa. Dovolí
pozorovat zvířátka, ptáčky, hmyz, stromy a další.
Musím říci, že všeho si děti užily vrchovatě – za keřem v trávě viděly
dokonce i kolouška. Capaly statečně po lesních pěšinách i na louce (předem
jsme nohy ošetřili postřikem proti klíšťatům). Konečnou fází pak byla odměna
od ducha lesa – balíček se sladkostmi a samolepkami zvířátek. A že vydanou
energii je nutné doplnit, to nás děti přesvědčily hned u oběda a při vstávání
po odpočinku na lehátku – probouzení trvalo o něco déle než jindy.
Alena Medová

Zuzana Křížová

Foto: Sluníčka v plzeňské Techmanii

Foto: Předškoláci na sportovní soutěži

Foto: Sluníčka na výletě ve Stříbře
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Sluníčka sportovala

ZUŠ informuje:

Letošní jaro se u Sluníček hodně sportovalo. Jen počasí dovolilo, už jsme
na školní zahradě trénovali běh na krátké vzdálenosti, házeli jsme do dálky,
skákali v pytlích nebo do písku a zdolávali jsme překážky v běhu. Naše snažení
vyvrcholilo sportovním dnem, kdy se všichni zapojili a předvedli skvělé výkony.
Každý kluk i holčička si odnášeli z našich sportovek nejen dobrý pocit, že to
zvládli, ale i medaili a sladkou odměnu. Sportu a Sluníčkům zdar!!!
Zuzana Křížová

Žáci hudebního oddělení pobočky ZUŠ v Kladrubech zahráli druhou
květnovou neděli k Svátku matek všem maminkám, babičkám, tetám i ostatním
posluchačům, kteří přišli do sálu kladrubského muzea. Hudební dárek se
skládal hlavně z písniček ať už zahraných na flétny, kytaru, klavír, klávesy.
Jako hosty si pozvali děti z MŠ a I. st. ZŠ, které doprovodily muzikantskou část
přednesem básní pro maminky.
Žáci HO též vystoupili na vernisáži VO pob. ZUŠ Kladruby. Protože
zaměření výtvarných prací bylo tentokrát z historie (Cesta do pravěku),
připravili si malí muzikanti speciálně k této vernisáži píseň O pračlověku. Své
vystoupení doplnily i převleky v podobě malých pračlovíčků.
Závěrečný koncert ZUŠ se konal 20. 6. Zde všichni žáci ZUŠ předvedli, co se
za rok naučili. Zahráli na všechny nástroje, které se v ZUŠ učí (flétny, kytary,
klavír, elektronické klávesové nástroje, trubka) od těch nejmenších – přípravky
a 1. ročníku až po nejstarší. Letos absolvovala I. st. ZUŠ Vendula Křenová.

Zápis do Mateřské školy Kladruby
Zápis do MŠ Kladruby se v letošním roce poprvé podle školského zákona
konal v měsíci květnu. A protože pořád trvá poptávka rodičů na umístění
hlavně 2,5 – 3 letých dětí do mateřské školy i z jiných spádových oblastí, stejné
to bylo i u nás.
17. 5. 2017 se přišlo zapsat k docházce celkem 32 dětí, z toho 8 mimo
kladrubských. Vzhledem k tomu, že lze přijmout pouze 22 dětí za odcházející
předškolní, kladná rozhodnutí dostávají pouze kladrubští.
Ke vzdělávání 2017/ 2018 budou přijaty ještě i 2 dvouapůlleté děti
narozené v únoru 2015, jelikož ještě jeden rok má I. třída Sluníčka možnost
čerpat z dotace „chůva v MŠ“.
Alena Medová
Víte, že:
•

Cavalla
Soubor historické hudby Cavalla vystoupil na Historickém jarmarku
20. května. Jarmark se konal na nádvoří kladrubského kláštera. Mladí
muzikanti vystoupili v dobových kostýmech, zahráli veselé renesanční skladby,
které zaznívaly na podobných akcích před 300 lety.
Další akcí byl Májový koncert na nádvoří muzea ve Stříbře. Zde doprovodil
komorní pěvecký sbor Cantus.
Cavalla Canor

17. 5. fotografovala fotografka pí Trávníčková děti
na individuální i skupinovou fotografii a předškoláčci
ještě na pamětní fotoknihu

Soubor středověké hudby Cavalla Canor, který se skládá z dospělých hráčů
Cavally, a kde kromě instrumentální hudby zní také zpěv středověkých písní,
vystupuje na akcích historického rázu. V poslední době hraje např. na zámku
Kamenný Dvůr u Kynšperka, v historické krčmě. Slyšet jste ho mohli
i na Klášterním Slunovratu na nádvoří kláštera Kladruby 17. června. V červenci
chystá vystoupení na hradě Klenová, na zámku Toužim apod.

•

všechny třídy MŠ se účastnily na novém programu
kláštera Kladruby

•

všechny třídy navštívily PONY FARMU

•

19. 6. jsou večer pozvané pedagogické pracovnice na setkání pedagogů
ze Stříbrska a Konstantinolázeňska Dolních Polžic u Bezdružic

•

21. 6. se uskuteční v obřadní síni MěÚ od 15:30 rozloučení
s předškolními dětmi s následnou „buřtovkou“ na zahradě MŠ

•

29. 6. nás čeká výlet do Lvíčka Plzeň

MŠ

•

přijde mezi nás pí Čechurová s EKO programem O smutné lesní víle

•

28. 6. přijede s vesmírným promítáním mezi nás se svojí nafukovací kupolí
mobilní Planetárium

Corchen
Kapela celtic music z Kladrub se letos účastnila velkého celostátního
festivalu Beltine pod Troskami. Návštěvníkům festivalu se líbily svižné jigy
i tradicionály, zejména zaujalo vystoupení naší šikovné houslistky Anny Dives.
Kromě toho kapela hrála v květnu i na třídenní akci ve skanzenu
v Prášilech. V létě má v plánu hraní na Viking Horse Day v Milevě,
na Lughnasadu v Jílovém u Prahy, v Lčovicích na Celtic Day.
Stanislava Šmahelová

Alena Medová
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Hasičské okénko:
Regionální muzeum Kladrubska informuje:
Vážení spoluobčané,
V recepci RMK
•

je možné zakoupit předplatné (abonentku) na koncerty
Kladrubského léta 6 koncertů za 600 Kč

•

v muzeu je v prodeji nové dárkové zboží
kolektiv muzea

Vernisáž – Císařova zlatá stezka
Předposlední prázdninová výstava v muzeu se věnovala poslední dobou až
zprofanovanému námětu Karla IV. a jeho době. Inflačnímu tématu posledního
karlistického výročí se věnovalo nemálo seriozních knih, výstav, přednášek
a tak i výstava obrázku dětí na takzvané Via Carolina se zařadila k oblíbenému
tématu.
19 panelů věnovaných životu Karla IV. bylo vystaveno od chodby v muzeu,
schodiště až do velkého sálu.
Zároveň mohli návštěvníci vidět kresby dětí ze škol podél Norimberské
stezky z Čech a Bavorska.
Na vernisáži byli přítomni také hosté z Bavorska a pan starosta
z Altenstadtu. Muzeum se tak úspěšně zapojilo do mezinárodní příhraniční
spolupráce nejen v oblasti kultury.

rád bych vás informoval o naší činnosti
za období od posledního vydání Zpravodaje.
30. dubna jsme na palouku u paneláků
spolu
s Vaší
pomocí
postavili
jako
každoročně májku. Z našeho pohledu se
akce vydařila, tak doufám, že i z pohledu
všech zúčastněných. 13. května jsme společně s OSH Tachov organizovali
na hřišti jarní kolo soutěže mladých hasičů Plamen. Vše proběhlo bez větších
problémů, jen vytrvalý odpolední déšť vše docela komplikoval. 28. května jsme
pomáhali s přípravou dětského dne a měli na něm také svoje stanoviště. Jako
součást náboru mladých hasičů jsme udělali ukázku ve škole a také nás
navštívily děti ze školky. Několik zájemců se přihlásilo, tak to zatím vypadá, že
od září obnovíme dětský kroužek.
Na sportovním poli jsme zaznamenali také několik úspěchů. Náš dorostenec
Jan Keller skončil v celkovém umístění v okresním kole plamenu na 3. místě,
díky tomu postoupil do krajského kola v Klatovech, kde se umístil na 6. místě.
Bedřich Tausch a Pavel Kuneš se zúčastnili v Tachově soutěže v silovém sportu
TFA. Tausch skončil na 2. místě, Kuneš na 3. místě. Soutěžní družstvo vyjelo
na dvě soutěže do Boru a Brodu nad Tichou. Z obou jsme přivezli 3. místo.
Výjezdová jednotka zasahovala u třech událostí. Jednalo se o požár nádrže
na topný olej v Benešovicích, požár trávy v oplocence pod Milevem
a vyhledávání osoby.
Přeji vám příjemné prožití letních měsíců.
Martin Větrovec

Pavel Parlásek

Okénko rybářského kroužku:
Cestovatelský občasník – Vietnam

Rybářský kroužek informuje

Pan Ing. Jiří Krupička procestoval Vietnam a 16. 5. 2017 se s námi v rámci
Cestovatelského občasníku o své zážitky podělil. Seznámili jsme se s různými
kouty této země a jejich kulturou. Některá místa byla velice chudá a zaostalá.
Jinde měli krásné chrámy. Překvapily nás i zajímavosti, například, že
ve Vietnamu uctívají želvu, kterou po její smrti dají do svatyně a je možné toto
místo navštívit. Na fotografiích nechyběly ani rýžové plantáže.

13. 5. 2017 se rybářský kroužek Kladruby zúčastnil Okresního kola Zlatá
udice v Plané, ve složení David Havránek, Václav Pechmann, Filip Burian,
Marek Duspiva, Simona Krausová a Pavel Ryp. Po příjezdu do Plané se všichni
sešli v klubovně místní organizace a začaly se psát testy, poznávat ryby, rostliny
a živočichové. Poznávačka dopadla nad očekávání dobře, tak v dobré náladě se
šla házet rybolovná technika. To bylo trochu horší, starší mazáci, kteří tuto
soutěž závodí už několik let, zabrali a bodově podrželi nováčky, kteří byli trochu
nervózní a to stačilo na průběžné 1. místo po dvou disciplínách. Po obědě jsme
jeli chytat na rybník místní organizace, zde byly síly vyrovnané, ale během
závodu začalo bouřit a vydatně pršet, tak druhé kolo bylo zkráceno i přesto to
stačilo na celkové 1. místo a celé družstvo se nominovalo na Územní kolo

Kateřina Karasová
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pořádané MO Nýrsko. Tam jsme odjeli v pátek 2. 6. 2017. Územní kolo je
rozloženo do třech dnů, každý den jedna disciplína. Po dvou dnech jsme byli
na průběžném 2. místě za družstvem z Domažlic. V neděli se chytalo druhé
kolo, opět jsme zmokli, ale závod se dochytal, přestože Domažlice v chytání
skončili za námi, pro lepší umístění ve dvou předešlých disciplínách jsme
skončili na celkovém 2. místě právě za družstvem z Domažlic a na třetím místě
skončilo družstvo Plzně jihu. Přesto se do národního kola nominovali už po
čtvrté za sebou tři naši závodníci, David Havránek, Václav Pechmann a Simona
Krausová. Národní kolo letos pořádá Moravskoslezký kraj v Ostravě, tam
odjíždíme už 22. 6. 2017, protože to máme ze všech nejdál. S námi do Ostravy
odjíždí dva závodníci z Nepomuku a jeden ze Kdyně. Držte nám palce, a jak to
dopadne, Vás budeme informovat.
Bohumil Kraus

Mistryně z Kladrub
Ve dnech 9. – 11. 6. 2017 proběhlo
mistrovství České republiky juniorů
a žáků v rybolovné technice. Pořádání
tohoto mistrovství se zhostilo město
Pelhřimov. Pro město Kladruby bylo
výjimečné z důvodu, že se tohoto
mistrovství zúčastnili dva naši závodníci
z
rybářského
kroužku:
Simona
Krausová a David Havránek. Dáda jel
letos prvně na tak velkou a výjimečnou
soutěž a nervozita byla znát, ale bojoval.
Žákovská kategorie je nejpočetnější
a obsadil 21. místo z 37 závodníků, což
je pěkné umístění a základní krok do
dalších velkých závodů. Simča už letos
byla po třetí. Po loňském 2. místě, letos
po velkém boji se soupeřkami z jižních
a východních Čech a vytvoření osobního
maxima v disciplíně muška dálka, získala
1. místo a tím i titul Mistryně České
republiky v kategorii žákyň. Oběma
závodníkům děkujeme za reprezentaci
města a místní organizace Stříbro.
Přejeme hodně úspěchů a medailí
v dalších závodech, kterých se zúčastní.
Ještě jednou díky.
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Včelařské okénko:
Je to již déle než rok, co jsme
Vás informovali o účasti dětí
ze včelařského kroužku na soutěži
Zlatá včela. Tak jako loni, i letos se
sešly děti z Plzeňského a Karlovarského kraje ve Stříbře, aby poměřily
své znalosti v oblasti morfologie
a fyziologie
včely
medonosné,
botanice
medonosných
rostlin,
včelařských pomůcek a dovednosti
při ošetřování včelstev v průběhu
roku.
Ve velmi silné konkurenci více
než 40 dětí si vedli mladí včelaři
z Kladrub lépe než výborně. Děti
mohly konečně zúročit veškerou píli a nasazení, které prokazují během roku
na schůzkách kroužku. Jako velký profesionál se na fantastickém druhém
místě v kategorii mladších žáků umístil Filip Junek. Nicméně ani ostatní
nezůstali ve Filipově stínu a do první desítky se vešli ještě Kuba Kaslů
a Viktorka Mautvicová. Pouze o jeden bod unikla první desítka Matyášovi
Horákovi. Saša Andraščíková, Anežka Zdvihalová, Filip Hejplík a Katka Pírková
obsadili krásné 16.-19. místo.
V kategorii starších žáků nás reprezentovali dva naši členové. Míša
Havránek, který navštěvuje kroužek pouze velmi krátce a sám žádné včely
nemá, se dokázal probojovat mezi 15 nejlepších mladých včelařů v Plzeňském
a Karlovarském kraji.
Druhý soutěžící v kategorii starších žáků, Šimon Kovařík, využil všechny
své znalosti, dovednosti a zkušenosti doposud nabyté jak na schůzkách
kroužku, tak i účastí na předchozích kolech Zlaté včely a na krásném 6. místě
se stává druhým náhradníkem do národního kola soutěže Zlatá včela.
Velký dík za práci s dětmi náleží paní Miloslavě Junkové, která dokáže
propojit někdy nudnou teorii s mnohem veselejší praxí, ze které si děti často
odnášejí domů nejen nové znalosti a zážitky, ale i výrobky a dárky např.
pro maminky.
Věřím, že i pro děti jsou schůzky a práce ve včelíně velkou motivací a určitě
budou souhlasit se slovy Z. Gravenhorsta, že: „Včelaření podobá se čtení krásné
knihy, která se každou stránkou stává zajímavější a napínavější“.
Pavla Kovaříková

Bohumil Kraus
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HISTORIE
Milevská škola po roce 1945
V minulém čísle Zpravodaje byl popsán geologický vývoj krajiny kolem
Mileva a počátky těžby milevské žuly. Dnes prolistujeme milevskou školní
kroniku psanou česky od roku 1945. Začátek kroniky dobře vystihuje
hektičnost doby hned po osvobození. Citujme doslovně první zápis:
„V době, kdy celý národ prožíval svou velikou dějinnou událost, obyvatelé
zdejší vesnice se zmítali v neurčitém strašném snu. Jejich obavy jim potvrdila
hlídka Američanů, která vesnicí projela. Tak prožívalo Mülhöfen svoji velikou
událost a změnu na české Milevo.“
10. srpna začalo osídlování obce českými dosídlenci. Osm rodin zde založilo
malý český ostrůvek. 22. srpna otevřel českou školu nově ustanovený správce
školy Miloslav Pražma. Z budovy bývalé německé školy zmizel nápis Schule
a objevil se český červený nápis Škola, oznamující všem kolemjdoucím, že se
i zde již ukradená půda vrátila do českých rukou. 3. září bylo zahájeno
vyučování s 8 žáky.
Vánoční prázdniny trvaly z důvodů nedostatku uhlí na topení
od 15. prosince do 14. ledna. V lednu 1946 zakoupila Místní školní komise do
školy radiopřijímač. Byla také ustavena Místní školní rada ve složení: Miloslav
Pražma - předseda, Hynek Vachulka, Jaroslav Otec – členové, Karel Křišťan,
Václav Fousek – náhradníci. Roční rozpočet školy byl schválen na 19 040 Kč.
V pololetí byla nedostatečnou známkou klasifikována jen jedna žákyně. Děti
oslavily společně svátek matek za účasti všech maminek a také významná
výročí, jako narozeniny prezidentů Masaryka a Beneše, 1. máj, vzpomněly také
výročí vyhlazení Lidic. Na konci školního roku bylo ve škole v 8 ročnících
14 žáků (v 1., 3. a 6. po třech, ve 3., 4. a 5. po jednom, v 7. žádný, v 8. dva.
(Poznámka: Tehdy ještě nemusely všechny děti chodit do „měšťanky“, ale
některé dochodily školu do 14 let v obecné škole.)
Pro další školní rok 1946 – 47 byla ustavena nová školní rada ve složení:
Miloslav Pražma – předseda, Jan Voldřich č. 10 - jednatel, Václav Fousek č. 28
– pokladník, Karel Vachulka též č. 10(?), Josef Chmelík č. 18 – náhradníci.
Římskokatolickému náboženství vyučoval Karel Kroupa, kaplan ze Stříbra.
Na výzvu lesní správy Státních lesů se v dubnu roku 1947 zúčastnili žáci
3. a 4. oddělení (ti nejstarší) zalesňovací akce. 7 žáků odpracovalo od 22. dubna
do 9. května 455 hodin, vysázeli 10 000 stromků a byli odměňováni částkou
5,60 Kč na hodinu. Na konci školního roku navštěvovalo milevskou školu již 21
žáků.
Ve školním roce 1947 – 48 bylo zapsáno již 25 žáků. Správcem školy zůstal
i nadále Miloslav Pražma, dívčí ruční práce vyučovala Zdenka Pražmová,
náboženství páter Alois Křivánek, farář z Kladrub. Byl opraven byt učitele
a vyměněno při tom 7 oken a troje dveře, vše v hodnotě 18 000 Kč.
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5. prosince 1947 se ve škole konala mikulášská besídka, jejíž čistý výtěžek
činil 2 050 Kč. Protože škola neměla uklízečku a úklid i topení si zajišťovaly
samy děti s vyučujícím, roční odměna za tyto práce v částce 2 000 Kč byla
s uvedeným obnosem z besídky využita na nákup dvou míčů a hustilky
za necelých tisíc Kč, dále na odměny pro žáky (14 knih pro starší žáky, pastelky,
pera a další potřeby pro menší děti) a 150 Kč na Vánoční strom republiky.
V září krátce zastupovala nepřítomného Miloslava Pražmu Eva Vrzbová, ten
se však již 15. září vrátil zpět. K 1. září 1949 však již odešel z Mileva natrvalo.
Za něho nastoupil Stanislav Štrobl, který přišel z Benešovic. Ve školním roce
1950 – 51 i dalším zde učila Helena Budilová. V dalším školním roce 1952 – 53
působil v Milevě významný pedagog Emil Liška z Kladrub, pozdější ředitel
kladrubské školy, okresní školní inspektor a funkcionář okresní školní správy v
Tachově. Před příchodem do Mileva byl ředitelem národní školy v Černošíně,
kde u něho v roce 1951 začínal ve svých osmnácti letech svoji učitelskou dráhu
autor tohoto článku. V Milevě využíval Emil Liška již tehdy různé pokrokové
pedagogické metody, zavedl tzv. rozšířený rozvrh, kdy část žáků nastupovala
do vyučování třeba až od 10 hodin, ale zůstávala pak na vyučování o to déle.
Tím vycházelo učiteli více času na práci s menším počtem žáků a také
na individuální přístup k dětem, i když pro učitele to bylo více hodin odučených
pochopitelně zdarma. V roce 1953 přišla do Mileva z Telic ředitelka Marie
Roztočilová, která byla na krátkou dobu, kdy milevské děti postihla infekce
příušnic, přeložena na jinou školu. V dalším školním roce navštěvovalo školu
19 žáků pod vedením ředitelky školy Hany Krausové. Od roku 1956 do roku
1960 zde byla ředitelkou školy Ludmila Slámová ze Stříbra. Kronika
z padesátých let je velice stručná, jsou v ní uváděny převážně oslavy, které se
tehdy ve škole i v obci konaly za účasti dětí a jejich kulturních vystoupení.
Žáků v milevské malotřídce rychle ubývalo. Zatímco v roce 1957 jich bylo ještě
15 o rok později jen 11 a posléze už jen 8. Posledními osmi žáky v roce 1962
v Milevě byli:
1. ročník: Marie Hanzalíková, Růžena Kajerová, Hana Ratajová
2. ročník: Pavel Kajer, Marta Rožňová
3. ročník: Jana Hanzalíková, Milan Novotný, František Rožeň
Poslední dva roky před zrušením školy a jejím převzetím školou
v Kladrubech vyučovala v Milevě ředitelka Jarmila Janská. Byla známá i tím, že
byla šikovnou výtvarnicí a hezky malovala. Mimo jiné vyzdobila zadní stěnu
učebny velkým pruhem papíru, na němž byla krásná barevná kopie malby
Mikoláše Alše „Vítězství husitů nad křižáky v bitvě u Domažlic 1431“. K tomu se
váže vzpomínka autora tohoto článku, který se v roce 1962 jako zástupce
ředitele kladrubské školy zúčastnil přebírání majetku zrušené školy v Milevě.
Tuto kresbu odvezl tehdy ředitel kladrubské školy Václav Kosán do Kladrub.
Její autorka Janská, tehdy už provdaná za Františka Černocha, známého
redaktora Tachovské jiskry, později Československého sportu a fotbalového
experta, požadovala vrácení obrazu jako soukromého majetku. Ředitel Kosán to
však podmiňoval dopsáním školní kroniky za poslední školní rok. Vím jenom
tolik, že kronika sice dopsána nebyla, ale zda byla do Kladrub vrácena, již
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nevím. Dnes je uložena v Okresním archivu v Tachově. Obraz však byl po
několika urgencích majitelce vrácen.
Přiložené fotografie z kroniky jsou sice horší kvality, ale možná se najde
ještě několik přímých pamětníků nebo jejich potomků, kteří na nich někoho
poznají.
Jiří Čechura

Foto č. 1: Milevská škola v roce 1945

Foto č. 2: Na školní zahradě 1946

Foto č. 3: Žáci v roce 1946

Foto č. 4: Žáci v roce 1948
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Malování na asfalt
14. 6. 2017 v dopoledních hodinách
děti ze základní a mateřské školy
v Kladrubech zaplnily náměstí a začaly
tvořit. Tématem letošního malování byly
pohádkové
postavy,
které
vyzdobily
náměstí. Najít mezi kresbičkami jsme
mohli třeba perníkovou chaloupku, draka,
princezny a spoustu dalšího.

Historický jarmark
Historický jarmark, který proběhl 20. 5. 2017 na nádvoří kláštera Kladruby,
se i přes pochmurné počasí vydařil. Návštěvníci si mohli zakoupit květinky
od žáků ze základní školy Kladruby, kteří pošlou výtěžek z prodeje své na dálku
adoptované Muthině, která žije v Africe. Také si zde přišly na své dámy, které se
rády zdobí šperky, protože byl výběr z několika druhů technik na výrobu
šperků. Děti byly nadšené z tvořivé dílničky, kde si mohly vytvořit potisk
na tričko nebo tašku. Byla zde i keramika, šité a dřevěné výrobky a také něco
na zub. Zlatým hřebem jarmarku byl odpolední program, kde vystupovala Cavalla
– historická hudba, Práčata z Týna, břišní tanečnice, sokolník a pouliční divadlo.
Kateřina Karasová
Oslava dne dětí
Každoročně si na „plácku“ před paneláky v Kostelní ulici mohou všechny
děti vyzkoušet vodní atrakce, skákací hrad, soutěže, hry, vyrábění a další
činnosti. Jinak tomu nebylo ani 28. 5. 2017.
V parném počasí, které nás tentokrát zastihlo, byl vodní aquazorbing
a autodrom s labutěmi frekventovanou atrakcí a žraločí skákací hrad také.
U stanoviště kladrubských ochotníků si děti zatočily lasem a vyzkoušely další
kovbojské disciplíny. Ve velkém stanu byla tvořivá část. Malování na obličej,
zdobení perníčků a výroba zvířátek z vařečky, která si děti mohly odnést domů.
Nechyběla ani lanová dráha a střelba ze vzduchovky a dobrota od Lucky.
Po oslavě následovalo kácení máje s hudbou a občerstvením.
Vše se vydařilo a děti se mohou těšit na další akci Ahoj prázdniny.

Kateřina Karasová

Divadelní rok – Vraždy v koupelně
Příjemný, zábavný večer s představením Vraždy v koupelně divadla Pluto
v rámci divadelního roku nalákal do kulturáku v Kladrubech přes stovku
diváků. Komedie místy až podbízivě oscilující na hranici frašky dala prostor
hercům k všemožným eskapádám a slovním hříčkám a divákům k výbuchům
smíchu. Divadlo Pluto je již v Kladrubech stálým hostem a jeho hrám se daří
v prostředí náročného diváka velmi dobře. Bylo až obdivuhodné, jak malý počet
herců báječně zaplní jeviště a rozveselí diváky a páteční podvečer.
Po celovečerním sezení odcházeli diváci potěšeni a těšíc se na další extempore
divadelního roku.
Pavel Parlásek

Kateřina Karasová

Foto: Vraždy v koupelně aneb Namydlené historky (představení Divadla Pluto)

Foto: Tradiční MDD v Kladrubech
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Hudební festival Kladrubské léto 2017 – XXXX. ročník podpořili:

Hudební festival pořádají město Kladruby společně
s Národním památkovým ústavem v Plzni.
Vstupné na jednotlivé koncerty je 150,- Kč,
permanentka na všechny koncerty 600,- Kč.
Informace o předprodeji v Regionálním muzeu
Kladrubska, tel. 702 160 605; muzeum@kladruby.cz.

1. koncert
Adam Viktora – varhany, Gabriela Eibenová – soprán
15. července od 15:00; klášter Kladruby

2. koncert
Smyčcové kvarteto Ensemble Grazioso
Olga Jelínková – soprán
22. července od 15:00; klášter Kladruby

3. koncert
Pavel Šporcl – housle
Gipsy Way Ensemble – cimbálová kapela

JUSTAV s.r.o. Praha
Personální agentura

29. července od 15:00; klášter Kladruby

4. koncert
Ludus Musicus – vokálně instrumentální soubor
5. srpna od 15:00; klášter Kladruby

5. koncert
Pražský žesťový soubor
12. srpna od 15:00; klášter Kladruby

6. koncert
Vojtěch Novák – varhany, Jan Vitinger – trubka

Mediálními partnery jsou:

19. srpna od 15:00; klášter Kladruby
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BAROKNÍ NOC V KLÁŠTEŘE KLADRUBY
5. srpna, klášter
Komponovaný program v rámci Letního barokního festivalu 2017. Odpolední
koncert klasické hudby, večerní taneční vystoupení v klášterním kostele a další
doprovodný program, barokní ohňostroj.

LÉTO VŮNÍ KLARUBY – UMĚNÍ VŮNÍ
11. – 13. srpna, klášter

BENEDIKTINSKÉ DNY
14. + 15. července, od 20:00, klášter
21. + 22. července, od 20:00, klášter
XVII. ročník oživených nočních prohlídek. Objednávky
vstupenek od 1. 7. 2017, na tel. č.: 374 631 773,
e-mailu: kladruby@npu.cz. Vstupné: dospělí 150 Kč, děti
100 Kč.

LÉTO VŮNÍ KLARUBY – KLÁŠTERNÍ BYLINY A VŮNĚ
21. – 23. července, klášter
Workshop – setkání s klášterem a vůněmi…

Letní setkání s vůněmi a klášterem Kladruby v rámci programu Archivu vůní.

VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFŮ A VÝTVARNÍKŮ
11. srpna od 18:00, Stará pošta

POUTNÍ MŠE SVÁTKU NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
13. srpna od 11:00, klášterní kostel

AHOJ PRÁZDNINY
26. srpna od 14:00; fotbalové hřiště

MONASTÝROVÁNÍ ANEB NOCÍ
KE HVĚZDÁM
28. + 29. července, od 19:00, klášter
Tematicky zaměřené prohlídky kláštera s tajenkou,
připravované s kláštery Plasy a Teplá. Tradiční prohlídky
kláštera se soutěží… Vstupné: 150,- Kč.
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Zábavné odpoledne nejen pro děti. Čekají na Vás nejrůznější soutěže z divokého
západu…

PRINCEZNA NA HRÁŠKU
26. srpna od 18:00; muzeum
Představení Divadla Dokola.
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Připravované akce – na měsíce září a říjen 2017
2. 9.
9. 9.
9. 9.
9.+10. 9.
23. 9.
28. 9.
30. 9.
7.
13.
14.
21.

10.
10.
10.
10.

od
od
od
od

9:00
13:00
10:00
12:00

od 13:00

Memoriál Vojty Šrámka
Slavnosti vína a medu
Kladrubská pětka
Víme, kudy chodíme... Nový konvent v klášteře Kladruby
Monastýrování... aneb klášterní architektura
Kladrubská desítka
Hubertova jízda pro děti

od
od
od
od

Hubertova jízda pro dospělé
Zábavné odpoledne pro seniory
Den stromů
3. klubový večer

13:00
16:00
13:00
18:00

redakce

Tisková zpráva Svatojánský hudební festival 2017
Aleš Briscein, Daniel Hůlka,
Martina
Kociánová,
Karolína
Žmolíková, Aleš Bárta, Jiří Bárta,
Jaroslav Svěcený, s Lubomírem
Brabcem
na
Svatojánském
hudebním festivalu 2017.
Skleněná
socha
sv. Jana
Nepomuckého na Čepickém mostě
přes řeku Otavu se stala cílem
mnoha turistů v našem kraji.
Iniciátorem postavení této sochy byl
kytarista Lubomír Brabec. Kytarový
mág je také hlavním protagonistou
již třetího ročníku nejvýznamnějšího
hudebního festivalu v jihozápadních
Čechách:
Svatojánský
hudební
festival 2017. V jeho průběhu
festival
nabídne
posluchačům
doopravdové koncertní lahůdky:
Zahajovací koncert se uskuteční
v Praze, v místě pobytu, umučení a
zjevení
prvního
svatojánského
zázraku. Bude to Benefiční koncert,
ve znamení královského almužníka
bude koncertem charitativním, ve
prospěch studentů Konzervatoře
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Jana Deyla pro nevidomé. Vystoupí pěvec Národního divadla Aleš Briscein,
který je vyhledávaným tenorem nejenom v berlínské a mnichovské opeře, ale i v
jiných předních operních scénách. Spolu s ním se představí mladá vynikající
studentka operního zpěvu v Salzburku Karoplína Žmolíková. Nově
restaurované varhany rozezní nestor našich varhaníků maestro Aleš Bárta.
Koncert se uskuteční 8. června v Praze v překrásném kostele sv. Markéty
v areálu Břevnovského kláštera.
Koncert se slavným houslistou Jaroslavem Svěceným se uskuteční
20. června v Písku v Děkanském kostele. Zazní na něm nejenom vrcholně
virtuózní skladby Nicolla Paganiniho a jeho současníků, ale také slavné skladby
Astora Piazzoly. Jaroslav Svěcený zde též přednese svoji skladbu Chrámovou
sonátu. Písecký děkanský kostel Narození Panny Marie se pyšní nádhernou
kaplí sv. Jana Nepomuckého a tak je pro uspořádání Svatojánského koncertu
jedním z nejvhodnějších míst, nehledě na velkolepou sochu sv. Jana
na píseckém gotickém mostě.
Další den 21. června, vystoupí Jaroslav Svěcený spolu s Lubomírem
Brabcem přímo v kolébce sv. Jana, v kostele sv. Jana Nepomuckého
v Nepomuku se stejným programem.
V červenci vystoupí Lubomír Brabec v kytarových recitálech v klášteře
Chotěšov a v klášteře ve Vyšším Brodě. Program recitálů je zaměřen
na hudbu vzniklou v době beatifikace a canonizace, nebo na hudbu spjatou
s kultem sv. Jana Nepomuckého.
Festival nezapomíná ani na menší místa. Organizátoři vybrali dva kouzelné
kostelíky v klatovském kraji. Jedním z nich je kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Nezamyslicích a v kostele sv. Jakuba Většího v Kolinci. Vystoupí zde slavný
pěvec, zlatý slavík Daniel Hůlka, známý především jako protagonista muzikálů,
zde přednese barytonové koncertní arie barokních skladatelů a písně Antonína
Dvořáka za doprovodu kytary Lubomíra Brabce. Koncerty proběhnou
v posledním týdnu v srpnu.
V závěru srpna v překrásném kostele zasvěceného sv Martinovi v Klenčí
pod Čerchovem se též představí Pavel Svoboda, vítěz pražského jara na jedny
z nejkrásnějších varhany u nás a mezzosopranistka Martina Kociánová. Mnozí
ji znají jako vynikající televizní moderátorku a redaktorku Českého rozhlasu 2.
Její zpěv však bude pro mnohé milým překvapením. Její pěvecká kariéra je
pozoruhodná! Koncertuje nejen na domácích scénách, ale také v Německu,
Rakousku, Japonsku či na Kypru. Za činnost v oblasti umění jí v roce 2002
udělila Evropská unie umění Cenu Gustava Mahlera.
Závěrečný koncert bude opět těsně před svátkem sv. Václava 16. září
v kladrubském klášteře u Stříbra, který je též spjatý s historií Jana
Nepomuckého. Slavný a náš nejvyhledávanější violoncellista Jiří Bárta,
přednese za doprovodu kytary Lubomíra Brabce, vrcholně virtuózní sklady
Schubertovy, Paniniho, Bruchovy.
Nad celým festivalem přijal záštitu Jeho Eminence Dominik kardinál Duka.
Vstupenky: http://www.ticketpro.cz;
a v obvyklých předprodejích.
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POEZIE Z KLADRUB

V měsíci červenci a srpnu 2017 se dožijí významného životního jubilea tito naši
občané:
ČERVENEC

SRPEN

Krejčová Maria (Kladruby)
Pomyjová Eva (Kladruby)
Říha Václav (Tuněchody)
Vachta Václav (Kladruby)
Koprna Josef (Kladruby)
Rytířová Věra (Kladruby)
Mikešová Marie (Kladruby)
Cajthaml Bohumil (Kladruby)
Fránová Františka (Kladruby)
Kaněrová Miloslava (Kladruby)
Vojáková Ivana (Láz)
Oláh Dušan (Kladruby)
Naruševičová Jaroslava (Kladruby)

Jozová Dana (Kladruby)
Paleček Alois (Kladruby)
Martínková Ilona (Kladruby)
Kohnová Milada (Kladruby)
Levá Vlasta (Kladruby)
Lörik Josef (Kladruby)
Kinštová Anna (Kladruby)
Janoušek František (Láz)
Valenová Anna (Kladruby)
Budai Štefan (Kladruby)

Všem našim jubilantům přejeme do dalších let jejich života hodně zdraví, síly
a tělesné i duševní svěžesti!

Kouzelné prázdniny
Vzduch voní létem, sluncem a vodou
prázdniny přišly zas na čas k nám
dětem čas chrání před nepohodou
všechny je 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

Městský úřad Kladruby
Sbor pro občanské záležitosti
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Oranžoví:

Volejbal
Závěrečný barevný minivolejbal v Kladrubech
Dne 9. 6. 2017 ukončil kroužek DDM Stříbro
Volejbal pro nejmenší – „Opravdu správní rošťáci“
v Kladrubech,
pod
vedením
paní
Miroslavy
Škorvánkové, svoji činnost Závěrečným turnajem.
Zúčastnily se všechny děti z tohoto kroužku
a vzhledem k bezvadné spolupráci s volejbalem DDM
Stříbro, pod vedením paní Blaženy Šálové, i pět dětí
ze stříbrského kroužku.
Děti se už od loňského září hodně naučily, a tak se tentokrát hrálo ve třech
kategoriích a to:
žlutá – 4 družstva
žlutá v kombinaci s oranžovou – 3 družstva
oranžová – 4 družstva
Po slavnostním nástupu a zahájení následovalo malé překvapení, které
nacvičily Klára, Kačka a Saša. Hrálo se vždy deset minut na předepsaných
hřištích, podle pravidel platných pro jednotlivé kategorie. I když se turnaj konal
netradičně v pátek, přišli povzbuzovat a fandit skoro všichni rodinní příslušníci
a určitě mohli být na děti pyšní.
Dík patří také členům ostatních volejbalových oddílů, kteří pomohli
s přípravou hřiště, při organizaci a byli zastoupeni i v roli rozhodčích.
Po ukončení všech zápasů proběhlo slavnostní vyhodnocení. Vyhlašovala se
tři nejlepší družstva ve všech třech kategoriích a nezapomnělo se ani
na družstva na místě čtvrtém. Všechny děti obdržely nejen opravdové kovové
medaile, ale také medaile perníkové, dále diplomy, věcné ceny a sladkosti.
Děkujeme TJ Sokolu Kladruby, DDM Stříbro a sponzorům.
Na úplný závěr zazněl celou tělocvičnou slavnostní volejbalový pokřik a byly
snědeny ještě slavnostnější muffiny.
A jak to dopadlo?
Žlutí:

1.
2.
3.
4.

místo:
místo:
místo:
místo:

SPORT

Filip Hejplík, Jan Škubal
Anežka Zdvihalová, Nikola Šimková
Jan Bláha, Jan Vačviric
Lucie Bubeníčková, Klára Šimková

Žlutí v kombinaci s oranžovou:

1. místo: Jakub Kasl, Ondřej Kasl
2. místo: Matyáš Horák, Viktor Vačviric
3. místo: Ema Větrovcová, Rozárka Duspivová
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1. místo: Simona Šrůtová, Pavla Křížová
2. místo: Kateřina Stahlová, Ondřej Ďurinda
3. místo: Valerie Hradová, Karolína Hanzlíková, Zuzana Štičková
4. místo: Klára Kuršová, Alexandra Lehečková

Doufám, že si všichni zúčastnění užili krásné sportovní odpoledne. (Fotky
z této akce si můžete prohlédnout na www.kladruby.cz – galerie)
Miroslava Škorvánková

Foto: Závěrečný minivolejbal

Kladrubský expres – Velká cena VIP ceny.eu
Kladruby, 10. 6. 2017
13. ročník závodů na rychlost přilákal sice jen 34 závodníků, kteří ale určitě
nelitovali toho, že místo pohodlí zvolili den nabitý energií. To je právě to, co dělá
závody na rychlost zajímavými. Dynamika, výbušnost, fandění diváků a dávky
adrenalinu v nejvyšších povolených hodnotách…
Protože program závodů plynul bez komplikací, kvalifikační cesty byly
vlastně takovou rozcvičkou a testováním stěny. Rozhodli jsme se, že tentokrát
do finále postoupí všichni a pořádně si zalezou ☺ Jako obvykle byly připraveny
dvě cesty, které každý závodník vylezl dvakrát v kvalifikaci a dvakrát ve finále.
Součet nejlepších časů z každé cesty pak určil pořadí v jednotlivých kategoriích.
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Padl i letitý rekord v kategorii chlapců, když Martin Honsig z Tachova /kat. H5
– nezapočítává se do celkového pořadí Překližka Cupu/ dosáhl na sedmimetrové
stěně s mírným převisem neuvěřitelného času 6,89 s! A vůbec poprvé se stalo,
že obě cesty zvládli všichni kluci a děvčata i z těch nejmladších kategoriií.
Odměnou za jejich skvělé výkony byl potlesk diváků a také pěkné ceny.
Teď už se asi nejvíce těšíme na prázdniny a výlety k vodě a do hor. Tak ať se
vše vydaří a na podzimních závodech v Plzni na viděnou ☺
Více na facebooku nebo na www.preklizkacup.cz
Výsledky:
H1:
D1:
H2:
D2:
H3:
D3:
H4:
D4:
H5:

1. – O. Jiřina, Klatovy; 2. – V. Matoušek, Cheb; 3. – L. Loukota, Stříbro
1. – L. Comynová, Boulder Bar; 2. – D. Lípová, Cheb; 3. – V. Zemanová, Cheb
1. – L. Jiřina, Klatovy; 2. – J. Vitera, Mar. Lázně; 3. – T. Zapletal, Climber
1. – E. Čechurová, Kladruby; 2. – A. Pitoňáková, Stříbro; 3. – E. Lázničková, Sokolov
1. – V. Čechura, Kladruby; 2. – K. Breburda, Horoguru; 3. – O. Hartl, Cheb
1. – K. Kučerová, HO USK Akademik; 2. – M. Troníčková
1. – T. Jouja, Cheb
1. – K. Matúšová, Stříbro; 2. – A. Kubíková, Cheb; 3. – M. Kabelová, Stříbro
1. – M.Honsig, Tachov
Pavel Nový
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Májový Open Cup – Velká cena Singing Rock
Stříbro, 20. 5. 2017
Letos nevyzpytatelné květnové počasí se v sobotu 20. května umoudřilo
a venkovní horolezecká stěna v DDM Stříbro patřila opět po roce mladým
horolezcům. Již jedenáctý ročník Rock Point Překližka Cupu v lezecké
všestrannosti mládeže pokračoval letošním druhým závodem, který opět nabídl
skvěle postavené cesty na dvanáctimetrové stěně a neméně hodnotné výkony
závodníků.
Závod probíhal podle obvyklého scénáře. Po dvou různě obtížných
kvalifikačních cestách následovala jedna finálová, v kategoriích H-D 3,4
s vlastním natažením lana. Opět jsme mohli vidět skvěle silově i technicky
připravené lezce a jejich výkony potěšily nejen je samotné, ale i oko diváka ☺
Seriál Rock Point Překližka Cup 2016 bude pokračovat na podzim lezením
na obtížnost v hale Lokomotivy v Plzni. Více na www.preklizkacup.cz nebo na
facebooku…
Výsledky:
H1:
D1:
H2:
D2:
H3:
D3:
H4:
D4:

1. – O. Mulač, Plzeň; 2. – V. Matoušek; 3. – O. Jiřina, Klatovy
1. – L. Chomynová; 2. – D. Lípová; 3. – T. Ponocná
1. – L. Jiřina, Klatovy; 2. – M. Grünwald; 3. – R. Penkert
1. – E. Čechurová; 2. – E. Lázničková; 3. – L. Cubrová
1. – V. Čechura, Kladruby; 2. – K. Breburda, Praha; 3. – O. Hartl, Cheb
1. – L. Rabadová, Kyšice; 2. – K. Kučerová; 3. – P. Jandová, Újezd n. Lesy
1. – D. Founě, Stříbro; 2. – T. Jouja, Plzeň; 3. – D. Hrivňák, Stříbro
1. – A. Týfová; 2. – K. Matúšová, Stříbro; 3. – K. Jandová, Újezd n. Lesy
Pavel Nový

Foto: Kladrubský expres – Velká cena VIP ceny.eu
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Foto: Májový Open Cup – Velká cena Singing Rock
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VÍTE, ŽE…
… ordinace obvodní lékařky bude v Kladrubech uzavřena od 3. 7. do 1. 9. 2017,
ordinační hodiny ve Stříbře budou zachovány
… dne dětí v Kladrubech konaného 28. 5. 2017 se zúčastnilo 195 dětí
… 21. 6. 2017 proběhlo v obřadní síni MěÚ v Kladrubech rozloučení
předškoláků s mateřskou školou, do 1. třídy ZŠ nastoupí 22 nových žáčků
… 30. 6. 2017 slavnostně převezme v obřadní síni MěÚ v Kladrubech poslední
vysvědčení 17 vycházejících žáků základní školy
… v lokalitě Kladruby – západ je volná ještě 1 parcela na stavbu rodinného
domu, II. etapa této lokality se připravuje
… do konce května byla splatnost poplatků za psy
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